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«Όπισθεν ολοταχώς» η Άγκυρα

Μ
ε στροφή 180 μοιρών η Τουρκία διά μέσου ε-
πίσημης κυβερνητικής ανακοίνωσης παίρνει 
πίσω τους «τσαμπουκάδες», τις απειλές και 
τις προκλήσεις σχετικά με την κυπριακή ΑΟΖ 

και τις εκεί γεωτρήσεις. Η αλλαγή αυτή οφείλεται βεβαίως 
στην παρουσία ισχυρής ναυτικής δύναμης των ΗΠΑ που 
περιπολεί εντός της κυπριακής ΑΟΖ με επικεφαλής το αε-
ροπλανοφόρο Iwo Jima. 
Συγκεκριμένα και σε ερώτηση προς τον εκπρόσωπο του 
Τ. Ερντογάν από δημοσιογράφο «Αληθεύει ότι ο έκτος 
στόλος συνοδεύει τα σκάφη της ExxonΜobil; Αν ναι, ποια 
είναι η θέση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων;», το δεξί 
χέρι του Ερντογάν τοποθετείται ως εξής: «Σχετικά με τις 
έρευνες που διεξάγονται στην ανατολική Μεσόγειο υφί-
σταται ένα καθεστώς. Υπάρχουν κατανεμημένες οικονο-
μικές περιοχές. Η θέση μας είναι ότι η νότια και η βόρεια 
Κύπρος πρέπει να προβούν σε κοινές έρευνες - δραστη-
ριότητες. Αυτήν την αρχή παραβιάζει η ελληνοκυπριακή 
πλευρά. Δεν έχουμε πρόβλημα με τις περιοχές που ανή-
κουν σε αυτούς. Υπάρχουν περιοχές που επικαλύπτονται 
με τις δικές μας. Όταν σε αυτές τις περιοχές έγιναν παραβι-
άσεις, τότε αμέσως αναλάβαμε δράση (υπονοείται η υπό-
θεση του γεωτρύπανου της ENI). Όπως προστατεύσαμε τα 
δικαιώματα των πολιτών της ΤΔΒΚ, έτσι από δω και πέρα 
θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο. Στις περιοχές που βρί-
σκονται στη δική μας νομή-διαχείριση θα συνεχίσουμε τη 
δραστηριότητά μας για έρευνα και εξόρυξη. Ελάτε στην 
ανατολική Μεσόγειο, ώστε να τη μετατρέψουμε από περι-
οχή σύγκρουσης σε επωφελή περιοχή για όλους».
Είναι προφανές πως η Άγκυρα ούτε σκόπευε ούτε σκο-
πεύει να παρενοχλήσει τις εργασίες των ερευνητικών σκα-
φών της ExxonMobil στο θαλάσσιο οικόπεδο που της έχει 
παραχωρηθεί στην ΑΟΖ της Κύπρου.
Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή 
απέτρεψε οποιαδήποτε πρόθεση της Τουρκίας να παίξει 
παιχνίδια αμφισβητώντας τα αμερικανικά συμφέροντα. 
Άλλωστε, την ίδια στάση είχε κρατήσει και προ έτους όσον 
αφορά στη γεώτρηση στη γαλλικών συμφερόντων περι-
οχή της πετρελαϊκής εταιρείας Total.
Από την επίσημη ανακοίνωση της Άγκυρας προκύπτει πως 
η Τουρκία προσπάθησε να «παίξει» ένα διπλωματικό παι-
χνίδι εντυπώσεων με τον αδύναμο κρίκο εντός της κυπρι-
ακής ΑΟΖ που ήταν η ιταλική γεώτρηση της ENI. Επισημαί-
νεται πως το οικόπεδο της ΕΝΙ θεωρείται από την Άγκυρα 
ότι ανήκει στην οικονομική ζώνη των Κατεχομένων. Κατό-
πιν τούτου καθίσταται προφανές πως το σύστημα Ερντο-

γάν κάνει «γαργάρα» τις απειλές μπροστά σε έναν αντί-
παλο που δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει, δηλαδή τις 
ΗΠΑ. Η εξέλιξη αυτή θα έχει, όπως είναι αναμενόμενο, 
επιπτώσεις γενικότερες όσον αφορά στο θέμα ασφαλείας 
της κυπριακής ΑΟΖ.

Το ερευνητικό σκάφος της EXXON-MOBIL 
στο Λαύριο
Στο λιμάνι του Λαυρίου βρίσκεται πλαγιοδετημένο το σκά-
φος«Ocean Investigator» ελληνικών συμφερόντων με 
σημαία Παναμά το οποίο είναι ναυλωμένο από την αμερι-
κανική πετρελαϊκή εταιρεία «EXXON-MOBIL».
Το off shore supply ship με τα στοιχεία που παρατίθενται 
παρακάτω ανήκει στην εταιρεία ελληνικών συμφερόντων 
Maritech και αναμένει εντολές προκειμένου να αποπλεύ-
σει με προορισμό το οικόπεδο 10 στην Κυπριακή ΑΟΖ. Το 
συγκεκριμένο σκάφος εκτελεί εξειδικευμένες θαλάσσιες 
αποστολές όπως πόντιση καλωδίων, οπτικών ινών, μεταφο-
ράς και ελέγχου ερευνητικών υποβρυχίων συσκευών κλπ.

Το « Ocean Investigator» καθώς και το «Med Surveyor» 
που είναι ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Χάιφα θα εκτελέ-
σουν ερευνητικό πρόγραμμα για την προετοιμασία της 
γεώτρησης στο θαλάσσιο οικόπεδο 10 στην Κυπριακή 
ΑΟΖ η οποία θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 
2018.
Και τα δύο σκάφη αναμένεται να σηκώσουν άγκυρα εντός 
των επομένων εικοσιτετραώρων όταν και εφόσον έχει 
πλήρως αναπτυχθεί νότια της Κύπρου η αμερικανική ναυ-
τική δύναμη των ΗΠΑ με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο 
– σκάφος αμφίβιων αποστολών IWO JIMA το οποίο συνο-
δεύεται από άλλα 4 αμερικανικά πολεμικά σκάφη καθώς 
και ένα βρετανικό. Η ναυτική αυτή δύναμη θα εκτελεί 
ασκήσεις σε συνεργασία με την πολεμική αεροπορία του 
Ισραήλ.
Παρά τις περιορισμένες είναι αλήθεια κραυγές και συνθή-
ματα που ακούγονται στην Τουρκία από επίσημα ή ανεπί-
σημα χείλη, η Άγκυρα δεν προτίθεται να «παρενοχλήσει» 
τις εργασίες των δύο ερευνητικών πλοίων της EXXON-
MOBIL αφού εμμέσως πλην σαφώς αποδέχεται μέσω επι-
σήμων τοποθετήσεων πώς το οικόπεδο 10 που έχει παρα-
χωρηθεί στην αμερικανική εταιρεία «Δεν ανήκει σε περι-
οχές που επικαλύπτουν θαλάσσια οικόπεδα που ανήκουν 
στην Τουρκοπυπριακών συμφερόντων οικονομική ζώνη». 
Αυτά επισημαίνει ανακοίνωση του εκπροσώπου της τουρ-
κικής Προεδρίας.

Ελληνική αντί-ΝΟΤΑΜ στο Αιγαίο
Ελάχιστα 24ωρα μετά τη δημοσιοποίηση τουρκικών 
NAVTEX με δεσμεύσεις περιοχών του Αιγαίου για στρα-
τιωτικές ασκήσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, η 
Ελλάδα αντέδρασε δεσμεύοντας περιοχές του Βορείου, 
Κεντρικού και Νοτίου Αιγαίου, ακόμη και για τις ημέρες 
του Πάσχα. 
Πιο συγκεκριμένα, η Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό 
Ναυτικό εξέδωσαν αντι-Notam στην Notam της Άγκυρας 
με την οποία είχε «κλειδώσει» την καρδιά του Αιγαίου για 
επτά εβδομάδες, καθώς προανήγγειλε ασκήσεις με πυρά.
Με τη ΝΟΤΑΜ με αριθμό A0585/18 η Αεροπορία και το 
Ναυτικό δέσμευσαν περιοχές σε όλο το εύρος του Αιγαίου 
και ανατολικά της Κρήτης για διάφορα χρονικά διαστήματα 
από τις 6 Μαρτίου μέχρι και τα τέλη Απριλίου. Η Αθήνα 
δεσμεύει έτσι τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, αλλά και το τμήμα 
του FIR που αστυνομεύει βάσει της Συνθήκης του Σικάγο.
Στον χώρο αυτό προαναγγέλλει ασκήσεις με πυρά, που 
σημαίνει ότι όποιος πετάξει θα... καταρριφθεί.

Η αλλαγή αυτή οφείλεται βεβαίως 

στην παρουσία ισχυρής ναυτικής 

δύναμης των ΗΠΑ που περιπολεί 

εντός της κυπριακής ΑΟΖ
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Σ
ε διαδικασία έγκρισης από εθνικά 
κοινοβούλια της Ευρωζώνης είναι 
η δανειακή δόση της Ελλάδας, μετά 
την ολοκλήρωση της 3ης Αξιολόγη-

σης και τη διαπίστωση από το EWG της 2ας 
Μαρτίου 2018 ότι εκπληρώθηκαν και τα δύο 
εναπομείναντα προαπαιτούμενα.
Σύμφωνα με αξιωματούχο της Ευρωζώνης, 
η αποδέσμευση των χρημάτων προς την 
Ελλάδα θα γίνει σε δύο δόσεις: 5,7 δισ. και 1 
δισ. ευρώ. Υπογραμμίστηκε, όμως, ότι και οι 
δύο είναι επικεντρωμένες στην απρόσκοπτη 
ροή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
Ο ίδιος αξιωματούχος επισήμανε, σήμερα 
στις Βρυξέλλες, ότι για την Δ’ Αξιολόγηση 

υπάρχουν 88 προαπαιτούμενες δράσεις και 
συμφωνήθηκε η ολοκλήρωση να έχει γίνει 
έως τον Μάιο. «Δύσκολο αλλά εφικτό χρο-
νοδιάγραμμα» παρατήρησε ο αξιωματού-
χος, η τήρηση του οποίου θα επιτρέψει τη 
συζήτηση για την εξέταση σεναρίων για την 
ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, ώστε τα 
όποια μέτρα να αποφασιστούν τον Ιούνιο.
Το ζήτημα του χρέους δεν θα συζητηθεί στο 
Eurogroup της Δευτέρας, ωστόσο οι τεχνι-
κές συζητήσεις γίνονται με επίκεντρο τον 
μηχανισμό ανάπτυξης και στο πλαίσιο των 
Αναλύσεων της Βιωσιμότητας του χρέους 
(DSA) που αναμένεται να έχουν ολοκληρω-
θεί μέσα στον Απρίλιο.

επικαιρότητα

Βρυξέλλες: Η 4η αξιολόγηση πρέπει 
να κλείσει μέχρι τον ΜάιοΣαμαράς στους Financial 

Times: Ο ΣΥΡΙΖΑ υπονομεύει 
τη Δημοκρατία στην Ελλάδα

«Ένας απελπισμένος Τσίπρας αποφάσισε, ως έσχατη λύση, να ξεκινήσει 
μία προσπάθεια εξάλειψης των πολιτικών του αντιπάλων», γράφει 
αναφερόμενος στην εμπλοκή του ονόματός του στο σκάνδαλο Novartis

Δ
ριμύ κατηγορώ εναντίον του 
ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά του 
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, 
εξαπέλυσε με άρθρο του στους 

Financial Times ο πρώην πρωθυπουρ-
γός Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή την ε-
μπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση 
Novartis.
Ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρα-
τίας και νυν βουλευτής, έγραψε χαρα-
κτηριστικά ότι «ενώ η Ελλάδα προετοι-
μάζεται ως χώρα να αποσυρθεί από το 
τρίτο σχέδιο διάσωσης (μνημόνιο), από 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη-
τας και καθώς η ποικονομία αναθερμαί-
νεται, ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα 
παραμένει αναιμικός και ο χαμηλότερος 
στην Ευρώπη», αφή-
νοντας να εννοηθεί ότι 
γι’ αυτό ευθύνεται η 
τωρινή κυβέρνηση και 
φυσικά, η περίφημη 
διαπραγμάτευση του 
2015, που έφερε την 
οικονόμια της χώρας 
αρκετά πίσω, μετά τη 
νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις 
εκλογές.
Ο κ. Σαμαράς υποστηρίζει ότι παρά τις 
οικονομικές εξελίξεις σ την Ευρώπη, 
«στην Ελλάδα η πολιτική διηγείται μία 
διαφορετική, πιο σκοτεινή ιστορία», 
καθώς όπως τονίζει «η κυβέρνηση είναι 
υπό την ηγεσία ενός ριζοσπαστικού αρι-
στερού κόμματος, το ΣΥΡΙΖΑ, σε συμμα-
χία με το δεξιό εθνικιστικό κόμμα, τους 
Ανεξάρτητους Έλληνες, προβαίνοντας 
σε μία πρωτοφανή επίθεση κατά των 
θεσμών και των νόμων».
Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε 
στις εκλογές του 2015, λέγοντας πως ο 
ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε με αρνητική εκστρα-
τεία εναντίον της δικής του κυβέρνη-
σης, «έναν συνασπισμό της κεντροδε-
ξιάς Νέας Δημοκρατίας και τους σοσι-
αλδημοκράτες του ΠΑΣΟΚ». «Ο ΣΥΡΙΖΑ 
του Αλέξη Τσίπρα αγνόησε το γεγονός ότι 
καταφέραμε να γυρίσουμε τον κύκλο της 
οικονομίας και να επιβάλλουμε έλεγχο 

στις κρατικές και κυβερνητικές δαπάνες», 
έγραψε στο άρθρο του.
«Σήμερα, η ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει τις 
πολιτικές συνέπειες των καταστροφι-
κών πολιτικών που έχει εφαρμόσει τα 
τελευταία τρία χρόνια. Η δημοτικότητά 
του είναι στο ήμισυ αυτού που ήταν όταν 
ανέλαβε τα καθήκοντά του, ενώ η Νέα 
Δημοκρατία, το κύριο κόμμα της αντιπο-
λίτευσης, βρίσκεται πολύ μπροστά στις 
κάλπες. Ένας απελπισμένος Τσίπρας απο-
φάσισε, ως έσχατη λύση, να ξεκινήσει 
μία προσπάθεια εξάλειψης των πολιτικών 
του αντιπάλων», γράφει στο άρθρο του 
ο Αντώνης Σαμαράς, κάνοντας μία εισα-
γωγή στους χειρισμούς της κυβέρνησης 
αναφορικά με το σκάνδαλο Novartis. 

«Επιβεβαιωμένος θαυμα-
στή του Φιντέλ Κάστρο και 
του Ούγκο Τσάβες, ο πρω-
θυπουργός προσπάθησε 
να μετατρέψει μια υπό-
θεση στην οποία εμπλέκε-
ται η ελβετική φαρμακευ-
τική εταιρεία Novartis, από 
ένα διεθνές σκάνδαλο του 
τομέα της υγείας, σε μία 
ευκαιρία για να πλήξει τους 

πολιτικούς του αντιπάλους», ανέφερε και 
πρόσθεσε: «Εγώ και ένας άλλος πρώην 
πρωθυπουργός, Παναγιώτης Πικραμ-
μένος, και οκτώ ακόμη ανώτατα στε-
λέχη πολιτικοί, έχουν αναφερθεί σε μια 
έκθεση κατά της διαφθοράς στην Ελλάδα. 
Κατηγορούμαστε με βάση αόριστων και 
αβάσιμων ισχυρισμών που έγιναν από 
τρεις «προστατευόμενους» μάρτυρες».
«Προφανώς, το τελικό θύμα των πρά-
ξεών τους θα είναι η ελληνική δημοκρα-
τία» και ολοκλήρωσε το άρθρο του ανα-
φέροντας πως «η υπόθεση Novartis είναι 
το τελευταίο κεφάλαιο στην ιστορία μιας 
αποτυχημένης κυβέρνησης με δημαγω-
γούς που προσπάθησαν να επωφελη-
θούν από τη δημοκρατική κυριαρχία για 
να εγκαταστήσουν ένα Λατινοαμερικανι-
κού τύπου καθεστώτος λαβύρινθου στην 
Ελλάδα. Δεν πρέπει να τους επιτραπεί να 
κερδίσουν».
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Οπλίζομαι με υπομονή - Το παιδί μου είναι ένας ήρωας για τον τρόπο που αντιμετωπίζει όσα ζει, λέει και 
προσθέτει πως δεν τους ασκήθηκε κανενός είδους βία, είναι καλά στην ψυχολογία τους

«
Οπλίζομαι με υπομονή, με δι-
ακατέχει περηφάνια»: Τα λό-
για του πατέρα του λοχία Ε-
ΠΟΠ Δημήτρη Κούκλατζη εκ-

πέμπουν αξιοπρέπεια και θάρρος, τα 
δύο συστατικά με τα οποία ο ίδιος α-
ντιμετωπίζει την περιπέτεια του παι-
διού του, που από την περασμένη Πέ-
μπτη βρίσκεται κρατούμενο των Τούρ-
κων στις φυλακές της Αδριανούπολης. 
Ο κύριος Νίκος Κούκλατζης συνά-
ντησε τον 25χρονο γιο του την περα-
σμένη Δευτέρα, επί μία ώρα, στο επι-
σκεπτήριο της φυλακής και όπως είπε 
μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στον 
Σκάι, γέμισε περηφάνια: «Με διακα-
τέχει μεγάλη περηφάνια γιατί ο γιος 
μου είναι κρατούμενος στις φυλακές 
της Τουρκίας, τον θεωρώ ήρωα και 
επειδή το αίσθημα του πατριωτισμού 
σ’ εμάς εδώ είναι πολύ αυξημένο, με 
οδηγεί να αισθάνομαι μεγάλη περη-
φάνια για το παιδί μου», λέει προσπα-
θώντας να εξηγήσει τα συναισθήματά 
του, μην παραλείποντας να επισημάνει 
ότι αρχικά η αγωνία για την τύχη του 
παιδιού του τον κυρίευσε. Ειδικά μετά 
την επίσκεψη στις φυλακές της Αδρια-
νούπολης όμως, τονίζει, «ένιωσα ότι 
το ηθικό του είναι υψηλό κι αυτό με 
γέμισε περηφάνια, στέκεται περήφα-
νος».
Ο κύριος Κούκλατζης προσθέτει πως 
η εικόνα των δύο Ελλήνων στρατιωτι-
κών «ήταν καλή, τα παιδιά είναι καλά 
στην υγεία τους, νιώσαμε ότι έχουν 
το ηθικό που πρέπει και καλή ψυχο-
λογία. Διακατέχονται από το αίσθημα 
της ελπίδας». Επισημαίνει ακόμα πως 
βάσει όσων του είπε το παιδί του και 
όσων είδε ο ίδιος, δεν τους ασκήθηκε 
από τους Τούρκους κανενός είδους 
βία, ούτε σωματική, ούτε ψυχολογική. 
Οι δύο Έλληνες μένουν μαζί στο ίδιο 
κελί, χωριστά από τους υπόλοιπους, 
έχουν ζεστό νερό και τουαλέτα, συνεν-
νοούνται στα αγγλικά, σιτίζονται τρεις 
φορές την ημέρα και έχουν στην διά-
θεσή τους ανεξάρτητο προαύλιο χώρο 
κατά την διάρκεια της ημέρας. 

Η επόμενη επίσκεψη θα γίνει πιθανόν 
την ερχόμενη Δευτέρα, «αναλόγως 
πότε θα κλείσει την άδεια η πρόξε-
νος», όπως λέει, θα έχει διάρκεια μία 
ώρα και θα γίνει και πάλι πίσω από 
το διαχωριστικό τζάμι. Όπως λέει ο 
κύριος Νίκος Κούκλατζης, αφού είδε 
πως το παιδί του ήταν καλά, «όλος ο 
χρόνος καταναλώθηκε στο να λέμε τα 
οικογενειακά μας, του μετέφερα τα 
μηνύματα φίλων αλλά και αγνώστων».
«Αυτό εισπράττουμε, την απερίγρα-
πτη συμπαράσταση του κόσμου, τα 
μηνύματα που δεχόμαστε είναι το 
κάτι άλλο, νιώθουμε ότι ενώσαμε την 
Ελλάδα» επισημαίνει ο ίδιος και προ-
σθέτει ότι δεν έχει μιλήσει με πολι-
τικούς, αλλά ενημερώνεται σχεδόν 
καθημερινά από τα υψηλότερα κλιμά-
κια του στρατού. 
«Γνωρίζουμε ότι πρέπει να είμαστε 

ψύχραιμοι, να έχουμε υπομονή και να 
βάλουμε λίγο στην άκρη την αγωνία 
για να μεταδίδουμε την ηρεμία αυτή 
και στα παιδιά», είπε, χωρίς πάντως να 
αναφέρει πως εντός της οικογένειας 
με την περιπέτεια αυτή, «έχουμε τις 
καλές μας και τις κακές μας στιγμές». 
«Η πρώτη εντύπωση ήταν η στεναχώ-
ρια και η αγωνία για το παιδί», παρα-
δέχεται και όσον αφορά όσα νιώθει 
τώρα, λέει: «Δεν έχω καμία εκτίμηση 
για το πότε θα τελειώσει όλο αυτό, 
οπλίζομαι με υπομονή και ψυχραιμία, 
ξέρω ότι έτσι πρέπει να πορευτούμε, 
εισπράττω από αυτά που ακούω, ότι 
θα χρειαστεί χρόνος».
Με το παιδί του, όπως λέει, δεν μίλη-
σαν καθόλου για όσα έγιναν στο επί-

μαχο περιστατικό, «δεν ήθελα να 
ανοίξω τέτοιο θέμα». «Σπάνια μιλούσε 
για τις υπηρεσίες του, για τη δουλειά 
τους δεν μιλούν παραέξω», συμπλη-
ρώνει.
Η είδηση της σύλληψης των δύο Ελλή-
νων στρατιωτικών είναι το καθημερινό 
θέμα συζήτησης μεταξύ των φίλων 
τους, οι οποίοι αγωνιούν με τη σειρά 
τους για την τύχη τους. Πολύ καλός 
φίλος του Δημήτρη Κόυκλατζη μιλάει 
στο protothema.gr και δεν κρύβει την 
αγωνία του για το φίλο του αλλά και τη 
δυσαρέσκειά του, όταν είδε, όπως ο 
ίδιος λέει, τους Τούρκους «να περιφέ-
ρουν τους Έλληνες στρατιωτικούς σαν 
λάφυρα».
«Όταν έμαθα ότι συνελήφθησαν δυο 
στρατιωτικοί ήθελα αμέσως να μάθω 
ποια  είναι αυτά τα παιδιά. Μόλις  
έμαθα ότι ο ένας είναι ο Δημήτρης, 
στενοχωρήθηκα πολύ γιατί τον γνώ-
ριζα σε προσωπικό επίπεδο. Αρχικά 
πίστεψα, όπως οι περισσότεροι, ότι 
θα τους αφήσουν να φύγουν κι ότι 
θα λήξει το θέμα γρήγορα.  Δυστυ-
χώς, ένιωσα ότι οι Τούρκοι τους περι-
έφεραν σαν λάφυρα κι ότι δεν υπήρχε 
κανένας σεβασμός προς τη στολή. Ο 
Δημήτρης γνώριζε πολύ καλά την περι-
πολία και το μονοπάτι, ωστόσο είναι 
πολύ εύκολο κάποιος να χαθεί όταν 
στο σημείο  επικρατούν πολύ άσχη-
μες καιρικές συνθήκες. Μάλιστα, είχε 
τύχει στο παρελθόν, να κάνουμε μαζί 
με τον Δημήτρη αυτή την υπηρεσία και 
δεν ήταν κάτι που ήταν πρωτόγνωρο 
για αυτόν, αλλά σίγουρα με τόσο 
χιόνι είναι εύκολο να χαθείς» λέει στο 
protothema.gr και συνεχίζει:
«Είναι πολύ εύκολο να περάσουν από 
εκείνο το σημείο και οι Τούρκοι προς 
την Ελλάδα και οι Έλληνες προς την 
Τουρκία, γιατί υπάρχει ένα φυσικό 
χώρισμα με πεσμένα δέντρα και μπο-
ρείς να περάσεις απέναντι. Πάντως 
όσο καιρό ήμουν εγώ εκεί, δεν είχε 
γίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Να ελπίσουμε 
το καλύτερο για τον Δημήτρη και τον 
Άγγελο».

Συγκλονίζει ο πατέρας του λοχία Κούκλατζη: 
Με διακατέχει μεγάλη περηφάνια

Διόρισαν αναπληρωτή 
διοικητή στον 
«Ευαγγελισμό» 69χρονο 
βαριά καταθλιπτικό

Ο γιατρός Γιώργος Μπαρτζιώτας διαγνώστηκε 
με διαταραχή άγχους, κατάθλιψη και άλλες 
παθήσεις από επιτροπή του Κέντρου 
Πιστοποίησης Αναπηρίας

Μ
ετά το νοσοκομείο Σαντορίνης και το διορι-
σμό ενός ιδιοκτήτη συνεργείου μοτοσικλε-
τών, ενός γευσιγνώστη ελαιολάδου και ενός 
πωλητή λαμπτήρων στη διοίκηση, η ηγεσία 

του υπουργείου Υγείας το «τερμάτισε» διορίζοντας αυ-
τή τη φορά στη διοίκηση του μεγαλύτερου νοσοκομείου 
της χώρας έναν συνταξιούχο γιατρό με ποσοστό αναπη-
ρίας 92%!
Ο 69χρονος Γιώργος Μπαρτζιώτας, συνταξιούχος για-
τρός με σπουδές στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, είναι ο 
νέος αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου «Ευαγγε-
λισμός». Η απόφαση υπεγράφη από τον υπουργό Υγείας 
Ανδρέα Ξανθό και τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας
Παύλο Πολάκη στις 23 Ιανουαρίου 2018 και δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ της 1ης Φεβρουαρίου. Ο κ.Μπαρτζιώτας 
φαίνεται ότι είχε και συνδικαλιστική δράση, καθώς υπο-
ψήφιος με το ίδιο ονοματεπώνυμο αλλά και πατρώνυμο 
ήταν το 2016 στο ψηφοδέλτιο του «Μετώπου», της παρά-
ταξης των γιατρών που στήριξε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ωστόσο τρεις μήνες πριν το διορισμό του στη θέση του 
αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου «Ευαγγελι-
σμός», ο κ.Μπαρτζιώτας κρίθηκε ανάπηρος και μάλι-
στα με πολύ υψηλό ποσοστό από Πρωτοβάθμια Υγει-
ονομική Επιτροπή του ΚΕΠΑ. Σύμφωνα με ασφαλείς 
πληροφορίες του Πρώτου Θέματος, ο 69χρονος συντα-
ξιούχος γιατρός κρίθηκε ανάπηρος με συνολικό ποσο-
στό 92% εξαιτίας διαταραχής άγχους, κατάθλιψης και 
άλλων παθήσεων. Την απόφαση υπογράφει ο προϊστά-
μενος της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης, ενώ κοινο-
ποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο στις 9 Οκτωβρίου 2017. 
Μάλιστα όπως σημειώνεται στην απόφαση, η ιατρική 
πρόβλεψη ισχύει από 1/1/2017 έως 31/12/2018. Επο-
μένως το 2019 θα πρέπει να επανεξεταστεί για να δια-
πιστωθεί αν το ποσοστό αναπηρίας παραμένει το ίδιο, 
αυξήθηκε ή μειώθηκε. 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι όσοι έχουν αναπηρία σε ποσο-
στό άνω του 80% έχουν σημαντικές φοροελαφρύν-
σεις και φοροαπαλλαγές. Ενδεικτικά η σύνταξή τους 
δεν υπόκειται σε μνημονιακές περικοπές, απαλλάσσο-
νται από την πληρωμή ΕΝΦΙΑ, ενώ έχουν επίσπευση σε 
όλες τις ασφαλιστικές παροχές.  Αυτές τις παροχές έχει 
φυσικά και ο κ.Μπαρτζιώτας. Όμως αντί να τις «απο-
λαμβάνει» από το σπίτι του, όσο του το επιτρέπει η ανα-
πηρία του, διορίστηκε αναπληρωτής διοικητής στον 
«Ευαγγελισμό». Και το ερώτημα που τίθεται προς την 
ηγεσία του υπουργείου Υγείας είναι: Πώς μπορεί να 
ασκήσει τα καθήκοντά του ο Νο2 ενός νοσοκομείου και 
μάλιστα του μεγαλύτερου της χώρας, όταν ο ίδιος είναι 
ανάπηρος σε ποσοστό 92% και μάλιστα λόγω άγχους 
και κατάθλιψης;
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Η Ελλάδα είναι ο μεγάλος 
κερδισμένος της φετινής 
Διεθνούς Έκθεσης 
Τουρισμού στο Βερολίνο (7-
11 Μαρτίου). Η χώρα είναι ο 
δημοφιλέστερος προορισμός 
των Γερμανών μετά την 
Ισπανία

Τ
ην Τετάρτη άνοιξε στο Βερο-
λίνο η 52η Διεθνής Έκθεση 
Τουρισμού (ΙΤΒ) τις πύλες 
της για περίπου 110.000 ει-

δικούς του κλάδου τις πρώτες τρεις 
ημέρες και το Σαββατοκύριακο για 
το ευρύ κοινό. Στη διεθνώς σημαντι-
κότερη έκθεση τουρισμού συμμε-
τέχουν γύρω στους 10.000 εκθέτες 
από περισσότερες από 180 χώρες 
του κόσμου. Στο ελληνικό περίπτε-
ρο εκπροσωπούνται 85 τουριστικοί 
και ξενοδοχειακοί οργανισμοί, πε-
ριφέρειες και ναυτιλιακές εταιρείες. 
Από τις προκρατήσεις προκύπτει ό-
τι η Ελλάδα είναι ο δημοφιλέστερος 
τουριστικός προορισμός των Γερμα-
νών μετά την Ισπανία.
Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτού-
του Έρευνας της Τουριστικής Αγο-
ράς (GfK) τα γερμανικά γραφεία 
ταξιδιών σημειώνουν μια αύξηση 
των πωλήσεων για ελληνικούς προ-
ορισμούς σε σχέση με πέρυσι κατά 
40%. Αν και δεν είναι σίγουρο ότι 

αυτός ο αριθμός θα επιβεβαιω-
θεί στο τέλος της χρονιάς σε αυτό 
το ύψος, οπωσδήποτε όμως επιβε-
βαιώνεται μια τάση: Από 2,27 εκ. 
γερμανούς παραθεριστές το 2012 
ο αριθμός τους αυξήθηκε σταδι-
ακά στα 3,7 εκ. το 2017. Με τα μέχρι 
στιγμής στοιχεία αναμένεται ότι 
πάνω από 4 εκ. Γερμανοί θα επισκε-
φτούν φέτος την Ελλάδα.
Το ενδιαφέρον στην προκειμένη 
περίπτωση είναι ότι η αύξηση των 
κρατήσεων από τη Γερμανία συνεχί-
ζεται παρ’ όλο που ανακάμπτουν οι 
Τουρκία, η Αίγυπτος, η Τυνησία και 
το Μαρόκο, δηλαδή οι άμεσοι αντα-
γωνιστές στην περιοχή. Οι κρατή-
σεις για την Τουρκία διπλασιάστη-
καν φέτος σε σχέση με πέρυσι ενώ η 
Αίγυπτος σημειώνει μια αύξηση της 
τάξεως του 64% και καταλαμβάνει 
την τέταρτη θέση στην προτίμηση 
των γερμανών τουριστών μετά την 
Ισπανία, την Ελλάδα και την Τουρ-
κία.
Μιλώντας στη Deutsche Welle o 
Μίχαελ Φρέντζελ, πρόεδρος του 
Συνδέσμου Γερμανικού Τουριστι-
κού Κλάδου (BTW), εκτιμά ότι η 
αύξηση των τουριστών που έρχο-
νται στην Ελλάδα (27 εκ. το 2017) 
σχετίζεται με τις προόδους που 
σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια: 
«Η Ελλάδα είχε τη φήμη ενός ακρι-
βού προορισμού. Από τότε που 

ξέσπασε η κρίση ακολουθήθηκε 
μια λογική πολιτική σε ό,τι αφορά 
τη σχέση τιμής-υπηρεσιών. Οι Γερ-
μανοί αγαπούν την Ελλάδα, η χώρα 
είχε για αυτούς πάντα υψηλή προτε-
ραιότητα. Με λογικές ξενοδοχεια-
κές προσφορές και τιμές η Ελλάδα 
θα παραμείνει ένας δυνατός προ-
ορισμός». Εκτός αυτού πολλοί 
έλληνες ξενοδόχοι αξιοποίησαν τα 
αυξημένα έσοδα για να αναβαθμί-
σουν τα ξενοδοχεία τους επισημαί-
νει o Νόρμπερτ Φίμπιχ, πρόεδρος 
του Γερμανικού Συνδέσμου Τουρι-
στικών Γραφείων (DRV).
Όμως αυτές οι προσπάθειες δεν 

αρκούν. Για να αυξήσει η Ελλάδα 
ακόμη περισσότερο τον αριθμό 
των ξένων τουριστών θα πρέπει 
να επιμηκύνει την τουριστική σαι-
ζόν. «Αυτό εξακολουθεί να είναι 
μια μεγάλη πρόκληση για τον 
ελληνικό τουρισμό» τονίζει στη 
Deutsche Welle ο Ν. Φίμπιχ. «Η 
σαιζόν είναι σχετικά σύντομη. Οι 
αρμόδιοι έχουν μεν το θέμα στην 
ατζέντα τους αλλά το έχουν, ομολο-
γουμένως, εδώ και πολλά χρόνια. 
Έχω όμως την εντύπωση ότι τώρα 
καταβάλλονται εντατικές προσπά-
θειες για την επιμήκυνση έτσι ώστε 
να δημιουργηθεί δυναμικό ανάπτυ-

ξης.»
Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα 
χρειασθεί ένα ευρύ φάσμα μέτρων 
– από κεφάλαια εκκίνησης για επεν-
δύσεις μέχρι αύξηση του αριθμού 
των πτήσεων από το εξωτερικό την 
περίοδο Νοεμβρίου- Μαρτίου. Και 
προπαντός θα πρέπει να αναπτυ-
χθούν προσφορές για τους τουρί-
στες πέραν του ήλιου, της θάλασ-
σας και της αμμουδιάς. Αυτό σημαί-
νει για παράδειγμα διεύρυνση των 
πολιτιστικών προσφορών αλλά και 
του τουρισμού που σχετίζεται με 
διάφορες δραστηριότητες όπως η 
πεζοπορία και το γκολφ. 

ΙΤΒ: Πάνω από 4 εκ. Γερμανοί τουρίστες φέτος στην Ελλάδα
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Φίλης: Το θέμα των Ελλήνων 
στρατιωτικών είναι σημαντικό αλλά 
δεν είναι το μείζον

Δ
εν είναι το μείζον σήμερα η 
υπόθεση των δύο Ελλήνων 
στρατιωτικών που κρατούνται 
στην Τουρκία, υποστήριξε το 

πρωί της Πέμπτης ο βουλευτής του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Νίκος Φίλης, συστήνοντας παράλ-
ληλα στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης να 
μην αναδεικνύουν το ζήτημα σε πρω-
τεύον γιατί αυτό εξυπηρετεί τον Ταγίπ 
Ερντογάν.
«Πιστεύετε ότι έπρεπε να προτρέξει 
η ελληνική πλευρά και να μιλήσει για 
κρίση; Όχι, ορθώς δεν έδωσε μία διά-
σταση που ήθελε να δώσει η Τουρκία», 
είπε μιλώντας στον Σκάι και πρόσθεσε 
πως «είναι λάθος, ζητήματα τόσο λεπτά 
να αποτελούν αντικείμενο παραπλανη-
τικής ενημέρωσης των Ελλήνων πολι-
τών. Βοηθάει την Τουρκία να θέτουμε 
ως θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης 
το θέμα αυτό».

«Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα με την 
Τουρκία, όπως το Σκοπιανό, που μαζεύ-
ονται μερικές χιλιάδες στο δρόμο, είναι 
λεπτό ζήτημα» επέμεινε και ζήτησε από 
τα μέσα ενημέρωσης να είναι πιο υπεύ-
θυνα και να μην φτιάχνουν κλίμα.
«Δεν μπορώ να δώσω απάν τηση 
πότε θα λήξει» η ταλαιπωρία των δύο 
στρατιωτικών, είπε και εκτίμησε πως 
«βεβαίως θα τραβήξει σε χρόνο αν 
κρίνω από το θέμα του Γερμανού δημο-
σιογράφου».
«Είναι πολύ σημαντικό, θα κάνουμε 
κινήσεις για να λυθεί το συντομότερο 
δυνατόν, αλλά δεν είναι αυτό το μείζον. 
Το κρίσιμο θέμα σήμερα είναι αυτό; 
Αυτό ενδιαφέρει τους πολίτες, τους 
ενδιαφέρει η Ειρήνη, η ηρεμία, τους 
ενδιαφέρει η οικονομία, έχετε κατα-
λάβει ότι υπάρχει αναβρασμός στην 
Ευρώπη;», πρόσθεσε. 

επικαιρότητα

Τ
ην άγρια συμμορία των Πακιστανών 
με τα μαχαίρια που δρούσε στην ευ-
ρύτερη περιοχή του αρχαιολογικού 
χώρου της Ακρόπολης, λήστευε και 

μαχαίρωνε τα θύματα της, εξάρθρωσε η Α-
στυνομία. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυν-
σης Ασφάλειας Αθηνών μετά από πολυήμε-
ρες έρευνες κατάφεραν να ταυτοποιήσουν 
τους δράστες και να τους περάσουν χειρο-
πέδες. Συνολικά, συνελήφθησαν έξι Πακι-
στανοί, μέλη της σπείρας και δώδεκα ομοε-
θνείς τους για οπλοκατοχή και αποδοχή και 
διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ενώ εξιχνι-
άσθηκαν μία απόπειρα ανθρωποκτονίας και 
τρεις ληστείες. 
Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της 
σπείρας, ξεκίνησαν πριν από περίπου δύο 
μήνες να διαπράττουν ληστείες, σε βάρος 
διερχόμενων πολιτών και τουριστών, με ιδι-
αίτερη σκληρότητα στην ευρύτερη περιοχή 
του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης 
και ιδίως στον λόφο του Φιλοπάππου, εκμε-
ταλλευόμενοι την εδαφική ιδιομορφία της 
περιοχής και την περιορισμένη ορατότητα, 
τις βραδινές κυρίως ώρες.Έστηναν καρτέρι 
και ενεργούσαν ομαδικά και ταυτόχρονα, 

αιφνιδιάζοντας και περικυκλώνοντας τα 
θύματά τους και στη συνέχεια με την απειλή 
μαχαιριών, τους αποσπούσαν κινητά τηλέ-
φωνα, χρήματα και τιμαλφή. Στις περιπτώ-
σεις δε που τα θύματα αντιστέκονταν, δεν 
δίσταζαν να κάνουν χρήση των μαχαιριών 
που έφεραν με ανθρωποκτόνο πρόθεση. 
Σε ότι έχει να κάνει με τη λεία τους, για απο-
φυγή της ταυτοποίησης τους σε περίπτωση 
αστυνομικού ελέγχου, είχαν αναπτύξει 
δίκτυο κλεπταποδόχων στους οποίους διο-
χέτευαν, αμέσως μετά τις ληστείες, τα κλο-
πιμαία.
Οι αστυνομικοί μετά από έρευνα πολλών 
ημερών και καταθέσεις των θυμάτων, κατά-
φεραν να εντοπίσουν τα ίχνη τους και με επι-
χείρηση που πραγματοποίησαν την Τρίτη 
στην περιοχή του Αιγάλεω,  πέρασαν χει-
ροπέδες σε έξι υπηκόους Πακιστάν, ηλικίας 
από 19 έως 34 ετών, μέλη της σπείρας ενώ  
ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ένας 19χρο-
νος ομοεθνής συνεργός τους. Από την μέχρι 
στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιασθεί μία από-
πειρα ανθρωποκτονίας, που διαπράχθηκε 
σε βάρος αλλοδαπού και τρείς  ληστείες με 
συνολικά δέκα θύματα. 

Έξι Πακιστανοί είχαν γίνει φόβος και 
τρόμος για περαστικούς σε Ακρόπολη 
και Φιλοπάππου

Στην ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης επεσήμανε ότι όσοι αιώνες 
και αν περάσουν, όσες πολιτικές ανακατατάξεις και αν θα γίνουν σε αυτά τα 
μέρη, «εμείς θα φυλάγουμε τις Θερμοπύλες, όσο θέλει ο Κύριος»

Οικουμενικός Πατριάρχης: Ως 
Ορθόδοξη Εκκλησία, έχουμε 
βαθύτατες ρίζες εδώ και κανείς δεν 
μπορεί να μας ξεριζώσει

«
Να έρχεστε όσο μπορείτε πιο συ-
χνά στο Πατριαρχείο, στην Κων-
σταντινούπολη, που είναι μια ό-
μορφη Πόλη, φιλόξενη Πόλη, ιστο-

ρική. Έχουμε ως Γένος και ως Ορθόδοξη 
Εκκλησία βαθιές, βαθύτατες ρίζες εδώ, και 
κανείς δεν μπορεί να μας ξεριζώσει».
Με τους παραπάνω λόγους, μεταξύ άλλων, 
ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολο-
μαίος, υποδέχτηκε τον όμιλο προσκυνητών 
από το δήμο Νέας Προποντίδας Χαλκιδι-
κής, υπό το δήμαρχο Μανώλη Καρρά, που 
επισκέφθηκαν την Έδρα του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου στο Φανάρι, στο διάλειμμα 
των εργασιών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.
Στην ομιλία του, ο Οικουμενικός Πατρι-
άρχης επεσήμανε ότι όσοι αιώνες και αν 
περάσουν, όσες πολιτικές ανακατατάξεις 
και αν θα γίνουν σε αυτά τα μέρη, «εμείς 
θα φυλάγουμε τις Θερμοπύλες, όσο θέλει 
ο Κύριος».
«Αν η Ομογένεια της Πόλης λιγόστεψε τόσο 
πολύ τις τελευταίες δεκαετίες, αυτό δεν 
έγινε εξ υπαιτιότητός μας, αλλά λόγω των 
πολιτικών συγκυριών, και μπορώ να πω 
αβίαστα ότι η Ομογένεια της Κωνσταντι-
νουπόλεως και της Ίμβρου και της Τενέδου 
υπήρξε το θύμα, υπήρξαμε θύματα των 
πολιτικών εξελίξεων και ανακατατάξεων 
στην περιοχή μας», είπε ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης, ο οποίος σε άλλο σημείο της 
ομιλίας του τόνισε: «Όλος ο ελληνικός λαός 
αναγνωρίζει και παραδέχεται ότι η Μητέρα 
Εκκλησία του είναι η Κωνσταντινούπολις. 
Το Αυτοκέφαλο, που εδόθη το 1850, δεν 
ήταν δυνατόν ως θεσμός να αποκόψει τους 
πνευματικούς ιερούς δεσμούς που συν-
δέουν τον ελληνικό λαό με την μαρτυρική 
Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως. Είμα-
στε μια οικογένεια, από την Κρήτη μέχρι 
το Διδυμότειχο, μέχρις εδώ. Όλοι αποβλέ-
πουμε και έχουμε ως σημείο αναφοράς το 
Πατριαρχείο μας, την Κωνσταντινούπολη».
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρ-
θηκε ιδιαιτέρως, στις προσπάθειες που 
καταβάλλει η Πρωτόθρονος Εκκλησία της 
Ορθοδοξίας, για την πανορθόδοξη ενότητα 
και συνεργασία.
«Μέσα στο πλαίσιο της Συνοδικότητος της 

Ορθοδόξου Εκκλησίας πραγματοποιή-
σαμε, πριν από περίπου δύο χρόνια, την 
Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδό-
ξου Εκκλησίας, στην Ορθόδοξο Ακαδη-
μία της Κρήτης, και πήραμε καλές αποφά-
σεις, ομόφωνες, όσοι ήμασταν εκεί, και το 
λέγω αυτό διότι, όπως θα γνωρίζετε, μερι-
κές Αυτοκέφαλες Εκκλησίες, την τελευταία 
στιγμή, απέσχον, δεν συμμετείχαν σε αυτή 
τη Σύνοδο, κακώς, κάκιστα, διότι όλα τα 
είχαμε αποφασίσει, όλοι μαζί, και το πού 
θα γίνει η Σύνοδος αυτή, και πότε θα γίνει, 
και ποια θέματα θα συζητήσει, και ποιος θα 
είναι ο Κανονισμός λειτουργίας της Συνό-
δου, όλα τα είχαμε αποφασίσει στη Γενεύη 
και είχαμε προσυπογράψει όλες αυτές τις 
κοινές και ομόφωνες αποφάσεις μας. Και 
την τελευταία στιγμή, για λόγους, προφα-
νώς, πολιτικών σκοπιμοτήτων, απουσίασαν 
μερικές Εκκλησίες, πράγμα όμως το οποίον 
δεν μας εμπόδισε από το να κάνουμε τη 
Σύνοδο όπως τα είχαμε αποφασίσει, σεβό-
μενοι τον εαυτό μας και σεβόμενοι τις υπο-
γραφές που είχαμε βάλει στη Γενεύη».
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε 
στην προσπάθεια αναβίωσης της λειτουργι-
κής ζωής σε διάφορες περιοχές της Μικράς 
Ασίας, αλλά και στη συνεχή ποιμαντική 
μέριμνα του Πατριαρχείου για τους ορθο-
δόξους πιστούς, από διάφορες χώρες, που 
εγκαταστάθηκαν ως οικονομικοί μετανά-
στες και διαβιούν σε διάφορες πόλεις της 
Τουρκίας. «Μας ενώνει όλους η Ορθόδοξος 
πίστις και η Εκκλησία της Κωνσταντινουπό-
λεως έχει την ευθύνη - και το κάνει ευχα-
ρίστως και με μεγάλη προθυμία - να τους 
φροντίζει για τις θρησκευτικές, εκκλησια-
στικές και πνευματικές τους ανάγκες».
Ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας, Μανώλης 
Καρράς, στην ομιλία του αναφέρθηκε στη 
στενή συνεργασία που έχουν ο δήμος και 
τα τοπικά προσφυγικά σωματεία, με τον 
Μητροπολίτη Προύσης Ελπιδοφόρο, στου 
οποίου την εκκλησιαστική επαρχία διαβι-
ούσαν οι πρόγονοί τους. Εξέφρασε μάλι-
στα την παράκληση προς τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη, να παραστεί στο προσκύνημά 
τους στον Ι. Ναό Αγίου Γεωργίου Μουδα-
νιών, τον ερχόμενο μήνα.
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επικαιρότητα
Ο Βενιζέλος διαφοροποιείται 
και ψηφίζει υπέρ της σύστασης 
προανακριτικής

Δεν συμφωνεί με την επιλογή της 
Δημοκρατικής Συμπαράταξης να ρίξει 
«άκυρα ψηφοδέλτια» και επισημαίνει 
ότι η δήλωση «παρών» λειτουργεί ως 
απαλλακτική ψήφος για τις ευθύνες 
των τριών υπουργών της σημερινής 
κυβέρνησης»

«
Όταν κατά το Σύνταγμα απαιτείται για τη 
λήψη απόφασης η απόλυτη πλειοψηφία 
του όλου αριθμού των βουλευτών, η άκυ-
ρη ψήφος, όπως και η δήλωση «παρών» 

λειτουργεί ως απορριπτική της πρότασης, δηλαδή 
ως ψήφος απαλλακτική για τις ευθύνες των τριών 
υπουργών της σημερινής κυβέρνησης» επιση-
μαίνει ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος ξεκαθαρίζοντας 
ότι στην σημερινή διαδικασία θα ψηφίσει υπέρ 
της σύστασης προανακριτικής παρά την επιλογή 
της Δημοκρατικής Συμπαράταξης να ρίξει «άκυ-
ρα ψηφοδέλτια».
Ειδικότερα, ο κ. Βενιζέλος απαντώντας σε ερωτή-
σεις δημοσιογράφων είπε:
Στη σημερινή ψηφοφορία, με βάση τις μηνυ-
τήριες αναφορές που είχαν υποβάλει πριν από 
ένα χρόνο οι τρεις βουλευτές της Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης και σύμφωνα με το σκεπτικό που 
παρουσίασαν σήμερα η κα Γεννηματά και οι κκ. 
Λοβέρδος και Παπαθεοδώρου, θα ψηφίσω κατά 
συνείδηση υπέρ της συγκρότησης επιτροπής 
προκαταρκτικής εξέτασης που θα διερευνήσει 
πλήρως την υπόθεση.  Άκουσα προηγουμένως με 
προσοχή και συνεκτίμησα τις τοποθετήσεις των 
τριών εμπλεκομένων υπουργών.
Το ερώτημα που τίθεται σε ψηφοφορία δεν είναι 
η αποδοχή του σκεπτικού της πρότασης των 

βουλευτών της ΝΔ, αλλά η κίνηση ή μη της δια-
δικασίας για την πλήρη διερεύνηση της υπόθε-
σης από επιτροπή προκαταρκτικής εξέτασης. Στις 
21 Φεβρουαρίου δεν υπήρχε πρόταση με περι-
γραφή πράξεων και εξατομίκευση κατηγοριών, 
όπως επιβάλλει το άρθρο 154 παρ. 3 του Κανο-
νισμού. Σήμερα υπάρχει και ο κάθε βουλευτής 
μπορεί να ψηφίσει με το δικό του πληρέστερο και 
ορθότερο σκεπτικό.
Αυτή είναι άλλωστε η ορθή και σύμφωνη με το 
Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής θέση 
που υποστηρίζουμε με σθένος και πλήρη τεκμη-
ρίωση στην Επιτροπή διενέργειας προκαταρκτι-
κής εξέτασης που συγκροτήθηκε μετά την πρό-
ταση που υπέβαλαν οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ. 
Υποστηρίζουμε ότι η Επιτροπή έχει την αρμοδιό-
τητα και την  υποχρέωση  πλήρους διερεύνησης 
που προβλέπουν το άρθρο 86 Συντ. και τα άρθρα 
155 επ. του Κανονισμού και δεν μπορεί να κλείσει 
τις εργασίες της άρον άρον αρκούμενη - σύμφωνα 
με την πρόταση των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ 
-  σε μια δήθεν νομική διερεύνηση της αρμοδιό-
τητάς της, παραβιάζοντας το Σύνταγμα, την πάγια 
νομολογία, την πάγια κοινοβουλευτική πρακτική 
και  ρητές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, όπως 
το άρθρο 263Β.
Στις 21 Φεβρουαρίου 2018 οι βουλευτές της ΔηΣυ 
ψήφισαν με δικό τους άκυρο ψηφοδέλτιο και οι 
βουλευτές της ΝΔ αρνήθηκαν ψήφο,  επειδή μέσω 
της πρότασης των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ 
μεθοδευόταν ο αποκλεισμός της έρευνας επί της 
ουσίας. Τώρα δεν υπάρχει τέτοια πρόταση, αλλά 
πρόταση πλήρους διερεύνησης επί της ουσίας, 
την οποία οφείλουμε να υπερψηφίσουμε κατ´ 
αποτέλεσμα, με το ειδικότερο και ακριβέστερο 
σκεπτικό που ανέπτυξαν οι ομιλητές της ΔηΣυ.
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εδώ Κύπρος

Κ
ύπρος και Αίγυπτος συμφώνησαν για την τε-
λική διαδρομή της ηλεκτρικής διασύνδεσης 
EuroAfrica Interconnector. Σύμφωνα με δελτίο 
Τύπου της εταιρείας, έχει εισέλθει στο τελικό 

προκατασκευαστικό στάδιο, το μήκους 1707 χιλιομέτρων 
υποθαλάσσιο καλώδιο EuroAfrica Interconnector, που θα 
ενώνει τα ηλεκτρικά δίκτυα Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλά-
δας με την Ευρώπη. Ο θεμέλιος λίθος του έργου αναμένε-
ται να τοποθετηθεί περί τα μέσα του 2018.
Σύμφωνα με το δελτίου Τύπου, η αιγυπτιακή κυβέρνηση 
δίνει την αμέριστη της υποστήριξη στο έργο, που μετα-
τρέπει την Αίγυπτο σε κόμβο ηλεκτρικής ενέργειας, και 
συμφωνεί με τη διαδρομή του καλωδίου, το σημείο προ-
σαιγιάλωσης και την τοποθεσία του σταθμού μετατρο-
πής HVDC.
Μετά τη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Abdel Fattah 
El-Sisi και του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου 
του έργου EuroAfrica Interconnector Νάσου Κτωρίδη στη 
Λευκωσία στις 21 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε 
στο Κάιρο συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Ηλεκτρι-
σμού και Ανανεώσιμης Ενέργειας Mohamed Shaker και 
του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του έργου. 
Στη συνάντηση συμφωνήθηκε η διαδρομή που θα ακο-
λουθήσει το καλώδιο EuroAfrica Interconnector καθώς 
και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Στη διάρκεια της συνάντησης, στην οποίαν συμμετείχαν 
όλοι οι ανώτεροι αξιωματούχοι του Υπουργείου Ηλεκτρι-

σμού και Ανανεώσιμης Ενέργειας, εγκρίθηκε η ακριβής 
διαδρομή του καλωδίου μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου, 
καθώς και το σημείο προσαιγιάλωσης στην Αίγυπτο, το 
οποίο βρίσκεται 100 χιλιόμετρα δυτικά της Δαμιέτα.
Η απόφαση για την έναρξη της υλοποίησης της «λεωφό-
ρου ηλεκτρικής ενέργειας» μεταξύ της Αφρικής και της 
ΕΕ πάρθηκε στο Κάιρο το Φεβρουάριο του 2017 κατά 
τη διάρκεια της τελετής υπογραφής μεταξύ του Gaber 
Dessouki Moustafa, Προέδρου της Αιγυπτιακής Εταιρείας 
Ηλεκτρισμού και του Διευθύνοντα Συμβούλου του έργου 
Νάσου Κτωρίδη, στην παρουσία του Υπουργού Ηλεκτρι-
σμού και Ανανεώσιμης Ενέργειας, καθώς και των πρέ-
σβεων Κύπρου και Ελλάδας στο Κάιρο.
«Η τελετή υπογραφής στο Κάιρο στις 6 Φεβρουαρίου 
2017, επιβεβαιώνει πώς η αιγυπτιακή Κυβέρνηση συμ-
μερίζεται το όραμα μας να δούμε την Αίγυπτο και την 
Ευρώπη να ενώνονται με μια ‘λεωφόρο ηλεκτρικής ενέρ-
γειας’ μέσω Κύπρου, πράγμα που θα οδηγήσει στην ενερ-
γειακή ασφάλεια και ευημερία», δήλωσε ο Νάσος Κτω-
ρίδης.
Πρόσθεσε ότι η εμπνευσμένη συνεργασία μπορεί να απο-
φέρει μόνο οφέλη για τα τρία κράτη που συμμετέχουν 
στο έργο. Όπως είπε, η Κύπρος μετατρέπεται σε κόμβο 
ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Ευρώπης, Αφρικής και 
Ασίας και η Αίγυπτος θα μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο 
για την Αφρική και μεταφορέα ηλεκτρικής ενέργειας για 
την ευρωπαϊκή ήπειρο.

Αρχίζει η υλοποίηση της ‘Λεωφόρου 
Ηλεκτρικής Ενέργειας’

ΕΚΥΣΥ: Επανεξέταση κριτηρίων για 
πασχαλινό επίδομα 

Ε
πιστολή στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλια-
νίδου έχει αποστείλει η ΕΚΥΣΥ, ζητώντας ό-
πως επανεξεταστούν τα κριτήρια για το πα-

σχαλινό επίδομα.
Σε ανακοίνωσή της ΕΚΥΣΥ αναφέρεται ότι «εξαιτίας 
των επιπτώσεων από την οικονομική κρίση και των 
αποφάσεων που έχουν παρθεί, το βιοτικό επίπεδο 
των συνταξιούχων έχει πληγεί πέραν από το 30%».
«Με την ευκαιρία, λοιπόν, των γιορτών του Πάσχα, 
η ΕΚΥΣΥ επαναφέρει την εισήγησή της για παραχώ-
ρηση του πασχαλινού επιδόματος με βάση τα κριτή-
ρια που ίσχυαν πριν από την σημαντική διαφορο-
ποίηση τους», προστίθεται.
Στην επιστολή αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «τα 
κριτήρια που ισχύουν σήμερα και εφαρμόζονται 
από το Πάσχα του 2013 αποκλείουν την μεγάλη 
πλειοψηφία των συνταξιούχων και χαμηλοσυντα-
ξιούχων και ιδιαίτερα τα νοικοκυριά με 2 άτομα 
συνταξιούχους».

«Είναι γνωστό ότι η κατώτατη σύνταξη που ίσχυε 
μέχρι το 2016 (κοινωνική σύνταξη) ήταν 336,28 
ευρώ και η βασική σύνταξη που την παίρνουν 
κυρίως οι άντρες, αν εργάστηκαν κατά την διάρκεια 
της πορείας της ζωής τους, είναι το λιγότερο 415,15 
ευρώ», σημειώνεται.
«Αν προσθέσουμε και τις δύο συντάξεις το ποσόν 
είναι 751,43 ευρώ τον μήνα ενώ το εισοδηματικό 
κριτήριο που έχει καθοριστεί για να είναι κάποιο 
νοικοκυριό συνταξιούχων δικαιούχο θα πρέπει όλα 
τα εισοδήματα του, συντάξεις κ.α. να είναι κάτω από 
τα 750 ευρώ. Για το ένα άτομο κάτω από 500 ευρώ», 
προστίθεται στην επιστολή.
Γι’ αυτό, η οργάνωση ζητά «όπως το Υπουργείο 
Εργασίας μελετήσει την πρόταση της και σύντομα, 
πριν από τις γιορτές του Πάσχα, να ληφθεί απόφαση 
από το Υπουργικό Συμβούλιο για διαφοροποίηση 
των κριτηρίων». Δηλώνει ακόμη την προθυμία της 
να συναντηθεί με την Υπουργό Εργασίας για περαι-
τέρω συζήτηση του θέματος.

Μ
ε νέες εμπρηστικές δηλώσεις τόσο ο σύμβουλος του Ερ-
ντογάν Γιγίτ Μπουλούτ όσο και ο Τούρκος Πρωθυπουρ-
γός Μπιναλί Γιλντιρίμ συντηρούν την ένταση που άρχισε 
η Τουρκία με τις navtex στην κυπριακή ΑΟΖ.

Όχι μόνο ο 6ος αλλά και ο 66ος στόλος του αμερικανικού ναυτικού να 
έρθει στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν μπορεί να γονατίσει την Τουρ-
κία, δήλωσε ο σύμβουλος του Τούρκου Προέδρου Γιγίτ Μπουλούτ σε 
εκπομπή της τουρκικής κρατικής τηλεόρασης TRT, σχολιάζοντας σχε-
τικά δημοσιεύματα.
“Όχι ο 6ος στόλος, ο 66ος στόλος να έρθει, εμάς τίποτα δεν μπορεί 
να μας σταματήσει. Ας βγει, ας κοπιάσει, εμάς ούτε ο 6ος, ούτε ο 66ος 
στόλος, τίποτα δεν μπορεί να μας γονατίσει. Αυτό να μην το ξεχνάει 
κανείς. Αυτός ο λαός όταν ορθώνει το ανάστημά του, και το έχει κάνει 
ήδη, όταν λοιπόν το κάνει, καμία δύναμη, ούτε και παγκόσμια δεν μπο-
ρεί να τον λυγίσει. Και το λέω ως κομμάτι του τουρκικού λαού και ως 
κομμάτι του ισλαμικού έθνους”, ανέφερε.

Γιλντιρίμ: Θα απαντήσουμε στις προκλητικές δραστη-
ριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο
Ο Τούρκος Πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ αναφερόμενος στην 
έρευνες φυσικού αερίου της Κυπριακής Δημοκρατίας δήλωσε πως  
«Οι προκλητικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο θα έχουν 
την απάντησή τους».
Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον λεγόμενο πρωθυπουργό των κατε-
χομένων  Τουφάν Ερχουρμάν μετά τη συνάντησή τους στην Άγκυρα, ο 
Τούρκος Πρωθυπουργός είπε ότι οι μονομερείς δραστηριότητες δεν 
αντικρίζονται θετικά ούτε από την Τουρκία ούτε από τους Τ/κ.
«Αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να γίνουν μόνο όταν υπάρξει μια 
λύση μόνιμη, βιώσιμη με ένα σχήμα ενός κράτους δικοινοτικο. Η προ-
σπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων και  τέτοιου είδους προκλητικές 
δραστηριότητες θα έχουν την απάντησή τους», ανέφερε ο Μπιναλί 
Γιλντιρίμ

Διαδήλωση έξω από την ελληνική πρεσβεία στην Ά-
γκυρα 
Διαδήλωση πραγματοποιήθηκε  έξω από την ελληνική πρεσβεία στην 
Άγκυρα, με τη συμμετοχή περίπου 30 ατόμων από οργάνωση με το 
όνομα ‘Ίδρυμα για την Ηθική στην Τέχνη και την Επιστήμη’. Διαμαρτυ-
ρήθηκαν για το κάψιμο της τουρκικής σημαίας στην Αθήνα.
Ο αρχηγός της οργάνωσης, Μουσταφά Γκιουνές, ζήτησε τη σύλληψη 
και την παραπομπή σε δίκη αυτών που έκαψαν την τουρκική σημαία 
στην Αθήνα. Ο Γκιουνές σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι: «Θέλουμε να 
γίνει γνωστό σε όλον τον κόσμο ότι εμείς ως Τούρκοι νέοι θα δώσουμε 
την πιο σκληρή απάντηση, αν χρειαστεί, ενάντια σε ρατσιστικές και 
φασιστικές προσεγγίσεις που έχουν στόχο την Τουρκική Δημοκρα-
τία».
«Εμείς θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να αποδείξουμε ότι θα δώσουμε 
ακόμη και τη ζωή μας για να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε 
τη σημαία μας που κράτησαν με το αίμα τους οι νεκροί ήρωές μας. 
Δηλώνουμε ότι θα σηκώσουμε τον κόσμο στο πόδι, αν χρειαστεί», 
ανέφερε. Οι διαδηλωτές αναφέρεται ότι άφησαν διπλωμένη μία ελλη-
νική σημαία έξω από την πρεσβεία και ότι η αστυνομία τους ανάγκασε 
να αποχωρήσουν.

Απειλούν και τις ΗΠΑ 
τώρα οι Τούρκοι για την 
κυπριακή ΑΟΖ
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Ο
ι εκθέσεις με τα 
τραπεζικά δεδο-
μένα των κατη-
γ ο ρ ο ύ μ ε ν ω ν 

Μιχάλη Πάντη, Αντώνη Κου-
ρουζίδη, Ανδρέα Λουρου-
τζιάτη, Γιώργου Κουλλαπή, 
Νικόλα Κουλλαπή και της εται-
ρείας N.E.MIDORIACO LTD 
παρουσιάστηκαν σήμερα στο 
Κακουργιοδικείο Λευκωσίας 
από τον λειτουργό της Ελεγκτι-
κής Υπηρεσίας, λογιστή Θεό-
δωρο Χατζηδημητρίου στο 
πλαίσιο εκδίκασης της υπό-
θεσης ΧΥΤΥ Κόσιης – ΧΥΤΑ 
Πάφου μετά και την απόρριψη 
σχετικής ένστασης της υπερά-
σπισης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στις εκθέ-
σεις που ετοίμασε ο κ. Χατζη-
δημητρίου, οι οποίες παρου-
σιάστηκαν στο Δικαστήριο με 
τη βοήθεια προβολέα (προ-
τζέκτορ), στοιχεία στα οποία 
αναφέρθηκε ο μάρτυρας στο 
πλαίσιο της κυρίως εξέτα-
σης του από τον εκπρόσω-
πος της κατηγορούσας Αρχής 
Νίνο Κέκκο, ο κατηγορού-
μενος Αντώνης Κουρουζί-
δης την περίοδο 31/12/2005 
– 31/12/2012 διέθετε 47 τρα-
πεζικούς λογαριασμούς και οι 
καταθέσεις του είχαν αυξηθεί 
κατά €642.422, ενώ σύμφωνα 
με τις φορολογικές του δηλώ-
σεις για την εν εν λόγω περί-
οδο τα εισοδήματα του ανήλ-
θαν στις €377.603.
Ο μάρτυρας έκανε επίσης ανα-
φορά σε τρεις ισόποσες κατα-
θέσεις €12.000 σε τρεις δια-
φορετικούς λογαριασμούς 
του κ. Κουρουζίδη ημερομη-
νίας 13/2/2008 και εξήγησε 
ότι το συνολικό ποσό των 
μετρητών που έχουν κατατε-
θεί στους λογαριασμούς του 
κ. Κουρουζίδη κατά την υπό 
εξέταση περίοδο ανέρχεται σε 
€308.111.

ΧΥΤΥ-ΧΥΤΑ: 
Παρουσιάστηκαν 
τα τραπεζικά 
δεδομένα των 
κατηγορούμενων

Παράθυρο ευκαιρίας για 
υλοποίηση περισσότερων 
αναπτυξιακών 
μεταρρυθμίσεων στην 
Κύπρο σε ένα περιβάλλον 
ισχυρής ανάκαμψης, βλέπει 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην 
έκθεσή της για τη χώρα στο 
πλαίσιο της διαδικασίας 
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 
2018.

«
Η ισχυρή οικονομική α-
νάκαμψη της Κύπρου 
μπορεί να επιταχύνει τη 
διόρθωση των υπερβο-

λικών μακροοικονομικών ανι-
σορροπιών και να παράσχει ένα 
παράθυρο ευκαιρίας για την υλο-
ποίηση αναπτυξιακών μεταρρυθ-
μίσεων», αναφέρει στις συστά-
σεις της για την Κύπρο.
Η έκθεση για την Κύπρο, σύμ-
φωνα με πηγές της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, κινείται σε ένα θετι-
κότερο τόνο σε σχέση με προη-
γούμενες εκθέσεις, επισημαίνει 
την ισχυρή, συνεχή ανάπτυξη για 
3η χρονιά, σημειώνοντας ταυτό-
χρονα ότι οι μακροοικονομικές 
ανισορροπίες είναι μεν μειωμέ-
νες αλλά παραμένουν υπερβολι-
κές.
Σύμφωνα με την έκθεση, τα Μη 
Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ), 
παραμένουν το κύριο πρόβλημα 
του τραπεζικού συστήματος και 
της οικονομίας, ο ιδιωτικός δανει-
σμός είναι από τους ψηλότερους 
στην ΕΕ, θέτοντας εμπόδια στην 
ανάπτυξη, ενώ η μακροχρόνια 
και νεανική ανεργία παραμένουν 
υψηλές, παρά τη μείωση της γενι-
κής ανεργίας, κάτι που επηρεάζει 
τη δυνητική ανάπτυξη.
Η έκθεση σημειώνει ότι η Κύπρος 
έχει σημειώσει περιορισμένη 

πρόοδο στην υλοποίηση των 
συστάσεων του 2017 και ότι μετά 
την υιοθέτηση φιλόδοξων μεταρ-
ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος οικονομικής προ-
σαρμογή, η δυναμική της μεταρ-
ρύθμισης υπήρξε μέτρια από το 
2016.
Η έκθεση βλέπει «ουσιαστική 
πρόοδο» μόνο στις μεταρρυθ-
μίσεις που αφορούν τον τομέα 
της υγείας με την υιοθέτηση του 
νομοσχεδίου για το ΓεΣΥ τον Ιού-
νιο του 2017.
Διαπισ τώνει «περιορισμένη 
πρόοδο» στις υπηρεσίες εργο-
δότησης, στην προώθηση επεν-
δύσεων και στην πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση. «Μερική πρό-
οδο» διαπιστώσει στην αντιμε-
τώπιση των ΜΕΔ, στη βελτίωση 
του δημόσιου τομέα, στην αποτε-
λεσματικότητα των δικαστηρίων, 
των ιδιωτικοποιήσεων και της 
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.
Σε σχέση με την πρόοδο των 
εθνικών στόχων στο πλαίσιο 
της σ τρατηγικής 
Ευ ρώ πη 2020, 
κα τ α γρ ά φ ο ν τ α ι 
κα λά  απ ο τ ε λ έ -
σματα γ ια τους 
π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο υ ς 
στόχους, σημειώ-
νεται ωστόσο ότι οι 
στόχοι για τη φτώ-
χεια και τον κοινω-
νικό αποκλεισμό παραμένουν 
απομακρυσμένοι, με το ποσοστό 
των ανθρώπων που κινδυνεύουν 
με φτώχεια και κοινωνικό απο-
κλεισμό να ανέρχεται στο 27.7% 
το 2016.
Σε σχέση με τις κοινωνικές προ-
κλήσε ις όπως καταγράφο-
νται στους δείκτες Ευρωπαϊκού 
Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμά-
των, αναφέρονται υψηλοί δείκτες 

σχετικά με την παιδική φτώχεια 
το ποσοστό της οποία ανήλθε 
από το 20.2% το 2009 στο 29.6% 
το 2016, ιδιαίτερα στα παιδιά των 
οποίων οι γονείς έχουν χαμηλά 
επαγγελματικά προσόντα. Υψη-
λός είναι ο δείκτης του ποσοστού 
των νέων που δεν είναι σε εργα-
σία ή εκπαίδευση (16% το 2016 
πάνω από το 11,6% του ευρωπα-
ϊκού μέσου όρου).
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα 
της εμπεριστατωμένης επισκόπη-
σης (IDR) η αγορά ακινήτων ανα-
κάμπτει, διευκολύνοντας τους 
ενυπόθηκους δανειστές. Παρόλα 
αυτά, βασικά εμπόδια για τη 
μεταβίβαση τίτλων ιδιοκτησίας 
δεν έχουν υπερπηδηθεί.
Η δυνητική ανάπτυξη ανακά-
μπτει, αλλά παραμένει υποτο-
νική, κάτι που προκύπτει από 
την χαμηλή παραγωγικότητα, τις 
μέτριες παραγωγικές επενδύσεις 
στην καινοτομία και τις δυσκολίες 
χρηματοδότησης.
Η αγορά εργασίας βελτιώνεται, 

αλλά η ανεργ ία 
παραμένει υψηλή 
για τους νέους, ενώ 
υπάρχουν διαφο-
ρές στις συνθήκες 
εργασίας μεταξύ 
προσωρινής και 
μόνιμης απασχό-
λησης, στον ιδιω-
τικό ή τον δημόσιο 

τομέα.
Ο εκσυγχρονισμός της εκπαί-
δευσης έχει προχωρήσει, αλλά 
οι προκλήσεις σε σχέση με τις 
εκπαιδευτικές επιδόσεις και οι 
αναντιστοιχίες δεξιοτήτων επη-
ρεάζουν τη δυνητική ανάπτυξη.
Στον τομέα της υγείας σημειώνε-
ται ότι έχουν γίνει βασικά βήματα 
για τη μεταρρύθμιση, αλλά παρα-
μένουν προκλήσεις στην υλοποί-

ησή της.
Η εφαρμογή περιβαλλοντικών 
και κλιματικών νομοθεσιών, 
όπως σημειώνεται, παραμένει 
αδύναμη και κάποιες αναπτύξεις 
είναι ασυμβίβαστες με την διατή-
ρηση του περιβάλλοντος. Σημει-
ώνονται παράλληλα αδυναμίες 
στη διαχείριση αποβλήτων.
Αναφέρεται ακόμα ότι κάποιοι 
δείκτες δείχνουν ότι κάποιοι 
φορολογ ικοί κανόνες σ την 
Κύπρο, χρησιμοποιούνται από 
εταιρείες για επιθετικό φορολο-
γικό σχεδιασμό.
Επισημαίνεται επίσης ότι η ανα-
ποτελεσματικότητα στο δημόσιο 
τομέα, επιδρά στο επιχειρησιακό 
περιβάλλον.
Αναφορικά με το υψηλό επί-
πεδο των ΜΕΔ, αναφέρεται ότι 
αυτά ανέρχονται στα € 21 δισ., το 
συνολικό ποσοστό των οποίων 
ήταν 44% τον Οκτώβριο του 2017 
(51% για επιχειρήσεις, 54.5% για 
νοικοκυριά). Σημειώνεται επίσης 
το υψηλό ποσοστό αναδιαρθρω-
μένων δανείων που ξαναγίνο-
νται μη εξυπηρετούμενα και ήταν 
πάνω από 11% τον Σεπτέμβριο 
του 2017, περίπου το ένα τέταρτο 
των πρώτων αναδιαρθρώσεων 
του 2013-2014.
Σημειώνεται επίσης ότι τα μέτρα 
πολιτικής έχουν περιορισμένο 
αποτέλεσμα για τη μείωση των 
ΜΕΔ λόγω της δυσκολίας στην 
εφαρμογή των συμβάσεων, οι 
οποίες χρειάζονται περίπου 
1,100 μέρες για να εφαρμοστούν 
και της αναποτελεσματικότητας 
του δικαστικού συστήματος.
Σημειώνεται επίσης ότι είναι ανη-
συχητικός ο συνδυασμός της 
μικρής μείωσης των ΜΕΔ, των 
αρνητικών αποταμιεύσεων των 
νοικοκυριών και της υψηλής ανά-
πτυξης.

Παράθυρο ευκαιρίας για περισσότερες 
μεταρρυθμίσεις στην Κύπρο βλέπει η Κομισιόν 



16 9 μαρτίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

Η 
ιταλική κεντροαριστερά ετοιμάζεται 
να αναλύσει την αρνητική έκβαση 
των εκλογών της 4ης Μαρτίου, στην 
εθνική διεύθυνση του κόμματος, η 

οποία θα συνεδριάσει την ερχόμενη Δευτέρα 
στην Ρώμη.
Στο μεταξύ, ο μέχρι τώρα εκπρόσωπος των 
Δημοκρατικών στην βουλή, Έτορε Ροζάτο, 
έκανε γνωστό ότι ο απερχόμενος επικεφαλής 
του κόμματος, Ματέο Ρέντσι «δεν θα λάβει 
μέρος, ως υποψήφιος, στις επόμενες ανοικτές 
εκλογές για την ανάδειξη νέου γραμματέα του 
Δημοκρατικού Κόμματος».
Ο Ροζάτο, μιλώντας σε εκπομπή του ιδιωτικού 
καναλιού La 7, πρόσθεσε ότι «οι Δημοκρατι-
κοί δεν εννοούν να μπουν ούτε σε κυβέρνηση 
με την Λέγκα, ούτε με τα Πέντε Αστέρια».
«Όσοι έλαβαν από τους Ιταλούς την εντολή να 
κυβερνήσουν, πρέπει να το πράξουν και να 

δείξουν αν διαθέτουν τις σχετικές ικανότητες», 
πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Δημοκρατικού 
Κόμματος, ο οποίος θεωρείται ότι εκφράζει 
την γραμμή του Ματέο Ρέντσι.
Παράλληλα, όμως, ο περιφερειάρχης της 
Απουλίας, Μικέλε Εμιλιάνο, τάχθηκε υπέρ της 
έναρξης διαλόγου με τα Πέντε Αστέρια και 
ζήτησε «να καταβληθεί προσπάθεια, συγχρό-
νως, ώστε να επιστρέψουν μέσα στο κόμμα 
στελέχη όπως ο Πιερλουίτζι Μπερσάνι και ο 
επικεφαλής της αριστερής δύναμης Ελεύθεροι 
και Ίσοι, Πιέτρο Γκράσο».
Είναι σαφές, πάντως, ότι η εσωτερική αντιπα-
ράθεση στο Δημοκρατικό Κόμμα για το αν θα 
πρέπει να επιλεγεί η συγκυβέρνηση με άλλη 
πολιτική δύναμη ή η παραμονή στην αντιπολί-
τευση, έχει μόλις αρχίσει και ότι για να ληφθεί 
μια οριστική απόφαση, θα χρειαστεί αρκετός 
χρόνος.

διεθνή νέα

Ο 
πρώην κορυφαίος οικονομικός 
σύμβουλος του Τραμπ λειτουρ-
γούσε για τους Ρεπουμπλικά-
νους του Κογκρέσου, ως ένας 

προσβάσιμος επικοινωνιακός κρίκος με 
τον Λευκό Οίκο. Ο ίδιος, συνεργάστηκε ου-
σιαστικά με τους Ρεπουμπλικάνους για την 
απλοποίηση του φορολογικού κώδικα, την 
αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του τραπε-
ζικού συστήματος, αλλά και την επιχειρη-
ματολογία του, έναντι του Τραμπ για την μη 
επιβολή δασμών.
Όπως φάνηκε από τις εξελίξεις, ο Κον δεν 
κατόρθωσε να περάσει τις θέσεις του, στο 
ζήτημα της επιβολής δασμών εισαγωγής 
στον χάλυβα και το αλουμίνιο.
Οι ηγέτες των Ρεπουμπλικάνων σ το 
Κογκρέσο, εξακολουθούν να υποστηρί-
ζουν την όσο το δυνατό πιο στοχευμένη 
εφαρμογή των δασμών. Έτσι, σε μία κρί-
σιμη χρονική στιγμή για τους Ρεπουμπλι-
κάνους και τον πρόεδρο Τραμπ, η ηγεσία 
του κόμματος στο Κογκρέσο μένει χωρίς 
έναν πολύτιμο σύμμαχό της, στον Λευκό 
Οίκο.
Καθώς ο αριθμός των υποστηρικτών 
του ελεύθερου εμπορίου στον Λευκό 
Οίκο μειώνεται αισθητά, οι Ρεπουμπλι-
κάνοι φοβούνται ότι ο πρόεδρος Τραμπ 
είναι ενδεχόμενο να λάβει πιο δραστικά 
μέτρα, όπως, η αποχώρηση των ΗΠΑ, από 
την Συμφωνία για το Ελεύθερο Εμπόριο 
στην Βόρεια Αμερική (NAFTA), αλλά κι ο 
τερματισμός της προεκλογικής προβολής 
των αλλαγών στο φορολογικό νομοσχέ-
διο, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 
Νοεμβρίου.
«Ο Κον, είχε μια ακέραια κι αναγκαία φωνή 
στον Λευκό Οίκο, απέναντι σε άλλες φωνές 
και μισώ να τον βλέπω να φεύγει. Το πιο 
σημαντικό είναι ότι βρίσκονταν εκεί για να 
ψιθυρίζει στο αυτί του προέδρου, ενώ δεν 
θα βρίσκεται εκεί πια», δήλωσε χαρακτη-
ριστικά ο Ρεπουμπλικάνος Γερουσιαστής 
Μπομπ Κόρκερ από το Τενεσί.
«Είναι μια φωνή λογικής σε οικονομικά 
θέματα κι ένας σοβαρός άνθρωπος που 
έδινε μεγάλη έμφαση για τις επιπτώσεις 
που θα είχαν αυτές οι αποφάσεις στην 

οικονομία. Δεν ξέρω ποιος θα το κάνει 
αυτό τώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά για 
τον Κον ο Ρεπουμπλικάνος Γερουσιαστής 
Τζον Θουν, από τη Νότια Ντακότα.
Έτσι, το βασικό ερώτημα ποιος θ’ αντικα-
ταστήσει τον Κον; κυριάρχησε στην χθε-
σινή κεκλεισμένων των θυρών συνεδρί-
αση, της επιτροπής των Ρεπουμπλικάνων 
(Republican Study Committee -RSC) στην 
Βουλή των Αντιπροσώπων.
Ο πρόεδρος της επιτροπής, Ρεπουμπλικά-
νος Μαρκ Γουόλκερ από την Βόρεια Καρο-
λίνα, προσκάλεσε τον Ρεπουμπλικάνο 
Κέβιν Μπρέιντι από το Τέξας, που είναι 
πρόεδρος της επιτροπής που ασχολείται με 
την κατάρτιση φορολογικών νόμων (House 
Ways and Means Committee) στην Βουλή 
των Αντιπροσώπων, προκειμένου να συζη-
τηθεί η πρόταση του Τραμπ για την επιβολή 
των δασμών.
Οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο, εξέ-
φρασαν πλέον τις ανησυχίες τους, ότι δεν 
υπάρχει κάποιος στην Δυτική Πτέρυγα του 
Λευκού Οίκου, που θα μπορούσε να συνο-
μιλήσει με τον πρόεδρο Τραμπ, σε μία προ-
σπάθεια αλλαγής της άποψης του για την 
πρόταση των δασμών.
«Χρειαζόμαστε έναν υποστηρικτή μας 
«στον στενό κύκλο» επειδή όπως φαίνε-
ται, οι άνθρωποι που ασκούν επιρροή στον 
Τραμπ την περίοδο αυτή, όπως ο Πίτερ 
Ναβάρο, υποστηρίζουν την επιβολή των 
δασμών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γου-
όλκερ, αφηγούμενος την παραπάνω συνε-
δρίαση. Ο Ναβάρο είναι ένας από τους 
υψηλόβαθμους εμπορικούς συμβούλους 
του Τραμπ που συμμερίζεται τις απόψεις 
του για το εμπόριο.
Η άποψη των Ρεπουμπλικάνων σ το 
Κογκρέσο, είναι ότι «οι δασμοί στα εισα-
γόμενα προϊόντα θεωρούνται ως φόροι», 
σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της RSC.
Αμέσως μετά, 107 Ρεπουμπλικάνοι υπό την 
επιτροπή (Ways and Means Committee) 
απέστειλαν επιστολή στον πρόεδρο Τραμπ, 
παροτρύνοντας τον να προσαρμόσει προ-
σεχτικά τους οποιουσδήποτε δασμούς, 
προκειμένου ν’ αποφευχθούν επιπτώσεις 
στην οικονομία των ΗΠΑ.

Αγωνία στους Ρεπουμπλικανούς 
- Η «φωνή της λογικής» για την 
οικονομία έφυγε από τον Λ. Οίκο
Νευρικότητα έχει κυριεύσει τους Ρεπουμπλικάνους, μετά την αποχώρηση 
του Γκάρι Κον από τον Λευκό Οίκο, καθώς τα στελέχη του κόμματος που είναι 
μέλη του Κογκρέσου δεν μπορούν πλέον να ελέγξουν την τάση του προέδρου 
Ντόναλντ Τραμπ προς τον προστατευτισμό

Ιταλία: Δεν θα είναι υποψήφιος για το 
Δημοκρατικό Κόμμα ο Ρέντσι
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Η περίπτωση των Ελλήνων στρατιωτικών 
και πώς αυτή σχετίζεται με το 
δημοσιογράφο Ντενίζ Γιουτζέλ, τον 
πάστορα Ρίτσαρντ Μπράνσον και τον 
Φετουλάχ Γκιουλέν

Τ
ην ίδια μέρα που η τουρκική πολιτοφυλα-
κή  στον Έβρο συνέλαβε τους δυο Έλληνες 
στρατιωτικούς, με τα σενάρια για τις συνθή-
κες υπό τις οποίες τέθηκαν υπό κράτηση να 

οργιάζουν, το Foreign Policy δημοσίευσε συγκυρια-
κά ένα άκρως ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο «Η κράτη-
ση ομήρων είναι η νέα εξωτερική πολιτική της Τουρ-
κίας». Η ανάλυση του Foreign Policy αναφέρει πως η 
Δύση γνωρίζει τα κίνητρα της Άγκυρας, ωστόσο δεν 
αποκαλεί τα πράγματα με το όνομά τους, και παρα-
θέτει μια σειρά από περιστατικά τον τελευταίο χρό-
νο από αρπαγή ομήρων εκ μέρους της Τουρκίας, 
που αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα 
στις σχέσεις της με τους δυτικούς. Το άρθρο είναι δι-
αφωτιστικό για τον τρόπο με τον 
οποίο ενεργεί η Τουρκία σε πα-
ρόμοιες περιπτώσεις.
Η πιο πρόσφατη υπόθεση 
αφορά τον Τουρκογερμανό 
δημοσιογράφο Ντενίζ Γιου-
τζέλ, ο οποίος συνελήφθη στην 
Τουρκία τον Φεβρουάριο του 
2017, κατηγορούμενος για προ-
παγάνδα υπέρ τρομοκρατικής 
οργάνωσης. Ο Γιουτζέλ, αντα-
ποκριτής της Die Welt, γνωστός για τη δημοσιο-
γραφική του δήλωση σχετικά με την καταστολή της 
Τουρκίας, είχε γράψει άρθρα βασισμένα στα πει-
ρατικά μηνύματα του γαμπρού του Τούρκου προ-
έδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Υπουργού Ενέργειας 
Μπεράτ Αλ Μπαϊράκ.
Το αρχικό του ένταλμα σύλληψης αφορούσε αυτά 
τα άρθρα, αλλά μετά την κράτησή του, οι (Τούρ-
κοι) ερευνητές μετατόπισαν την προσοχή τους στην 
κάλυψη του Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (PKK), 
ειδικά σε συνέντευξη που είχε πάρει από τον ηγέτη 
του PKK, Τζεμίλ Μπαγίκ. Μετά από περισσότερο 
από ένα χρόνο φυλάκισης χωρίς κατηγορία στην 
Τουρκία, το μεγαλύτερο μέρος της σε απομόνωση, 
απελευθερώθηκε με εγγύηση στις 16 Φεβρουα-
ρίου. Ο Γιουτζέλ έφυγε από τη χώρα το συντομό-
τερο δυνατό. Μόλις βρισκόταν σε ασφαλές μέρος 
στη Γερμανία, έγραψε ένα βίντεο, κρατώντας αντί-
γραφο της δικαστικής εντολής που τού δόθηκε όταν 
έφυγε από τη φυλακή. Το δικαστήριο, είπε, είχε δια-

τάξει την παράταση της κράτησής του, που δεν είχε 
τερματιστεί. Όπως και η κράτησή του, η απελευθέ-
ρωση του Γιουτζέλ είχε όλα τα σημάδια μιας πολιτι-
κής απόφασης της κυβέρνησης της Τουρκίας.
Οι σχέσεις ομηρίας έχουν γίνει τόσο διαδεδομέ-
νες στις σχέσεις της Τουρκίας με τη Δύση, που όταν 
ο ηγέτης των Σύριων Κούρδων Σαλέχ Μουσλίμ 
κρατήθηκε στην Πράγα το περασμένο Σαββατο-
κύριακο, οι άμεσες εικασίες ήταν κατά πόσο η τσε-
χική κυβέρνηση θα συμφωνούσε να τον εκδώσει 
ως αντάλλαγμα για την ελευθερία δύο Τσέχων που 
βρίσκονται σήμερα φυλακισμένοι στην Τουρκία για 
υποστήριξη των Κούρδων μαχητών της Συρίας. Ένα 
τσεχικό δικαστήριο απελευθέρωσε την Τρίτη τον 
μουσουλμάνο, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται, συμ-
φωνώντας με τις διαβεβαιώσεις του ότι θα συνερ-
γαστεί με το δικαστήριο παραμένοντας ελεύθε-
ρος να ταξιδέψει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο 
(Τούρκος) αναπληρωτής πρωθυπουργός Μπεκίρ 
Μποζντάγ κατήγγειλε την κίνηση του δικαστηρίου 
ως «πολύ σαφή απόφαση για την υποστήριξη της 

τρομοκρατίας», προκαλώντας 
μια έντονα διατυπωμένη απά-
ντηση από το τσεχικό Υπουργείο 
Εξωτερικών.
Αυτές οι πολιτικές ομηρίας είναι 
πιο ορατές στις αμερικανοτουρ-
κικές σχέσεις. Οι τύχες πολλών 
αθώων Αμερικανών που βρί-
σκονται υπό τουρκική κράτηση, 
έχουν γίνει αντικείμενο αυστη-
ρών απαιτήσεων από την τουρ-

κική κυβέρνηση. Ο πιο γνωστός από αυτούς είναι 
ο Άντριου Μπράνσον, ένας πάστορας που ζούσε 
στην Τουρκία για δύο δεκαετίες και λειτουργεί 
σε μια μικρή ευαγγελική εκκλησία στη Σμύρνη, 
και συνελήφθη τον Οκτώβριο του 2016 με ασα-
φείς ισχυρισμούς ότι συνδέθηκε με την απόπειρα 
πραξικοπήματος του Ιουλίου του 2016. Ένα χρόνο 
μετά, παραμένει στη φυλακή. Ο Πρόεδρος Ερντο-
γάν έχει μετατρέψει ρητά τον Μπράνσον σε αντι-
κείμενο εμπορίου, λέγοντας, τον Σεπτέμβριο, ότι 
οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ανταλλάξουν 
«έναν πάστορα για έναν πάστορα», ανταλλάσσο-
ντας το βασικό του εχθρό Φετουλάχ Γκιουλέν, ο 
οποίος κατοικεί στην Πενσυλβανία, για τον Μπράν-
σον. Δεν είναι ο μόνος Αμερικανός στην τουρκική 
φυλακή: Τον περασμένο μήνα, ο Σερκάν Γκολγκέ, 
ένας επιστήμονας της NASA με διπλή υπηκοότητα, 
που καταδίκασε την καταστολή των προσπαθειών 
μετά το πραξικόπημα, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 
επτά ετών.

διεθνή νέα

Foreign Policy: Η νέα εξωτερική 
πολιτική της Τουρκίας είναι να 
παίρνει ομήρους

Ο 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου Ντόναλντ Τουσκ απάντη-
σε ευθέως σήμερα στον Αμερι-
κανό πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 

δηλώνοντας ότι οι εμπορικοί πόλεμοι είναι 
«κακοί και χάνονται εύκολα», με αφορμή 
την πρόθεση της Ουάσινγκτον να επιβάλει 
δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλου-
μινίου.
Ο Τραμπ είχε διαβεβαίωσει την περασμένη 
εβδομάδα τους Αμερικανούς ότι οι εμπο-
ρικοί πόλεμοι είναι «καλοί και κερδίζονται 
εύκολα».
«Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για το αντί-
θετο» απάντησε σήμερα ο Τουσκ σε συνέ-
ντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Λου-
ξεμβούργο. «Για τον λόγο αυτό, πιστεύω ότι 
είναι πλέον καιρός οι πολιτικοί αξιωματού-
χοι και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού 
να ενεργήσουν με υπευθυνότητα».
Η στρατηγική της ΕΕ έναντι των απειλών 

από την κυβέρνηση Τραμπ για την επιβολή 
δασμών στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμι-
νίου στις ΗΠΑ συζητήθηκε κατά τη διάρκεια 
της σημερινής συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Ο Τουσκ είπε ότι θα γίνει και μια 
«έκτακτη συζήτηση» του θέματος αυτό στην 
επόμενη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, στις 22 και 
23 Μαρτίου στις Βρυξέλλες.
«Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εμπορικού 
πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών 
και του υπόλοιπου κόσμου. Θα πρέπει να 
έχουμε ένα σαφή στόχο: να διατηρήσουμε 
ζωντανό το παγκόσμιο εμπόριο και, αν 
χρειαστεί, να προστατεύσουμε τους Ευρω-
παίους από τις εμπορικές αναταράξεις, με 
αναλογικές απαντήσεις σύμφωνα με τους 
κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου», τόνισε.
Λίγο νωρίτερα, και η Επίτροπος Εμπορίου 
Σεσίλα Μάλμστρεμ δήλωσε ότι «δεν υπάρ-
χουν νικητές σε έναν εμπορικό πόλεμο».

«Έκτακτη συζήτηση» στη σύνοδο 
κορυφής της ΕΕ μετά τις απειλές 
Τραμπ για εμπορικό πόλεμο

Παραλήρημα προπαγάνδας 
Σκοπιανών ΜΚΟ μέσω του 
τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων

Κ
οινή δήλωση Μη Κυβερνητικών Ορ-
γανώσεων της ΠΓΔΜ, οι οποίες κα-
τηγορούν την Ελλάδα για παραβία-
ση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ε-

γκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα 
πολέμου και γενοκτονία εις βάρος της «μακε-
δονικής» μειονότητας, φιλοξενεί το τουρκικό 
(κρατικό) πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. 
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ που τιτλοφο-
ρείται «Ο Μακεδονικός λαός κατηγορεί την 
Ελλάδα για γενοκτονία» (είδηση που φιλο-
ξενείτο τέταρτη κατά σειράν στη σελίδα του 
πρακτορείου),  με κοινή τους δήλωση  προς 
το Anadolu, το Διεθνές Κίνημα για τα «Μακε-
δονικά» Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Ηνωμένη 
«Μακεδονική» Διασπορά, το Παγκόσμιο 
«Μακεδονικό» Συμβούλιο και το Παγκόσμιο 
«Μακεδονικό» Συντονιστικό, καταγγέλλουν ότι 
οι «Μακεδόνες» δεν μπορούν πλέον να  υπο-
φέρουν το βαρύ φορτίο της έλλειψης δικαιοσύ-
νης που τους έχουν επιβάλει η Ελλάδα, τα Ηνω-
μένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.
«Αυτό που ξεκίνησε ως συζήτηση για τη διευ-
θέτηση μιας υποτιθέμενης διαφοράς, έχει 25 
χρόνια αργότερα μετατραπεί σε μια προσπά-

θεια διάπραξης γενοκτονίας εις βάρος του 
«μακεδονικού» λαού (με σκοπό) να διαγρά-
ψουν τη χώρα τους, τη γλώσσα και την ιστορία 
τους από τα βιβλία και τους χάρτες όλου του 
κόσμου.
«Αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του 
ανθρώπινου γένους που μία τέτοια, διεθνώς 
ενορχηστρωμένη, πίεση ασκείται εις βάρος 
ενός ολόκληρου λαού με σκοπό να αυτοκατα-
στραφεί».
Οι ίδιες ΜΚΟ δηλώνουν ότι το θέμα του ονό-
ματος συνιστά μία εφεύρεση της ελληνικής 
κυβέρνησης και είναι απλά η συνέχιση και η 
διεθνοποίηση  της εσωτερικής της πολιτικής 
που συνίσταται στην άρνηση αναγνώρισης της 
μακεδονικής ταυτότητας στη «μακεδονική μει-
ονότητα».
Οι ΜΚΟ ζητούν επίσης τη σύσταση μίας ανε-
ξάρτητης επιτροπής για να διερευνήσει τις 
«παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των» καθώς επίσης και εγκλημάτων εναντίον 
της ανθρωπότητας, εγκλημάτων πολέμου και 
γενοκτονίας που έχει διαπραχθεί εις βάρος της 
«μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα από το 
1913 και έπειτα».
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Ο 
στρατηγός Πετρ Πάβελ δήλωσε 
ότι η Συμμαχία ενδιαφέρεται σο-
βαρά να υπάρξει μια τέτοια πρό-
οδος, ωστόσο η Μόσχα πρέπει 

να την πείσει για τις προθέσεις της.
Ο πρόεδρος της στρατιωτικής επιτροπής 
του ΝΑΤΟ θα επιθυμούσε το Συμβούλιο 
Ρωσία-ΝΑΤΟ να ενεργοποιηθεί, ώστε να 
επιλυθούν μεταξύ των πλευρών ζητήματα 
που απαιτούν ρύθμιση, εκτιμώντας κατά 
την άποψη του, ότι πιθανότητες για την βελ-
τίωση των σχέσεων μεταξύ της Συμμαχίας 
και της Ρωσίας υπάρχουν.
Ο στρατηγός του τσεχικού στρατού Πετρ 
Πάβελ, δήλωσε ότι η Ρωσία πρέπει με έργα 
και όχι με λόγια να δείξει ότι είναι έτοιμη 
για κάτι τέτοιο.
Ο στρατηγός προέβη σ΄ αυτές τις δηλώ-
σεις χθες κατά την διάρκεια ομιλίας του 
στον Οργανισμό Στρατιωτικών Συντακτών 
(Defense Writers Group) στο πανεπιστήμιο 
Τζορτζ Ουάσιγκτον.
«Πάντα εκφράζω μια συγκρατημένη αισι-
οδοξία», δήλωσε ο Πάβελ ενώπιον του 
ακροατηρίου. «Πιστεύω ότι υπάρχουν 
πιθανότητες να υπάρξουν καλύτερες σχέ-
σεις μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας, αλλά 
χρειαζόμαστε μια μεγάλη ετοιμότητα από 
μέρους της ρωσικής πλευράς, η οποία θα 
έπειθε την Συμμαχία για το ότι η Ρωσία 
ενδιαφέρεται σοβαρά να βελτιώσει αυτές 
τις σχέσεις».
Με άλλα λόγια η Ρωσία 
πρέπει να αναλάβει πρω-
τοβουλίες για να αποδεί-
ξει τις σοβαρές της προθέ-
σεις, δήλωσε ο στρατηγός 
Πάβελ , επισημαίνοντας ότι 
δεν θα αγνοήσει τις κακές 
συμπεριφορές του παρελ-
θόντος. «Είναι δύσκολο 
να κάτσει κάνεις στο τρα-
πέζι των συνομιλιών γνωρίζοντας, ότι 
υπάρχουν κατεχόμενα εδάφη στην Γεωρ-
γία, άμεση υποστήριξη των αποσχιστών 
στο Ντονμπάς, ή ότι η Κριμαία κατελήφθη 
παράτυπα» δήλωσε ο Τσέχος στρατηγός 
επισημαίνοντας ότι «δεν υπάρχει απλώς 
μια σειρά συγκεκριμένων μέτρων, αλλά 
και ερμηνειών, που δημιουργούν ένταση» 
όπως και ότι «χρειάζεται η ετοιμότητα όλων 
για έναν εποικοδομητικό διάλογο».
Ο Πάβελ θεωρεί, ότι το καλύτερο σημείο 
αφετηρίας θα ήταν η Ουκρανία. «Όσο δεν 

υπάρχει λύση στο ζήτημα της Ουκρανίας, δεν 
θα υπάρξει βελτίωση των σχέσεων» είπε.
Αν η Ρωσία, κατά την άποψη του, επέτρεπε 
στις αποστολές του ΟΗΕ είτε του ΟΑΣΕ να 
εργασθούν στην διαφιλονικούμενη περι-
οχή, αυτό θα ήταν ένα βήμα προς την σωστή 
κατεύθυνση. «Αυτό θα ήταν μια σαφής 
ένδειξη εποικοδομητικής προσέγγισης» 
δήλωσε ο στρατηγός για να προσθέσει ότι 
«από αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να 
αρχίσουμε να σκεφτόμαστε για άλλες πρω-
τοβουλίες που θα φορούσαν την βελτίωση 
του συντονισμού και του διαλόγου».
Το Συμβούλιο Ρωσία- ΝΑΤΟ συνήλθε τρεις 
φορές πέρυσι. Η επόμενη συνεδρίαση 
έχει προγραμματισθεί μετά τις προεδρι-
κές εκλογές της 18ης Μαρτίου στην Ρωσία, 
είπε ο Πάβελ. Η συμφωνία της ημερομη-
νίας αποτελεί πρόβλημα καθώς η Ρωσία 
δεν έχει πρέσβη ούτε υψηλόβαθμο στρατι-
ωτικό αξιωματούχο στο ΝΑΤΟ.
Οι επαφές μεταξύ των στρατιωτικών έχουν 
μεγάλη σημασία, δήλωσε ο Πάβελ. Ωστόσο 
η Μόσχα ακύρωσε την προγραμματισμένη 
συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού στρα-
τηγού Κέρτις Σκαπαρότι με τον αρχηγό του 
ρωσικού γενικού επιτελείου Πάβελ Γκερά-
σιμοφ.
Ο Πάβελ, αναφερόμενος στην συνάντηση 
αυτή, δήλωσε ότι θα επιθυμούσε οι επαφές 
του ρώσου επιτελάρχη με τον Σακαπαρότι 
να συνεχιστούν. «Και τα δύο αυτά κανά-

λια επικοινωνίας έχουν 
μεγάλη σημασία και μπο-
ρούν να αναβαθμίσουν 
ουσιαστικά το επίπεδο 
της λεπτομερούς δραστη-
ριότητας του Συμβουλίου 
Ρωσίας- ΝΑΤΟ» δήλωσε ο 
Πάβελ.
Αναφερόμενος στις προο-
πτικές του διαλόγου, ο Τσέ-

χος στρατηγός είπε: «Ασφαλώς χρειαζό-
μαστε μια πρόσθετη ώθηση για να συνε-
χιστεί ο διάλογος. Προς το παρόν η συνή-
θης ημερήσια διάταξη είναι αρκετά ασα-
φής. Πρέπει να εντρυφήσουμε περισσό-
τερο στην ουσία του ζητήματος, για να προ-
χωρήσουμε προς τα εμπρός, περιλαμβανο-
μένων και των ζητημάτων τα οποία χαρα-
κτηρίζουμε υβριδικά, και αυτός είναι ένας 
αρκετά ευρύς τομέας. Είναι αναγκαίο να 
συζητήσουμε τα προβλήματα της κυβερνο-
ασφάλειας και άλλα ζητήματα».

Υπέρ της βελτίωσης των σχέσεων 
με τη Ρωσία τάχθηκε στρατηγός 
του ΝΑΤΟ

Μ
ήνυση κατέθεσε η πορνοστάρ 
Στόρμι Ντάνιελς κατά του Ντό-
ναλντ Τραμπ, καταγγέλλοντας 
το συμφωνητικό εχεμύθειας 

που την εμποδίζει να προβεί σε αποκαλύ-
ψεις.
Η Ντάνιελς ισχυρίζεται ότι το συμφωνη-
τικό δεν έχει υπογραφεί ποτέ από τον Ντό-
ναλντ Τραμπ.
Η σχέση μεταξύ της Στέφανι Κλίφορντ 
(γνωστή ως Στόρμι Ντάνιελς) και τον πρό-
εδρο των ΗΠΑ είχε γίνει γνωστή τον Ιανου-
άριου, αλλά τότε η πορνοστάρ αρνήθηκε 
τα πάντα.
Όμως στη μήνυσή της αναφέρει πως υπο-
χρεώθηκε να διαψεύσει τη σχέση τους 
επειδή έγινε στόχος
«εκφοβισμού και εξαναγκαστικών τακτι-
κών» από τον Μάικλ Κόεν, δικηγόρο του 
Ντόναλντ Τραμπ. Η Κλίφορντ ισχυρίζεται 
πως μέχρι σήμερα δέχεται πιέσεις από 
ανθρώπους του περιβάλλοντος του Τραμπ.
Το συμφωνητικό φαίνεται πως υπογρά-
φηκε από την πορνογραφική ηθοποιό στις 
28 Οκτωβρίου του 2016, δηλαδή λίγες ημέ-

ρες πριν τις προεδρικές εκλογές του Νοεμ-
βρίου, όμως η Στόρμι Ντάνιελς υποστηρί-
ζει ότι είναι ελεύθερη να μιλήσει δημόσια 
για τη σχέση καθότι το «κενό» συμφωνη-
τικό εχεμύθειας δεν τη δεσμεύει.
Και μπορεί ο Μάικλ Κοέν να ισχυρίστηκε 
πως κατέβαλε 130.000 δολάρια στην Στέ-
φανι Κλίφορντ χωρίς να έχει οποιαδήποτε 
σχέση ο Τραμπ, αλλά η Κλίφορντ τον δια-
ψεύδει. Στη μήνυσή της αναφέρει πως η 
πληρωμή έγινε στα πλαίσια μιας μεγάλης 
προσπάθειας για να προστατευτεί η φήμη 
του Τραμπ.
Όπως αναφέρει η Κλίφορντ, στο συμφω-
νητικό εχεμύθειας ο Κόεν έκρυψε την πραγ-
ματική ταυτότητα των αντισυμβαλλόμε-
νων χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα, με τον 
Τραμπ να αποκαλείται «Ντέιβιντ Ντένισον» 
ενώ η ίδια ονομάστηκε «Πέγκι Πίτερσον».
Ισχυρίζεται επίσης ότι ο κ. Κοεν ίδρυσε 
μία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, την 
Essential Consultants LLC, για να της εμβά-
σει τα 130.000 δολάρια και να αποκρύψει 
τη σχέση της πληρωμής με την προεκλο-
γική εκστρατεία.

Πορνοστάρ κατέθεσε μήνυση 
κατά του Ντόναλντ Τραμπ

Δεκάδες τα κρούσματα ασφυξίας 
στην Γούτα

Δ
εκάδες κρούσματα ασφυξίας α-
ναφέρθηκαν έπειτα από αερο-
πορικές επιδρομές του συριακού 
καθεστώτος και των Ρώσων συμ-

μάχων του εναντίον της Ανατολικής Γούτα, 
προπυργίου των ανταρτών, ανακοίνωσε 
σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Συ-
ριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαι-
ωμάτων, ενώ το ιατρικό προσωπικό κάνει 
λόγο για ενδεχόμενη χημική επίθεση.
Παράλληλα η Διεθνής Επιτροπή του Ερυ-
θρού Σταυρού ανακοίνωσε πως «αναβλή-
θηκε» η μεταφορά ανθρωπιστικής βοή-
θειας που προβλεπόταν να πραγματοποι-
ηθεί σήμερα στην Ανατολική Γούτα. «Η 
σημερινή αυτοκινητοπομπή αναβλήθηκε», 
δήλωσε η Ίνγκι Σέντκι, εκπρόσωπος της 
ΔΕΕΣ. Η κατάσταση που «εξελίσσεται επί 
του πεδίου (...) δεν μας επιτρέπει να διεξα-
γάγουμε την επιχείρηση», πρόσθεσε.
Αργά μέσα στην περασμένη νύκτα, τουλά-
χιστον 60 άνθρωποι παρουσίασαν ανα-
πνευστικές δυσκολίες στις τοποθεσίες 

Σάκμπα και Χαμουρίγια έπειτα από αερο-
πορικά πλήγματα, ανακοίνωσε το Παρα-
τηρητήριο.
Σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργά-
νωση, οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν 
από την Πολεμική Αεροπορία του καθε-
στώτος και από εκείνη της Ρωσίας, συμμά-
χου της Δαμασκού που είχε διαψεύσει στο 
παρελθόν ότι διεξάγει πλήγματα στην Ανα-
τολική Γούτα.
Γιατροί σε ιατρικό ίδρυμα του ανταρτικού 
θυλάκου διαβεβαίωσαν από την πλευρά 
τους ότι περιέθαλψαν τουλάχιστον 29 
ασθενείς που παρουσίαζαν συμπτώματα 
έκθεσης σε αέριο χλώριο, σύμφωνα με τη 
Συροαμερικανική Ιατρική Εταιρεία (SAMS), 
μια μη κυβερνητική οργάνωση που υπο-
στηρίζει ιατρικά κέντρα στη Συρία.
«Εξαιτίας μιας επίθεσης με χλώριο στην 
Ανατολική Γούτα, ασθενείς παρουσιάζουν 
σοβαρές αναπνευστικές δυσκολίες», ανα-
κοίνωσε αργά χθες το βράδυ η SAMS από 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



199 μαρτίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

οικογένεια

Η 
ειλικρίνεια είναι σημαντικό συ-
στατικό για έναν πετυχημένο γά-
μο. Όταν υπάρχει ειλικρίνεια ανά-
μεσα στους συζύγους, και άνεση 

να μιλάνε ελεύθερα ο ένας στον άλλον, αυτό 
τους φέρνει πιο κοντά και τονώνει την αγάπη 
τους. Από την άλλη, όταν οι σύζυγοι δεν εί-
ναι ειλικρινείς, κλονίζουν την αγάπη τους και 
την εμπιστοσύνη τους.
Η ειλικρίνεια είναι ο μόνος τρόπος με τον 
οποίο οι δύο σύζυγοι θα καταλάβουν ο ένας 
τον άλλον. Χωρίς αυτήν, όσο υπεράνθρωπες 
προσπάθειες κι αν καταβάλεις να δώσεις 
κάποια λύση στις προστριβές σας, θα πάνε 
χαμένες γιατί δε θα καταλαβαίνετε ο ένας 
τον άλλον για να βρείτε μαζί λύσεις όταν 
αντιμετωπίζει ο γάμος σας κάποια δύσκολη 
κατάσταση ή κάποια κρίση.
Στον υγιή γάμο υπάρχει ένα κλίμα όπου το 
ζευγάρι μπορεί να νιώθει άνετα να συμμε-
ρίζεται τις σκέψεις του, τα αισθήματά του, 
τις συνήθειές του, αυτά που του αρέσουν κι 
αυτά που δεν του αρέσουν, την προσωπική 
του ιστορία, το καθημερινό του πρόγραμμα, 
και τα σχέδιά του για το μέλλον. Θα πρέπει 
να είμαστε ειλικρινείς με τον/την σύντροφό 
μας όσο αφορά τα αισθήματά μας όπως επί-
σης και το παρελθόν μας, τα καθημερινά 
γεγονότα, και τα σχέδιά μας για το μέλλον.
Πρέπει να είσαι ειλικρινής όταν εκφράζεις τα 
αισθήματά σου. Αν θέλετε να ικανοποιείτε ο 
ένας τις συναισθηματικές ανάγκες του άλλου 
το απαραίτητο συστατικό στο γάμο σας είναι 
να εκφράζετε με ειλικρίνεια τα αισθήματά 
σας ο ένας στον άλλον. Όταν εκφράζεις 
κάποια λάθη του παρελθόντος, ο/η σύντρο-
φός σου μπορεί να ξέρει τις αδυναμίες σου, 
κι έτσι μαζί θα μπορείτε να αποφεύγετε 
καταστάσεις που μπορεί να σας δημιουργή-
σουν προβλήματα.
Δώσε στον/στην σύντροφό σου ένα ημερο-
λόγιο με τις δραστηριότητές σου, με ιδιαί-
τερη έμφαση σε κείνες που μπορεί να έχουν 
κάποια επίδραση σε κείνον/ σε κείνην. Σ’ 
έναν καλό γάμο, το ζευγάρι έχει τέτοια αλλη-
λεξάρτηση  που είναι αυτονόητο να ξέρει ο 
ένας για τον άλλον το καθημερινό του πρό-
γραμμα για να συντονίσουν τις δραστηριό-

τητές τους. Τις μελλοντικές δραστηριότητές 
τους θα πρέπει να είναι πολύ εύκολο να τις 
κουβεντιάζουν μαζί, και όμως πολλά ζευγά-
ρια κάνουν το πρόγραμμά τους για το μέλ-
λον ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον. Έτσι 
ο/η σύντροφός σου είναι στο σκοτάδι και 
στην άγνοια και δημιουργείται ένα κλίμα 
που οδηγεί στην απομόνωση παρά στην 
ενότητα.
Εκείνο που κάνει πετυχημένο το γάμο είναι 
η πρόθεση και η ικανότητα να εκφράζετε τα 
αισθήματά σας ο ένας στον άλλον με ειλι-
κρίνεια. 
Όταν λέμε ειλικρίνεια δεν εννοούμε εγωιστι-
κές απαιτήσεις ή αναιδείς κριτικές ή ξεσπά-
σματα θυμού. Εκφράζω τα αισθήματα και 
εκφράζω τις απαιτήσεις μου δεν είναι το 
ίδιο. Όταν λες στον/στην σύντροφό σου τι 
να κάνει, δεν αποκαλύπτεις με ειλικρίνεια 
αυτό που αισθάνεσαι αλλά διατυπώνεις μία 
απαίτηση. 
Ενώ πρέπει να είσαι ελεύθερος/η να εκφρά-
σεις τις απόψεις σου και τη γνώμη σου, θα 
πρέπει παράλληλα να σέβεσαι και τις από-
ψεις και τη γνώμη του άλλου. Όταν προσπα-
θείς να «διορθώσεις» τον άλλον, δε δείχνεις 
ειλικρίνεια αισθημάτων αλλά κάνεις μία 
αυστηρή και αναιδή κριτική. 
«Όταν μπαίνει ο θυμός απ’ την πόρτα, η 
αγάπη φεύγει από το παράθυρο.» Γι αυτό 
να περιμένεις να σου περάσει ο θυμός κι 
ύστερα να πεις στον/στην σύντροφό σου τι 
είναι αυτό που σε πειράζει και σε ενοχλεί.
Δεν πρέπει να υπάρχει τμήμα της ζωής 
σου που να το κρατάς μυστικό  από τον/την 
σύντροφό σου, γιατί το καθετί που κάνετε 
έχετε αντίκτυπο στον άλλον. Η μυστικότητα 
κάθε άλλο παρά τρέφει και καλλιεργεί τη 
διάθεση για συμβιβασμό και προσαρμογή.
Η ειλικρίνεια είναι ο καλύτερος τρόπος για 
να προστατέψεις τον/την σύντροφό σου από 
τυχόν επιζήμιες ενέργειες. Όταν λέτε ο ένας 
στον άλλον τα πάντα, έχετε πολύ λίγες πιθα-
νότητες να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. 
Όταν και οι δυό σύζυγοι είναι ειλικρινείς 
έχουν κάνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά που 
θα τους κρατήσει στο δρόμο για το σωστό 
και πετυχημένο γάμο.

Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

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

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

ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ ΓΑΜΟ 

-- ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ --

• To παιδί μου και εγώ
Γιατί θέλουμε τα παιδιά μας 

τέλεια (ενώ εμείς δεν είμαστε;)

Σ
ύμφωνα με τους ψυχολόγους, η 
εξιδανίκευση του παιδιού μας, 
ξεκινάει πριν ακόμη γεννηθεί, 
συχνά, πριν ακόμη το συλλά-

βουμε. Είναι φυσικό να βλέπουμε το 
παιδί μας σαν προέκταση του εαυτού 
μας, να προβάλλουμε πάνω του τις δι-
κές μας ελπίδες, ή να πιστεύουμε ότι 
μεγαλώνοντας θα ασπαστεί τις ιδέες 
μας. Είναι αδύνατον να είμαστε εντε-
λώς ουδέτεροι απέναντι σ τα παιδιά 
μας, να μην έχουμε καμιά προσδοκία 
για το μέλλον τους. 
Υπάρχει, όμως, μεγάλη διαφορά ανά-
μεσα στο να προσπαθούμε να καθο-
δηγήσουμε το μέλλον τους και τ ις 
ικανότητές τους προς αυτό που εμείς 
θεωρούμε καλύτερο, από το να τα 
αναγκάσουμε να γ ίνουν αυτό που 
θέλουμε.

Καλοσύνη
«Τόσο καλό που σου δίνε ι και τη 
μπουκιά του. Τέτοιο καλόψυχο παιδί 
δεν έχεις συναντήσει, θυσία γίνεται». 
Πόσα εκατομμύρια μαμάδες δεν έχουν 
επαναλάβει με θρησκευτική ευλάβεια 
τα ίδια ακριβώς λόγια για το καμάρι 
τους; Η έννοια βέβαια του «καλού» 
παιδιού μπορεί να ερμηνευτεί με διά-
φορους τρόπους: Είναι καλό, μπορεί 
να μεταφράζεται σε: γ ίνε ται ευχά-
ριστο και επομένως δημιουργεί μια 
καλή εικόνα σ τους άλλους (και) γ ια 
τους γονείς του. Ωστόσο, δεν θα πρέ-
πει να ξεχνάμε πως ένα άτακτο παιδί 
είναι εξίσου καλό με ένα ήσυχο. Όπως 
και ότι τα «πολύ καλά» και ευγενικά 
παιδιά, μπορεί απλώς να κρύβουν την 
αντιδραστικότητά τους.
Μήπως πρέπει να σκεφτείτε;
Πισ τεύετε ότ ι απογοητεύσατε τους 
δικούς σας γονείς; Γιατί; Πώς θα ήθε-
λαν να είστε και πώς είστε;

Ευφυΐα
Είναι γεγονός πως η φύση κάποιες 
φορές κάνει θαύματα, αλλά δυστυχώς 
οι πραγματικές ιδιοφυΐες σπανίζουν. 
Όποιος ονειρεύεται για το παιδί του 

το μέλλον του Αϊνστάιν ή είναι πολύ 
φιλόδοξος ο ίδιος ή πισ τεύει ότ ι η 
εξυπνάδα είναι ο μοναδικός τρόπος 
προστασίας από τα χτυπήματα που 
δίνει η ζωή. Αυτό δεν είναι εντελώς 
λάθος. Η ευφυΐα αποτελεί ένα εξαι-
ρετικό όπλο, αλλά, από την άλλη, οι 
συνθήκες ζωής συχνά υποχρεώνουν 
τα παιδιά αυτά να ζουν αποκλεισμένα 
από τους συνομηλίκους τους ή να 
αυτοεξορίζον ται σ το περιθώριο. Η 
συναισθηματική τους ανάπτυξη κιν-
δυνεύει να μη συμβαδίζει με τη νοη-
τ ική και τελικά αυτό θα αποτελέσει 
πρόβλημα.
Μήπως πρέπει να σκεφτείτε;
Σταματήστε να αναρωτιέστε συνεχώς 
εάν του προσφέρετε αρκετά ερεθί-
σματα για την καλλιέργεια της εξυπνά-
δας του. Εάν είναι παιδί-θαύμα θα το 
καταλάβετε αμέσως. Αν πάλι δεν πρό-
κειται γ ια παιδί-θαύμα, απλώς αγα-
πήστε το. Αυτό δεν είναι το θαύμα της 
ζωής σας;

Ομορφιά
Όλες  οι μαμάδες θεωρούν το δικό 
τους  πα ιδί  το  ομορφότ ερο σ τον 
κόσμο. Είναι επίσης γνωστό πως η 
πραγματ ική ομορφιά δεν αναγνω-
ρίζεται με τα μάτια αλλά με την καρ-
διά. Το να επενδύουμε στην εξωτερική 
εμφάνιση είναι σαν να επενδύουμε σε 
μια μετοχή με ημερομηνία λήξης, σαν 
να λέμε στο παιδί «πρέπει να αρέσεις 
πάντα σε όλους» ή «αναδεικνύοντας 
τα εξωτερικά σου χαρίσματα θα απο-
κτάς εύκολα ό,τι θέλεις».
Μήπως πρέπει να σκεφτείτε;
Σκεφτε ίτ ε ποια δική σας πλευρά 
θέλετε να επιδείξετε μέσω του παι-
διού σας. Μήπως μικρή είχατε νιώ-
σει ασχημόπαπο ή τελικά η ομορφιά 
ήταν αυτό στον οποίο έδιναν μεγα-
λύτερη σημασία οι δικοί σας γονείς 
και μέσω αυτού τους ικανοποιήσατε 
ή αντίσ τοιχα τους απογοητεύσατε; 
Το παιδί σας είναι όμορφο όχι μόνο 
γιατί είναι δικό σας, αλλά γιατί είναι 
μοναδικό.
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Τ
ο 10% του παγκόσμι-
ου πληθυσμού κάθε η-
λικίας ταλαιπωρείται α-
πό προβλήματα ακοής. 

Ο αριθμός των βαρήκοων πα-
γκοσμίως ανέρχεται σε 643 ε-
κατομμύρια, ενώ στην Ευρώπη 
φθάνει τα 84 εκατομμύρια. Το 
60-70% των βαρήκοων θα χρει-
αστούν ακουστικά, ή κοχλιακά 
εμφυτεύματα. Με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Ακοής, που 
έχει οριστεί η 3η Μαρτίου, α-
πό τον Παγκόσμιο Οργανισμός 
Υγείας, η Α΄ΩΡΛ Πανεπιστημι-
ακή Κλινική του ΑΠΘ, διοργά-
νωσε ημερίδα το απόγευμα του 
περασμένου Σαββάτου, στο Δη-
μαρχείο Θεσσαλονίκης, με τίτλο 
«Κοινωνική Προσέγγιση της 
Βαρηκοΐας».
Σύμφωνα με τους ειδι-
κούς, η βαρηκοΐα δημι-
ουργεί πολλά επικοινω-
ν ιακά προβλήματα, 
κοινωνική απομό-
νωση οικογενει-
ακή και εργασιακή 
δυσλειτουργία στα 
βαρήκοα άτομα, ενώ 
στα μικρά παιδιά δυσκο-
λεύει την ανάπτυξη του 
λόγου και της ομιλίας. 
Πρόσφατες μελέτες 
έδειξαν ότι η βαρη-
κοΐα, ανάλογα με τον 
βαθμό της και την ηλι-
κία εμφάνισής της, μει-
ώνει δραματικά την ικανό-
τητα της γνώσης, επηρε-
άζει αρνητικά τον ψυχι-
σμό, δημιουργεί πολ-
λές φορές κατάθλιψη, 
μειώνει την γνωστική 
ικανότητα, αυξάνει την 
άνοια και την σωματική 
κούραση και δημιουργεί 
πολλές φορές κινητικά προ-
βλήματα διαταράσσοντας την 
ισορροπία του βαρήκοου ατό-
μου.
Καθημερινές συνήθειες. όπως 
η μουσική σε υψηλή ένταση, 
η υπερβολική χρήση του 
handsfree στο κινητό, αλλά και 

επαγγέλματα τα οποία εκθέτουν 
τους εργαζόμενους σε υψηλές 
εντάσεις και συχνότητες ήχου, 
βλάπτουν την ακοή.
 «Αν αθροιστικά στη διάρκεια 
μιας μέρας εκτίθεται ένα άτομο 
σε θόρυβο 110dB για 4 λεπτά 
και 48 δευτερόλεπτα, καταστρέ-
φονται τα νευρικά κύτταρα του 
κοχλία, με σταδιακή μείωση 
της ακοής στις υψηλές συχνότη-
τες, εκεί που στηρίζεται η διά-
κριση και άρα η κατανόηση της 
ομιλίας και στη συνέχεια σε όλο 
το ακουστικό φάσμα. Το ίδιο 
συμβαίνει αν το άτομο εκτίθε-
ται σε 120 dB, για 28 δευτερό-
λεπτα κάθε μέρα», επισημαίνει 
ο επιμελητής Α,́ Υπεύθυνος του 
Κέντρου Κοχλιακών Εμφυτεύ-

σεων της Α’ ΩΡΛ Κλινικής του 
ΑΠΘ, Γεώργιος Κυριαφίνης.
 «Πολλοί νέοι βλάπτουν την 
ακοή τους μειώνοντας την 

ακουστική τους οξύ-
τητα και μόνο επειδή 
συχνάζουν σε χώρους, 

όπου η μουσική είναι σε 
ένταση πολύ μεγαλύ-

τερη απ΄ αυτήν που 
μπορεί να αντέξει το 
ανθρώπινο αυτί. Το 

γεγονός αυτό προκα-
λεί ακουστικό τραύμα, 

δηλαδή μόνιμη και μη ανα-
στρέψιμη βλάβη στα νευ-

ρικά κύτταρα του αυτιού. 
Το ίδιο συμβαίνει με την 
υπερβολική χρήση του 

handsfree από το κινητό. 
Στον εργασιακό χώρο επί-

σης οι χειριστές κομπρεσέρ, 
χορτοκοπτικών, οι εργαζό-
μενοι στο σιδηρόδρομο 
και στις βιοτεχνίες, εκτί-

θενται σε υψηλές εντάσεις 
και συχνότητες ήχου και μετά 

από χρόνια παρατηρείται κατά 
κανόνα πτώση των επιπέδων 
της ακοής. Γι΄ αυτόν τον λόγο τα 
άτομα που εκτίθενται σε υψη-
λής έντασης ήχους, θα πρέπει 
να χρησιμοποιούν προστατευ-
τικά ακουστικά και ωτοασπί-
δες», προσθέτε.

Ο 
τόνος σε κονσέρβα είναι από τους πιο διαδεδομέ-
νους τύπους ψαριού παγκοσμίως. Είναι σχετικά οι-
κονομικός, αντέχει για πολύ καιρό και είναι πλούσια 
πηγή πρωτεΐνης ειδικά για τους αθλητές και όσους 

προσέχουν τη γραμμή τους. Φρέσκος ή σε κονσέρβα, ο τόνος έ-
χει πολλά θρεπτικά συστατικά και οφέλη για το σώμα.
1. Διατροφικά οφέλη. Μία μερίδα τόνου σε κονσέρβα περι-
έχει 98 θερμίδες, 21 γραμμάρια πρωτεΐνης και 0.8 γραμμά-
ρια λίπους, κάτι που το καθιστά εξαιρετική επιλογή για όσους 
θέλουν πρωτεΐνη με ελάχιστες θερμίδες και λιπαρά. Επιπλέον, 
ο τόνος είναι καλή πηγή ν ιασίνης, βιταμινών A, Β12, D και 
φωσφόρου.
2. Ωμέγα- 3 λιπαρά. Ο τόνος, μαζί με τον σολωμό και τις σαρ-
δέλες, ε ίναι εξαιρετ ική πηγή ωμέγα-3 λιπαρών οξέων που 
ενεργοποιούν τον μεταβολισμό και βοηθούν στην καύση του 
λίπους.
3. Κάνει καλό στην καρδιά. Η κατανάλωση των λιπαρών που 
βρίσκονται σ τον τόνο μειώνουν τα τριγλυκερίδια σ το αίμα, 
προλαμβάνουν το κλείσιμο των αρτηριών και βελτιώνουν τη 
λειτουργία της καρδιάς.
4. Ρίχνει την πίεση. Ο φρέσκος τόνος ή ο τόνος σε κονσέρβα με 
νερό περιέχει μεγάλη ποσότητα καλίου που βοηθά στην πτώση 
της αρτηριακής πίεσης.
5. Ελέγχει την πρόσληψη βάρους. Επιλέγοντας πρωτεΐνη από 
τόνο αντί για κρέας, γλυτώνεις πολλές θερμίδες και λιπαρά κάτι 
που σε βοηθά να αδυνατίσεις.

Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
καλείται να αξιολογή-
σει το σύστημα της θε-
ρινής ώρας, που κάθε 

χρόνο τίθεται σε ισχύ την τελευ-
ταία Κυριακή του Μαρτίου, με-
τά το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου υπέρ της κατάρ-
γησής της, με βασικό επιχείρη-
μα ότι πλήττει την υγεία των πο-
λιτών.
Το ΑΠΕ-ΜΠΕ ζήτησε την άποψη 
της Έλενας Τσιόλκα, ψυχιάτρου, 
μέλους της Ελληνικής Εταιρείας 
Έρευνας του Ύπνου, καθώς η 
αρμόδια κοινοβουλευτική επι-
τροπή έπειτα από εξέταση επι-
στημόνων κατέληξε στο συμπέ-
ρασμα ότι η αλλαγή της ώρας 
προκαλεί διαταραχές στον ύπνο.
«Είναι γνωστό ότι τόσο ο ύπνος 
όσο και μια σειρά από άλλες βιο-
λογικές παραμέτρους (π.χ. αυξο-
μείωση της κορτιζόλης, μελατο-
νίνης κ.ά. ενδογενών ουσιών), 
οι λεγόμενοι Κιρκάδιοι ρυθμοί, 
καθορίζονται από τον κύκλο 
μέρα-νύχτα, φως-σκοτάδι. Η 
εναλλαγή αυτή του φωτός με το 
σκοτάδι και η ηλιοφάνεια επίσης 
έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά 
ότι σχετίζονται και με την ψυχική 
κατάσταση του ανθρώπου, τη 
διάθεση, την απόδοση και τη λει-
τουργικότητά του» σημειώνει.
«Στ ις χώρες που βρίσκονται 
πάνω από τον 50ό παράλληλο, 
σε βόρειο (και νότιο) πλάτος, 
οι συνθήκες είναι διαφορετι-
κές. Εκεί η επιμήκυνση ή η βρά-
χυνση της χρονικής διάρκειας 
της ηλιοφάνειας συμβαίνει σε 
πολύ μεγαλύτερο βαθμό και με 
πολύ πιο γρήγορο ρυθμό, γεγο-
νός που από μόνο του είναι πολύ 
πιθανό να επηρεάζει κατά διά-
φορους τρόπους την ψυχολο-
γία και τη λειτουργικότητα των 
ανθρώπων. Σε αυτές τις χώρες, 
η αλλαγή κατά μία ώρα, η οποία 
συμφωνήθηκε και εφαρμόστηκε 
στις περισσότερες χώρες της 
Ευρώπης και σε κάποιες άλλες 
όπως η Τουρκία από το 1975, θα 
ήταν μικρή. Η Ισλανδία προφα-
νώς για αυτόν τον λόγο δεν υιο-
θέτησε το μέτρο αυτό» τονίζει η 
κα Τσιόλκα. 

Θερινή ώρα: 
Οι επιπτώσεις 
που μπορεί να 
έχει στην υγεία Τα θρεπτικά συστατικά 

του τόνου στη διατροφή

Ποιες καθημερινές 
συνήθειες βλάπτουν την 
ακοή

υγεία

Τ
ο κοτόπουλο  ε ί να ι 
τ ο  π ι ο  δ ια δ ο μ έ ν ο 
κρέας  σ τ ις  δία ι τ ε ς . 
Είναι  νόσ τ ιμο, θρε-

πτικό, οικονομικό και μπορεί 
να μαγειρευτεί σε διάφορες 
παραλλαγές.
Το κοτόπουλο περιέχει όλα τα 
απαραίτητα συστατ ικά που 
χρειάζεται ο οργανισμός σε 
καθημερινή βάση, όπως νια-
σίνη, φώσφορο, βιταμίνες Β6, 
Β12, D, ασβέστιο, σίδηρο και 
ψευδάργυρο. Είναι εξαιρετική 
πηγή πρωτεΐνης υψηλής ποιό-
τητας.
Το κοτόπουλο περιέχει και τα 9 
πρωτεϊνικά αμινοξέα που χρει-
άζεται ο οργανισμός για καλή 
λειτουργία και δεν μπορεί να 
παράγει από μόνος του.

Το κοτόπουλο είναι το κρέας με 
τα λιγότερα λιπαρά. Τα κορε-
σμένα λιπαρά ευθύνονται για 
καρδιακές ασθένειες. Μία δια-
τροφή πλούσια σε αυτού του 
είδους τα λιπαρά μπορεί να 
αυξήσει τα επίπεδα εμφάνισης 
χοληστερόλης, αρτηριοσκλή-
ρωσης, στεφανιαίας νόσου και 
εμφράγματος. Τα 130 γρ. στή-
θος κοτόπουλου χωρίς πέτσα 
περιέχουν μόλις 2.9 γρ. λίπους 
, ενώ 100 γρ. μπούτι περιέχουν 
7 γρ. λίπους.
Σε κάθε περίπτωση μην ξεχνάτε 
να αφαιρείτε την πέτσα, που αν 
και είναι νόστιμη, διπλασιάζει 
σχεδόν τις θερμίδες και αυξά-
νει την ποσότητα του λίπους 
και των κορεσμένων λιπαρών 
οξέων.

Γιατί το κοτόπουλο 
συμπεριλαμβάνεται σε όλες 
τις δίαιτες;
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Η 
σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται 
από έντονες τάσεις παγκοσμιοποί-
ησης. Κάθε κράτος είναι δυνατό 
να ενταχθεί σ’ένα ευρύτερο πλαί-

σιο, όπου θα επικρατούν παγκόσμιες αρχές. 
Η διαδικασία θα οδηγήσει στη δημιουργία 
θεσμών με διεθνή χαρακτήρα και στη διακί-
νηση ποικίλων προιόντων σε διεθνές επίπε-
δο. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε όλους 
τους τομείς – εμπορικό, οικονομικό, πολιτι-
κό και πολιτιστικό – πρέπει να γίνει κτήμα 
όλης της ανθρωπότητας. Τα επιτεύγματα της 
επιστήμης και της τεχνολογίας έχουν ενο-
ποιήσει τον κόσμο ζωντανά και νοερά. Τα 
μέσα μεταφοράς, τηλεπικοινωνίας και ενη-
μέρωσης συμβάλλουν στην παγκοσμιοποί-
ηση. Τα κοινά προβλήματα που μαστίζουν 
την ανθρωπότητα ( ανεργία, βία, οικολογι-
κό πρόβλημα, ναρκωτικά, υπανάπτυξη ) α-
παιτούν συλλογική προσπάθεια για να επι-
λυθούν.
Το αίτημα πηγάζει από τον ρατσισμό και τις 
κοινωνικές διακρίσεις που γίνονται εμπόδια 
στο σεβασμό της διαφορετικότητας μέσα 
στις κοινωνίες. Κυριαρχεί παντού η αυθαί-
ρετη ταξινόμηση που θεωρεί ‘’ανώτερη’’ την 
προφορά των πρωτευουσιάνων και ‘’κατώ-
τερη’’ των τοπικών διαλέκτων, ‘’ωραία’’ την 
αισθητική των προνομιούχων στρωμάτων 
και ‘’κακόγουστη’’ την αισθητική των λαι-
κών τάξεων, ‘’πολιτισμένους’’ τους αστούς 
και ‘’απολίτιστους’’ τους αγρότες κ.ο.κ. Η 
αυθαίρετη ταξινόμηση στηρίζεται στην κοι-
νωνική προκατάληψη που σε όλες τις χώρες 
υποτιμάει τις λαικές τάξεις, την παιδεία, τη 
γλώσσα, τα ήθη τους, τις ικανότητές τους 
και έχει στενή σχέση με τα εθνικιστικά στε-
ρεότυπα. Εξ’αιτίας αυτού του κοινωνικού 
ρατσισμού, εκείνες οι ανθρώπινες ομάδες 
που είναι ταξινομημένες σαν ‘’κατώτερες’’ 
ψάχνουν την αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβα-
σμό υποτιμώντας με τη σειρά τους κάποιους 
άλλους: Ακόμα πιο φτωχούς, πιο περιθωρι-

ακούς, πιο περιφρονημένους.
Στην παγκοσμιοποίηση τα έθνη θα είναι 
ομάδες ομοίων και η κουλτούρα μία, η 
εθνική. Ομως ομοιογένεια δεν υπάρχει που-
θενά, ούτε εθνική ούτε κοινωνική. Ολα τα 
έθνη – κράτη έχουν μειονότητες με άλλες 
γλώσσες, θρησκείες και κουλτούρες. Ολοι 
οι πολιτισμοί είναι μείγματα και αλληλεπιρ-
ροές. Κι ακόμα η επιστήμη έχει δείξει ότι η 
κουλτούρα είναι σε μεγάλο βαθμό ταξική. 
Η παιδεία που θεωρείται ανώτερη σε όλες 
τις χώρες είναι υπέρ-εθνική.  Περιέχει τα 
ονόματα  του Αισχύλου και του Σαίξπηρ, 
του Πραξιτέλη και του Μιχαήλ Αγγελου, του 
Μολιέρου, του Γκαίτε και του Θερβάντες, 
του Αριστοτέλη και του Καβάφη, του Κομ-
φούκιου, του Γαλιλαίου, του Αινστάιν κ.ά. 
Ομως η κοινωνική έρευνα έχει δείξει ότι σε 
όλες τις χώρες η παιδεία των λαικών τάξεων 
είναι πολύ διαφορετική από των προνομι-
ούχων. Η αισθητική, ο τρόπος ζωής, η φιλο-
σοφία της καθημερινότητας, η διατροφή, 
η ενδυμασία, η ηθική και οι κανόνες των 
ανθρώπινων σχέσεων είναι διαφορετικά 
για τα εργασιακά στρώματα των μεγάλων 
πόλεων και τελείως διαφορετικά για τα προ-
νομιούχα στρώματα και μάλιστα των διανο-
ούμενων.
Στο πλαίσιο όμως των δημοκρατικών κοι-
νωνιών δεν γίνονται ανεκτές οι διακρί-
σεις στο επίπεδο των ατομικών και συλλο-
γικών δικαιωμάτων. Απο νομική άποψη οι 
κοινωνίες αυτές διασφαλίζουν και ενισχύ-
ουν το δικαίωμα στη διαφορά. Εγγυώνται 
την ισότητα των ευκαιριών και την ελεύ-
θερη έκφραση και ανάδειξη όλων των επι-
μέρους πολιτιστικών ταυτοτήτων. Οι κάθε 
λογής ρατσιστικές προκαταλήψεις αναπα-
ράγουν τις κατεστημένες διακρίσεις και ανι-
σότητες. Τα κάθε λογής αρνητικά στερεό-
τυπα, τείνουν να τροφοδοτούν τις εντάσεις 
και τις συγκρούσεις μεταξύ των διάφορων 
πολιτισμικών ομάδων οι οποίες, εκ των 

πραγμάτων, συμβιώνουν και συνυπάρχουν.                                                                                                                                     
Η παγκοσμοιοποίηση είναι δυνατόν να 
προκαλέσει διάφορα σοβαρά προβλήματα 
: Αντιθέσεις ανάμεσα στις φτωχές και στις 

πλουσιότερες χώρες και οικονομική εξάρ-
τηση των αδύναμων κοινωνιών από τις ισχυ-
ρές με συνέπεια και την πολιτική τους εξάρ-
τηση. Ομοιόμορφο τρόπο ζωής με ‘’πολι-
τισμένο’’ καταναλωτικό πρότυπο. Απώλεια 
ιδιαιτερότητας των λαών, υποβάθμιση των 
εννοιών πατρίδας και πατριωτισμού, αλλοί-
ωση της εθνικής συνείδησης και εθνικής 
αυτογνωσίας, με αποτέλεσμα την πολιτι-
σμική παρακμή πολλών μικρών πολιτισμών 
που θα αφομοιώνονται από υπερεθνικούς 
πολιτισμούς.     
Για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της 
παγκοσμιοποίησης θα πρέπει να αξιοποι-
ούμε δημιουργικά τα στοιχεία του πολιτι-
σμού που μπορούν να αφομοιωθούν από τα 
εγχώρια. Οχι τάσεις προγονοπληξίας όμως 
διατήρηση των αρχών και παραδόσεων. 
Η παιδεία θα πρέπει να είναι ανθρωποκε-
ντρική, προκειμένου να καλλιεργηθεί ένα 
πανανθρώπινο πνεύμα. Να έχουμε γνώση 
της ιστορίας και διαμόρφωση εθνικής και 
ιστορικής συνείδησης. Στόχος πρέπει να 
είναι η κατάκτηση της προόδου μέσα από 
γνώσεις, την πείρα του παρελθόντος και τα 
νέα δεδομένα της εποχής για να μην αφομοι-
ωθούμε σ’αυτόν τον οικουμενικό πολιτισμό. 

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

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗπαΓκοσμιοποιηση
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Ο 
παροικιακός ελληνόφωνος τύπος  στο 
Τορόντο σήμερα περιλαμβάνει τέσ-
σερις εφημερίδες τον «Ελληνικό Τύ-
πο», την “Hellas News” (εβδομαδιαί-

ες εφημερίδες), τις  “Πατρίδες», (μηνιαία εφημε-
ρίδα), και την «Εβδομάδα» . 
Η χρυσή εποχή του Ελληνικού παροικιακού 
τύπου ήταν στις δεκαετίες του 1960, 70 , και 80 
όπου κυκλοφορούσαν πολύ περισσότερες Ελλη-
νικές εφημερίδες.
Η  έκδοση των περισσότερων Ελληνικών εφη-
μερίδων συνέπεσε με την περίοδο που μεγά-
λωνε διαρκώς το μεταναστευτικό ρεύμα από την 
Ελλάδα. Όλες οι εφημερίδες βρήκαν την ολό-
θερμη υποστήριξη των νέων μεταναστών  που 
έβλεπαν την ανάγκη ύπαρξης μιας γνήσιας Ελλη-
νικής εφημερίδας.
Πολλές εφημερίδες υποστήριξαν με τη σειρά 
τους  τα δικαιώματα του μετανάστη, κι έδωσαν 
τη μάχη για τα δίκαια αιτήματά τους. Επίσης βοή-
θησαν  στο να πληροφορήσουν τους Έλληνες τη 
διασποράς για τα εθνικά θέματα και να οργανώ-
σουν συλλογικές προσπάθειες.  Μιλώντας μαχη-
τικά και θαρραλέα στη γλώσσα που καταλάβαινε 
ο Έλληνας  ανέστειλαν την απειλή της  αφομοίω-
σης του, αντιτάσσοντας  την πολιτική του πολυ-
πολιτισμου και δικαιώθηκαν.
Ο απόδημος Ελληνισμός είναι μια μικρή πολιτι-
στική και φυλετική ομάδα που θέλει να διατηρη-
θεί  κρατώντας τα κύρια εθνικά χαρακτηριστικά 
του γλώσσα, ήθη, έθιμα, θρησκεία. Για να πετύχει 
την υλοποίηση των στόχων του σε έναν κοινω-
νικό περιβάλλον, που διαρκώς και καθημερινά 
ασκεί  αφόρητη αφομοιωτική πίεση χρειάζεται 
οργάνωση  συλλογική δράση και δυνατή παρου-
σία του Ελληνικού τύπου.
Ο Ελληνικός παροικιακός τύπος ήταν και θα 
παραμείνει ενωτικός, γιατί  τα προβλήματα που 
μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα και σημα-
ντικότερα από αυτά που μας χωρίζουν. Η Ελλη-
νική εφημερίδα είναι το εκφραστικό όργανο, της 
παροικίας, είναι δημιούργημα της παροικίας, σ΄ 
αυτήν ανήκει και αυτήν υπηρετεί. 
Στις αρχές οι εφημερίδες ήταν γραμμένες  σε 
στρωτή καθαρεύουσα, αλλά και με εμφανείς 
ελλείψεις. Οι πρώτες Ελληνικές εφημερίδες 
δημιουργήθηκαν κάτω από λιγότερο από ιδα-
νικές συνθήκες (ελλιπή οικονομική βάση, περι-
ορισμένο προσωπικό, χωρίς δικό τους τυπογρα-
φείο),αλλά  βασισμένες στο μεράκι και ενθουσι-
ασμό του εκδότη/διευθυντή. 
Κατά κανόνα οι περισσότερες εφημερίδες ήταν 
εβδομαδιαίες και τα περιοδικά μηνιαία αν 
και υπήρξαν αποκλείσεις απ’ αυτό το κανόνα.  
Φυσικά εκτός των εφημερίδων και περιοδικών 
υπήρξαν και πολλά φυλλάδια (news letters) που 
εξέδωσαν κατά περιόδους διάφορες εκκλησίες 
και οργανισμοί.  Επίσης πρέπει να αναφερθούν 
οι εκδοτικές προσπάθειες διάφορων συλλόγων,  

τα έντυπα των φοιτητικών συλλόγων στα πανεπι-
στήμια της πόλης του Τορόντο, και στις εκδόσεις 
τηλεφωνικών καταλογών.    
Ο σκοπός όλων ήταν η ενημέρωση του παρακοι-
κακου κοινού. Οι εφημερίδες διανεμόντουσαν 
δωρεάν σε Ελληνικές Ορθόδοξες εκκλησίες και 
κεντρικά καταστήματα που πατρονάριζε ο Ελλη-
νισμός. Τα έξοδα της εφημερίδος τα κάλυπταν 
διαφημίσεις κυρίως Ελληνικών επιχειρήσεων.
Κάθε εκδότης, διευθυντής, και συντάκτης είχε 
την ελευθερία να ακολουθήσει μια συγκεκρι-

μένη κατεύθυνση και τοποθέτηση σε διάφορα 
θέματα ενδιαφέροντος. Έτσι υπήρξαν εφημε-
ρίδες υποστηρικτές διάφορων κομμάτων στην 
Ελλάδα και εκλογικών συνδυασμών στις εκλογές 
της Ελληνικής Κοινότητος του Τορόντο.
Το επίπεδο και η ποιότητα γραφής ποίκιλε ανά-
λογα με τη καλλιέργεια και γνώση των «δημοσιο-
γράφων» . Στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι δημο-
σιογράφοι δεν ήταν επαγγελματίες που είχαν 
σπουδάσει  στο κλάδο. Μερικοί είχαν πανεπι-
στημιακή μόρφωση και άλλοι όχι.  Η μεγάλη 
πλειοψηφία είχαν αλλά βιοποριστικά επαγγέλ-
ματα και δημοσιογραφουσαν για χόμπι.
Εκτιμάται  από το σύνολο περίπου 70 εφημε-
ρίδων οι πιο πολλές επέδειξαν υψηλή βρεφική 
θνησιμότητα αφού επέζησαν για πολύ λίγο. 
Μερικές αλλάξαν όνομα η και χέρια ιδιοκτησίας 
αφού νεότεροι αισιόδοξοι ιδιοκτήτες πίστεψαν 
ότι θα επιτύχουν εκεί που απέτυχαν οι παλαιό-
τεροι ιδιοκτήτες/ εκδότες. Βέβαια μετά το ξεθύ-
μασμα της εκκίνησης τα νέα πρόσωπα ανακά-
λυπταν τα τρωτά της αγοράς των Ελληνικών εφη-
μερίδων . 
Κατά γενική εκτίμηση, οι Ελληνικές εφημερίδες, 
μετά από  μακρά και γόνιμη πορεία, στη παροι-
κία δείχνουν σημάδια κόπωσης συρρίκνω-
σης, μαρασμού, και παρακμής. Η αντίστροφη 
μέτρηση έχει ήδη αρχίσει.  
Τα Ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης στο Τορόντο και 
κατ’ επέκταση στο Καναδά  ήταν προϊόντα της 
Μετανάστευσης. Και αφού αυτή σταμάτησε εδώ 
και πενήντα χρόνια περίπου  σε συνδυασμό με 

σημαντικές  δημογραφικές αλλαγές στον ομογε-
νειακό χώρο,  η συνέχεια των  μέσων ενημέρω-
σης απειλείται. 
Πρώτα απ’ όλα υπάρχει μια δραστική μείωση 
του αριθμού των ατόμων που διαβάζουν τις 
Ελληνικές εφημερίδες. Ολοένα ο αριθμός των 
ατόμων που προτιμούν να γράφουν και να δια-
βάζουν Ελληνικά συρρικνώνεται   Ναι μεν η 
Ελληνική οικονομική κρίση έφερε πρόσθεσε νέο 
αίμα στο αριθμό των Ελληνόφωνων του Καναδά 
αλλά οι νέες αφίξεις δεν είναι αρκετές να εξου-

δετερώσει  την έξοδο απ’ τη ζωή των πρώτων 
γενεών μεταναστών που διάβαζαν Ελληνικά. 
Οι δημογραφικές εξελίξεις είναι   αρνητικές για 
τα Ελληνικά μέσα ενημέρωσης και από μια άλλη 
σκοπιά. Τέσσερις στους πέντε γάμους τα τελευ-
ταία 20 χρόνια είναι μικτοί γάμοι ο ένας σύζυγος 
Ελληνικής καταγωγής άτομο το άλλο όχι.  Φυσική 
συνέπεια των μικτών γάμων είναι τα παιδιά και η 
οικογένεια εν γένει να μη μιλά αρκετά καλά ελλη-
νικά ώστε να μπορούν  να διαβάζουν Ελληνόφω-
νες εφημερίδες .
Η ανάγνωση εφημερίδων σ όλο το κόσμο έχει 
πέσει και  πολλές εφημερίδες σε διαφορετικές 
γλώσσες κλείσανε λόγω της  ραγδαίας εξέλιξης 
του διαδικτύου στο οποίο μεταπήδησαν πολλοί 
πρώην αναγνώστες εφημερίδων.   Οι εφημερί-
δες που έχουν απομείνει κάνουν μεγάλο  αγώνα 
να κρατηθούν στα πόδια τους. Τα ηλεκτρονικά 
μέσα ενημέρωσης έχουν τη προτίμηση των νέων 
ανθρώπων που μεγάλωσαν με αυτά.. 
Στον ελληνόφωνο παροικιακό τύπο  τα πράγ-
ματα είναι χειρότερα.  Το αδύνατο οικονομικό 
υπόβαθρο, των οργανισμών που τις εκδίδουν , 
η  μάλλον ερασιτεχνική τους οργάνωση και στε-
λέχωση, η κατά πολύ μικρότερη βάση αναγνω-
στών καθιστούν τον Ελληνικό παροικιακό τύπο 
πολύ ευάλωτο. Όταν φύγουν απ’ τη ζωή οι σημε-
ρινοί εκδότες διευθυντές  η επιβίωση του Ελληνι-
κού τύπου είναι αμφίβολη.
Οι Ελληνικές εφημερίδες έχουν λίγα χρόνια ζωής 
όσα και οι μετανάστες που μιλούν Ελληνικά. Με 
αυτό το σκεπτικό πόσα χρόνια βιώσιμου Ελληνι-

κού παρικοιακου τύπου απομένουν?  
Το ίδιο το περιβάλλον των εφημερίδων εκτιμά ότι 
όταν φύγουν οι εκδότες των  ο παροικιακός τύπος, 
δεν θα αντέξει για πολύ. Τα κέρδη των Ελληνικών 
εφημερίδων δεν είναι τέτοια να προσελκύσει 
νέους επενδυτές. Η διαφημιστική αγορά μικραί-
νει αφού τα παιδιά των μεταναστών μορφώθηκαν 
ανέβηκαν οικονομικά και κοινωνικά και οι νέες 
επιχειρήσεις που δημιούργησαν δεν εξαρτώνται 
πια αποκλειστικά από τους ομογενείς πελάτες 
αλλά το γενικό Καναδικό πληθυσμό .
Επι πλέον σήμερα πολλοί Ελληνόφωνες παρα-
κολουθούν τα νέα ζωντανά από την Ελλάδα και 
δεν τους συγκινούν πια τα νέα -αναδημοσιεύ-
σεις από Ελληνικές εφημερίδες στην Ελλάδα μια 
φορά την εβδομάδα. Ίσως τα τοπικά νέα να έχουν 
περισσότερο ενδιαφέρον για το αναγνωστικό 
κοινό αλλά η τοπική κάλυψη απαιτεί αρκετό προ-
σωπικό που συνήθως δεν υπάρχει έτσι επικρα-
τούν οι φωτογραφίες διάφορων κοινωνικών 
εκδηλώσεων. 
Και όμως η έκδοση μιας εφημερίδας στην Ελλη-
νική  γλώσσα  αποτελεί  ένα πολύ σημαντικό ο 
γεγονός για τη παροικία. Η εφημερίδα, δίνει και 
ο Ελληνισμός  αποκτά  φωνή, ένα μέσον έκφρα-
σης που ενισχύει τις προσπάθειες της παροικίας  
να συγκροτηθεί ως οργανωμένο σύνολο, και να 
αναπτύξει   το πνεύμα της παροικιακής συνείδη-
σης. Επι πλέον  υπογραμμίζει την παρουσία της 
Ελληνικής οντότητας. Επίσης γίνεται  ο συνδετι-
κός κρίκος μεταξύ Καναδά και Ελλάδος .
Η ιστορία της παροικίας, ο πολιτισμός, η ψυχα-
γωγία, ο αθλητισμός και κάθε άλλο πολύτιμο 
υλικό απαθανατίζει τις πτυχές της παροικιακής 
μας ζωής. Οι παλιές εκείνες εκδόσεις, που γρά-
φτηκαν με το χέρι στην καρδιά, με πολύ μεράκι 
και πατριωτικό παλμό έχουν  γίνει σημεία ανα-
φοράς της παροικιακής μας Ιστορίας. Οι παρα-
κοιακες εφημερίδες είναι στην ουσία  μετανα-
στευτικές εφημερίδες που απευθύνονται και δια-
βάζονται κυρίως από στους Ελληνόφωνες  μετα-
νάστες.
Προσωρινές λύσεις να επεκτείνουν τη μακρο-
βιότητα των Ελληνικών εφημερίδων υπάρχουν. 
Παράδειγμα να  μετατοπίσουν  την έμφαση  της 
εφημερίδας από την έντυπη έκδοση στην ηλε-
κτρονική,  με μέρος της ύλης να γράφεται στην 
αγγλική γλώσσα ώστε να προσελκύσει επί-
σης και αγγλόφωνους αναγνώστες .  Κάνοντας 
χρήση της νέας τεχνολογίας και των κοινωνικών 
δίκτυών  όπως Facebook και twitter ο παροικια-
κός τύπος  έχει την ευκαιρία να διεισδύσει σε ένα 
νέο κοινό, όχι  μόνο στο Καναδά αλλά και από την 
Ελλάδα, την Κύπρο και όπου υπάρχουν Έλληνες.   
Με αυτές τις αλλαγές και κρατώντας τα  συστα-
τικά στοιχεία της Ελληνικής εφημερίδας ίσως ο 
Ελληνικός παροικιακος τύπος να  εξακολουθή-
σει για λίγα χρόνια ακόμα να είναι, το εκφραστικό 
όργανο της ομογένειας.

απόψεις

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ 
ΤΥΠΟ ΕΝΩ ΑΚΟΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ!
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Ε
υγενικοί μου φίλοι και φίλες,
Εύχομαι άλλη μία εβδομάδα να σας βρίσκω όλους καλά. 
ΑΛΛΑ, όταν λέμε να σας βρίσκω καλά τι εννοούμε;  
Πρώτα απ’ όλα ΥΓΕΙΑ το μεγάλο αγαθό, μετά ευημερία, 

μικροί ή μεγάλοι να περνάμε καλά κι αξιοπρεπώς βρε αδέλφια 
και η καθημερινότητα μας να μην έχει σκαμπανεβάσματα.
Λίγο-πολύ και ειδικά τον τελευταίο καιρό έχουν «φύγει» από 
κοντά μας αρκετοί ομογενείς άνδρες και γυναίκες, ξαφνικά, γρή-
γορα και πολύ γρήγορα. Φυσικά, αυτό δίνει πόνο πρώτα στα 
δικά τους πρόσωπα και μετά σε φίλους, συνεργάτες κλπ. Κι εδώ, 
λοιπόν, βγαίνουν συμπεράσματα, γιατί εάν στην καθημερινό-
τητα μας είμαστε με ΑΧ και ΒΑΧ κάποια στιγμή λέμε ΑΧ και δεν 
βγαίνει το ΒΑΧ. Λοιπόν, επειδή η ηλικία δεν παίζει και τον πρώτο 
ρόλο θα πρέπει να προσπαθούμε όλοι να ζούμε την καθημερινό-
τητα μας σαν να είναι η τελευταία ημέρα. Τι θα βγει ρε αδελφέ με 
το να αντιδικείς και να τσακώνεσαι με γνωστούς κι αγνώστους ;
Ας προσπαθήσουμε, ειδικά οι μεγαλύτεροι, να αλλάξουμε την 

νοοτροπία του ΞΕΡΟΛΑ. Η ερχόμενη γενεά έχει κι αυτή τη δική 
της δυναμική στην ζωή, αρκεί να τους δίνουμε χώρο όχι απλά 
να συμβιβαζόμαστε. Προσωπικά εγώ έχω αλλάξει και αλλάζω 
δραστικά ξεπερασμένες φιλοσοφίες, γιατί οι καιροί αλλάζουν 
δεν συμβαδίζουν ορισμένες φιλοσοφίες, δεν ταιριάζουν και-
νούριες και παλιές και είμαι τυχερός που έχω κοντά μου νέους 
ανθρώπους που μου δίνουν τα φώτα τους και χρησιμοποιώντας 
και την πείρα μου προσπαθούμε να επιβιώνουμε όσο μπορούμε 
πιο υγιεινά και εποικοδομητικά. Η ξεροκεφαλιά κι ο εγωισμός 
σε μικρούς και μεγάλους φέρνει μεγάλες ανατροπές και κατα-
στροφές.
Πρέπει, λοιπόν, όλοι να συμβιβαζόμαστε και να συμβαδίζουμε 
με γνώμονα την λογική και το μέτρο. Όπως έλεγαν και οι πρόγο-
νοι μας: «ΠΑΝ ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ».

Ο φίλος σας,
Θανάσης Κουρτέσης

«Μαμά, εύχομαι να είσαι στη ζωή μου
για πολύ καιρό ακόμα…»

Ό
σο μεγαλώνουμε, μεγαλώνουν οι υποχρεώσεις 
και τα άγχη μας και τα προβλήματά μας, μας α-
πασχολούν τόσο που αφήνουμε απ’ έξω έναν 
από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή 

μας: τη μητέρα μας. Ξαφνικά, από εκεί που ήταν ο άνθρω-
πος στον οποίο τρέχαμε μόλις χρειαζόμαστε κάτι, γίνεται 
μια υποχρέωση που «ξεπετάμε» με μια τυπική επίσκεψη 
για να της δείξουμε τυπικό ενδιαφέρον.
Όμως, κάποια στιγμή συνειδητοποιούμε ότι δεν θα έχουμε 
την πολυτέλεια να την επισκεπτόμαστε πια, να μαλώνουμε, 
να τρώμε το φαγητό της, να την αγαπάμε! Διαβάστε τη 
συγκινητική εξομολόγηση μιας γυναίκας για την μαμά της 
που της ζητά να μείνει κοντά της λίγο ακόμα…
«Η μητέρα μου είναι 73 ετών. Μια μέρα που πήγα σπίτι 
της, μου έδωσε ένα μήλο και μου είπε: «Δεν φαίνεται καλό 
αλλά είναι πολύ νόστιμο! Είναι από αυτά που μεγάλωσα 
στον κήπο μου. Σ’ αρέσουν τα μήλα. Πάρε ένα!»
Το πήρα. Έβαλα και ένα ποτήρι γάλα γιατί έτυχε να έχει ένα 
μπουκάλι στο ψυγείο.
Βγήκα απ’ το σπίτι, μπήκα στο αυτοκίνητο, άρχισα να 
οδηγώ. Κάπου πήγαινα πάλι. Περνούσα πόλεις και χωριά, 
κάνω μεγάλο ταξίδι κάθε φορά.
Πηγαίνω στη μαμά μου όποτε μπορώ, αφού τελειώσω με 
όλες τις άλλες δουλειές μου. Αφού πιω καφέ με τις φίλες 
μου και αφού πάω στο κομμωτήριο. Της φέρνω κάτι να 
φάει, την ρωτάω βιαστικά πώς είναι («Πώς είναι ο μπα-
μπάς;») , προσέχω όσα μου λέει και προσποιούμαι ότι 
ενδιαφέρομαι για τα προβλήματά της. Μετά φεύγω, έχω 
και τα δικά μου προβλήματα.

Η μαμά μου κάθε φορά που με βλέπει μου λέει ότι δεν έχω 
ντυθεί καλά, ότι θα έπρεπε να φοράω κασκόλ και ότι αυτό 
φταίει που κρύωσα. Μου λέει ότι δουλεύω πολύ και ότι 
πρέπει να ξεκουραστώ. Θα συμφωνήσει μαζί μου ότι η 
ζωή είναι μπερδεμένη και ότι έχω δίκιο που δεν μπορώ να 
βρω αρκετό χρόνο να την βλέπω πιο συχνά.
Ζει 40 χιλιόμετρα μακριά από μένα. Της τηλεφωνώ συχνά 
και ακούω τις ιστορίες της: τις προσφορές που βρήκε στο 

σούπερ μάρκετ, τα νέα της αδελφής της, πώς μεγάλωσαν 
τα λαχανικά της μετά τη βροχή και πώς πρέπει να τα φρο-
ντίσει. Οι ντομάτες της δεν βγήκαν καλές, ούτε τα λουλού-
δια της. Χάθηκε και η γάτα του γείτονά της…
Οι ιστορίες αυτές μού φαίνονται βαρετές. Κάθε φορά 
είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα σημαντικό στη ζωή της. 

Θυμώνω κιόλας μαζί της κάθε φορά που μου λέει ότι πιά-
νει «αυτός ο πόνος». Την ρωτάω γιατί δεν πάει στον γιατρό 
και αποφεύγει ν’ απαντήσει.
Και τότε μου λέει: «Ποιον άλλον έχω να λέω τον πόνο μου, 
εκτός από σένα;»
Τότε παγώνω με το τηλέφωνο στο χέρι. Συνειδητοποιώ ότι 
μπορώ να γίνω πολύ κακιά απέναντί της. Τελικά καταλα-
βαίνω ότι όλες αυτές οι ώρες που πέρασα στο τηλέφωνο 
ακούγοντάς την, ακούγοντας τις ιστορίες της και διαφω-
νώντας για το ποιος έχει δίκιο και ποιος όχι, τα “κηρύγ-
ματα” που κάνουμε η μία στην άλλη- αυτά είναι η ζωή μας. 
Έχουμε η μία την άλλη, αυτή τη στιγμή…
Κλείνω το τηλέφωνο και φεύγω για μια απρογραμμάτιστη 
επίσκεψη. Βρίσκει χρόνο να μου φτιάξει βραδινό, ενώ ο 
πατέρας μου σερβίρει το κρασί. Αλλά εγώ δεν μπορώ να 
πιω γιατί οδηγώ. Βάζει κρασί στον εαυτό του και μου λέει 
πόσο καλό είναι. Κάνουμε αστεία, γελάμε, βάζω ένα που-
λόβερ της μαμάς μου γιατί κρυώνω. Τότε, η μαμά μου τρέ-
χει στην κουζίνα να δει το φαγητό. Και ξαφνικά, ξαναέγινα 
το μικρό τους κοριτσάκι, για το οποίο έπρεπε να είναι όλα 
τέλεια. Και το φαγητό έπρεπε να είναι νόστιμο και το σπίτι 
έπρεπε να είναι ζεστό. Και έτσι ξαφνικά, ξεχνάω όλα μου 
τα προβλήματα!
Μαμά, σε παρακαλώ ζήσε για πολύ καιρό ακόμα. Γιατί 
δεν ξέρω πώς θα είναι να μην μπορώ να ακούω τη φωνή 
σου στο τηλέφωνο. Γιατί δεν ξέρω πώς θα είναι να μην σε 
βλέπω πια στην κουζίνα σου, να μην ξαναφάω το φαγητό 
σου και να μην ανησυχείς για το αν κρυώνω- εγώ, το κορι-
τσάκι σου…»
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Ε
ιλικρινά, δεν ξέρω πως θα έπρεπε να ξεκινήσω αυτό 
το κείμενο και τι ακριβώς να πω για την 37η επίδει-
ξη μόδας της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Κανα-
δά, που όπως μας ενημέρωσε εκείνο το απόγευμα 

ο πρόεδρος, κ. Τζέιμς Κάρας, το όνομα πλέον έχει αλλάξει . 
Την Κυριακή το απόγευμα, λοιπόν, διεξήχθη η ετήσια επίδει-
ξη μόδας της Παμμακεδονικής στην αίθουσα του Parkview 
Manor και ήταν αφιερωμένη στην γυναίκα δίνοντας το μή-
νυμα «Standing With Her». Ένα πραγματικά εντυπωσιακό 
show στο οποίο συμμετείχαν επτά διαφορετικές εταιρείες, 
ελληνικές και ξένες, με μέρος των εισοδημάτων να δίνεται 
στην εταιρεία W.I.N Hellas, η οποία προσφέρει κάθε είδους 
βοήθειας για την θεραπεία και ενδυνάμωση των γυναικών 

που έχουν υποστεί κακοποίηση οποιασδήποτε μορφής στο 
οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον. 
Πιο συγκεκριμένα συμμετείχαν οι εταιρείες Melanie Lyne 
Canada, Sirens/Urban Planet, Fiveoseven Clothing, Kostatex 
Boutique, Fabulous Just Like You, Stars/Strauss Menswear 
και David’s Bridal. Ακόμη, συμμετείχαν μοντέλα όλων των 
ηλικιών, ωστόσο, τις εντυπώσεις έκλεψε το 20 μηνών κορι-
τσάκι, Μαίρη Μανούκα, το οποίο είναι πλέον το νεώτερο 
μοντέλο στην ιστορία που έχει περπατήσει στη πασαρέλα 
της Παμμακεδονικής. Την παρουσίαση είχαν αναλάβει οι 
ταλαντούχοι Δώρα Κονόμη  (η οποία παρουσιάζει για 3η 
συνεχόμενη χρονιά) από το AgapeRadio και ο Γιώργος Σκαν-
δάλης από το TenTone Productions. Χόρεψαν το «Ζόρμπα» 

τα παιδιά του χορευτικού συγκροτήματος της Ελληνικής 
Κοινότητας και τραγούδησαν οι Αναστασία Ζάικος, Χριστίνα 
Λιανός και Στέλιος Ζώης.
Στο τέλος ο πρόεδρος, κ. Τζέιμς Κάρας, βράβευσε του κυρί-
ους Γιάννη Τσάτσο, Δημήτρη Γαϊτάνη και Γιάννη Πύργο για 
την προσφορά τους όλα αυτά τα χρόνια στο έργο της Παμ-
μακεδονικής και δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους εθε-
λοντές και όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας που βοηθούν με 
όποιο τρόπο μπορούν. Επίσης, αξίζουν πολλά συγχαρη-
τήρια στην Αντιπρόεδρο της Παμμακεδονικής, κα Τερέζα 
Νικολαΐδου, η οποία φρόντισε να είναι όλα στην εντέλεια 
για να μην μείνει κανένας παραπονεμένος. Μπράβο σας και 
του χρόνου! 

Η Χριστίνα Λιάνος Η Αναστασία Ζάικος Ο Στέλιος Ζώης

Τα μέλη του Δ.Σ. της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά με τους παρουσιαστές
Η κα Τερέζα Νικολαΐδου κλείνει την πασαρέλα 

σβήνοντας λίγο νωρίτερα και την τούρτα γενεθλίων της

Βραβεύοντας τους κυρίους Γιάννη Τσάτσο, Δημήτρη Γαϊτάνη και Γιάννη Πύργο

Η Δώρα Κονόμη και ο Γιώργος Σκανδάλης εξαιρετικοί στην 
παρουσίαση του show

Ο Πρόεδρος της Παμμακεδονικής 
Ομοσπονδίας Καναδά, κ. Τζέιμς 

Κάρας

Στην πασαρέλα η κα Μάντα Παπαδάκος

Η κα Μάντα Παπαδάκος, Μις Κόσμος 2006 και 
πρόεδρος της W.I.N HELLAS όπου δόθηκαν 

μέρη των εσόδων

Η Αντιπρόεδρος της Παμμακεδονικής και 
υπεύθυνη της διοργάνωσης, κα Τερέζα 

Νικολαΐδου

Παρουσιαστές της βραδιάς οι ταλαντούχοι Δώρα 
Κονόμη και Γιώργος Σκανδάλης

KEIMENO/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Για άλλη μια χρονιά, το Fashion Show 
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Το χορευτικό συγκρότημα της Ελληνικής Κοινότητας χορεύει Ζόρμπα
Ο κ. Τρύφωνα Τσάτσος με τον κ. Δημήτρη Νάτσιο και τον 

κ. Γιάννη Τσάτσο με την παρέα τους

της Παμμακεδονικής εντυπωσίασε
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Τα νιάτα έκαναν πασαρέλα με υπέροχα 
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ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ: WWW.HELLASNEWS-RADIO.COM

Η παρέα της κα Ροδή Ηλιάδη
Το τραπέζι της παρέας Μανούκα, με την «σταρ» Μαίρη Μανούκα που έγινε το νεώτερο μοντέλο στην 

ιστορία της πασαρέλας της Παμμακεδονικής

Μέλη του Συμβουλίου της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά

Η παρέα του κ. Τάσου Μιχαλόπουλου

Ο κύριος και η κυρία Αβραάμ

Η παρέα της κα Πατ Αγραπίδη
Στο τραπέζι διακρίνονται η κα Άντζελα Γκούρος με την παρέα της, η κα Πένυ Κόντος με την παρέα 

της, η κα Νάνσυ Αθανασοπούλου-Μυλωνά, η κα Χριστίνα Χούτρη και ο κ. Ελισσαίος Κυρίλλου

O πρόεδρος της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας 
Καναδά, κ. Τζέιμς Κάρας, με την Αντιπρόεδρο, κα 
Τερέζα Νικολαΐδου και την κα Μπέτυ Σκουτάκη

ρούχα και ο κόσμος το απόλαυσε 

Ο κ. Τάσος Μιχαλόπουλος με την κα Τες 
Σπέντζος από το Agapi Radio
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Ο 
Terrence Noftall συλλή-
φθηκε τον περασμένο 
Ιανουάριο από τις αρ-
χές του Τορόντο με την 

κατηγορία της σεξουαλικής επί-
θεσης σε παιδιά και όπως αναφέ-
ρουν οι αρχές από τις έρευνες κα-
τάφεραν να βρουν κι άλλα θύματα 
του 55χρονου. Πιο συγκεκριμένα 
υ-πάρχουν εννέα νέες κατηγορί-
ες από την περίοδο που έκανε δι-
ακοπές στο Innisfill του Οντάριο 
από το 2000 ως το 2009. Ακόμη, 
κατηγορείται ότι προσέλκυε ανή-
λικα παιδιά μέσω των κοινωνικών 
δικτύων από το 2016 ως το 2017. Η 
πιο σοβαρή κατηγορία που αντι-
μετωπίζει είναι η σεξουαλική επί-
θεση στο παιδί μιας συναδέλφου 
του στο Toronto Western Hospital, 
όπου είχε καταφέρει να γίνει φίλος 
με την μητέρα και να αποπλανεί το 
ανήλικο παιδί με ανάρμοστο πορ-
νογραφικό υλικό.

Η 
παράδοξη πράξη της Viola 
Desmond, που δεν είναι και τόσο 
γνωστή στους περισσό-τερους Κα-
ναδούς πολίτες, τιμήθηκε την Πέμπτη 

σε μια τελετήστο Χάλιφαξ όπου ανα-γνωρίστη-
κε ως είδωλο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα 
νέο χαρτονόμισμα των $10 δο-λαρίων με την 
Desmond παρουσιάστηκε από τον υπουργό 
Οικονομικών, Bill Morneau, και τον επικεφα-
λή  της Τράπεζας του Καναδά, Stephen Poloz. Η 
Desmond γίνεται η πρώτη μαύρη γυναίκα  και 
η πρώτη μη βασιλική γυναίκα που θα βρίσκε-
ται σε ένα κα-ναδικό χαρτονόμισμα που θα κυ-
κλοφορεί τακτικά. Η Desmond στις 8 Νοεμβρί-
ου 1946 αρνείται να εγκαταλείψει την αίθουσα 
κινηματογράφου στο New Glasgow  της επαρ-
χί-ας της Nova Scotiaπου είχε την επιγραφή  μό-
νο λευκοί επιτρέπονται, μία πράξη που έ-παιξε 
σημαντικό ρόλο για τα κινήματα για τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα στον Καναδά. Χρειάστηκε η 
αστυνομία να την κουβαλήσει εκτός αίθουσας, 
να την συλλάβει και της επιβάλλει πρόστιμο. Η 
ίδια απεβίωσε το 1965, ωστόσο, η επαρχία της 
Nova Scotia χρειάστηκε 63 χρόνια για να ζητή-
σει συγγνώμη.

Α
ν και ακόμη δεν έχει γίνει ε-
πίσημη ανακοίνωση από τον 
Λευκό Οίκο, επίσημη αρχή 
που έδωσε ανώνυμα την πλη-

ροφορία αποκάλυψε ότι ο πρόεδρος των 
Η.Π.Α, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε προ-
εδρικό διάταγμα με το οποίο ο φόρος 
εισαγωγής χάλυβα και α-λουμινίου α-
πό άλλες χώρες ανεβαίνει 25% και 10%. 
Στην λίστα αυτή δεν βρίσκονται ο Κα-

ναδάς και το Μεξικό. Ο Καναδάς μέχρι 
στιγμής είναι η πρώτη χώρα σε πωλή-
σεις α-λουμινίου και χάλυβα στις Η.Π.Α 
και η απόφαση να ανέβει ο φόρος προ-
κάλεσε τις  α-ντιδράσεις των επικριτών 
του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς την θεω-
ρούσαν λάθος πολιτική κίνηση απέναντι 
σε ένα ειρηνικό γειτονικό λαό και έναν ι-
σχυρό σύμμαχο. Οι φόροι θα μπουν σε 
ισχύ μέσα στις επόμενες 15 ημέρες.

Ποια είναι η Viola Desmond που πλέον 
βρίσκεται στο νέο $10 χαρτονόμισμα;

Ο Τραμπ ανακουφίζει τον Καναδά από τον 
φόρο εισαγωγής χάλυβα και αλουμινίου

Ο Καναδάς απαιτεί από το Ιράν να επιτρέψει την 
επιστροφή της γυναίκας του αποθανόντος καθηγητή

Η 
γυναίκα του αποθανόντος  Ιρα-
νοκαναδού καθηγητή πανε-
πιστημίου, που πέθανε υπό 
αδιευκρίνιστες συνθήκες σε 

φυλακή της Τεχεράνης, δεν μπορεί  να 
ταξιδέψει καθώς της απαγορεύτηκε η 
έξοδος από την χώρα από τις ιρανικές 
αρχές, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η 
Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά. Ο 

θάνατος του Kavous Seyed-Emami τον 
Φεβρουάριο προκάλεσε νέα οργή στο 
Ιράν για τη αντιμετώπιση των κρατουμέ-
νων, ειδικά αφού περίπου 5.000 άνθρω-
ποι συνελήφθησαν μετά από εθνικές 
διαμαρτυρίες στην αρχή του έτους. Όπως 
ανακοίνωσε η οικογένεια του αποθανό-
ντος οι ιρανικές αρ-χές τους ζήτησαν να 
μην μιλήσουν δημόσια για τον θάνατο 
του καθηγητή, ωστόσο, ο νεαρός γιος 
του που είναι γνωστός τραγουδιστής 
χρησιμοποιώντας το όνομα King Raam, 
το έκανε ήδη. Όπως αναφέρει ο τραγου-
διστής, η μητέρα του που προσπάθησε 
μαζί με τα άλλα δύο παιδιά της να επι-
στρέψει στο Βανκούβερ, δεν μπόρεσε να 
τα ταξι-δέψει καθώς οι ιρανικές αρχές 
της το απαγόρεψαν. Η Υπουργός Εξωτε-
ρικών του Κανα-δά, Chrystia Freeland, 
επιβεβαίωσε την είδηση και ανακοίνωσε 
πως η Καναδική κυβέρ-νηση απαιτεί την 
επιστροφή της. Από την πλευρά του το 
Ιράν μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε 
ανακοινώσεις.

Επιπλέον κατηγορίες παιδεραστίας 
για τον πρώην εργαζόμενο του 
Toronto Western Hospital
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Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι
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...

της χριςτιανας κιεςκου

Η φωτογραφία είναι από εφημερίδα της εποχής κι απεικονίζει 
πονεμένες ψυχές που περιμένουν να γιατρευτούν από την Μεγαλόχαρη

Η Τζένη Καρέζη με την μητέρα της στο Κολωνάκι το 1950

Το εργοστάσιο της ΑΓΝΟ στην Θεσσαλονίκη χτισμένο στα όριο μεταξύ Ηλιούπολης και Σταυρούπολης

Φτιάχνοντας μπασκέτες στην Κρήτη

Κινηματογράφος Ολύμπια-στη Λεωφόρο Νίκης το 1916.Ο πρώτος της πόλης -από το 1903.
Καταστράφηκε από την πυρκαγιά του 1917.Στην είσοδο μαθήτριες του Γαλλικού Λυ-κείου πρόκειται να 

δουν την ταινία Ĺ homme qui assassina'γυρισμένη το 1913

Αθήνα, δεκαετία 1880, καφενεδάκια στους Στύλους του Ολυμπίου Διός

Το καφέ «Ζοναρς» στην Πανεπιστημίου το 1960
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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)

Για την ημέρα της γυναίκας

Της Μάρθας Ασημακοπούλου

Η δε γυνή ίνα φοβήται τον άνδρα ! 

Μάνα. Ξερακιανή, χήρα μαυροφόρα. 

Στη γωνιά, με σταυρωμένα τα χέρια να επιβλέπει και 

να παρατηρεί τα πάντα και τους πάντες.  Αυστηρή 

και λιγομίλητη. Πιστός θεματοφύλακας των άγρα-

φων οικογενειακών νόμων!

Ύβρις, να νυμφευτεί ο γιός ενόσω έχει αδερφάδες 

ανύπαντρες!

Αδερφές δύο. «Προτεστάντισσες”.  Στα νιάτα τους 

είχαν συνάψει άτυπο συμβόλαιο και νυμφεύτηκαν 

τον Κύριο. Μοδίστρες καλές. Ράβαν ακριβά φορέ-

ματα και ιερατικά άμφια. Περάσαν τα χρόνια. Μπή-

κε στην αγορά το έτοιμο ρούχο. Το φως λιγόστευε, 

σύνταξη δεν περίμεναν από πουθενά.

Αθετώντας τη συμφωνία, χόρεψαν τον Ησαΐα με δό-

ξα και τιμή. Οι γαμπροί με σύνταξη σε σκληρό νό-

μισμα.  Η προίκα, προίκα!  Η μεγάλη πήρε το πάνω 

πάτωμα του διώροφου σπιτιού και η μικρότερη το 

κάτω. Η δεύτερη, έκανε τη φωλιά της σε άλλη πόλη 

και παραχώρησε το σπίτι να μένει ο αδερφός. Έτσι 

ο προστάτης τους, βρέθηκε να φιλοξενείτε στο ίδιο 

του το πατρικό!

Φύγανε τα «κορίτσια” κι έμεινε ο Γιάννος μοναχός...

Ψηλός και λιπόσαρκος, είχε πάρει να σκεβρώνει. Τα 

μαλλάκια του, υπακούοντας στο νόμο του χρόνου, 

γίνανε άσπρα , αραιά σύννεφα γύρω - γύρω στο 

κεφάλι και στη μέση γλόμπος. Βαριά γυαλιά -πατο-

μπούκαλα.

Άχαρο πράγμα η μοναξιά.   Άρχισαν και οι φίλοι, 

μπούρου - μπούρου...

--Παντρέψου ρε, να ζεσταθεί λιγάκι η ψυχούλα σου.

Τέλος πάντων, είπε κι ο Γιάννης να βάλει,  έστω και 

αργά, το φουστάνι στη ζωή του !

Ανακάτεψε την τράπουλα, την έκοψε στο θέμα «γυ-

ναίκα” και του ‘πέσε η Ντάμα --Ασήμω .

Χηρευάμενη! Τροφαντή, κάποιας ηλικίας κατέφτα-

σε στο σπιτικό του Γιάννη.  Ίδιο καράβι φορτωμένο, 

με τα μπαλκόνια της και τα μπερεκέτια της ! Διπλή 

σε κυβικά απ΄ το Γιάννη !

Νοικοκυρά! Τον φρόντιζε, με το φαγάκι του το κα-

λό, τα ρουχάκια του τα καθαρά , αλλά... Να μην του 

λείπει ο δερβέναγας απ’ τη ζωή του !

Σήκω -κάτσε μια ζωή, ήταν εκπαιδευμένος σ’ αυτό 

το άθλημα και δεν πείραζε ! 

Συμφωνούσε... Με όλες τους ...Πράος άνθρωπος ο 

Γιαννης . Ποτέ δεν ύψωσε τη φωνή του, ποτέ δεν α-

ντιμίλησε , μόνο αυτή την φορά έπραξε ως άρρην .

Οι σχέσεις νύφης του κάτω πατώματος και κουνιά-

δας του άνω , δεν υπήρξαν ποτέ αρμονικές.  Παρα-

κατιανή η νύφη,  «χωριάτισσα». Βέρα Ντόπια η κου-

νιάδα και οι συγκρούσεις συχνές . Κάτι σαν τα μι-

κρά παιδιά!

Μια από τις πολλές φορές που ξεφώνιζαν, η πάνω 

απ’ το παράθυρο και η κάτω από το δρόμο -- με τα 

χέρια στη μέση -- ο Γιάννης, κατακόκκινος, χτυπώ-

ντας το στήθος του, πήρε το μέρος της συμβίας του 

και λέει στην αδερφή του .

--Πως τολμάς και μιλάς έτσι στη γυναίκα μου, Είπε 

κι άλλα πολλά! Χείμαρρος, σαν να ‘ταν σπρωγμένος 

από μέσα του ....

Επαναστάτης λοιπόν ο Γιάννης , αλλά με αιτία ...

Ένας- ένας, πήραν την άγουσα για το τελευταίο ση-

μείο συνάντησης. Στο κοιμητήριο.

Όλοι έγιναν ασπρόμαυρες, χαμογελαστές φωτογρα-

φίες στο προσκέφαλο του υπέρδιπλου, μαρμάρινου 

κρεβατιού τους .

Όμως πιστεύω πως ο δίκαιος κριτής, που μας τοπο-

θετεί σε θέση ανάλογη με τα φερσίματα μας, θα ‘βα-

λε τον Γιάννη, σε ξεχωριστό απαρτμάν.  Έτσι, για να 

γλιτώσει επιτέλους από τις γυναίκες της ζωής του, 

χωρίς να υπακούει σε καμμιά τους πια !

Κυρίες.... Χρόνια μας πολλά!  
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Donnah Pham:
Από τον Καναδά με... 
πολλές καμπύλες! 

Έχει αδυναμία στα 
αυτοκίνητα το καυτό 
μοντέλο.

Η 24χρονη Donnah 
Pham απογειώνει 
την πατρίδα της, τον 
Καναδά και είπε να 
«ξεκάνει» και μας!

Με ιδιαίτερη 
αδυναμία στα 
αυτοκίνητα τα οποία 
και διαφημίζει σε 
γνωστά περιοδικά 
φορώντας μόνο τα 
απαραίτητα το σέξι 
μοντέλο προκαλεί 
ζάλη!
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Η 
πρώτη εβδομά-
δα του Power 
of Love έκλει-
σε με νικητή ως 

δημοφιλέστερο παίκτη 
του κοινού, το Δώρο Πα-
ναγίδη. Ο Κύπριος παί-
κτης κατέκτησε το ποσό 
των 2.500 ευρώ, το οποίο 
όμως δεν το κράτησε για 
τον ίδιο. Ο Δώρος απο-
φάσισε λοιπόν να προ-
σφέρει το συγκεκριμένο 
ποσό στον 8χρονο Κων-
σταντίνο, ο οποίος αντι-
μετωπίζει κινητικά προ-
βλήματα και χρειάζεται 
χρήματα για να μεταβεί 
στην Γερμανία όπου θα 
χειρουργηθεί

η ελληνίδα φοιτήτρια 

που βάζει… φωτιά 

Το εν τυπωσ ιακό παρου-
σ ιασ τ ικό της μπορε ί να 
κάνει όλους τους άνδρες να 
πάθουν… πλάκα μόλις την 
αντικρίσουν. Βλέπετε, κάτι 
τέτοιο δεν είναι δύσκολο, μια 
και διαθέτει μεσογειακή ομορ-
φιά με απίστευτες καμπύλες. Η 
νεαρή φοιτήτρια, Μελίνα Λια-
κοπούλου, περί ης ο λόγος, 
σπουδάζει χημικός στο Καπο-
δισ τριακό Πανεπισ τήμιο, 
ωστόσο, διαθέτει και έναν 
από τους πιο καυτούς λογαρια-
σμούς στο Instagram.

σάββας πούμπουρας: 

οι γονείς δεν έχουν 

γνωριστεί ακόμη

Αρχικά, ο παρουσιαστής ανέ-
φερε πως αρχικά η γυναίκα 
του ήθελε να του κάνει προ-
ξενιό μία φίλη της αλλά δεν 
«έκατσε» και έτσι προέκυψε 
να είναι μαζί. Το ζευγάρι είναι 
μαζί εδώ και 6 χρόνια, ενώ 
όπως τόνισε δεν είναι και 
πολύ παραδοσιακοί όσον 
αφορά το κεφάλαιο γάμος. 
Μάλιστα αυτό που το αποδει-
κνύει είναι το γεγονός ότι τα 
πεθερικά όχι μόνο δεν έχουν 
γνωριστεί ποτέ, αλλά δεν 
ήταν και παρόντες στον γάμο.

Την ε ίδαμε και πάθαμε 
πλάκα! Τι οι καμπύλες, τι το 
πρόσωπό της! Είναι σκέτη… 
κόλαση!
Το πολυτάλαντο κορίτσι με το 
πλούσιο… ρεπερτόριο είχε 
καταφέρει να κερδίσει την 
Πιερία και βάζει… πλώρη για 
ψηλότερα! Η ίδια σπουδάζει 
συμβουλευτική ψυχολογία, 
ενώ ασχολείται επίσης με τον 
χορό που αγαπά πολύ. Στόχος 
της, μια καριέρα στο εγχώριο 
μόντελινγκ και όχι μόνο!

Ο Δώρος Παναγίδης πρόσφερε 
τα 2.500 ευρώ που κέρδισε από 
το Power of Love για καλό σκοπό

Η Άννα μας στέλνει στα… 
αεροπλάνα 

η σταρ πιερίας είναι… 

κόλαση!

Έ
τοιμη να αναστατώσει όλον τον κόσμο 
και να κλέψει τις καρδιές μας είναι η καυ-
τή μελαχρινή δημοσιογράφος που έκα-
νε… εισβολή στο Power of Love.

Νέο ενδιαφέρον απέκτησε το ριάλιτι που μετα-
δίδεται από το «ΣΚΑΪ» καθώς εδώ και μερικές 
ώρες, μία νέα κουκλάρα προστέθηκε στις γυναί-
κες του παιχνιδιού που αναζητούν το άλλο τους 

μισό.
Πρόκειται για μία από τις πιο εντυπωσιακές 
Ελληνίδες, η οποία διαθέτει τρομερές αναλο-
γίες αλλά και απίστευτη κορμάρα. Η 23χρονη 
καλλονή έχει τελειώσει δημοσιογραφία, αλλά 
τα τελευταία χρόνια, η Μαρίνα Βεάζογλου, για 
την οποία και σας γράφουμε, εργαζόταν ως 
barwoman σε γνωστά μαγαζιά στο Γκάζι.

Αυτή είναι η δημοσιογράφος που 
θα… ξεσηκώσει τους πάντες!

Τ
ο πιο καυ-
τό μοντέλο 
στην Ελλάδα 
είναι η Άννα 

Διαμαντοπούλου

Κάθε φωτογρά-
φισή της προκα-
λεί πανικό. Έτσι, η 
Άννα Διαμαντοπού-
λου έχει εξελιχθεί 
στα πιο περιζήτητα 
μοντέλα. Το κορμί 
της είναι επικό και 
κανείς δεν μπορεί 
να του αντισταθεί.
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Α
ν ξεκινήσεις γυμναστική μαζί της θα 
χύσεις τόνους ιδρώτα!
Αγαπητοί φίλοι σας βρήκαμε ένα 
λόγο να ξεκινήσετε γυμναστική. 

Εντάξει όλα τα κλασσικά… Νους υγιείς και 
λοιπά αλλά άμα δεν έχεις και μια αφορμή ρε 
παιδί μου, με τι καρδιά να πας να γυμναστείς;

Την λύση δίνει η Ανλέλλα Σάγκρα. Η 
22χρονη από την Κολομβία κάνει τα πάντα 
για να μας πείσει να σηκωθούμε από τον 
καναπέ και περνάει τη γυμναστική σε ένα 
πιο σέξι επίπεδο. Όσο για τον λογαριασμό 
της στο Instagram... γονατίζει και τον πιο 
απαιτητικό!

Ο 
Άστον Κούτσερ 
είναι ένας από 
τους πιο καλο-
πληρωμένους 

ηθοποιούς της αμερικανι-
κής τηλεόρασης. Αλλά δεν 
είναι μόνο αυτό. Ο 39χρο-
νος Αμερικανός έχει εξελι-
χθεί σε έναν από τους πλέ-
ον δραστήριους και επιτυ-
χημένους επενδυτές στον 
χώρο της τεχνολογίας, έ-
χοντας ήδη χτίσει μαζί με 
τον συνεργάτη του Γκι Όζι-
ρι ένα χαρτοφυλάκιο αξίας 
250 εκατομμυρίων δολα-
ρίων, στο οποίο συγκατα-
λέγονται άκρως κερδοφό-
ρες startup, όπως οι Uber, 
Spotify, Pinterest, Shazam, 
Warby Parker, Skype και 
Airbnb. Στα έξι χρόνια της 
δραστηριοποίησής τους 
το αρχικό κεφάλαιο των 30 
εκατομμυρίων που διέθε-
σαν έχει αγγίξει τα 250 ε-
κατομμύρια δολάρια.

Ο Άστον Κούτσερ έχτισε ένα 
χαρτοφυλάκιο 250 εκατ.

Η 
C l a u d i a 
R o m a n i , 
δεν θέλει 
ιδιαίτερες 

συστάσεις, καθώς οι 
πόζες της μας έχουν 
απασχολήσει αρκετές 
φορές στο παρελθόν. 
Η Ιταλίδα τηλεστάρ 
που έχει εγκαταστα-
θεί μόνιμα στο Μαϊάμι, 
φροντίζει διαρκώς να 
τροφοδοτεί τον τύπο 
με παιχνιδιάρικες φω-
τογραφίες της από την 
παραλία. 
Αυτή τη φορά, φορώ-
ντας ένα σέξι ολόσωμο 
φλούο μαγιό έκανε την 
ηλιοθεραπεία της και τα 
κατακόρυφα της, προ-
καλώντας με τις στητές 
πόζες της τα βλέμματα 
των λουόμενων.

Η Ανλέλλα είναι η πιο σέξι 
γυμνάστρια! Η πιο κολασμένες καμπυλες

στο Instagram!

Α
π ί σ τ ε υ τ ο…  χ α μ ό  σ τ α 
social media κάνει η ξαν-
θιά καλλονή με τ ις πόζες 
της.

Η  εκρηκ τ ική  κουκ λάρα δ ιαθέ -
τει έναν από τους πιο αποκαλυπτι-
κούς λογαριασμούς στο Instagram, 
καθώς οι φωτογραφίε ς που ανε-
βάζει, δεν… αφήνουν τον ανδρικό 

πληθυσμό σε ηρεμία. Και πώς να 
τον αφήσει, αφού οι καμπύλες της 
ξανθιάς είναι… απολαυστικές.

Η Νίκι Κόρμιερ είναι γυμνάστρια, 
αλ λά τον… ε λεύθερό της χρόνο 
ασχολείται με το μόντελινγκ και στο 
ενεργητικό της έχει πολλές φωτο-
γραφίσεις. Τις περισσότερες φορές 
είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές.

H Claudia Romani 
καλωσορίζει την άνοιξη
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Το πρωί στα χιονισμένα –ακόμη– 
ελατοδάση, το μεσημέρι στα 
καταπράσινα ανθισμένα λιβάδια, το 
απόγευμα δίπλα στη θάλασσα. Μόλις 
μιάμιση ώρα από την Αθήνα, η πατρίδα 
των εννέα Μουσών μάς προσκαλεί να 
γνωρίσουμε τα χωριά της με τα χρώματα 
της άνοιξης.

Η 
κλασική διαδρομή για τον Ελικώνα 
είναι από εθνική οδό, μέσω Θήβας-
Αλιάρτου, εμείς όμως προτιμήσαμε 
εκείνη που περνάει από Ελευσίνα, ώ-

στε να περάσουμε από όλες τις μυθικές πόλεις 
της αρχαιότητας μέχρι να φτάσουμε στην πε-
ρίφημη Κοιλάδα των Μουσών, στους πρόπο-
δες του Ελικώνα. Μετά την Ελευσίνα στρίψαμε 
για Μάνδρα και συνεχίσαμε στο βορειοδυτικό 
τμήμα του νομού Αττικής, μέχρι που ο δρόμος 
μάς έβγαλε στην εύφορη πεδιάδα της Οινόης ή 
Κοιλάδα του Μαζίου, όπως ονομάζεται.
Περάσαμε τις Πλαταιές, τα Λεύκτρα και τις 
Θεσπιές –όπου στην αρχαιότητα εορτάζονταν 
τα Ερωτίδια προς τιμήν του θεού Ερωτα–, οικι-
σμούς που δεν θυμίζουν πια το ένδοξο παρελ-
θόν τους. Ρωτώντας φτάνουμε στην Ασκρη, 
γνωστή ως πατρίδα του Ησίοδου (αρχαία 
Ασκρα), ανάμεσα στη Θήβα και τη Λιβαδειά.

Πολυστάφυλος γη
Στο οινοποιείο Κτήμα Μουσών, στην είσοδο 
του χωριού, μας υποδέχεται ο οινολόγος Νίκος 
Ζαχαρίας. Η οινική παράδοση εδώ αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και του 
πολιτισμού της περιοχής, «όπου υπάρχει συνε-
χόμενη αμπελοκαλλιέργεια επί 2.500 χρό-
νια», λέει ο Νίκος. Η πρώτη αναφορά έγινε από 
τον Ησίοδο, που περιγράφει τον τόπο του ως 
«πολυστάφυλο» και «πολύκαρπο». Επειτα από 
2-3 χλμ. φτάνουμε στην περίφημη Κοιλάδα των 
Μουσών, η οποία έχει ανακηρυχθεί αρχαιολο-
γικός χώρος.
Κοιτώντας το ειδυλλιακό τοπίο της πεδιάδας, με 
τις πηγές που αναβλύζουν, τον αρχαίο ποταμό 
Περμησσό και τα γόνιμα εδάφη, που πρόσφε-
ραν στους κατοίκους αφθονία ανά τους αιώνες, 
μου ήρθαν ξανά στο μυαλό οι Μούσες και μαζί 
τους η ποίηση, η μουσική, ο χορός, που γεν-
νήθηκαν εδώ. Οι ευθυγραμμισμένοι αμπελώ-
νες, σε υψόμετρο 450-600 μ., σε συνδυασμό 
με τον ψυχρό αέρα που κατεβαίνει από τον Ελι-
κώνα και δροσίζει τα αμπέλια, επιτρέποντας 
την αργή ωρίμαση των σταφυλιών, δημιουρ-
γούν ένα ιδανικό μικροκλίμα, που δίνει στα 
κρασιά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εντο-
πιότητάς τους.
Δυτικά της Κοιλάδας, ένας χωματόδρομος, 
τον οποίο εμείς δεν μπορέσαμε να ακολουθή-
σουμε λόγω της λάσπης που συναντήσαμε κατά 
μήκος του, οδηγεί στα αρχαία μνημεία που 
ανακαλύφθηκαν εδώ: το θέατρο του 3ου αιώνα 
π.Χ., τη μακρά ιωνική στοά μήκους 96,70 μ., 
έναν ναΐσκο αφιερωμένο στις μούσες καθώς 
και βάθρα αγαλμάτων. Προς τιμήν των Μου-
σών διεξάγονταν στην περιοχή τα Μούσια, τα 
οποία διοργανώνονταν κάθε πέμπτο χρόνο, με 
γιορτές και αγωνίσματα ισοπύθια, παρόμοια 
δηλαδή με αυτά των Πυθίων.
Επειτα από μια σύντομη βόλτα στην αίθουσα με 
τις δεξαμενές, το κελάρι με τα βαρέλια παλαί-

ωσης και τη σύγχρονη γραμμή εμφιάλωσης, 
περάσαμε στην αίθουσα γευσιγνωσίας των 
κρασιών. Ολόγυρα βλέπουμε παλιά εργαλεία 
αμπελοκαλλιέργειας και οινοποίησης, αφού 
το οινοποιείο δημιουργήθηκε το 1946 από τον 
παππού Νικόλαο Ζαχαρία. Ο γιος του Αθανά-
σιος το εξέλιξε σταδιακά, ενώ η νεότερη γενιά, 
με τους Νίκο, Στέλιο και Παναγιώτη, η οποία 
έχει αναλάβει από το 2005, κατάφερε με τις 
γνώσεις της να εξαγει το κρασί τους σε δέκα 
χώρες.
Μια οινογευσία ολοκληρώνεται με τη δοκιμή 
εννέα σπουδαίων κρασιών, αλλά, καθώς εμείς 
δεν έχουμε αρκετό χρόνο, δοκιμάζουμε μόνο 
το Μούχταρο, της ομώνυμης τοπικής ποικιλίας, 
που διασώθηκε χάρη στο πείσμα του Αθανά-
σιου και του παππού Νικόλαου, οι οποίοι επέ-
μεναν να το καλλιεργούν όταν όλοι οι υπόλοι-
ποι οινοποιοί το αντικαθιστούσαν με πιο απο-
δοτικές ποικιλίες. Ενα σπάνιο κρασί παλαίω-
σης, που, ανάμεσα στα άλλα, μου άφησε και 
αρώματα φράουλας.

Στη Μονή Ευαγγελίστριας
Συνεχίζουμε για το χωριό Πέτρα και τον περί-
φημο καταρράκτη, σε ένα τοπίο που θυμίζει 
Αμαζόνιο, με το νερό να ξεπηδάει μέσα από 
την πλούσια βλάστηση. Νύχτα φτάνουμε στο 
χωριό Ευαγγελίστρια και στον ξενώνα Κτήμα 
Μουσών. Στο υπέροχο μεγάλο καθιστικό με 
το αναμμένο τζάκι μάς υποδέχονται ο Κωστής 
και η Αννιώ, πρώην διαφημιστές, που αποφά-
σισαν να δημιουργήσουν κάτι ξεχωριστό. Τα 
οκτώ πανέμορφα δωμάτια και οι φιλόξενοι 
χώροι του, με αντικείμενα σχεδιασμένα από 
τους ίδιους (φωτιστικά, κρεβάτια κ.ά.), σε προ-
σκαλούν να απολαύσεις την ηρεμία του βου-
νού, το εξαιρετικό πρωινό και το επίσης πολύ 
καλό φαγητό. Τέλος, στην κουβέντα μας με το 
ζευγάρι μαθαίνουμε τις πιο ωραίες διαδρομές 
για πεζοπορία.  
Προχωράμε για το γυναικείο μοναστήρι της 
Ευαγγελίστριας, στην ανατολική πλαγιά του 
Ελικώνα. Με την πρώτη ματιά νομίζει κανείς ότι 
χτίστηκε πρόσφατα. Μόνο όταν δει τις παλιές 
φωτογραφίες καταλαβαίνει την αλλαγή που 

έγινε στη μονή –η οποία λέγεται ότι χτίστηκε 
τον 12ο αιώνα– με την ανακαίνιση του 1960. 
Τότε οι όψεις επιχρίστηκαν και η στέγη του 
καθολικού, που χρονολογείται στα μέσα του 
17ου αιώνα, ανυψώθηκε, ενώ έγινε κι ένα πλή-
θος άλλων αλλαγών που είχαν ως αποτέλεσμα 
το μοναστήρι να μοιάζει σύγχρονο. Κάτω από 
το μεταβυζαντινό καθολικό βρίσκεται μεγάλη 
τρίκλιτη θολωτή κρύπτη, στην οποία μπορούσε 
να μπει κανείς μόνο κάτω από το σημείο όπου 
βρίσκεται η Αγία Τράπεζα. Στα χρόνια της τουρ-
κοκρατίας, η κρύπτη χρησίμευε ως έξοδος δια-
φυγής και φυλάσσονταν τα κειμήλια της μονής. 
Στο εσωτερικό του καθολικού μπορεί να δει 
κανείς ωραίες αγιογραφίες.
Επιστρέφουμε στο χωριό και παίρνουμε τον 
χωμάτινο δρόμο προς το οροπέδιο του Ριγα-
νιά. Προσπερνάμε δάση με ρυάκια και υπέρο-
χους συνδυασμούς χρωμάτων. Ανεβαίνουμε 
ακόμα πιο ψηλά, περνάμε από εγκαταλελειμ-
μένα λατομεία μαρμάρου και έπειτα από έξι 
χιλιόμετρα ανάβασης βγαίνουμε στον αυχένα 
του βουνού (στα 1.250 μ. υψόμετρο). Μετά την 
Αγία Τριάδα φτάνουμε στη Λάκκα της Αρβα-
νίτσας, ένα από τα ομορφότερα ορεινά λιβά-
δια της Στερεάς Ελλάδας σε υψόμετρο 1.100 
μ., ανάμεσα σε δύο κορυφές του Ελικώνα, 
την Παλιοβούνα (νότια και ανατολικά) και τη 
Μεγάλη Λούτσα (βόρεια και δυτικά).
Εδώ παλιότερα έβοσκαν τα ζώα τους δεκάδες 
κτηνοτρόφοι, σήμερα όμως, χάρη στο δασαρ-
χείο Λιβαδειάς, αποτελεί ένα καλοφτιαγμένο 
φυσιολατρικό στέκι μέσα στα έλατα και στους 
κέδρους. Στα γύρω μονοπάτια την άνοιξη μπο-
ρεί κανείς να απολαύσει σπάνια είδη της ελλη-
νικής χλωρίδας, όπως ελληνικές ορχιδέες, 
αγριομολόχες, αγριοβιολέτες. Μέσα στην 
ομορφιά του ορεινού τοπίου και στο κρύο, η 
αλήθεια είναι ότι σχεδόν εισβάλαμε στο εστια-
τόριο Αρβανίτσα με το τζάκι, αναζητώντας λίγη 
θαλπωρή. Η βραστή γίδα, που δοκιμάσαμε, 
ήταν εξαιρετική, το ίδιο και οι σαλάτες.

Οι δολίνες της Αγίας Άννας
Αρχίσαμε να κατηφορίζουμε τον φιδωτό 
δρόμο προς τα παράλια. Παντού ολόγυρα 

απλώνονται λιβάδια με κατακίτρινα λουλου-
δάκια και θέα που αφήνει το μάτι να απλω-
θεί στον Κορινθιακό Κόλπο και απέναντι στην 
Πελοπόννησο. Εικόνα μοναδική! Ετσι «κυκλώ-
σαμε» τον Ανατολικό Ελικώνα.
Για τους ορειβάτες ο Ελικώνας αποτελούσε ανέ-
καθεν ένα ευχάριστο και ενδιαφέρον πεδίο για 
σύντομες πεζοπορικές εξορμήσεις. Μάλιστα, 
όταν δεν έχει χιόνι, μπορεί κανείς να πάρει το 
μονοπάτι που ξεκινά από το πανέμορφο χωριό 
της Αγίας Αννας για την ψηλότερη κορυφή του 
βουνού, την Παλιοβούνα (1.748 μ. υψόμετρο, 3 
ώρες πορεία). Επίσης, στην περιοχή της Αγίας 
Αννας, στον οικισμό Κούκουρα, το καλοκαίρι 
σχηματίζονται πολύ μικρές λίμνες (δολίνες), 
που δημιουργούνται από τα χιόνια που λιώ-
νουν.
Στη συνέχεια ακολουθούμε τις ταμπέλες 
προς τη Μονή Οσίου Σεραφείμ Δομβούς, ένα 
αντρικό μοναστήρι που χτίστηκε στα τέλη του 
16ου αιώνα στα 600 μ. υψόμετρο και έχει θέα 
στη θάλασσα. Το καθολικό της μονής είναι αφι-
ερωμένο στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος, 
ενώ στον πρόναό του βρίσκεται ο τάφος του 
Οσίου Σεραφείμ. Εξω στην αυλή, διότι οι γυναί-
κες δεν επιτρέπεται να περάσουν στο εσωτε-
ρικό, μας υποδέχεται ο μοναχός Παΐσιος, ο 
οποίος μας κερνάει καφέ και γλυκά. Φεύγο-
ντας συνεχίζουμε πάνω στον φαρδύ χωματό-
δρομο με θέα τη θάλασσα και παίρνουμε τον 
δρόμο για Δόμβραινα, για να καταλήξουμε 
στην Αλυκή, ένα όμορφο ήσυχο λιμανάκι.
Στην είσοδο του παραθαλάσσιου οικισμού 
βλέπουμε την εντυπωσιακή ακρόπολη των 
αρχαίων Σιφών που βρίσκεται σε καλή κατά-
σταση (το οχυρωματικό τείχος της διατηρείται 
σε ικανοποιητικό μήκος και ύψος), μαρτυρώ-
ντας το ένδοξο παρελθόν της. Η ψαροταβέρνα 
του Μπάμπη προσφέρει φρέσκο ψάρι σε λογι-
κές τιμές. Από τα τραπεζάκια πλάι στο κύμα 
κοιτάζω την ώρα του δειλινού τον ήλιο να βου-
τάει στον κόλπο των Αλκυονίδων με τα νησάκια 
των βοιωτικών ακτών και δεν μπορώ να μην 
αναλογιστώ σε τι ευλογημένο τόπο ζούμε. Η 
επιστροφή από Ξηρονομή-Θήβα είναι πανεύ-
κολη και σε μιάμιση ώρα είμαστε στην Αθήνα.

Ελικώνας: προικισμένη γη
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ΥλικΑ (γιΑ 4 μΕριδΕΣ)
 ª 1 μικρό χταπόδι, καθαρισμένο*
 ª 5 - 6 μέτρια καλαμαράκια, καθαρισμένα*
 ª 4 - 5 μέτριες σουπιές, καθαρισμένες*
 ª 1/2 φλιτζ. τσαγιού λάδι
 ª 1/2 φλιτζ. τσαγιού κρασί κόκκινο
 ª  1 ποτήρι νερού ντομάτα, τριμμένη στον τρίφτη
 ª 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
 ª αλάτι, πιπέρι
 ª 1 κλωνάρι φρέσκο δεντρολίβανο ή 1 κοφτή κουτ. σούπας ξερό, κοπανισμένο
 ª 1 φύλλο δάφνης
 ª λίγη σκόνη κανέλας
 ª 1 κουτ. γλυκού μπαχάρι άκοπο
 ª 400 γρ. σπαγκέτο

διΑδικΑΣιΑ
 ª Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C. Κόβουμε όλα τα θαλασσινά σε κομμά-

τια παρόμοια. Τα βάζουμε στο ταψί μαζί με όλα τα υλικά εκτός από το σπαγκέτο. Προ-
σθέτουμε 3 ποτήρια βραστό νερό και φουρνίζουμε το ταψί. Ανάλογα με το μέγεθός 
τους, τα θαλασσινά χρειάζονται 40 - 60 λεπτά ψήσιμο. Τα δοκιμάζουμε τσιμπώντας με 
πιρούνι και τότε υπολογίζουμε τα υγρά του ταψιού και προσθέτουμε βραστό νερό, να 
είναι συνολικά 3 ποτήρια.

 ª Σπάζουμε το σπαγκέτο σε κομμάτια 4 εκατοστά μάκρος και το ρίχνουμε στο ταψί 
μαζί με το ανάλογο αλάτι. Ανακατεύουμε με το πιρούνι ώστε να μπει μέσα στο υγρό και 
συνεχίζουμε το ψήσιμο μέχρι να το απορροφήσει, γύρω στα 10 - 12 λεπτά.

 ª Αν προτού γίνει το ζυμαρικό σωθούν τα υγρά, προσθέτουμε λίγο ζεστό νεράκι 
ακόμη. Ξεφουρνίζουμε το φαγητό και το αφήνουμε να σταθεί 5 λεπτά πριν σερβίρουμε.

Άρωμα Κουζίνας

Καλαμαροχτάποδα γιουβέτσι

SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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- Γιατί κάνατε ληστεία στην τράπεζα,κατη-
γορούμενε;
- Αυτή άρχισε πρώτη..

Ο εργαζόμενος σύζυγος συνήθως γυρίζει 
στο σπίτι μετά την δουλειά δηλαδή κατά
τις 4 το απόγευμα. Μια μέρα όμως γυρνάει 
στις 10 το βράδυ. Μπαίνοντας στο
σπίτι ακολουθεί ο παρακάτω διάλογος με 
την γυναίκα του:
- Καλώς τον! Τι έγινε σήμερα και άργησες 
Superman;
- Ε! Να είπαμε με τα παιδιά απο το γραφείο 
να βγούμε για κανα
ουζάκι μετά την δουλειά.
- Καλά 6 ώρες πίνατε ουζάκια Superman;
- Ε! Μετά τα ουζάκια είπαμε να πάμε για 
κανένα καφεδάκι.
- Ναι αλλά πάλι τόσες ώρες είναι πολλές 
για καφεδάκι ρε Superman!
- Βρε αγάπη μου κάναμε και τις βόλτες 
στην παραλία. Αλλά τι σ
έπιασε σήμερα και με λες συνέχεια 
Superman;
- Αφού μόνο εσύ και ο Superman φοράτε 
το βρακί πάνω απο το
παντελόνι!!!

Μόλις έχουν φέρει στο θάλαμο τον 
ασθενή από το χειρουργείο και στο προ-
σκεφάλι του κάθεται η γυναίκα του . Σε 

κάποια στιγμή , εκείνος ανοίγει τα μάτια 
του και μουρμουρίζει :
- Είσαι πανέμορφη ...
Η γυναίκα , κολακευμένη , συνεχίζει να 
κάθεται δίπλα του . Μετά από κανένα 
μισάωρο , ο ασθενής ξανανοίγει τα μάτια 
του και λέει :
- Συμπαθητική είσαι ...
- Συμπαθητική ; Πριν από λίγο μου έλεγες 
ότι είμαι πανέμορφη !
- Ε , τι θες , βρε γυναίκα ; Σιγά σιγά περνάει 
η επήρεια της νάρκωσης ...

Στο μαιευτήριο, βγαίνει η νοσοκόμα με 
το νεογέννητο μωρό να το δείξει στον 
πατέρα.
- Θα πρέπει να ναι ίσαμε 4.1 κιλά, λέει 
αυτός
- Έχετε μεγάλη πείρα από μωρά, λέει η 
νοσοκόμα. Πόσα παιδιά έχετε;
- Το πρώτο μου είναι, λέει αυτός.
- Και πώς καταφέρατε και μαντέψατε το 
βάρος του με τόση ακρίβεια; απορεί η 
νοσοκόμα.
- Είμαι ψαράς! ήταν η απάντηση του 
πατέρα.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ συζύγου και 
εραστή;
-Απλά ο σύζυγος έχει την κυριότητα και ο 
εραστής την επικαρπία!

FUN

κριΟΣ
Καμία δυσκολία δεν προβλέπεται στον επαγ-
γελματικό τομέα. Αντιθέτως τώρα είναι η 
κατάλληλη στιγμή να προβάλλετε αξιώσεις 
και να διεκδικήσετε ότι σας αξίζει. Θα απο-
κτήσετε αυτό που επιθυμείτε είτε πρόκειται 
για μία συγκεκριμένη δουλειά είτε για βελ-
τίωση των συνθηκών εργασίας σας. Αυτή η 
εποχή υπόσχεται χρήματα αλλά δηλώνει και 
επιθυμία για πολυέξοδες αγορές. Με λίγα 
λόγια, αντισταθείτε στους πειρασμούς!

ΤΑΥρΟΣ
Η εποχή αυτή δηλώνει ότι θα υπάρξουν ανα-
κατατάξεις στις προτεραιότητές σας. Ίσως 
χρειαστεί να αναλάβετε ένα νέο καθήκον, 
εσείς όμως δυσκολεύεστε να συγκεντρω-
θείτε. Όλα θα πάνε καλά αν αποτινάξετε από 
επάνω σας μία άλλη ευθύνη. Αυτή την περί-
οδο μπαίνετε σε πειρασμό να πάρετε οικο-
νομικά ρίσκα.  Η ανωριμότητά σας σε ότι έχει 
να κάνει με τα χρήματά σας δύσκολα ελέγ-
χεται.

διδΥμΟι
Μια νέα πρόκληση θα σας συναρπάσει στον 
τομέα της εργασίας σας. Η αφοσίωσή σας θα 
είναι τέτοια που θα σας βοηθήσει να προο-
δεύσετε γρήγορα. Ίσως να ανακαλύψετε μία 
νέα τεχνική για να προωθήσετε τη δουλειά 
σας. Σε κάθε περίπτωση, ο ζήλος σας 
ανταμειφθεί πλουσιοπάροχα και 
εσείς θα καταφέρετε με μονα-
δικό τρόπο να συνδυάσετε 
το τερπνόν μετά του ωφε-
λίμου.

κΑρκιΝΟΣ
Αυτή η εποχή σας 
συμβουλεύει να ακο-
λουθήσε τ ε πρώτα 
τη διαίσθησή σας και 
μετά τη λογική σας. Έτσι 
θα μπορείτε να πάρετε 
τις σωστές πρωτοβουλίες την 
κατάλληλη στιγμή και να κάνετε καλές 
επιλογές. Στα οικονομικά σας πολλές 
δοσοληψίες θα είναι μυστικές αλλά να 
ξέρετε πως αυτή η τακτική σας κινδυ-
νεύει να ανακαλυφθεί. 

λΕΩΝ
Αυτή την περίοδο η καριέρα σας θα έχει 
πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Εάν σκο-
πεύετε να πάρετε κάποιο δάνειο, το διά-
στημα αυτό θα είναι αρκετά ευνοϊκό. Γενικό-
τερα δεν θα έχετε οικονομικά προβλήματα 
γιατί αυτή η περίοδος σηματοδοτείται από 
εύνοια. 

ΠΑρΘΕΝΟΣ
Η εβδομάδα αυτή θα είναι γεμάτη από 
δημιουργικές ιδέες. Η φαντασία σας θα 
είναι ιδιαίτερα παραγωγική, γεννώντας 
τεχνάσματα και μεθόδους. Εάν νιώθετε 
πλήξη στην παρούσα εργασία σας, μην 
περιμένετε να αλλάξουν και πολλά, εάν 
δεν είστε διατεθειμένοι και εσείς να κάνετε 
μία προσπάθεια. Μην επαναπαύεστε σε 
αυτά που έχετε, χωρίς να αγωνίζεστε για 
περισσότερα. 

ΖΥγΟΣ
Την περίοδο αυτή που διανύουμε θα αντι-
μετωπίσετε δυσκολίες στον να γίνετε κατα-
νοητοί. Προβλέπονται παρεξηγήσεις και 
κλίμα ασυνεννοησίας με τους συναδέλφους 
και τους εργοδότες σας. Για αυτό καλό θα 
είναι να προτιμήσετε να διεκπεραιώσετε 
μόνοι σας τα καθήκοντά σας αντί να εργα-
στείτε ομαδικά. Θα υπάρξουν στιγμές που 
ίσως θεωρήσετε ότι αδυνατείτε να καλύ-
ψετε τις ανάγκες σας, όμως θυμηθείτε ότι 
όλα είναι παροδικά.

ΣκΟρΠιΟΣ
Αυτή την εποχή στα εργασιακά σας αναμέ-
νονται φιλονικίες με τους ανωτέρους σας. 
Γενικά για κάθε είδους σχέδια, συμφωνίες ή 
εγκρίσεις, θα υπάρξουν εμπόδια και καθυ-
στερήσεις. Ακόμα κι αν περιμένατε κάποια 
χρήματα, αυτά θα καθυστερήσουν, για αυτό 
θα πρέπει να κάνετε οικονομίες. Αυτή η 
εποχή εφιστά την προσοχή σας στα έξοδα 
και επιβάλλει πολύ προσεχτική διαχείριση 
των οικονομικών σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Είναι πιθανό να κάνετε στροφή στην 
καριέρα σας, κάτι που θα απομακρύνει την 
αβεβαιότητα και την πλήξη. Αυτό μπορεί να 
οφείλεται είτε σε δική σας πρωτοβουλία ή 

σε απόφαση των ανωτέρων σας. Η 
αλλαγή όμως θα σας κάνει να 

εξελιχθείτε προς το καλύ-
τερο. Αποδεχτείτε τη 

χωρίς άγχος.

ΑιγΟκΕρΩΣ
Στο θέμα της εργα-
σίας μπορείτε να υπο-
λογίζετε σε μία πρό-

ταση συνεργασίας ή σε 
μία ομαδική δουλειά. 

Δεν αποκλείεται να δου-
λέψετε μαζί με κάποιο μέλος 

της οικογενείας σας. Για να ζήσετε 
άνετα, αναζητήστε περισσότερες από μία 
πηγές εσόδων. Επειδή η εποχή αυτή σημαί-
νει για εσάς καλή ζωή πρέπει και να προσπα-
θήσετε λίγο.

ΥδρΟΧΟΟΣ
Στη δουλειά σας θα υπάρξουν ανακατατά-
ξεις και νέες αποφάσεις που θα πρέπει να 
ακολουθήσετε. Ίσως σας ανακοινώσουν 
κάποια απόφαση που θα αφορά το μέλλον 
σας. Οικονομικά όμως η εποχή αυτή σας 
ευνοεί υπερβολικά. Δεν χρειάζεται καν να 
κουνήσετε το δαχτυλάκι σας για να βελτιώ-
σετε την κατάστασή σας. Διαθέτετε μια οξυ-
μένη αίσθηση διαχείρισης του προϋπολογι-
σμού σας και πολύ καλή διαίσθηση. 

ιΧΘΕιΣ
Στη δουλειά σας θα ανακαλύψετε ότι η 
θέση σας δεν είναι τόσο μόνιμη όσο νομί-
ζατε. Οπωσδήποτε δεν είναι η κατάλληλη 
στιγμή για μεγάλα οικονομικά ανοίγματα ή 
σημαντικές αγορές. Εάν είστε δεσμευμένοι, 
ένα ξαφνικό γεγονός μπορεί να ταρακου-
νήσει τη σχέση σας και όλα να τεθούν υπό 
αμφισβήτηση.

ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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Μια εντυπωσιακή έκθεση για 
την εξέλιξη της σκέψης των 
Αρχαίων Ελλήνων μέσα από 
όλα τα σπουδαία τεχνικά και 
τεχνολογικά επιτεύγματα του 
Αρχαίου Κόσμου

Α
πό τη Διόπτρα του Ήρω-
να και τον Υδραυλικό Τη-
λέγραφο, μέχρι τον Παρ-
θενώνα και το Ευπαλί-

νειο Υδραγωγείο…
Όλες οι σημαντικές ανακαλύψεις 
και τα σπουδαία επιτεύγματα 
των Αρχαίων Ελλήνων στα πεδία 
της Επιστήμης και των Τεχνών σε 
μία συναρπαστική έκθεση που 
παρουσιάζει για πρώτη φορά 
την επίδραση και τη συνεισφορά 
του Αρχαίου Ελληνικού Κόσμου 
στα θεμέλια της γνώσης και της 
εξέλιξης του δυτικού πολιτ ι-
σμού. Η έκθεση θα φιλοξενείται 
στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνι-
κός Κόσμος» σε συνεργασία με το 
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και 
Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ 
από τις 17 Μαρτίου 2018.
Ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατό-
τητα να εξερευνήσει  τις κυριότε-
ρες εκφάνσεις των φιλοσοφικών 
αναζητήσεων, που αποτέλεσαν 
σταθμούς της ελληνικής σκέψης 
και γέννησαν μια σειρά τεχνολογι-
κών επιτευγμάτων, τεχνών και επι-
στημών.
Πλούσιο εποπτικό υλικό και κινού-
μενες εικόνες (3Danimation), αφη-
γήσεις αρχαίων προσώπων, ολο-
γράμματα, ήχοι, μικρογραφίες και 

φυσικά μοντέλα τεχνολογικών 
ευρημάτων και ανακατασκευών 
πετυχαίνουν μια πολυδιάστατη 
ανασύσταση του αρχαίου κόσμου.
Παρουσιάζονται κορυφαία επι-
τεύγματα στα πεδία της οικοδομι-
κής, της μεταλλουργίας, της κερα-
μικής, της μηχανολογίας, της αρχι-
τεκτονικής, των τηλεπικοινωνιών, 
αλλά και των τεχνών όπως του 
θεάτρου, της μουσικής κ.α. 
Η Διόπτρα του Ήρωνα, ο Μηχανι-
σμός των Αντικυθήρων, το Ασκλη-
πιείο της Επιδαύρου, το Άγαλμα 
του Έφηβου του Μαραθώνα, η 
Ύδραυλις, ο Υδραυλικός Τηλέγρα-
φος, ο Κοχλίας του Αρχιμήδη και 
το Οδόμετρο του Ήρωνος είναι 
μερικά μόνο από τα εκθέματα που 
θα έχει την ευκαιρία να θαυμάσει 

ο επισκέπτης συνοδευόμενα από 
βίντεο και διαδραστικές εφαρμο-
γές. 
Η έκθεση απευθύνεται κυρίως σε 
ομάδες νεανικού και σχολικού κοι-
νού, οικογένειες και μη εξειδικευ-
μένους επισκέπτες, αποτελώντας 
ένα πολιτιστικό γεγονός για όλους. 
Με εύληπτο και ψυχαγωγικό 
τρόπο, μικροί και μεγάλοι μαθαί-
νουν για τεχνολογικά επιτεύγματα 
3.000-2.000 χρόνων και για επι-
στημονικούς τομείς, που έδωσαν 
λύσεις σε καθημερινά προβλήματα 
και ανάγκες των ανθρώπων, από 
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Η παραγωγή της έκθεσης είναι του 
ΝΟΗΣΙΣ καιυποστηρίζεται επιστη-
μονικά από την Εταιρεία Μελέ-
της της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνο-

λογίας (ΕΜΑΕΤ)και πλήθος ειδι-
κών επιστημόνων. Τη μελέτη και 
επίβλεψή της ανέλαβε η εταιρεία 
TETRAGON σε συνεργασία με το 
ΝΟΗΣΙΣ και υλοποιήθηκε με την 
αποκλειστική δωρεά του Ιδρύμα-
τος Σταύρος Νιάρχος.Το Κέντρο 
Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» 
υπόσχεται ένα ακόμα συναρ-
παστικό ταξίδι στον κόσμο της 
αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας και 
επιστήμης. 
Ωράριο λειτουργίας: 
ΔΕΥΤΕΡΑ    ΚΛΕΙΣΤΑ 
ΤΡΙΤΗ  09:00 - 13:30 
ΤΕΤΑΡΤΗ   09:00 - 13:30 
ΠΕΜΠΤΗ  09:00 - 13:30 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  09:00 - 20:00
ΣΑΒΒΑΤΟ  11:00 - 16:00 
ΚΥΡΙΑΚΗ  10:00 - 18:00

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο
ι περισσότεροι αναγνωρίζουν στην 
επωνυμία «Χάνδακας - Candia» μια 
ποικιλία κρασιών της Κρήτης. Λιγό-
τεροι γνωρίζουν για την πολιορκία 

του Χάνδακα με την οποία η Κρήτη πέρασε από 
τους Ενετούς στους Οθωμανούς και ότι Χάνδα-
κας ή Κάντια με πολλές παραφράσεις ονομαζό-
ταν το σημερινό Ηράκλειο.
Η όμορφη πόλη του Ηρακλείου, όμως, ήταν 
που εντυπωσίασε τον Γερμανό ευγενή Μπέρ-
χαρντ φον Μπράιντεμπαχ το 1483 και, τρία 
χρόνια μετά, τύπωσε ένα βιβλίο με τις περιη-
γητικές περιπέτειές του στη διαδρομή προς 
Αγίους Τόπου και μία από τις ξυλογραφίες που 
κοσμούσε τις σελίδες του ήταν η χρωματιστή 
Candia.
Πρόκειται για την πρώτη ρεαλιστική απει-
κόνιση ελληνικού τοπίου με την οποία έχει 
«ντυθεί» ο χώρος των περιοδικών εκθέσεων 
του Μουσείου Μπενάκη για να φιλοξενήσει 
τα «Ταξίδια στην Ελλάδα (15ος-19ος αι.)». Για 
πρώτη φορά παρουσιάζονται στο κοινό χάρ-
τες, εκδόσεις και εικονογραφήσεις του ευρύ-
τερου ελλαδικού χώρου από τη συλλογή του 

Ευστάθιου Φινό-
πουλου, η οποία 
θεωρείται μία από 
τις σημαντικότερες 
του είδους της διε-
θνώς. Ο κ. Φινό-
πουλος συγκέ-
ντρωνε και συνε-
χίζει να συγκε-
ντρώνει υλικό με 
την τάξη και επι-
μέλεια «συλλέκτη 
γραμματοσήμων», 
όπως ανέφερε ο 
Γιώργης Μαγγίνης, 
μέλος της εκτελε-
στικής επιτροπής 
του μουσείου.
Στην έκθεση που περιλαμβάνει μόλις 200 έργα 
από τους χιλιάδες τόμους της συλλογής περι-
λαμβάνονται σπάνιες απεικονίσεις του ελληνι-
κού τοπίου, όπως «Ο βομβαρδισμός της Αθή-
νας» του Φραντσέσκο Μοροζίνι, πτολεμαϊκοί 
χάρτες, αλλά και η πρώτη απεικόνιση της Αθή-

νας στο Χρονικό της Νυρεμβέργης, που είναι 
τελείως φανταστική και μοιάζει με μεσαιω-
νική πόλη. «Η χώρα μας από την αρχή απασχο-
λεί το ευρωπαϊκό βλέμμα, κάτι που αργότερα 
μεταφράστηκε σε φιλελληνισμό», σημείωσε η 
Μίρκα Παλιούρα, εκ των επιμελητών της έκθε-
σης.

Το κοινό 
γύρισε την 
πλάτη του 
στα Όσκαρ

Μ
ια δυσάρεσ τ η 
έκπληξη περίμενε 
το ABC λίγες ώρες 
μετά την ολοκλή-

ρωση της φετινής τελετής απο-
νομής των βραβείων Όσκαρ.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοι-
χεία για την τηλεθέαση η τελετή 
της Δευτέρας έκανε ιστορικό 
χαμηλό με μόλις 26,5 εκατομ-
μύρια τηλεθεατές να κάθονται 
μπροστά στους δέκτες τους για 
να δουν τις επιλογές των μελών 
της Ακαδημίας.
Το αμέσως προηγούμενο αρνη-
τικό ρεκόρ ήταν αυτό της τελε-
τής του 2008 όταν τότε είχαν δει 
τα Όσκαρ 32 εκατομμύρια τηλε-
θεατές.
Η «βουτιά» στην τηλεθέαση της 
φετινής τελετής ήταν εντυπωσι-
ακή καθώς ήταν 20% χαμηλό-
τερη σε σχέση με πέρυσι όταν 
τα Όσκαρ είχαν δει 32,9 εκατ. 
τηλεθεατές.
Όπως αποδείχθηκε, τελικά, δεν 
βοήθησε ούτε η μετακίνηση της 
έναρξης του σόου κατά μισή 
ώρα (από τις 20:30 τοπική ώρα, 
στις 20:00).
Αναλυτές σημειώνουν ότι η 
αρνητική αυτή επίδοση δεν θα 
πρέπει να σχετίζεται με το ύφος 
των ταινιών που διαγωνίζονταν 
καθώς η «Μορφή του Νερού» 
που κέρδισε τα δύο βασικότερα 
Όσκαρ, Ταινίας και Σκηνοθε-
σίας, έχει κόψει εισιτήρια 57,4 
εκατ. δολαρίων και είναι η ται-
νία με τις μεγαλύτερες εισπρά-
ξεις που πήρε Όσκαρ Καλύ-
τερης Ταινίας μετά το Argo το 
2013.
Όπως φαίνεται, γράφουν οι 
ΝΥΤ, παρόμοια είναι η τάση 
για όλες τις ζωντανές τελετές 
απονομής βραβείων καθώς τα 
Grammys τον Ιανουάριο κατέ-
γραψαν πτώση 15%, τα Screen 
Actors Guild Awards είχαν μεί-
ωση σχεδόν 30% ενώ «βουτιά» 
καταγράφηκε και στις τηλεθέ-
ασεις του Super Bowl και των 
Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώ-
νων.

στο κέντρο πολιτισμού «ελληνικός κόσμος»

αρχαία ελληνική επιστήμη και τεχνολογία

Ταξίδι στη «φανταστική» Ελλάδα από τον Φον Μπράιντεμπαχ
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Κ
όσμο δεν είχε. Ποιότητα δεν είχε. Κουβέντα 
για τα πέναλτι θα έχει. Σε ένα από τα χειρό-
τερα ντέρμπι των τελευταίων ετών Ολυμπι-
ακός και Παναθηναϊκός έμειναν στο 1-1 με 

τους «ερυθρόλευκους» να χάνουν δύο ακόμα βαθ-
μούς και τους «πράσινους» με δέκα παίκτες να μην 
φεύγουν ηττημένοι και να μένουν ζωντανοί στο κόλπο 
της πέμπτης θέσης. Φορτούνης (61’) και Μουνιέ (88’) 
οι σκόρερ των δύο ομάδων σ’ ένα ντέρμπι που δεν θα 
θυμάται κανείς...
Σίγουρα υπήρχε η απουσία του κόσμου. Και πάλι 
όμως το θέαμα που παρουσίασαν οι δύο 
ομάδες ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν 
τέτοιο που πίστεψες ότι το 45λεπτο κρά-
τησε περισσότερο από ώρα! Με μόλις 
μία καλή φάση ο Ολυμπιακός κι αυτή 
στο 45’ (ο Μιραλάς έστειλε την μπάλα 
λίγο άουτ από το σημείο του πέναλτι) 
και άλλη μία του Παναθηναϊκού στο 
24’ που δεν πρόλαβε να την τελειώσει 
ο Λουντ (μετά από ωραία ενέργεια του 
Αλτμαν). Το 4-2-3-1 του Γκαρθία γι’ ακόμα ένα 
παιχνίδι δεν έδειξε κάτι το ιδιαίτερο σ’ έναν Πανα-
θηναϊκό που έπαιζε πίσω από την μπάλα μεν, αλλά 
όταν έβρισκε ευκαιρίες ήθελε και να δημιουργήσει. 
Το 4-4-1-1 του Ουζουνίδη λειτούργησε καλύτερα (ο 
Αλτμαν πίσω από τον Δώνη και οι Λουντ Κουλιμπαλί 
στις πτέρυγες) σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που δεν 
είχε πλάνο για το πως ν’ ανοίξει την άμυνα των «πρά-
σινων».
Πάρντο και Μιραλάς γι’ ακόμα ένα ματς δεν έδειξαν 
τίποτα, ο Οτζίτζα ήταν βαρύς και οι μόνοι που έδει-
χναν να έχουν όρεξη ήταν οι Ταχτσίδης, Ρομαό και 
Ανσαριφάρντ. Ομως σ’ ένα τόσο κακό ημίχρονο με 
ελάχιστες καλές ενέργειες και από τις δύο πλευρές 
κανείς δεν μπορούσε να ξεχωρίσει...
Η εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου έδειχνε πως θ’ 
άλλαζε. Ο Ολυμπιακός μπήκε λίγο καλύτερα είχε την 
φάση με τον Μιραλάς στο 49’ (σε κόρνερ ο Βλαχοδή-
μος) αλλά και την... κεφαλιά του Ενγκελς μετά το κόρ-
νερ (βρήκε στο δοκάρι) αλλά από εκείνο το σημείο 
μέχρι και το 60’ δεν έγινε το παραμικρό στο ματς 
πέρα από δύο μακρινά σουτ του Αλτμαν και του Τσαν-

δάρη. Ενα τραγικό λάθος του Οικονόμου όμως στο 
60’ (τσαφ) έβγαλε τον Ανσαριφάρντ τετ-α-τετ με τον 
αμυντικό του Παναθηναϊκού να του κρατάει παρατε-
ταμένα την φανέλα. Πέναλτι και κόκκινη κάρτα για τον 
Οικονόμου με τον Φορτούνη να ευστοχεί για το 1-0 
του Ολυμπιακού.
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού στο 65’ προσπάθησε 
να ισορροπήσει την ομάδα του μετά και την αποβολή 
αλλά ταυτόχρονα να βρει τρόπο να κάνει πιο επιθε-
τική την ομάδα του. Και βρήκε τον τρόπο. Τράβηξε 
στον πάγκο τον Κάτσε και πέρασε στην θέση του τον 

Μουνιέ και έβγαλε τον Δώνη για να περάσει 
τον Αυλωνίτη στα στόπερ. Η ενέργεια του 

Μουνιέ έδωσε boost στους «πράσινους» 
οι οποίοι παρά το γεγονός ότι είχαν παί-
κτη λιγότερο απείλησαν στο 80’ με τον 
Λουντ να μην πλασάρει σωστά μέσα 
από την μικρή περιοχή και στο 81’ με τον 
μονοκόμματο σουτ του Χατζηγιοβάνη.

Ο Ολυμπιακός βρήκε χώρους, είχε παί-
κτη παραπάνω αλλά δεν μπόρεσε να τελειώ-

σει το παιχνίδι. Και μοιραίος ή... χαλαρός ήταν ο 
Τζούρτζεβιτς στο 82’ βγήκε απέναντι από τον Βλαχο-
δήμο αποφάσισε να κάνει μυτάκι για να δώσει ύψος 
στην μπάλα και να περάσει άουτ και στο 84’ απο-
φάσισε αντί να πλασάρει να πασάρει στους αμυντι-
κούς του Παναθηναϊκού. Και η μπάλα τιμώρησε τους 
«ερυθρόλευκους» μιας και στο 88’ ο Ινσούα (μετά 
από πάσα του Μουνιέ) κέρδισε το πέναλτι από τον 
Ενγκελς. Σε μια πολύ οριακή φάση φάνηκε το πόδι 
του Βέλγου είναι χιλιοστά έξω από την περιοχή μετά 
από αρκετά replay και zoom της Nova στην φάση. 
Οριακή και εξαιρετικά δύσκολη φάση που δεν δια-
μαρτυρήθηκε και κανείς. Το πέναλτι το εκτέλεσε 
εύστοχα ο Μουνιέ και διαμόρφωσε το τελικό 1-1.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Οσκαρ Γκαρθία): Προτό, Ελαμπντελα-
ουί, Ενγκελς, Μποτία, Χατζισαφί, Ρομαό, Ταχτσίδης, 
Πάρντο (88’ Μάριν), Οτζίτζα (56’ Φορτούνης), Μιρα-
λάς, Ανσαριφάρντ (78’ Τζούρτζεβιτς)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Βλαχοδή-
μος, Γιόχανσον, Κουρμπέλης, Οικονόμου, Ινσούα, 
Κουλιμπαλί (80’ Χατζηγιοβάνης), Κάτσε (65’ Μουνιέ), 
Τσανδάρης, Λουντ, Αλτμαν, Δώνης (65’ Αυλωνίτης)

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με παίκτες απλήρωτους. Με διοίκηση εξαφανισμένη. Με ρόστερ χαμηλών προσδοκιών. Κι όμως ο 
«ταλαιπωρημένος» Παναθηναϊκός αν κι έμεινε πίσω στο σκορ, αλλά και με 10 παίκτες έπαιξε ψυχωμένα 
και έφυγε όρθιος από το Φάληρο (1-1), ψαλιδίζοντας κι άλλο τις ελπίδες τίτλου του Ολυμπιακού! 

«Πληρώνει» ακόμη η 
φανέλα του! Το 3-2 του Αστέρα Τρίπολης επί του ΠΑΟΚ πανηγυρίστηκε έξαλλα 

στο ΟΑΚΑ. Το «να ‘τοι, να ‘τοι οι πρωταθλητές» των 20.000 
ΑΕΚτζήδων ακριβώς πριν την έναρξη του ματς, έδινε το κλίμα 

που επικρατούσε. Και το γκολ του Λιβάια (21’) έδωσε στην Ενωση 
τη νίκη που ήθελε για να περάσει ξανά στη βαθμολογία και να γίνει 
(πάλι) φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου! Με ωραίο ποδόσφαιρο 
στο πρώτο 45λεπτο, πιο χαμηλό ρυθμό στο δεύτερο και έναν Κότνικ... 
Μπουφόν απέναντι τους, οι Κιτρινόμαυροι βολεύτηκαν τελικά και με το 
1-0, το οποίο τους δίνει και την ψυχολογική ώθηση για την εβδομάδα 
που αρχίζει και μάλλον είναι η πιο σημαντική της τελευταίας 25ετίας 
για την ΑΕΚ! 
Από το ξεκίνημα η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ πήρε την μπάλα, επέ-
βαλε το παιχνίδι της και έψαξε το γρήγορο γκολ που θα απλοποιούσε 
αρκετά τα πράγματα. Ψάχνοντας το με τον σωστό τρόπο, η Ενωση έκανε 
φάσεις, έφτιαξε τρεις ευκαιρίες στο πρώτο 20λεπτο αλλά είδε τον Κότ-
νικ να λέει «όχι» σε κάθε προσπάθεια του Λιβάια. Μέχρι το 21’... Η 
σέντρα του Γκάλο με το αριστερό ήταν πολύ καλή και η κεφαλιά του 
Κροάτη ακόμη καλύτερη, με το 1-0 να είναι γεγονός. Και πάνω στον 
ενθουσιασμό που μεταφερόταν στον αγωνιστικό χώρο από την εξέ-
δρα, οι Λιβάια-Αραούχο συνεργάστηκαν άψογα στο 25’ για το 2-0 αλλά 
δεν έγινε επειδή ο Αργεντίνος είδε τον Βλάχο να διώχνει ακόμη και το 
ψαλιδάκι του μετά την απόκρουση του Κότνικ!
Το ματς έδειχνε και ήταν εύκολο σε όλη τη διάρκεια του πρώτου 
45λεπτου για την ΑΕΚ, η οποία πρέσαρε σωστά, απέφευγε τα λάθη και 
έκλεβε συνεχώς μπάλες, με συνέπεια ο Πανιώνιος να μην περάσει ποτέ 
την σέντρα. Το μόνο αρνητικό για τους Κιτρινόμαυρους ήταν το γεγονός 
ότι δεν πήγαν με μεγαλύτερο προβάδισμα στα αποδυτήρια για το ημί-
χρονο, αφού ο Κότνικ συνέχιζε τις αποκρούσεις στις προσπάθειες του 
πολύ ορεξάτου Λιβάια, ενώ ο Μπακασέτας πήγε για γκολάρα με το αρι-
στερό αλλά το σουτ έφυγε λίγο άουτ (39’).
Η εικόνα του πρώτου μέρους έδινε την εντύπωση ότι η ΑΕΚ θα το καθά-
ριζε το ματς νωρίς στο δεύτερο αλλά δεν έγινε έτσι. Η Ενωση δεν ήταν 
το ίδιο... ζωηρή και αυτό είχε ως συνέπεια ο Πανιώνιος να παραμένει 
ζωντανός, παρά το γεγονός ότι δεν έκανε απολύτως τίποτα δημιουρ-
γικά. Δεν χρειαζόταν, άλλωστε, να υπάρχει μια ανησυχία στο ΟΑΚΑ, 
αφού σε κάτι τέτοια η ΑΕΚ... ειδικεύεται. Οχι φέτος όμως. Η Ενωση 
μπορεί να μην έβαλε δεύτερο γκολ, μπορεί να μην ήταν καλή μπροστά 
στο δεύτερο μέρος, αλλά ήταν σοβαρή γενικά και κλείδωσε το τρίπο-
ντο. 
Με την είσοδο και του Μπακάκη στο ματς ο Χιμένεθ γύρισε σε άμυνα 
τριών, με τον Λαμπρόπουλος αριστερό στόπερ, τον Βράνιες κέντρο και 
τον Μπακάκη δεξιά, με στόχο να μην γίνει κανένα... αστείο στο τέλος. 
Και δεν έγινε, με την ΑΕΚ να κρατάει τη νίκη και να έχει φάσεις στο 
τελευταίο 10λεπτο για δεύτερο γκολ αλλά ο Κότνικ ήταν πραγματικά 
εντυπωσιακός. Οχι και αρκετός, όμως, για να πάθει ζημιά η Ενωση... 
ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Τσιντώτας, Γκάλο, Βράνιες, Λαμπρόπουλος, 
Λόπες, Γαλανόπουλος (88’ Αϊντάρεβιτς), Κονέ, Χριστοδουλόπουλος 
(64’ Μασούντ), Λιβάια (69’ Μπακάκης), Μπακασέτας, Αραούχο.
Πανιώνιος (Μιχάλης Γρηγορίου): Κότνικ, Σταυρόπουλος, Παπαγεωρ-
γίου (65’ Μπραχίμι), Μπανανά, Βλάχος, Κόρμπος, Πινιώτης (72’ Γεσίλ), 
Σαββίδης, Σαραμαντάς, Σπιριντόνοβιτς, Μασούρας (82’ Βουκελάτος)

Στην κορυφή με... υπογραφή 
Λιβάια! 
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Ο 
Ατρόμητος επέστρε-
ψε στις νίκες μετά την 
ισοπαλία με την ΑΕΚ 
με... επαγγελματικό 

τρόπο! Η ομάδα του Κάναντι, 
δεν έπαιξε το πολύ όμορφο πο-
δόσφαιρο που μας έχει συνηθί-
σει, αλλά ήταν ουσιαστική. Ένα 
τέρμα του Ντάουντα στο 17’, ή-
ταν αρκετό για να δώσει το τρί-
ποντο στην ομάδα του Περιστε-
ρίου με 1-0.
Ο Νταμίρ Κάναντι παρέταξε την 
ομάδα του με 3-5-2 κι όχι με 
το κλασικό του 4-2-3-1. Ο Γιαν-
νιώτης ήταν στο τέρμα, έχοντας 
μπροστά του τους Ρισβάνη, 
Χατζηισαΐα, Καρασαλίδης. Φουλ 
μπακ ήταν ο Κιβρακίδης στα 
δεξιά και ο Σάκιτς στα αριστερά. 
Αμυντικοί μέσοι οι Μπουσου-
λάτζιτς, Ούμπιδες, με δεκάρι τον 
Βασιλακάκη. Στην κορυφή της 
επίθεσης βρέθηκε ο Ντάουντα 
με τον Ουάρντα.
Από την άλλη, ο Μίλαν Ράστα-
βατς, κατέβασε την ομάδα του 
με 4-2-3-1. Ο Ζίβκοβιτς ήταν 
στο τέρμα, στην άμυνα από τα 
δεξιά προς τα αριστερά οι Φλί-
σκας, Λισγάρας, Σβάρνας, Σιλά. 
Στον άξονα βρέθηκαν οι Μεχία, 
Καμαρά, με τον Μπρίτο σε ρόλο 
δεκαριού, τον Φασίδη στα δεξιά, 
τον Τριάδη αριστερά και τον 
Γέντρισεκ στην κορυφή της επί-
θεσης.

Πρώτη φάση και γκολ
Το παιχνίδι άρχισε με πολύ 
χαμηλό ρυθμό. Οι δύο ομά-
δες έδειχναν να μην βρίσκουν 
χώρους για να δημιουργήσουν, 
με αποτέλεσμα να έχουμε ένα 
πρώτο δεκάλεπτο με την μπάλα 
στο κέντρο και συνήθως στα 
πόδια των γηπεδούχων.
Οι Περιστεριώτες, έδειχναν πως 
έψαχναν πιο έντονα την φάση 
που θα τους έδινε την ευκαι-
ρία να βρουν το γκολ και τελικά 
τα κατάφεραν σ την πρώτη 
τους καλή στιγμή στο παιχνίδι. 
Ο Βασιλακάκης πάτησε στον 
Ούμπιδες, ο οποίος με την μία 
έβγαλε την σέντρα από τα δεξιά 
και ο Ντάουντα με κεφαλιά στο 
17’ έκανε το 1-0.
Μετά το γκολ του Αφρικανού, η 
Ξάνθη πήρε κάποια μέτρα στο 

γήπεδο και κατάφερε να έχει 
την δική της μοναδική στιγμή. 
Η μπάλα στο 23’ έφτασε στον 
Γέντρισεκ, ο οποίος με ωραία 
κίνηση απέφυγε τον Ρισβάνη 
δίνοντας την δίπλα του στον 
Μπρίτο κι αυτός είχε το εύκολο, 
να την στείλει στην κενή εστία. Ο 
Γιαννιώτης είχε βγει για να κλεί-
σει τον χώρο στον επιθετικό της 
Ξάνθης, όμως ο επιτελικός των 
φιλοξενούμενων κατάφερε να 
πλασάρει άουτ, με το 1-0 να μην 
αλλάζει μέχρι το τέλος του πρώ-
του μέρους.
Ο Ατρόμητος είχε καταφέρει να 
βρει το γκολ που ήθελε και στο 
δεύτερο ημίχρονο ήξερε πως 
έπρεπε απλά να κάνει συντή-
ρηση κι αν κατάφερνε να τελεί-
ωνε το ματς. Από την άλλη η 
Ξάνθη έπρεπε πλέον να βγει 
μπροστά και να ψάξει την ισοφά-
ριση κάτι που δεν έκανε σχεδόν 
καθόλου...
Οι Περιστεριώτες, γύριζαν άνετα 
την μπάλα χωρίς να απειλούν με 
εξαίρεση την κεφαλιά του Καρα-
σαλίδη στο 68’ μετά από φάουλ 
του Ούμπιδες που έφυγε άουτ. 
Αυτή όσο περίεργο κι αν φαίνε-
ται για ένα παιχνίδι που ήταν στο 
1-0 ήταν και η μοναδική φάση 
στο δεύτερο ημίχρονο μέχρι και 
το 86’.
Στο 86’, ο Ατρόμητος μπορούσε 
να... σφραγίσει την νίκη, αλλά 
ο Μπρούνο από κοντά με προ-
βολή έστειλε την μπάλα άουτ. 
Αυτό λίγο έλειψε να κοστίσει 
στην ομάδα του, καθώς στο 90’ 
η Ξάνθη είχε την δική της ευκαι-
ρία για το 1-1.
Μετά από φάουλ, ο Λουσέρο 
έκανε το πλασέ, αλλά έστειλε την 
μπάλα πλάγιο άουτ και το... τρί-
ποντο στο Περιστέρι!
Ατρόμητος (Νταμίρ Κάναντι): 
Γιαννιώτης, Σάκιτς, Κιβρακίδης, 
Χατζηισαΐας, Ρισβάνης, Καρασα-
λίδης, Μπουσουλάτζιτς, Βασιλα-
κάκης (46’ Μάντσον), Ούμπιδες 
(90+1’ Κυριακίδης), Ουάρντα, 
Ντάουντα (72’ Μπρούνο)
Ξάνθη (Μίλαν Ράσ ταβατ ς): 
Ζίβκοβιτς, Λισγάρας, Μεχία, 
Καμαρά (46’ Ντε Λούκας), 
Γέντρισεκ, Σβάρνας, Μπρίτο, 
Σιλά, Τριάδης (71’ Λουσέρο), 
Φλίσκας, Φασίδης (55’ Κίκε)

«Καθάρισε» νωρίς, 
ετοιμάζει διαβατήριο!

Απίθανο παιχνίδι στην Τρίπολη, με τον ΠΑΟΚ 
να ισοφαρίζει με πέναλτι στο 97’ σε 2-2 και τον 
Αστέρα να παίρνει την νίκη στο 98’! «Χοντρή» 
γκέλα για τον Δικέφαλο του Βορρά στην... 
μάχη του τίτλου! 

Σ
την Τρίπολη σταμάτησε το «τρένο» του ΠΑΟΚ. 
Ο Αστέρας κέρδισε τον «Δικέφαλο του Βορ-
ρά» με 3-2, ύστερα από ένα ματς διαφήμιση 
για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπου έβαλε τέ-

λος στο αήττητο σερί των 16 αγώνων που μετρούσε ο 
αντίπαλός (το απόλυτο σε νίκες) του και εκείνος, μπή-
κε για τα καλά στη διεκδίκηση της 5ης θέσης. Την ίδια 
στιγμή ο Δικέφαλος του Βορρά έκανε... χοντρή γκέλα 
στη μάχη του πρωταθλήματος.
Οι γηπεδούχοι είχαν τον Αθανασιάδη κάτω από τα 
γκολπόστ, τους Μπέρτο, Πασαλίδη, Τριανταφυλλό-
πουλο και Γιαννούλη στην άμυνα από τα δεξιά προς τα 
αριστερά, τους Ιγκλέσιας, Μουνάφο στο «6» και «8» 
αντίστοιχα, τους Κυριακόπουλο, Τσιλιανίδη στα άκρα, 
τον Τόνσο οργανωτή και τον Μανιά «φουνταριστό». 
Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν με τον Πασχαλάκη 
κάτω από τα γκολπόστ, τους Μάτος, Βαρέλα, Κρέ-
σπο, Βιεϊρίνια στην άμυνα, από τα δεξιά προς τα αρι-
στερά, τους Μαουρίτσιο, Σάχοβ στον άξονα, τον 
Κάμπος στο δεξί φτερό, τον Μακ στο αρι-
στερό και τον Πέλκα σε ελεύθερο ρόλο 
πίσω από τον Πρίγιοβιτς, 
Το πρώτο ημίχρονο κύλησε κομμένο 
και ραμμένο στα μέτρα του Αστέρα. 
Με σωστή τακτική προσέγγιση, 
«εγκλώβισε» τον ΠΑΟΚ που έπαιζε 
μονόπατα... μόνο από τα αριστερά με 
τον Μακ. Ετσι ήταν προβλέψιμος, σε αντί-
θεση με τους Αρκάδες που ρόλαραν σωστά, 
τσουλούσαν την μπάλα και στο18’άνοιξαν το σκορ με 
τον Κυριακόπουλο. Στιο 32’ θα μπορούσαν να είχαν 
διπλασιάσει τα τέρματά τους με τον Μανιά, αλλά 
τελικά ο «Δικέφαλος του Βορρά» κατάφερε να ισο-
φαρίσει στο 37’ με τον Κάμπος. Ο οποίος εκμεταλ-
λεύτηκε την ωραία κούρσα του Μακ και την πρώτη 
ουσιαστική παρουσία των Θεσσαλονικιών στα καρέ 
των γηπεδούχων. Ετσι η ανάπαυλα βρήκε τις δύο ομά-
δες ισόπαλες (1-1) και τον ΠΑΟΚ να έχει μία ανούσια 
κατοχή μπάλας (67%). Η οποία όμως δεν είχε μετα-
τραπεί σε ευκαιρίες και πίεση. 
Στο δεύτερο μισό το τέμπο παρέμεινε ανάλογο. Οι 
φιλοξενούμενοι κρατούσαν μπάλα, αλλά... γιοκ. 
Συνέχιζαν να φορτώνουν χωρίς λόγο την αριστερή 
τους πλευρά, ο Κάμπος παρέμενε ανενεργός και στο 

53’ ο Αστέρας βρήκε και δεύτερο γκολ με τον Τόνσο. 
Το οποίο «έφτιαξε» ο Κυριακόπουλος και  πιστώνεται 
σε μεγάλο βαθμό επίσης σε Μανιά και Μουνάφο που 
ήταν  «μέσα» στη φάση. 
Κάπου εκεί ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να τα παίξει, και 
λογικά, όλα για όλα. Μέσα και ο Μπίσεσβαρ και με 
την παρουσία του, οι Θεσσαλονικείς άρχισαν να βελ-
τιώνονται. Μετά και την είσοδο του Αζεβέδο βγήκαν 
ακόμη πιο μπροστά και πλέον το ματς έγινε... ροντέο. 
Ειχαν με τις ευκαιρίες τους (π.χ. Πρίγιοβτς, Βαρέλα), 
αλλά και ο Αστέρας απείλησε ορισμένες φορές, όπως 
έπραξε με τον Ντουντού. Μετά το  70’ οι Αρκάδες 
έπαιζαν πλέον 4-3-3, ο ΠΑΟΚ... όλος μπροστά και έτσι 
φτάσαμε στις καθυστερήσεις.
Οπου στο 90’+6’ ο Πρίγιοβιτς ισοφάρισε με εύστοχη 
εκτέλεση πέναλτι (καταλογίστηκε σε ανατροπή του 
ίδιου από τον Ιγκλέσιας), αλλά αμέσως μετά, στις 
καθυστερήσεις των καθυστερήσεων, ο Ιγκλέσιας 
χάρισε στον Αστέρα τη μεγάλη νίκη. 
MVP: Ο Κυριακόπουλος. Επαιξε ακραίος, όχι δηλαδή 
στη φυσική του θέση. Ανοιξε το σκορ, στο 53’ 
«έφτιαξε το δεύτερο τέρμα της ομάδας του και ήταν ο 
μεγάλος πρωταγωνιστής του Αστέρα. 
Στο ύψος του: Ο Αθανασιάδης. Οι Αρκάδες είχαν 
πάρα πολλούς διακριθέντες. Αλλά οι 2 επεμβά-

σεις που έκανε ο πορτιέρο του στις κεφαλιές 
των Πρίγιοβιτς και Βαρέλα στο 76’ και 77’ 

αντίστοιχα, ήταν εξαιρετικές. Μάλιστα 
θα μπορούσε να αποκρούσει και το 
πέναλτι του Πρίγιοβιτς.
Αδύναμος κρίκος: Ο Πέλκας. Ο νεα-
ρός χαφ δεν οργάνωσε το παιχνίδι 
του ΠΑΟΚ, ενώ δεν «πάτησε» και στην 

αντίπαλη περιοχή, ώστε να γίνει απει-
λητικός. 

Η γκάφα: Ο τρόπος που αντέδρασε ο ΠΑΟΚ 
στη φάση του 3ου γκολ του Αστέρα. Ο Κώτσιρας 
έκανε την κούρσα της ζωής του, όταν έκλεψε την 
μπάλα και βγήκαν 4 Αρκάδες με τον Βαρέλα μόνο του. 
Ετσι ο Ιγκλέσιας τελείωσε τη φάση σωστά. Η εικόνα 
των φιλοξενουμένων έμοιαζε με ομάδας που έχανε 
στις καθυστερήσεις και ήταν απογοητευμένη ψυχολο-
γικά, όχι κάποιας που μόλις είχε ισοφαρίσει.
ΑΣΤΕΡΑΣ: Αθανασιάδης, Μπέρτος (46’ Κώτσιρας), 
Γιαννούλης, Πασαλίδης, Τριανταφυλλόπουλος, Ιγκλέ-
σιας, Μουνάφο, Τσιλιανίδης, Κυριακόπουλος (67’ 
Ντουντού), Τόνσο, Μανιάς (84’ Καλτσάς). 
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Βαρέλα, Κρέσπο, Μάτος, Βιεϊ-
ρίνια, Σάχοβ (69’ Αζεβέδο), Μαουρίσιο, Κάμπος (83’ 
Κουλούρης), Πέλκας, Μακ (57’ Μπίσεσβαρ), Πρίγιο-
βιτς.

αστέρας τρίπολης - παοκ 3-2

«Μπλόκο» στο ματς της χρονιάς!
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Ο Άρης γκέλαρε κόντρα στα 
Τρίκαλα, έμεινε στο 0-0 κι έδωσε... 
δικαιώματα, καθώς ο ΟΦΗ μείωσε 
στους 4 από την κορυφή, ενώ η 
Παναχαϊκή στους 6!

Ο 
Άρης σκόνταψε στο «Κλεάνθης 
Βικελίδης» καθώς αναδείχθη-
κε ισόπαλος(0-0) με τα Τρίκαλα 
δίνοντας τη δυνατότητα στους 

άμεσους αντιπάλους του να πλησιάσουν 
ακόμη περισσότερο. Οι «κίτρινοι» στερή-
θηκαν δημιουργίας καθώς με εξαίρεση ένα 
15πτο στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου 
δεν ικανοποίησαν τους τουλάχιστον 12-13 
χιλιάδες φίλους τους.
Ο Άρης ήταν φλύαρος και καθόλου ουσι-
αστικός στο κακό (ποιοτικά) πρώτο ημί-
χρονο. Οι αριθμοί που αποτυπώνουν τον 
ρόλο της κάθε ομάδας στο γήπεδο μάλ-
λον ήταν παραπλανητικοί σε ότι αφορά το 
πρώτο μέρος όπου η κατοχή μπάλας για 
τους «κίτρινους» κυμάνθηκε από το 60% 
έως το 70% αλλά αυτό που είχε μεγαλύ-
τερη αξία ήταν ότι σε αυτό το διάστημα 
δεν είχαν ούτε μία τελική φάση στην εστία. 
Για την ακρίβεια, η μοναδική… υποψία 
φάσης για την ομάδα του Δημήτρη Σπανού 
σημειώθηκε στο 37ο λεπτό έπειτα από μια 
σέντρα του Παυλίδη.
Η ομάδα του Σπανού, είχε τρομακτικό πρό-
βλημα στη δημιουργία, με τα δύο χαφ του 
(Ιντζόγλου,Παυλίδη) να δυσκολεύονται να 
περάσουν πάσες, τον Δημήτρη Διαμαντό-
πουλο να δείχνει αποκομμένος από την 
υπόλοιπη ομάδα και τον Βαγγέλη Πλατέλ-
λα(παρότι άλλαζε πλευρές) να εγκλωβί-
ζεται στην προσαρμοσμένη (επάνω του) 
άμυνα των Τρικάλων. Οι φιλοξενούμενοι 
σαφέστατα έψαχναν την ευκαιρία μέσα από 
το transition game. Σε τέτοια φάση στο 12ο 
λεπτό ο Ζγκούρι είχε κακό τελείωμα με 
σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής 
για να ακολουθήσουν ακόμη δύο από τους 
Γιαννιτσάνη, Πάνο.
Σε αντίθεση με το πρώτο ημίχρονο, εκρη-
κτικό ήταν το πρώτο 15πτο του δευτέ-
ρου μέρους. Ο Άρης κέρδισε μέτρα στο 
γήπεδο, ήταν πιο απειλητικός, έχασε 
σπουδαία ευκαιρία στο 51ο λεπτό όπου 
ο Αποστολίδης απομάκρυνε εντυπωσι-
ακά την μπάλα επί της γραμμής της εστίας 
του έπειτα από κεφαλιά του Κάσσου για να 
ακολουθήσουν δύο ευκαιρίες με τον Δια-

μαντόπουλο. Στην πρώτη, ο επιθετικός του 
Άρη ζήτησε πέναλτι καθώς στο σουτ που 
επιχείρησε η μπάλα χτύπησε στον αγκώνα 
του Πάνου (ο οποίος ήταν σε πολύ κοντινή 
απόσταση) και στη δεύτερη ο Αποστολίδης 
είχε σωστή αντίδραση. Κόντρα στη ροή 
του αγώνα και μετά από λάθος του Δελη-
ζήση, ο Μιλοσάβλιεφ βρέθηκε σε τετ α τετ 
με τον Αναγνωστόπουλο αλλά το τελείωμα 
της φάσης ήταν κακό.
Ο Δημήτρης Σπανός αποφάσισε να ρισκά-
ρει στο τελευταίο ημίωρο του αγώνα 
καθώς αντικατέστησε τον Τζανακάκη με 
τον Ντούνη και τοποθέτησε τον Πασχάλη 
Κάσσο στην δεξιά πλευρά της άμυνας. 
Ωστόσο η ομάδα του δεν είχε τον ίδιο 
ρυθμό ή μάλλον δεν είχε καθαρό μυαλό 
με συνέπεια να προσπαθεί να απειλήσει 
με ανορθόδοξο τρόπο και με μπαλιές οι 
οποίες ήταν ουσιαστικά βούτυρο στο ψωμί 
των αμυντικών των Τρικάλων.
Οι φιλοξενούμενοι επίσης ενίσχυσαν 
την επιθετική γραμμή τους με την είσοδο 
των Τσίπρα, Ν’ Λουντούλου δίχως επί 
της ουσίας να γίνουν απειλητικοί καθώς 
είχαν περισσότερο το μυαλό τους στο να 
κερδίσουν χρόνου. Στα τελευταία λεπτά 
του αγώνα ο Σπανός έπαιξε τα… ρέστα 
του αντικαθιστώντας τον Μουμίν με τον 
Μιλούνοβιτς, δίχως επί της ουσίας να δημι-
ουργήσει η ομάδα του κάποια κλασική 
ευκαιρία.

ΟΦΗ - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0
Επαγγελματική εντός έδρας νίκη για τον 
ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να επικρατούν 1-0 
της Αναγέννησης Καρδίτσας και να παραμέ-
νουν σε τροχιά ανόδου.
Αρκετά κακό ποιοτικά ήταν το παιχνίδι του 
ΟΦΗ με την Αναγέννηση Καρδίτσας στην 
Κρήτη. Οι φάσεις ήταν ελάχιστες, με τους 
Κρητικούς να είναι σαφώς ανώτεροι ειδικά 
στο πρώτο μέρος. Ευτύχησαν να προηγη-
θούν πολύ νωρίς και συγκεκριμένα στο 14’ 
με ένα ωραίο σουτ του Μάνου, ο οποίος 
έφτασε τα 14 γκολ στα 13 τελευταία παιχνί-
δια! Πέρα από το γκολ δεν υπήρξε κάποια 
άλλη φάση με τους γηπεδούχους να πηγαί-
νουν μπροστά στο σκορ στα αποδυτήρια.
Η επανάληψη ήταν κάπως καλύτερη, με 
δοκάρι και χαμένο πέναλτι! Αρχικά στο 57’, 
η Αναγέννηση Καρδίτσας έφτασε μια ανάσα 
από την ισοφάριση. Ο Στρέζος έκανε λανθα-
σμένη έξοδο, με τον Κονέ να τσιμπάει από 
πάνω του την μπάλα, αλλά αυτή να κατα-

λήγει στο δεξί δοκάρι. Τα επόμενα λεπτά 
ο ΟΦΗ ισορρόπησε και κράτησε μπάλα, 
ψάχνοντας και το δεύτερο γκολ που θα 
έκανε πιο εύκολο το έργο του. Έφτασε πολύ 
κοντά σε αυτό στο 72’.
Τότε, ο Μάνος ανατράπηκε μέσα στην περι-
οχή και ο διαιτητής σωστά έδειξε την άσπρη 
βούλα. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Βουό, ο 
οποίος όμως έστειλε την μπάλα στο δεξί 
δοκάρι και δεν... τελείωσε το παιχνίδι. Από 
την φάση αυτή κι έπειτα δεν είχαμε κάποια 
άλλη φάση, με τον ΟΦΗ να παίρνει μια 
ακόμα σημαντική νίκη στην προσπάθεια 
που κάνει για επιστροφή στη Σούπερ Λιγκ.

Δόξα Δράμας – Αιγινιακός 3-3
Ίσως το ματς της χρονιάς στη Football 
League έγινε στην Δράμα. Εκεί η Δόξα, 
φιλοξένησε τον Αιγινιακό ο οποίος τα 
έδωσε όλα και τελικά έφυγε με τον βαθμό 
από την Δράμα.
Στο πρώτο ημίχρονο, τίποτα δεν έδειχνε τι 
θα ακολουθήσει... Αρχικά οι γηπεδούχοι 
είχαν δοκάρι με τον Μαρκόπουλο στο 25’, 
ενώ στο 31’ ο Γουνδουλάκης έκανε το 1-0 κι 
έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του στο 
πρώτο μέρος. Όμως, αυτό που θα γινόταν 
στο δεύτερο ημίχρονο κανείς δεν το περί-
μενε και δεν το φανταζόταν...
Μέσα σε δύο λεπτά ο Αιγινιακός έφερε το 
παιχνίδι τούμπα! Αρχικά στο 49’, ο Παπα-
δόπουλος έκανε το 1-1, ενώ στο 50’ στην 
επόμενη ακριβώς φάση ο Χότζιτς έκανε το 
1-2 δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα 

του. Δώδεκα λεπτά αργότερα όμως είχαμε 
και το 2-2 από την Δόξα. Συγκεκριμένα, ο 
Γεωργιάδης ισοφάρισε πριν έρθει στο 68’, ο 
Κουσκουνάς να κάνει το 3-2 και να δώσει εκ 
νέου το προβάδισμα στην ομάδα του, φέρ-
νοντας αυτή τη φορά για την Δόξα το παι-
χνίδι τούμπα.
Όμως, ακόμα ο Αιγινιακός δεν είχε πει την 
τελευταία του κουβέντα... Στο 86’, ο Ζούρ-
κος έπιασε ένα υπέροχο σουτ κι έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα διαμορφώνοντας το 
τελικό 3-3.

Πανσερραϊκός – Παναιγιάλειος 
3-0
Άνετο μεσημέρι Κυριακής για τον Πανσερ-
ραϊκό απέναντι στον Παναιγιάλειο. Η ομάδα 
των Σερρών, δεν συνάντησε το παραμικρό 
πρόβλημα κόντρα στη «Μαύρη Θύελλα» 
επικρατώντας με 3-0.
Στο πρώτο ημίχρονο, ο Παναιγιάλειος 
έμοιαζε ανταγωνιστικός, αλλά όλα τελείω-
σαν από το 1-0 κι έπειτα. Στο 45’ λοιπόν, ο 
Παπουτσογιαννόπουλος με κεφαλιά άνοιξε 
το σκορ για την ομάδα του και την έστειλε 
στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 1-0.
Η επανάληψη άρχισε όπως τελείωσε το 
πρώτο μέρος, δηλαδή με γκολ για τον Παν-
σερραϊκό. Στο 49’, ο Παπουτσογιαννόπου-
λος και πάλι ήταν αυτός που έκανε το 2-0 
και... κλείδωσε τη νίκη για την ομάδα του. 
Ο Κάκκο απλά έβαλε το... κερασάκι στην 
τούρτα με το τέρμα του στο 59’, όταν και 
διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

τα νεα τησ FooTBALL LEAGUE

Έδωσε... θάρρος
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Η 
Κατερίνα Στεφανίδη ήταν και πάλι πι-
στή στο ραντεβού της με τα μετάλλια 
σε όλους τους μεγάλους αγώνες με-
τά το 2015 και μπορεί να μην έφτασε 

στην κορυφή αλλά και το χάλκινο  σε Παγκό-
σμιο Πωτάθλημα κλειστού στίβου πιστοποιεί 
την τεράστια αξία της.
Και μάλιστα παρέμεινε στα μετάλλια, παρότι 
βρέθηκε σε κακή μέρα και ολοκλήρωσε έναν 
αγώνα με έξι αποτυχημένες προσπάθειες. Τα 
μπράβο όλων της αξίζουν!
Η Στεφανίδη πέρασε με την τρίτη προσπάθεια 
το 4.80 και έμεινε πίσω από την Αμερικανίδα 
Σάντι Μόρις με 4.95 και τη Σιντόροβα από τη 
Ρωσία που αγωνίστηκε ως ανεξάρτητη, με 4.90. 
Η Μόρις δοκίμασε και τρεις φορές στο 5.04 για 
παγκόσμιο ρεκόρ, χωρίς όμως επιτυχία. 
Ο αγώνας ήταν συγκλονιστικός και εξελίχθηκε 
σε γκραν γκρινιόλ με τον πήχη να πηγαίνει σε 
απίστευτα ύψη. Εννέα αθλήτριες ξεπέρασαν τα 
4,60 μ. και έξι τα 4,70 μ., κάτι που δεν είχε γίνει 
ποτέ στην ιστορία του αγωνίσματος στη διορ-
γάνωση. Το μετάλλιο της Κατερίνας κρίθηκε στα 
4.80, ύψος που πέρασε με την tρίτη προσπά-
θεια και μπήκε στα μετάλλια, καθώς ως τότε 
ήταν τέταρτη και εκτός βάθρου.
Μετά επιχείρησε μία φορά στα 4.85 και δύο στα 
4.90 και απέτυχε ενώ νωρίτερα είχε περάσει με 
τη δεύτερη το 4.75 και με την πρώτη το 4.70. 
Eίναι η πρώτη φορά που η Στεφανίδη ξεκίνησε 
αγώνα σε τόσο μεγάλο ύψος.
Η 28χρονη χάρισε στη χώρα μας το πρώτο της 
μετάλλιο της στη διοργάνωση και το 12ο στην 
ιστορία του θεσμού.

Έκτη η Παπαχρήστου στο τριπλούν
Η Βούλα Παπαχρήστου δεν κατάφερε να ανέ-
βει στο βάθρο του τριπλούν, στο πλαίσιο του 
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κλειστού στίβου 
του Μπέρμιγχαμ.
Η Ελληνίδα άλτρια, η οποία πριν από δύο χρό-
νια είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στην 
διοργάνωση του Πόρτλαντ, κατετάγη έκτη στο 
αγώνισμα με επίδοση 14,05 μέτρα.
Η Παπαχρήστου, η οποία έχει καλύτερη εφε-
τινή επίδοση 14,25 μέτρα, «προσγειώθηκε» 
στο 14,05 με την πρώτη προσπάθειά της. Επί-
σης, είχε άλματα στα 11,73, τα 14,01 και τα 
13,36 μέτρα, ενώ η πέμπτη προσπάθειά της 
ήταν άκυρη.
Το χρυσό μετάλλιο στο τριπλούν κατέκτησε η 
Γιούλιμαρ Ρόχας από τη Βενεζουέλα με 14,63 
μέτρα, επίδοση που είναι η καλύτερη φέτος 
στον κόσμο. Η νικήτρια της περασμένης διορ-
γάνωσης, αλλά και το καλοκαίρι στο παγκό-

σμιο πρωτάθλημα του Λονδίνου άφησε στην 
δεύτερη θέση την Κίμπερλι Γουίλιαμς από την 
Τζαμάικα, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλή-
ρωσε η Ισπανία Άνα Πελετέιρο.

Το μέλλον είναι τώρα με Καραλή! 
O καταπληκτικός 18χρονος Εμμανουήλ Καραλής 
πήρε την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
κλειστού στίβου, την 7η ο Κώστας Φιλιππίδης. 
Ο νεαρός πρωταθλητής με μία σπουδαία προ-
σπάθεια έκανε νέο ατομικό ρεκόρ την... πιο 
κατάλληλη στιγμή, περνώντας τα 5,80μ. στον 
τελικό του άλματος επί κοντώ στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα κλειστού στίβου και τελικά πήρε 
την πρώτη θέση στην παρθενική του εμφάνιση 
σε Παγκόσμιο.
Ο Καραλής απέδειξε ότι δεν έχει μόνο ταλέντο 
αλλά και κότσια, καθώς κοίταξε στα ίσια όλα 
τα μεγάλα ονόματα του αθλήματος, αφήνοντας 
μάλιστα πίσω του, τον χρυσό Ολυμπιονίκη του 
Ρίο, τον Βραζιλιάνο Μπραζ. Ο Καραλής ξεκί-
νησε στα 5.45 , τα οποία τα πέρασε με την δεύ-
τερη, καλύτερο και επιτυχημένο το πρώτο του 
άλμα στο 5.60, με τη δεύτερη πέρασε τα 5.70 
και εκτοξεύτηκε με την πρώτη μάλιστα προσπά-
θεια πάνω από τον πήχη που ήταν στα 5.80! 
Αυτό το άλμα του έδωσε την 5η θέση και πλέον 
δεν μπορούμε να λέμε ότι του ανήκει το μέλλον, 
αλλά ότι είναι το παρών. Μϊα θέση που θα του 
προσφέρει και σημαντική ψυχολογική ώθηση 
για τη συνέχεια.
Στον ίδιο τελικό, ο Κώστας Φιλιππίδης έμεινε 
7ος με καλύτερο άλμα 5.70. Πέρασε με τη 
δεύτερη το 5.45, με την πρώτη 5.60 και 5.70, 
αλλά δεν μπόρεσε στη συνέχεια, χάνοντας μία 
φορά το 5,80 και δύο το 5.85. Μετά τον αγώνα 
ο πρωταθλητής μας είπε: «Ο σημερινός αγώ-
νας δεν είχε καμία σχέση με το Κλερμόν, δεν 
είναι θέμα πίστας, είναι παγκόσμιο πρωτά-
θλημα αλλά ακόμα και εκεί είναι θέμα ημέ-
ρας. Ξέραμε οτι θα είχε καθυστερήσεις, είχαμε 
δει το πρόγραμμα αλλά εντάξει δεν μας επη-
ρέασε. Το θέμα είναι οτι εγώ μετά το 5,85 που 
έκανα φέτος είχα μια ατυχία στην προπόνηση το 
οποίο με άφησε αρκετά πίσω. Σήμερα βέβαια 
ήμουν καλά, αλλά όχι έτσι όπως θα ήθελα να 
είμαι. Εγώ το πάλεψα και έτσι όπως ήρθαν τα 
πράγματα στο 5,80 έπρεπε να το αφήσω και 
να πάω στο 5,85 και να κάνω την υπέρβαση 
για να μπω στα μετάλλια. Δεν σταματάμε όμως 
συνεχίζουμε, σαφώς είναι μέσα στα πλάνα όλα. 
Δεν ήρθα για να βγω πέμπτος εγώ ήρθα για το 
μετάλλιο, αλλά έτσι όπως πήγε σήμερα αλλά και 
με τον τραυματισμό που με πήγε πίσω δεν ήρθε 
αυτό που ήθελα.»

Χάλκινη παγκόσμια 
πρωταθλήτρια η στεφανίδη!

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Ο Ηρακλής με εντυπωσιακό 
τρόπο πέρασε από την έδρα 
του Καμπανιακού και πάει στην 
έδρα του Αρη Παλαιοχωρίου την 
επόμενη αγωνιστική.

Μ
πορεί να ισοφαρίστηκε αλ-
λά αντέδρασε με επιβλητικό 
τρόπο. Ο Ηρακλής πέρασε 
μέσα από την έδρα του Κα-

μπανιακού με 4-2 έχοντας σε μεγάλη μέ-
ρα τον Τάι ο οποίος σημείωσε δύο γκολ. 
Στο 16’ ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ με τον 
Κωστούλα αλλά με την έναρξη του δευ-
τέρου ημίχρονου ο Καμπεράι ισοφάρισε 
για τους γηπεδούχους. Ομως μέσα σε ο-
κτώ λεπτά ο Ηρακλής καθάρισε το ματς.
Στο 62’ ο Τάι με απευθείας εκτέλεση 
φάουλ έκανε το 1-2 και στο 70’ ο Παπα-
δόπουλος το 1-3 με τον Τάι να διαμορφώ-
νει και το 1-4 στο 80. Το μόνο που κατά-
φερε στο 87’ ο Καμπανιακός ήταν να μει-
ώσει στο 87’ με τον Καμπεράι ξανά.
Ο Ηρακλής με αυτή τη νίκη παρέμεινε 
στο -2 από τον Ηρακλή Παλαιοχωρίου 
και πάει στην έδρα του την επόμενη αγω-
νιστικη.
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ: Μπόικος, Ζουμπούλης, 
Αλμπάνης, Χριστοδουλίδης, Ραγκαβίνας, 
Βασαΐτης, Χατζηβασιλειάδης, Παγωνί-
δης, Τσότσιος, Παπαζάς, Καμπεράι
ΗΡΑΚΛΗΣ: Βοσνιάδης, Καραντασιάδης, 
Γιαννίτσης, Ρεβυθόπουλος, Κυριακίδης, 
Κωστούλας, Παναγιωτούδης, Τάι, Παπα-
δόπουλος, Πτηνόπουλος, Ρόβας

Kαι τυπικά στον τελικό Κυπέλ-
λου το Παραλίμνιο!
Στον τελικό Κυπέλλου της Ε.Π.Σ.Σερρών 
που θα διεξαχθεί στις 25 Μαρτίου και 
κόντρα στον Πανσουλιακό θα αγωνιστεί 
ο Απόλλων Παραλιμνίου, ο οποίος πήρε 
και τυπικά την πρόκριση σε αυτόν, αφού 
το μεσημέρι της Τετάρτης έγινε το δεύ-
τερο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό Λευ-
κώνα, που είχε αναβληθεί δύο φορές, με 
τον επικείμενο πρωταθλητή της Γ΄ Εθνικής 
να παίρνει τη νίκη με 4-0 και να σφραγί-
ζει το εισιτήριο του.
Έτσι και αλλιώς ο Απόλλων ήταν εξ αρχής 
το μεγάλο φαβορί και με τη νίκη του με 
0-2 σ το πρώτο ματς και το επιβεβαί-
ωσε, καθώς έφτασε σε μία εύκολη και 

καθαρή νίκη με τα γκολ των Ρούμπου με 
πέναλτι στο 37΄, Γαϊδαρτζή στο 65΄, Πολυ-
ζωίδη στο 75΄ και Μεταλλίδη στο 77΄. Το 
συγκρότημα του Παύλου Δημητρίου επι-
στρέφει μετά από δύο χρόνια απουσίας 
σε τελικό κυπέλλου και θα διεκδικήσει το 
6ο Κύπελλο στην ιστορία του.

Εθνικός: Να μείνει πρώτος μέχρι 
τέλους!
Η αναμέτρηση με το Λουτράκι αποτελεί 
εδώ και μέρες παρελθόν για τους «κυα-
νόλευκους» που πλέον εστιάζουν απο-
κλειστικά και μόνο στο παιχνίδι που ακο-
λουθεί, αυτό με τον Διαγόρα στην Ρόδο.
Η πραγματικότητα βρίσκει την ομάδα να 
έχει σπαταλήσει πολλούς βαθμούς στα 
εκτός έδρας παιχνίδια, βαθμούς που με 
λίγη παραπάνω προσοχή και διαφορε-
τική αντιμετώπιση θα είχε αποφύγει να 
αφήσει.
Παρ’ όλα αυτά, ο Εθνικός Πειραιά εξα-
κολουθεί να βρίσκεται στην 1η θέση της 
βαθμολογίας και να κρατάει την τύχη στα 
χέρια του χωρίς να περιμένει τα αποτελέ-
σματα των άλλων ομάδων ή και συνδυα-
σμούς αυτών.
Αντικειμενικά, το πρόγραμμα που ακο-
λουθεί χαρακτηρίζεται δύσκολο μιας 
και τα 3 από τα 4 παιχνίδια είναι εκτός 
έδρας, με ισχυρούς και έχοντες κίνητρο 
αντιπάλους. Από την άλλη πλευρά, αυτό 
συνιστά και μια πρώτης τάξεως ευκαιρία, 
προκειμένου να αποδείξει η ομάδα την 
δυναμική της, το «μέταλλο» και την ψυχή 
της στα δύσκολα.
Οι πειραιώτες έθεσαν εξ’ αρχής ως στόχο 
την άνοδο στη Football League και τώρα 
καλούνται να τον υλοποιήσουν.

1ος όμιλος – 19η αγωνιστική
ΑΕ Διδυμότειχου-Δόξα Προσκυνητών 
2-0 
Απόλλων Παραλιμνίου-Ορφέας Ξάνθης 
4-2 
Νέστος Χρυσούπολης-Καβάλα 2-2 
Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου-Μέγας Αλέ-
ξανδρος Καρπερής 1-0 
Άρης Αβάτου-Μέγας Αλέξανδρος Ξηρο-
ποτάμου 4-1 
Αετός Ορφανού-Ελπίς Σκουτάρεως 2-5 

2ος όμιλος – 26η αγωνιστική
Αλμωπός Αριδαίας-Άρης Παλαιοχωρίου 0-1 

Καμπανιακός-Ηρακλής 2-4 
Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων-Πιερικός 0-2 
Νάουσα-ΑΠΕ Λαγκαδά 0-0 
Μακεδονικός-Φίλιππος Αλεξάνδρειας 
6-0 
ΑΕ Καρίτσας-Κιλκισιακός 1-1 
ΑΟ Καρδίας-Εδεσσαϊκός 4-1 
Ρεπό: Αγροτικός Αστέρας

3ος όμιλος – 22η αγωνιστική
Τηλυκράτης Λευκάδας-ΑΕΠ Καραγιαν-
νίων 2-0 
Θεσπρωτός-Νέος Αμφίλοχος 2-0 
ΑΕ Λευκίμμης-Ερμής Αμυνταίου 1-1 
Δόξα Κρανούλας-Σκουφάς Κομποτίου 
2-0 
Καστοριά-Αστέρας Παραποτάμου 0-3 α.α
Εθνικός Φιλιππιάδας-Πανλευκάδιος 1-0 
Ρεπό: Μακεδονικός Φούφα

4ος όμιλος – 22η αγωνιστική
ΝΠΣ Βόλος-Ολυμπιακός Βόλου 1-0 
Διγενής Νεοχωρίου-ΑΟ Σελλάνων 0-1 
ΑΠΟΚ Βελούχι-Αχιλλέας Φαρσάλων 1-3 
ΓΣ Αλμυρού-Θήβα 3-0 
Αμβρυσσεάς Διστόμου-Οπούντιος Μαρ-
τίνου 5-0 
Αστέρας Ιτέας-Ρήγας Φεραίος 2-0 
Ρεπό: Νίκη Βόλου

5ος όμιλος – 18η αγωνιστική

Ζάκυνθος-Τσικλητήρας Πύλου 3-1 
Λεωνίδιο-Αχαϊκή 0-1 
Καλαμάτα-Παλληξουριακός 2-0 
Αστέρας Αμαλιάδας-Πανηλειακός 2-0 
Αστέρας Βλαχιώτη-Παναρκαδικός 0-0 
Διαγόρας Βραχνέικων-ΠΑΟ Βάρδας 3-2 

6ος όμιλος – 18η αγωνιστική
Ιάλυσος-Προοδευτική 2-0 
Κερατσίνι-Ρόδος 1-1 
Ασπρόπυργος-ΑΟ Λουτράκι 2-0 
Πέλοπας Κιάτου-ΑΟ Ζευγολατιό 3-0 
Διαγόρας-Ιωνικός 0-0 
Ρεπό: Εθνικός

7ος όμιλος – 18η αγωνιστική
Ερμιονίδα-Αήττητος Σπάτων 1-0 
Αιολικός-Τριγλία Ραφήνας 2-0 
Ταμυναϊκός-Χαλκίδα 0-2 
Παναργειακός-Ερμής Κιβερίου 1-0 
Θύελλα Ραφήνας-Διαγόρας Αγίας Παρα-
σκευής 4-1 
Ρεπό: Πανθηραϊκός

8ος όμιλος – 18η αγωνιστική
Φωστήρας-Ηρόδοτος 0-2 
Αιγάλεω-Κηφισιά 3-1 
ΑΟ Παλαιόχωρας-Ατσαλένιος 1-0 
Ερμής Ζωνιανών-ΑΕ Μυλοποτάμου 1-1 
Ηλυσιακός-ΟΦ Ιεράπετρας 1-1 
Ρεπό: Άγιος Ιερόθεος

το πανόραμα της Γ’ εθνικής

με τεσσάρα στον τελικό ο ηρακλής!
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Α
ν και ακούγεται ίσως υπερβο-
λικό, η ομάδα του Ζινεντίν Ζι-
ντάν δεν ένιωσε πίεση από την 
Παρί Σεν Ζερμέν και συνέχισε 

την πορεία προς τον τρίτο σερί τίτλο. Οι 
Merengues είχαν για 9 σερί παιχνίδι σκό-
ρερ τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος πε-
τά φωτιές στο πιο κρίσιμο σημείο της σε-
ζόν και αφού η PSG έμεινε από το 65’ με 
δέκα εξαιτίας της αποβολής του Βεράτι, 
όλα έγιναν πιο εύκολα. Για δεύτερη σερί 
χρονιά έμειναν έξω από τους «16» οι Πα-
ριζιάνοι, που ισοφάρισαν με τον Καβάνι 
αλλά τελικά ηττήθηκαν με 1-2 ενώ η Ρεάλ 
είχε και δύο δοκάρια.
Η Παρί έδειξε από την αρχή μια διάθεση 
για πολλές σέντρες προς τον Καβάνι, ο 
οποίος όμως δύσκολα έβρισκε την μπάλα 
και η πρώτη φάση ήταν για την Ρεάλ. Στο 
18’ ο Καρβαχάλ έκανε τη σέντρα από 
δεξιά και ο Ράμος, που είχε μείνει μπρο-
στά, έκανε την προβολή αλλά ο Αρεολά 
τον σταμάτησε. Οι φιλοξενούμενοι δεν 
είχαν την ποιότητα των Κροος-Μόντριτς 
και την άνεση και κρατήσουν την μπάλα, 
η οποί χανόταν εύκολα και οι ορεξάτοι 
Ντι Μαρία - Μπαπέ δημιουργούσαν προ-
ϋποθέσεις. Το ματς ήταν άναρχο, η PSG 
ήταν πιο μπροστά και η Ρεάλ απλά άντεχε, 
όμως βρήκε τον τρόπο να απειλήσει. Στο 
38’ η βαθιά μπαλιά πέρασε από τον Μαρ-
κίνιος αλλά ο Μπενζεμά που βγήκε από 
πλάγια σε τετ-α-τετ, νικήθηκε από τον 
Αρεολά και το φινάλε του πρώτου μέρους 
είχε δύο φάσεις για την Παρί. Στο 41’ ο 
Ντι Μαρία βγήκε μέσα στην περιοχή αλλά 
νικήθηκε από τον Νάβας ενώ ο το ίδιο 
ακριβώς συνέβη στο 43’ με τον Μπαπέ 
αυτή τη φορά να χάνει από τον Κοσταρι-
κανό keeper.
Το δεύτερο μέρος ήταν όλα τα λεφτά. Στο 
51’ ο Ασένσιο έκλεψε από τον Ντάνι Αλβες 
στο κέντρο και αφού έφτασε λίγο έξω 
από την περιοχή έδωσε στον Βάθκεθ, ο 
οποίος έκανε τέλεια σέντρα και ο Ρονάλ-
ντο το 0-1 με κεφαλιά. Η Ρεάλ πήρε ακόμα 
μεγαλύτερο προβάδισμα νίκης στο 65’ 
όταν ο Βεράτι είχε χαζή δεύτερη κίτρινη 
για έντονη διαμαρτυρία, όμως η Παρί είχε 
το σθένος και την τύχη να ισοφαρίσει με 
δέκα παίκτες ύστερα από τρελή καρα-
μπόλα που κατέληξε στον Καβάνι που 
σκόραρε χωρίς να το θέλει. Οι Blancos 
ανέβηκαν άμεσα και έψαξαν το γκολ, είχα 
δύο δοκάρια με Ασένσιο και Ρονάλντο και 

ευκαιρίες με τον Μπενζεμά για να πετύ-
χει το νικητήριο γκολ με τον Καζεμίρο στο 
80’ με σουτ μέσα από την περιοχή που 
κόντραρε.

Λίβερπουλ - Πόρτο 0-0
Η Λίβερπουλ ξανά στα προημιτελικά 
του Champions League για πρώτη φορά 
έπειτα από εννέα χρόνια (σεζόν 2008-09 
με Τσέλσι), αυτή τη φορά εύκολα, πολύ 
εύκολα! Ολα κρίθηκαν στο Ντραγκάο και 
στο 5-0, με συνέπεια η ρεβάνς του Ανφιλντ 
να είναι τυπική διαδικασία. Οι Κόκκινοι 
είχαν το μυαλό στα προημιτελικά, αλλά 
και στο σαββατιάτικο ντέρμπι με τη Γιου-
νάιτεντ, ο Κλοπ βρήκε ευκαιρία για αλλα-
γές, ενώ η Πόρτο έπαιξε χωρίς το παραμι-
κρό ρίσκο! Η Λίβερπουλ δεν σκόραρε για 
πρώτη φορά φέτος εντός (0-0), αλλά αυτό 
δεν έχει καμία σημασία για τους παίκτες 
του Γερμανού. 
Οι γηπεδούχοι πήραν τον έλεγχο με το 
καλημέρα, αλλά απέναντι στην καλο-
στημένη άμυνα της Πόρτο δεν έβρισκαν 
χώρους. Η πρώτη καλή ευκαιρία της 
Λίβερπουλ ήρθε στο 18’ με την προβολή 
του Μανέ να καταλήγει άουτ. Η κατοχή 
των γηπεδούχων άγγιξε το 60%, αλλά από 
την ομάδα του Κλοπ έλειψε η ουσία. Στο 
31’ πάντως είχε τη μεγαλύτερη της φάση 
στο ματς, ο Μανέ βρέθηκε σε θέση βολής, 
αλλά το σουτ βρήκε το δεξί δοκάρι. Αξίζει 
να σημειωθεί, πως και οι δυο ομάδες δεν 
είχαν ούτε σουτ εντός εστίας στο πρώτο 
45λεπτο.
Η Λίβερπουλ μπήκε πιο ορεξάτη στην 
επανάληψη, απείλησε με τον Μίλνερ στο 
47’, αλλά το τελείωμά του δεν ήταν το ιδα-
νικό. Οι Κόκκινοι βρέθηκαν μια ανάσα από 
το γκολ στο 59ο λεπτό, ο Φιρμίνο βγήκε 
στην πλάτη της άμυνας, αλλά στο τετ α τετ 
είδε τη μπάλα να σταματάει στο σώμα του 
Φελίπε! Ο Βραζιλιάνος αποχώρησε δυο 
λεπτά αργότερα, ο ρυθμός έπεσε και μόνο 
με την είσοδο του Σαλάχ στο 74’ οι γηπε-
δούχοι έδειξαν διάθεση. Μάλιστα, στο 82’ 
ο Αιγύπτιος βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά 
νικήθηκε από τον Κασίγιας. Η Πόρτο στο 
84’ βρέθηκε μια ανάσα από το διπλό, αλλά 
το πλασέ του Τόρες έσωσε με εντυπωσι-
ακή προβολή ο Λόβρεν. Στις καθυστερή-
σεις ο Κασίγιας έβαλε τέλος σε μια πλού-
σια καριέρα στο Τσάμπιονς Λιγκ - αποχω-
ρεί από την Πόρτο- με σούπερ επέμβαση 
στην κεφαλιά του Σαλάχ!

παρί σεν Ζερμέν - ρεάλ μαδρίτης 1-2

Πάρτι γενεθλίων η Ρεάλ!

Η Γιουβέντους έκανε μεγάλη 
ανατροπή στο Λονδίνο, κέρδισε με 2-
1 την Τότεναμ και πήρε την πρόκριση 
στα προημιτελικά του Champions 
League.

Η 
Τότεναμ ήταν καλύτερη στο 
πρώτο ματς, φεύγοντας με ισο-
παλία 2-2 από το Τορίνο. Ήταν 
καλύτερη και στη μεγαλύτερη 

διάρκεια στον επαναληπτικό του Λονδί-
νου, όταν και βρέθηκε να προηγείται με 
1-0 στο ημίχρονο. Κι όμως, η Γιουβέντους 
κατάφερε να δείξει χαρακτήρα, έκανε την 
ανατροπή από το πουθενά σε διάστη-
μα τριών λεπτών και έδειξε ότι δεν μπο-
ρείς ποτέ να την ξεγράφεις! Οι μπιανκο-
νέρι έφυγαν με νίκη 2-1 από το Wembley 
και πήραν πανηγυρικά την πρόκριση στα 
προημιτελικά του Champions League.
Από το πρώτο λεπτό οι γηπεδούχοι 
πίεσαν σε σημείο που οι παί-
κτες του Αλέγκρι να μην μπο-
ρούν να κρατήσουν μπάλα. 
Η πρώτη, πάντως, μεγάλη 
φάση ήταν ένα μαρκάρι-
σμα του Βερτόνγκεν στον 
Ντάγκλας Κόστα εντός περι-
οχής, με τον διαιτητή Μαρ-
τσίνιακ να μην καταλογίζει το 
πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμε-
νων στο 17’. Σον και Ντέλε Άλι δεν κατά-
φεραν να νικήσουν τον Μπουφόν, που 
ήταν ο μοναδικός που από τους τερμα-
τοφύλακες που είχε δουλειά στο πρώτο 
μέρος, ο Κέιν τον πέρασε και έστειλε τη 
μπάλα άουτ, με την Τότεναμ να πιέζει και 
να βρίσκει το γκολ πριν το ημίχρονο. Στο 
39’ ο Κέιν νίκησε με εντυπωσιακό τρόπο 
τον Κιελίνι στο σπριντ και στην εξέλιξη 
της φάσης ο Σον έστειλε με... ανορθόδοξο 
πλασέ την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!
Η Γιουβέντους είχε 45’ για να αντιδρά-
σει, αλλά στο ξεκίνημα της επανάληψης 
τίποτα δεν προμήνυε αυτό που θα ακο-
λουθούσε. Τα πάντα άλλαξαν στο 60’ 
με τις αλλαγές του Αλέγκρι, που οδήγη-
σαν σε πιο ισορροπημένο σύστημα και 
αυτό φάνηκε αμέσως. Στο 64’ ο Λίχσταϊ-
νερ, που πέρασε στα δεξιά στη θέση του 
Μπαρτσάλι, έκανε το γύρισμα, ο Κεντίρα 
και την κεφαλιά και ο Ιγουαΐν από κοντά 
το 1-1! Και πριν οι γηπεδούχοι καταλά-
βουν καλά-καλά τι έγινε, ήρθε ο Ντιμπάλα 
στο 67’ από ασίστ του Ιγουαΐν να πετύχει 
το πρώτο του γκολ στο Champions League 

ύστερα από σχεδόν 11 μήνες και να κάνει 
το 1-2!
Η Γιουβέντους είχε καταφέρει να ισοφαρίσει 
με το πρώτο σουτ της εντός εστίας στο ματς, 
να κάνει την ανατροπή με το δεύτερο και οι 
παίκτες του Ποκετίνο έπρεπε να ξεκινήσουν 
από το μηδέν. Η τακτική του Αλέγκρι ήταν 
απλή και σούπερ αμυντική, οι γηπεδούχοι 
σιγά-σιγά άρχισαν να πιέζουν, ο Σον έκανε 
ό,τι περνούσε από το χέρι του για το 2-2 και 
στο 90’ παραλίγο να έρθει. Ο Κέιν έπιασε 
την κεφαλιά (από καθαρή θέση οφσάιντ), η 
μπάλα σταμάτησε στο δεξί κάθετο δοκάρι 
του Μπουφόν και ο Μπαρτσάλι έσπευσε να 
την απομακρύνει στη γραμμή, για να κρατή-
σει το 1-2 μέχρι το τέλος και οι μπιανκονέρι 
να πάρουν τη μεγάλη πρόκριση!

Μάντσεστερ Σίτι – Βασιλεία 1-2
Εχοντας το 0-4 του πρώτου αγώνα, οι Πολί-
τες μπήκαν με πολλές αλλαγές και καθόλου 

ρυθμό, με τους Ελβετούς να αποκλείο-
νται τιμητικά, κάνοντας ανατροπή 

(1-2) στο Μάντσεστερ.
Στο πρώτο παιχνίδι τα είχε 
κάνει όλα τέλεια και είχε 
πάρει το 0-4.Εχοντας καθα-
ρίσει λοιπόν την πρόκριση, 
ο Πεπ Γκουαρδιόλα είπε να 

ξεκουράσει αρκετούς βασι-
κούς, αλλά τελικά το πλήρωσε. Η 

ήττα με ανατροπή 1-2 από τη Βασι-
λεία μπορεί ουσιαστικά να ήταν αναίμακτη, 
αλλά άφησε άσχημη γεύση για τη Σίτι, με 
τους Ελβετούς να κάνουν εξαιρετική εμφά-
νιση και να αποχαιρετούν τη διοργάνωση 
τιμητικά.
Οι Πολίτες αν και δεν μπήκαν καλά, προ-
ηγήθηκαν νωρίς. Ο Σανέ έκανε το σλάλομ 
και ο Σίλβα σέρβιρε πάρε βάλε στον ολομό-
ναχο Γκάμπριελ Ζέσους. Ωστόσο, τα λάθη 
στην άμυνά της έφεραν γρήγορα την ισο-
φάριση (16’) με το κοντινό βολέ του Ελιου-
νούσι. Το παιχνίδι δεν απέκτησε ποτέ 
ρυθμό και αγωνιστικές συγκινήσεις, αλλά 
η Βασιλεία έπειτα από φοβερή ενέργεια του 
Ελιουνούσι και τρομερή βολίδα στην κλει-
στή γωνία ψηλά από τον Λανγκ (71’) πήρε 
τη νίκη.
Το χειρότερο όμως για τη Σίτι είναι ότι της 
χάλασε ένα εκπληκτικό σερί 37 αγώνων 
εντός σε όλες τις διοργανώσεις που κρα-
τούσε από το Δεκέμβριο του 2016). Το γκολ 
του Ζέσους πάντως έβαλε τους Πολίτες στο 
γκρουπ των 26 ομάδων που έχουν σκο-
ράρει 100 γκολ και πάνω στο Champions 
League.

«Σπιρουνάτη» Κυρία!
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Μια μεγάλη νίκη τόσο σε εύρος, όσο και σε 
σημασία πέτυχε το απόγευμα της Τετάρης 
(07/03) ο ΑΠΟΕΛ στο «Αμμόχωστος» που 
επικράτησε με 0-3 της Νέας Σαλαμίνας για 
τον πρώτο αγώνα της προημιτελικής φάσης 
του κυπέλλου.

Σ
κόρερ για τους γαλαζοκίτρινους οι Ντελατό-
ρε (8’) και Ντε Καμάργκο (23’) (53’), με τον 
Αλωνεύτη να βρίσκεται σε μεγάλη βραδιά 
και να χαλά το γιορταστικό κλίμα των γηπε-

δούχων που δεν γιόρτασαν όπως ήθελαν τα 70χρο-
να τους.
Με γοργό ρυθμό μπήκαν οι δύο ομάδες στο παι-
χνίδι με τον ΑΠΟΕΛ να είναι η ομάδα που πρώτη 
ανέκτησε την πρωτοβουλία των κινήσεων και την 
κυκλοφορία της μπάλας.
Η ομάδα της Λευκωσίας έδειξε μεγαλύτερη διάθεση 
για να πάρει πρώτη κεφάλι στο σκορ και πίεσε ψηλά 
τη Νέα Σαλαμίνα προκειμένου να το πετύχει.
Το γκολ ήρθε τελικά στο 8’ της αναμέτρησης και 
στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία των γαλαζοκιτρίνων 
στο παιχνίδι με τον Ντελατόρε να πιάνει ένα όμορφο 
σουτ εκτός περιοχής και να μην αφήνει περιθώ-
ρια αντίδρασης στον Βεσελόφσκι.
Άμεση ήταν η αντίδραση της Νέας Σαλα-
μίνας που φλέρταρε με την ισοφάριση 
δύο φορές, μία στο 15’ και μία στο 
17’ με δύο σουτ του Ελουντού εντός 
περιοχής να στέλνουν την μπάλα 
ελάχιστα δίπλα από το δεξί κάθετο 
δοκάρι του Γκουτίνιο.
Στη συνέχεια ο ΑΠΟΕΛ έκλεισε τους 
χώρους και με πρωταγωνιστή των Αλω-
νεύτη από την αριστερή πτέρυγα της μεθοεπιθετι-
κής γραμμής επιχείρησε να διπλασιάσει τα τέρματά 
του.
Σε μια από αυτές τις επελάσεις ο 34χρονος εξτρέμ 
των γαλαζοκιτρίνων στο 23’ βρήκε τον Ντε Καμάρ-
γκο που με κοντινή προβολή έγραψε το 2-0 για τους 
φιλοξενούμενους.
Ακολούθως και αφού ο Μακρίεφ στο 31’ σημάδεψε 
το δεξί κάθετο δοκάρι του Γκουτίνιο, το παιχνίδι 
έπεσε σε ρυθμό, με τους ποδοσφαιριστές της Νέας 
Σαλαμίνας να δείχνουν επηρεασμένοι αρνητικά από 
το αποτέλεσμα και την έκβαση του σκορ.

Β’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 
Παρόμοιο σκηνικό με αυτό του πρώτου μέρους 
είχαμε στην επανάληψη με τον ΑΠΟΕΛ είναι επικρα-
τέστερος και πιο απειλητικός από τη Νέα Σαλαμίνα.
Στο 53’ οι γαλαζοκίτρινοι ανέβασαν τον δείκτη του 

σκορ στο 0-3 με τον Αλωνεύτη να βρίσκει ξανά τον 
Ντε Καμάργκο σε μια από τις επελάσεις του από αρι-
στερά και τον Βραζιλιάνο με κοντινή προβολή να 
μην έχει κανένα πρόβλημα να νικήσει τον Βεσελόφ-
σκι.
Τρία λεπτά αργότερα ο ΑΠΟΕΛ είχε δύο δοκάρια σε 
μια φάση διαρκείας με πρωταγωνιστική ξανά τον 
Ντε Καμάργκο, με την ομάδα της Λευκωσίας να δεί-
χνει ότι δεν αρκείται στο 0-3 και ότι θέλει κι άλλα 
γκολ.
Αν και ο ρυθμός του αγώνα έπεσε εκ νέου, ο ΑΠΟΕΛ 
συνέχισε να αναζητά ακόμα ένα γκολ με πρωταγω-
νιστή κυρίως τον Αλωνεύτη από τα αριστερά που 
ήταν σε μεγάλη βραδιά να δημιουργεί πολλές προ-
ϋποθέσεις.
Η Νέα Σαλαμίνα από την πλευρά της όσο περνούσε ο 
χρόνος έδειχνε να αποσυντονίζεται και να μην μπο-
ρεί να αντιδράσει ουσιαστικά και να απειλήσει την 
εστία του Γκουτίνιο.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο τα σημάδια της κούρα-
σης ήταν εμφανείς και από τις δύο πλευρές, με τις 
δύο ομάδες να αναλώνονται σε ένα παιχνίδι μεσαία 
γραμμής και τον ΑΠΟΕΛ να κάνει σωστή διαχείριση 
των υπέρ του δεδομένων.

ΠΑΕΕΚ-ΑΕΚ 1-4: Πρόκριση με… 
11

Η ΑΕΚ νίκησε 1-4 την ΠΑΕΕΚ στον δεύ-
τερο αγώνα της προημιτελικής φάσης 
του κυπέλλου στο Μακάρειο και σε 
συνδυασμό με το 7-0 του πρώτου 
αγώνα πήρε την πρόκριση για τους 

«4» του θεσμού
Το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα μετέ-

τρεψε τις πολλές πιθανότητες πρόκρισης 
για την ΑΕΚ σε βεβαιότητα. Η εικόνα του δεύτερου 

αγώνα, απόρροια και του 7-0 στο πρώτο ματς, ήταν 
κακή. Λίγες φάσεις, χαμηλός ρυθμός και ένταση, 
ένα γκολ. Η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο του αγώνα με τον 
Ρουσιά να εξαργυρώνει την υπεροχή των φιλοξε-
νούμενων με κοντινό πλασέ στο 28’.
Οι Λαρνακείς στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν σαφώς 
με περισσότερη διάθεση και έψαχναν τρόπους για 
να διευρύνουν το προβάδισμα. Στο 59’  μετά από 
ομαδική προσπάθεια, ο Γιάννου ήταν ο τελικός απο-
δέκτης της μπάλας μετά από γύρισμα του Μαλόκου, 
κάνοντας το 0-2 με κοντινό πλασέ.
Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ρουσιάς μετά από γύρι-
σμα του Χέφελ στην περιοχή έκανε το 0-3 με αρι-
στερό πλασέ. Στο 66’ ο Τριτσκόφσκι σημείωσε το 
τέταρτο γκολ της ΑΕΚ ενώ τον επίλογο των τερμάτων 
έγραψε η ΠΑΕΕΚ, με τον Κώστα στο 82’ να διαμορ-
φώνει το τελικό ΠΑΕΕΚ-ΑΕΚ 1-4.

αθλητικά

νέα σαλαμίνα-αποελ 0-3

Της χάλασε τα γενέθλια

 Η Πάφος με μεγάλη ανατροπή σε τρία λεπτά πήρε μεγάλη πρό-
κριση στους 4 του κυπέλλου, κερδίζοντας με 2-1 τη Δόξα. Με αυτή 

τη νίκη και σε συνδυασμό του 2-2 στον πρώτο αγώνα, παίρνει πανηγυ-
ρικά το εισιτήριο για τους 4 του κυπέλλου.
Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 37’, έκανε σπουδαία εμφάνιση στο 
τελευταίο 25λεπτο και πήρε μια δίκαια πρόκριση στα ημιτελικά. Στο 76’ 
ο Γιάνζα ισοφάρισε σε 1-1 με απευθείας εκτέλεση φάουλ και στο 79’ ο 
Φυλακτού με χέρι έκανε το 2-1.

Τακουνάκι ο Σαντίκ και 0-1!
Ο Σαντίκ στο 37’ πέτυχε το πρώτο γκολ του αγώνα με εξαιρετικό μάλι-
στα τρόπο. Ο Σκοπιανός επιθετικός της Δόξας μετά από σουτ του Κάρλος 
έκανε το τακουνάκι και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του.
Η Πάφος μετά το γκολ της Δόξας προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά δεν 
μπόρεσε να βάλει πίεση στην αντίπαλη άμυνα και να φτιάξει ευκαιρίες. 
Από το 37’ όταν ο Σαντίκ έβαλε τη Δόξα μπροστά στο σκορ μέχρι το 70’, 
η Πάφος έφτιαξε μόλις μια ευκαιρία με τον Σικόρσκι, καθώς η ομάδα του 
Λούκα Χατζηλούκα ήταν εξαιρετική στην άμυνα.  

Το γύρισε σε τρία λεπτά!
Στο 76’ η Πάφος πήρε αυτό που έψαχνε με απευθείας εκτέλεση φάουλ 
του Γιάνζα, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Φυλακτού έφερε τα κάτω πάνω. 
Ο νεαρός μέσος στο 79’ από πολύ κοντά έστειλε την μπάλα στα δίκτυα 
με το χέρι.
Μέσα σε ένα τρίλεπτο η Πάφος έφερε το παιχνίδι στα μέτρα της.
ΠΑΦΟΣ FC: Κόπριβετς, Κομπανί, Γιάνζα, Ταραβέλ, Γκουλόν, Φυλακτού, 
Πογιέτ (63΄ Ρόγκουλιτς), Μοστέφα, Μπρουλς (71΄ Σταύρου), Σικόρσκι, 
Μπεριγκό (46΄Ντεούλ)
ΔΟΞΑ: Γκρεμσλ, Μπα, Ιωάννου, Ρεδόνδο, Πουτζιουρή (82΄ Ενγκουενέ), 
Λουίς Κάρλος, Σισοκό (75΄Ροντρίγκες), Παπαφώτης (62΄ Ναρ), Κένιντι, 
Σαντίκ, Ενινφούλ

πάφος FC-δόξα 2-1
Στους «4» με ανατροπή η Πάφος!
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αθλητικά
ρεάλ μαδρίτης - παναθηναϊκός 92-75

Amber Alert το διπλό για τον 
Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός μέτρησε την 5η συνεχόμενη ήττα εκτός έδρας και εξακολουθεί να... αγνοεί τη 
νίκη μακριά από το ΟΑΚΑ εδώ και δυόμιση μήνες! Οι «πράσινοι» γνώρισαν την ήττα από τη Ρεάλ 
στη Μαδρίτη (92-75) αποχαιρετώντας το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs

Ο 
Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να βρει το με-
γάλο «διπλό» που έψαχνε ούτε στη Μαδρί-
τη και παρέμεινε με μόλις τρεις νίκες μα-
κριά από το ΟΑΚΑ! Μια ήττα (92-75) που 

αναμένεται να του στερήσει το πλεονέκτημα της έ-
δρας και ταυτόχρονα να αρχίσει να ανησυχεί ακόμα 
για την είσοδο στα playoffs της EuroLeague.
Σίγουρα μπορούσε να κυνηγήσει κάτι 
καλύτερο, πολλώ δε μάλλον από τη 
στιγμή που απουσίαζε και ο Λούκα 
Ντόντσιτς. Όμως υπολόγιζε χωρίς τον 
Φαμπιάν Κοζέρ, ο οποίος έκανε το 
παιχνίδι της ζωής του και έβαλε τον 
Παναθηναϊκό σε περιπέτειες ενόψει 
της συνέχειας. Οι «πράσινοι» συνέχι-
σαν τον κατήφορο στα τελευταία παιχνί-
δια αφού μέτρησαν την 3η συνεχόμενη 
ήττα τους (μετά την έλευση των Τζέιμς, Πέιν) 
και την 6η στα τελευταία 8 παιχνίδια.
Το τρίτο δεκάλεπτο ήταν... καταστροφικό για τον 
Παναθηναϊκό, αφήνοντας πίσω την μεγάλη προ-
σπάθεια που είχε κάνει στο πρώτο μισό του αγώνα 
(38-37). Με συνεχόμενα λάθη σε άμυνα και επίθεση 
έδωσε το δικαίωμα στην Ρεάλ και δη στον εξαιρετικό 
Κοζέρ να στείλουν την διαφορά στους 14 πόντους 
(56-42) στα μέσα της περιόδου. Ο Πασκουάλ ολοένα 
και ανακάτευε την τράπουλα αλλά δεν μπορούσε να 
βρει το σχήμα που θα έκανε την διαφορά. Οι ατομι-
κές προσπάθειες του Τζέιμς ήταν εκείνες που «ψαλί-
δισαν» την διαφορά στους επτά πόντους (60-53) 
ωστόσο συνέχισε να προδίδεται από τα αμυντικά 
του λάθη.
Όσο και αν προσπαθούσε να πλησιάσει στο σκορ, 
η Ρεάλ κατάφερνε να διατηρήσει τη διαφορά κοντά 
στους 10 πόντους (69-61 στο 32’, 75-65 στο 34’, 
81-69 στο 35’) και να φτάσει και στο +17 (90-73 στο 
38’) παρά την εμφάνιση του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος 
έμοιαζε να παίζει... μόνος του στην τελευταία περί-
οδο του αγώνα. Με τα καλά του και φυσικά με τα... 
άσχημά του.
Η Ρεάλ έκανε αυτό που ήθελε στο ξεκίνημα του 
αγώνα. Να είναι «σφικτή» στην άμυνα, να τρέξει στο 
transition και να μην αφήσει τον Παναθηναϊκό να έχει 
εύκολο σουτ! Όπερ και εγένετο. Οι «πράσινοι» ξεκί-
νησαν με 0/6 εντός παιδιάς και το γεγονός αυτό έφερε 
τους γηπεδούχους σε θέση ισχύος έχοντας πάρει το 
προβάδισμα με 8-0 και τον Παναθηναϊκό να είναι 
χωρίς σκορ για τέσσερα λεπτά.

Όμως οι κινήσεις του Πασκουάλ έμελλε να αλλάξουν 
άρδην την εικόνα του αγώνα. Οι Ρίβερς και Ντένμον 
πήραν τις θέσεις των Αντετοκούνμπο και Λοτζέσκι 
αντίστοιχα και αμέσως άρχισε να... ρολάρει στην επί-
θεση! Με ένα επιμέρους 16-2 (!) πήρε προβάδισμα με 
16-10 έχοντας πάρει τα ηνία και τον ρυθμό της ανα-

μέτρησης. Ο μεν Ρίβερς είχε... βρει το χέρι 
του, ο δε Ντένμον ήταν αποτελεσματικός 

συνεχίζοντας από εκεί που είχε σταμα-
τήσει στην Πάτρα.
Παρόλα αυτά ο Φαμπιάν Κοζέρ 
(11π., με 4/4δίπ., 1/2τρ., στο α’ 
μέρος) κρατούσε τη Ρεάλ μέσα στο 
ματς η οποία στη συνέχεια εκμεταλ-
λεύτηκε την αστοχία της ελληνικής 

ομάδας και πήρε εκ νέου το προβάδι-
σμα με 30-27. Ο Παναθηναϊκός ωστόσο 

είχε κυριαρχήσει στα ριμπάουντ (24-19 εκ 
των οποίων τα 11 επιθετικά!) αλλά δεν μπόρεσε να 

τα μετατρέψει σε πόντους αφού είχε μόλις 7/27 δίπο-
ντα (!) και ποσοστό 26%!
Βέβαια την ίδια ώρα η Ρεάλ δεν είχε την γνωστή της 
ευστοχία στα τρίποντα (2/12!) με αποτέλεσμα να 
υπάρχει ισορροπία στο σκορ λόγω του εξαιρετικού 
ποσοστού στα δίποντα (13/19 με 68%)! Οι Ρίβερς, 
Ντένμον αποτελούσαν τις αξιόπιστες λύσεις στην 
«πράσινη» επίθεση, ενώ λύσεις πρόσφερε και ο Μάικ 
Τζέιμς στο διάστημα που αγωνίστηκε καλύπτοντας το 
«κενό» του Καλάθη ο οποίος είχε τραυματίσει τραυ-
ματίας στο δεύτερο δεκάλεπτο.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI: Η Ρεάλ είχε εξαιρετικό ποσοστό στα 
δίποντα με 68% (28/41), υπέπεσε σε μόλις 8 λάθη, διά-
βασε καλά την άμυνα του Παναθηναϊκού, ενώ είχε και 
την σωστή αντίδραση τις στιγμές που ο Παναθηναϊ-
κός προσπάθησε να πάρει το momentum του αγώνα.
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: O Φαμπιάν Κοζέρ «άγγιξε» 
το ρεκόρ καριέρα τους και ήταν εκείνος που έπαιξε 
και για τον Λούκα Ντόντσιτς έχοντας 26 πόντους με 
8/10 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 
ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 1 λάθος φτάνοντας τους 
29 βαθμούς στο PIR.
ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΑΝ: Οι Ματ Λοτζέ-
σκι (0/4 σουτ) και Λούκας Λεκαβίτσιους (0/1 σουτ, 3 
φάουλ σε 4’) δεν μπήκαν ποτέ στο κλίμα του αγώνα.
ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Φακούντο Καμπάτσο συμπλή-
ρωσε ιδανικά τον Κοζέρ στην περιφέρεια έχοντας 15 
πόντους με 2/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 5 
ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 28 στο PIR.

Με τέτοια άμυνα δεν 
πας «Final 4»

Η 
ΑΕΚ ξέχασε τ ι πά-
ε ι  να  π ε ι  «ά μ υ -
να» και  ητ τήθηκε 
μπροσ τά σε 7.000 

οπαδούς της από την σοβα-
ρή Νίμπουρκ με 98-88, σ το 
πρώτο ματ ς των «16» του 
Champions League. Ψάχνουν 
διαφορά +10 σ την ρεβάνς 
οι «κιτρινόμαυροι» (14/03, 
19:30).
Π ε ρ ί π ο υ  7. 0 0 0  ο π α δ ο ί 
μαζεύτηκαν στο ΟΑΚΑ, αλλά 
δεν ευτύχησαν να πανηγυρί-
σουν.
Η ΑΕΚ ητ τήθηκε από την 
Νίμπουρκ -  η οποία ήρθε 
Αθήνα χωρίς τον πρώτο της 
σκόρερ, τον Μπερίσα - με 
98-88, σ το πρώτο παιχν ίδι 
για τους «16» του Basketball 
Ch a m p i o n s  L e a g u e  κα ι 
ψάχνει νίκη με διαφορά +10 
πόντων σ την Τσεχία (14/03, 
19:30).
Οι  «κ ιτ ρινόμαυροι»,  με τά 
το...  ονε ιρεμένο ξεκ ίνημα 
στο ματς, ξέχασαν τι πάει να 
πει «άμυνα» και οι φιλοξε-
νούμενοι πήραν τα «ην ία» 
γ ια τα καλά, τρέ χον τας σε 
όλο το γήπεδο και τελειώνο-
ντας σχεδόν κάθε φάση.
Με γάλο παιχ ν ίδι  από τον 
Ρέι (30π.), 25 πόντους είχε ο 
Χάρις για τους γηπεδούχους.
Η ΑΕΚ άρχ ισ ε  πολύ καλά 
σ το ματ ς, παίρνον τας γρή-
γορα διαφορά (10 -2,  2 ’ ) , 
αλλά οι... ρόλοι άλλαξαν και 
η Νίμπουρκ άρχιζε να ανε-
βάζει διαρκώς στροφές. Με 
επιμέρους 2-12 και τους Ντέ-
ιβις, Μπόχατσ ικ και Ρέ ι να 
είναι επικίνδυνοι κάτω από 
την ρακέτα, οι φιλοξενούμε-
νοι έκαναν επιμέρους 2-12 
πέρασαν μπροστά (12-14, 7’), 
γ ια να κρατήσουν διαφορά 
στο 10’ (14-21). Η Νίμπουρκ 
αύξησε ακόμα περισσότερο 
τη διαφορά, αφού σκόραρε 
όπως ήθελε, φτάνοντας σ το 
+19 (27-46, 19’), για να κλεί-
σε ι το ημίχρονο σο 30 -46 

(20 ’ ) ,  όν τας  καλύ τ ε ρη σ ε 
όλα (ριμπάουντ 17-24, ασίστ 
7-15,  δίπον τα 30%-75%), 
πόν τ ο ι  από  πά γ κο  4 -23, 
πόντοι στη ρακέτα 10-26 και 
πόν τοι  σ τον  α ιφν ιδιασμό 
5-13).
Η  τ ρ ί τ η  π ε ρ ίο δ ο ς  κ ι ν ή -
θηκε στο ίδιο μοτίβο, με την 
Νίμπουρκ να κρατά το προ-
βάδισμα (51067, 19’) και να 
φτάνε ι σ το 57-69 (30’), με 
τον Ρέι να είναι σε τρομερή 
κατάσταση και τα παράπονα 
των γηπεδούχων από την 
διαιτησ ία να ε ίναι  πολ λά. 
Ο Τζέιμς-Χάρις  προσπάθη-
σαν πολύ, η ΑΕΚ κατάφερε να 
μειώσει σε 77-84 (36’), αλλά 
η κατάσ ταση έμοιαζε μη... 
ανασ τρέψιμη. Η Νίμπουρκ 
ήταν σοβαρή και  πήρε τη 
νίκη ().
ΝΙΚΗΣΕ Γ ΙΑΤΙ: Η Νίμπουρκ 
ή τ α ν  α ν ώ τ ε ρ η  σ ε  ό λ α : 
ριμπάουντ, ασ ίσ τ, δίπον τα, 
πόντους στη ρακέτα και από 
τον πάγκο.
ΕΚ Α Ν Α Ν Τ ΗΝ Δ Ι ΑΦΟΡΑ: 
Ο Ρέ ι ήταν ο «δήμιος» της 
ΑΕΚ: μέ τρησε 30 πόν τους, 
6 ριμπάουντ και 6 ασίσ τ. Ο 
Ντείβις είχε 20 πόντους και 7 
ριμπάουντ.
Α Φ Α Ν Ε Ι Σ  « Η Ρ Ω Ε Σ »:  Ο 
Λόρενς είχε 14 πόντους και 
8 ασίστ, με τον Μπόχατσικ να 
προσθέτει 11 πόντους.
ΠΕΡΑ ΣΕ  Κ Α Ι  ΔΕΝ ΑΚΟΥ-
ΜΠΗΣΕ: Η ΑΕΚ δεν βρήκε την 
βοήθεια που θα ήθελε τόσο 
από τον Σάκοτα (1 / 7 σουτ 
σε 21:07), όσο και από τους 
Έλληνες παίκτες της.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Το επιμέ-
ρους 2-12 της πρώτης περι-
όδου ήταν ό,τ ι έπρεπε, γ ια 
να πάρει ψυχολογία και προ-
βάδισμα η Νίμπουρκ, που 
έκανε ό,τ ι ήθελε σ την συνέ-
χεια.
Τ Ι ΠΕΤΑΝΕ: Η ΑΕΚ την ήτ τα 
στην έδρα της, η οποία μπο-
ρεί να της κοστίσει την πρό-
κριση στους «8».
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