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ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΠΟΤΕ…» 

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Γεια σας και χαρά σας.
Εύχομαι να σας βρίσκω και πάλι καλά και να περνάμε 
την καθημερινότητα μας με όσο το δυνατόν λιγότερες 

απώλειες. Για το καλό το δικό μας, των αγαπημένων μας και 
προς απογοήτευση των εχθρών μας (εάν υπάρχουν).
Δεν ξέρω εάν πράγματι μεγάλωσα αρκετά ώστε να αρχίσω να 
φιλοσοφώ περισσότερο τη ζωή και ειδικά για την ιστορία μου 
στην ομογένεια της Αμερικής και του Καναδά, που υπηρέτησα 
κι έζησα έντονα. Δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, ιστο-
ρίες ομογενών που δεν μπόρεσαν ποτέ να αποδεχτούν την 
ανωτερότητα των ανταγωνιστών τους ή των αντιπάλων τους 
σε όλα τα επαγγέλματα. Γιατί, βρε αδέλφια, μπορεί ο Έλλη-
νας συνάνθρωπος σου να ήταν πιο εργατικός ή τυχερός ή να 
βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο μέρος ή τόσες 
άλλες περιπτώσεις. Γιατί εσύ που για τις ίδιες περιπτώσεις να 
είσαι το αντίθετο, δηλαδή πιο τεμπέλης, ψιλοκοπρόσκυλο, 
άτυχος ή να μην σου πήγε τίποτα καλά στην ζωή σου. Είναι 
αυτός λόγος για να βρίζεις, να κατηγορείς και να λασπολογείς 
τον Έλληνα συνάνθρωπο σου; Και τις περισσότερες φορές 

κρύβεσαι πίσω από την ανωνυμία και την αρρωστημένη ανω-
μαλία σου…
Πραγματικά θλίβομαι γιατί έχω γίνει μάρτυρας πολλών 
τέτοιων αρρωστημένων υποθέσεων και η σκέψη που σου 
αφήνει είναι μία: Γιατί ρε γαμώτο; Γιατί αυτή αρρωστημένη 
ανταγωνιστικότητα, γιατί αυτή η λασπολογία επειδή δεν μπο-
ρούμε να φτάσουμε κάποιον που για το Α ή Β λόγο πρόκοψε. 
Αυτό το γιατί (;) με πνίγει, γιατί εάν βρισκότανε σε νεαρή ηλι-
κία θα έλεγα δεν βαριέσαι είναι νέος/νέα θα μάθει από τα 
λάθη του/της. Όταν όμως βλέπεις μεγάλους ανθρώπους κλει-
σμένους σε ένα καβούκι απομόνωσης και απαξίωσης από το 
υγιές σύνολο τότε πραγματικά απομακρύνεσαι όσο μπορείς 
περισσότερο για να μην αναπνέεις τον ίδιο μολυσμένο αέρα.
Συνέλθετε, λοιπόν, μερικοί. Ακόμα και στα 70,80,90 μπο-
ρείς να συγχωρεθείς από τον Θεό και την κοινωνία. Για να 
μην ψοφίσεις μόνος σου και ξεχασμένος για το λόγο ότι δεν 
αγάπησες ποτέ τον εαυτό σου, δεν φταίνε πάντα οι άλλοι. Ας 
δούμε στην ψυχή μας την πορεία μας και να επαναπροσδιο-
ρίσουμε κάποιες αξίες σε αυτόν τον μάταιο κόσμο. Με λίγα 
λόγια ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ !

«Δεν κάνω θυσίες για τα παιδιά μου, 
γιατί όλη μου η ζωή είναι αυτά…» 

Λ
όγια μιας μάνας που όσο απλά κι αναμενόμενα θεω-
ρούνται, συγκλονίζουν πάντα για το απόλυτο της α-
νιδιοτέλειας, της αγάπης της και μάλιστα μιας αγάπης, 
που γεννήθηκε και γιγαντώθηκε μέσα από δυσκολίες 

και συνεχή αγώνα.
Η 50χρονη Μαρία ζει σε ένα χωριό της Κω. Έχει τρία παιδιά. Το 
πρώτο της, ένα κορίτσι, το απέκτησε όταν ήταν 18 ετών, γεννή-
θηκε με νοητική στέρηση.
«Όταν σε ηλικία 8 μηνών καταλάβαμε ότι η μικρή έχει πρό-
βλημα αφοσιώθηκα σε αυτήν. Δεν ήθελα να κάνω άλλα παιδιά 
γιατί ήθελα να υπάρχω μόνο γι αυτήν. Ήθελα να έχει όλη μου 
την αγάπη. Όταν μου είπαν οι γιατροί το πρόβλημα, το δέχθηκα 
αμέσως. Δεν σκέφτηκα ούτε στιγμή να την αποχωριστώ. Είπα, 
αυτό μου έδωσε ο Θεός, με αυτό θα προχωρήσω. Την πήγαινα 
στο νηπιαγωγείο στο χωριό, πριν το ειδικό σχολείο και θυμάμαι 
μία μέρα μια γιαγιά που με ρώτησε, αυτό είναι το άρρωστό σου 
το παιδί; Της απάντησα ναι, δεν είπα τίποτα άλλο. Τι να πω; Δεν 
έκλεισα το παιδί στο σπίτι. Έβγαινα έξω μαζί με την κόρη μου, 
παντού».
Τελικά, με την προτροπή του συζύγου της, απέκτησαν και δύο 
αγόρια, 27 και 16 ετών, σήμερα. «Όταν ήρθε το δεύτερο παιδί 
ήμασταν ακόμη καλύτερα. Η μεγάλη άρχισε να συμπεριφέρεται 
διαφορετικά, της άρεσε που είχε αδελφό. Εγώ πάλι, για να μην 
στενοχωρηθεί για τίποτα η κόρη μου και για να ανταποκρίνομαι 
στις ανάγκες και των δύο, έκανα τη νύχτα μέρα». Όμως, παρά 
τις προσπάθειες, παρά το συνεχή αγώνα, οι τύψεις για τη μάνα 
παραμένουν… θα μπορούσε πάντα, να ήταν καλύτερη…
«Το δεύτερο παιδί μπορεί να έχει νιώσει άσχημα γιατί όταν ήταν 

ακόμη μωρό, το άφησα για περίπου έξι μήνες με τον πατέρα του 
και τους παππούδες του στην Κω για να πάω σε ειδικό σχολείο 
στην Αθήνα και τη Ρόδο την κόρη μου, επέστρεψα στο νησί μόλις 
άρχισε να λειτουργεί κι εδώ ειδικό σχολείο. Είναι πολύ δύσκολο, 
να είσαι ανάμεσα σε δύο παιδιά, να αφήνεις το μωρό σου πίσω 
και να πρέπει προσφέρεις στο μεγάλο γιατί σε έχει περισσότερη 
ανάγκη».
Και τα προβλήματα δεν σταμάτησαν… Το 2006, πέθανε ο σύζυ-
γός της από καρκίνο. Η Μαρία ήταν 42 ετών, δεν εργαζόταν 
μέχρι τότε, καθώς ήταν πάντα δίπλα στην κόρη της και στα άλλα 
δύο παιδιά της. «Μετά το θάνατο του άνδρα μου φοβήθηκα, 
αν και ήμουν αυτή που έτρεχα πάντα σε όλα, είχα μια πλάτη να 
ακουμπήσω… όταν πέθανε συνέχιζα να κάνω τα ίδια, αλλά δεν 
είχα κάπου να στηριχθώ. Σκεφτόμουν, τι θα κάνω με τα παιδιά, 
τι θα γίνει με την κόρη μου που έχει το πρόβλημα, αν φύγω κι 
εγώ… Για δύο χρόνια μετά το θάνατο του συζύγου μου υπήρχα 
μέσα στο σπίτι, αλλά δεν ήμουν παρούσα…».
Μέχρι τη στιγμή που αντέδρασε ο μεγάλος της γιος και η Μαρία 
φοβήθηκε ότι θα τον χάσει… Τα παιδιά της αποτέλεσαν το κίνη-
τρο για να ξαναζήσει… «Ο γιος μου, μου είπε, «αν συνεχί-
σεις έτσι, εγώ θα φύγω, αποφάσισε τι θέλεις ή θα βγάλεις τα 
μαύρα, θα σταθείς στα πόδια σου και θα αλληλοστηριζόμαστε 
ή θα φύγω». Και είπα στον εαυτό μου, «Μαρία σήκω, προχώρα 
γιατί έτσι θέλει η ζωή, προχώρα πρέπει να είσαι εκεί και για τα 
τρία παιδιά σου». Τώρα, ο γιος μου έρχεται με αγκαλιάζει, λέει, 
«μανούλα μου» και το λέει μέσα από την ψυχή του. Κέρδισα πάλι 
το παιδί μου».
«Έπρεπε να νιώσω καλά για να στηρίξω τα παιδιά μου. Πηγαίνω 

δύο χρόνια στο γυμνάσιο και του χρόνου τελειώνω. Με στηρί-
ζουν τα αγόρια μου, κάνουν παρέα στην αδελφή τους τα βρά-
δια, κι εγώ πηγαίνω σχολείο. Θέλω να πιστεύω ότι με το σχο-
λείο ήρθα πιο κοντά στα παιδιά μου, και περισσότερο στο μικρό 
μου».
«Εργάστηκα σε εποχικές δουλειές, για κάποια διαστήματα στο 
δήμο και φέτος, περιμένω απάντηση για μια δουλειά στον του-
ριστικό κλάδο, αλλά είναι δύσκολο. Τα ωράρια του ειδικού σχο-
λείου θέτουν περιορισμούς στις ώρες που μπορώ να εργάζο-
μαι…».
«Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τη ζωή μας πολύ. Ο χει-
μώνας που πέρασε ήταν ο χειρότερος από τότε που πέθανε ο 
άνδρας μου. Η οικογένεια στηρίζεται στο επίδομα που παίρνει 
η κόρη μου και σε μια πολύ μικρή σύνταξη του συζύγου μου. Ο 
Απρίλιος ήταν πολύ δύσκολος μήνας. Μου λέει όμως, ο γιος μου, 
«ρε μάνα εσύ έχεις περάσει τόσα, τώρα θα το βάλεις κάτω;». Έτσι 
λοιπόν, λέω σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα, να μην το 
βάζουν κάτω, κάθε μέρα είναι διαφορετική. Κάθε μέρα ξυπνάμε 
και αν είμαστε καλά, λέμε, θα τα καταφέρουμε».
Τι εύχεται η Μαρία για το μέλλον… «με την κόρη μου δεν θα 
αλλάξουν τα πράγματα. Θα πρέπει κάποιος να είναι πάντα δίπλα 
της. Θέλω να μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας και οι τέσ-
σερις. Να έχω μια δουλειά και οι γιοι μου να κάνουν τις δικές 
τους οικογένειες, να προχωρήσουν».
Στην ερώτηση ποια είναι η ανταμοιβή για τον αγώνα της, η 
Μαρία απαντά, «να ακούω τα παιδιά να λένε «Μανούλα μου!». 
Όταν ακούς τις λέξεις αυτές είναι το ομορφότερο δώρο για μένα 
στη ζωή…».

ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ
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Δημοσκόπηση Pulse: Κακή η Συμφωνία των Πρεσπών 
λέει το 62% - Στις 10,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ

Τ
ο σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι 
του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφουν δύο δημοσκοπήσεις που 
δημοσιοποιήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης. Ετσι, 
διαφορά 9,8% υπέρ της ΝΔ καταγράφει η δημοσκό-

πηση της Rass για το in.gr και διαφορά 10,5% πάντα υπέρ της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης καταγράφει η δημοσκόπηση της 
Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της 
τηλεόρασης του Σκάι. 
Κακή θεωρεί τη Συμφωνία των Πρεσπών το 62% των ερωτη-
θέντων στην έρευνα της Pulse  για την τηλεόραση του Σκάι. 
Καλή θεωρεί τη Συμφωνία το 27%. Σε ό,τι αφορά την πρό-
θεση ψήφου η διαφορά ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στις 10,5 
μονάδες, με αναγωγή επί των εγκύρων (9,5 ποσοστιαίες 
μονάδες στην πρόθεση ψήφου). 
Το 62% έχει αρνητική γνώμη για τις «Πρέσπες», το 27% 
θετική και το 11% δεν απαντάει. Έχει ενδιαφέρον ότι αρνητι-
κοί με τη συμφωνία είναι το 40% όσων ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ τον 
Σεπτέμβριο του 2015.
Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων η αξιωματική αντι-
πολίτευση αποσπά το 33%, ενώ η Κουμουνδούρου ακο-
λουθεί με 22,5%. Αμφότερα τα δύο κόμματα έχουν χάσει 
μισή μονάδα σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Δεκεμ-
βρίου, δηλαδή φαίνεται να έχουν υποστεί την ίδια φθορά 
κατά την κορύφωση της διαδικασίας κύρωσης της συμφω-
νίας των Πρεσπών.
Τρίτο κόμμα είναι η Χρυσή Αυγή, η οποία βρίσκεται στο 
8%, ενισχύοντας την θέση της κατά μία μονάδα.  Έπονται το 
Κίνημα Αλλαγής (6,5%) και το ΚΚΕ (6%).
Κανένα άλλο κόμμα μπαίνει στη βουλή, σύμφωνα με τη 
δημοσκόπιση. Πιο κοντά στο όριο είναι η Ένωση Κεντρώων, 
με 2%, ενώ οι ΑΝΕΛ και Το Ποτάμι μετρήθηκαν στο 1%.

Παράσταση νίκης - Καταλληλότερος για πρω-
θυπουργός 
Η ΝΔ διατηρεί καθαρό πλεονέκτημα 37 μονάδων στην παρά-
σταση νίκης, καθώς το 59% προβλέπει πως η Πειραιώς 
θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Παράλληλα ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης απολαμβάνει αμετάβλητο προβάδισμα 11 μονά-
δων στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία.

Στημένο το διαζύγιο των κυβερνητικών εταί-
ρων 
Σχεδόν τρεις στους τέσσερις πολίτες (72%) εκτιμούν ότι το 
«διαζύγιο» των δύο κυβερνητικών εταίρων ήταν «προετοι-
μασμένο». Ακόμα και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστό 
άνω του 60% πιστεύουν ότι το διαζύγιο των ΣΥΡΙΟΖΑ - ΑΝΕΛ 
ήταν προετοιμασμένο.

Σε ό,τι αφορά την προοπτική των πρόωρων εκλογών, οι ερω-
τηθέντες απάντησαν ότι είναι πιθανές σε ποσοστό 30%, ενώ 
το 39% το χαρακτήρισε λίγο έως πολύ απίθανο. Ένα 19% 
έκανε λόγο για «μέτρια» πιθανότητα.

Δημοσκόπηση Rass για το in.gr: Στις 9,8 μονά-
δες η διαφορά ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ 
Σαφές προβάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί η Νέα Δημο-
κρατία σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της εταιρείας 
RASS.
Η ΝΔ λαμβάνει 31,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 21,6% δηλαδή η διαφορά 
είναι σχεδόν 10 μονάδες (συγκεκριμένα 9,8% η διαφορά).
Ακολουθεί το Κίνημα Αλλαγής με 8,8%, το ΚΚΕ με 7,4%, η 
Χρυσή Αυγή με 7,2%, ενώ εκτός μένουν Ενωση Κεντρώων 
(2,4%), Ανεξάρτητοι Ελληνες (1,6%) και Ελληνική Λύση 
(1,5%). Η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι στο 12,1%.
Η δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του in.gr 
δείχνει επίσης μια συντριπτική υπεροχή της ΝΔ στην παρά-
σταση νίκης. Συγκεκριμένα, η ΝΔ προηγείται με το συντρι-
πτικό 75% και ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει ποσοστό 17,2%.

Εκτός από την ενίσχυση των ποσοστών του ΚΙΝΑΛ η δημο-
σκόπηση της RASS δείχνει ότι το Κίνημα Αλλαγής και η 
Φώφη Γεννηματά (37,2%) μπορεί να εκφράσει καλύτερα τον 
χώρο της κεντροαριστεράς από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη 
Τσίπρα που στο συγκεκριμένο ερώτημα συγκεντρώνει ποσο-
στό 28,15%.
Εκτός από την συρρίκνωση των εκλογικών ποσοστών των 
ΑΝΕΛ, η δημοσκόπηση δείχνει επίσης ότι ο Πάνος Καμμένος 
προηγείται στις αρνητικές γνώμες με ποσοστό 82,5% ενώ οι 
θετικές είναι στο 11,4%.
Η RASS ερωτά «τι από τα παρακάτω θα παίξει τον πλέον 
καθοριστικό ρόλο στην απόφασή σας για το κόμμα που θα 
ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές.
Το 47,5% λέει ότι θα παίξουν ρόλο οι θέσεις του κόμματος 
για βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, το 21.4% η 
στάση του κόμμαος στην ψήφιση της συμφωνίας των Πρε-
σπών και το 15,8% οι θέσεις του κόμματος για το πώς θα βελ-
τιωθεί η προσωπική οικονομική κατάσταση. Επομένως, οι 
επόμενες εκλογές εκτιμάται ότι θα κριθούν στο επίπεδο της 
καθημερότητας.
Το συντριπτικό 95,6% λέει ότι το κόμμα που θα ψηφίσει πρέ-
πει να καταψηφίσει τη συμφωνία των Πρεσπών, κάτι που 
δείχνει ότι οι Ελληνες δεν θέλουν τη συμφωνία που έφερε η 
κυβέρνηση Τσίπρα στη Βουλή.
Στο ερώτημα ποιος είναι κατάλληλος για πρωθυπουργός το 
44,2% λέει ο Κ. Μητσοτάκης, το 24,9% ο Αλ. Τσίπρας και το 
29.1% κανείς από τους δύο.
Στη δημοτικότητα των αρχηγών ο Κ. Μητσοτάκης συγκεντρώ-
νει 43,5% θετικές γνώμες, η Φ. Γεννηματά έρχεται δεύτερη με 
40,1% ενώ ο πρωθυπουργός είναι πέμπτος με 22,9%.

Γκάλοπ Marc: 66% «όχι» στη Συμφωνία
Κόκκινη κάρτα δείχνει η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού 
λαού στο κυβερνητικό αφήγημα του τελευταίου διαστήματος 
τόσο για τα δήθεν θετικά επιτεύγματα της τετραετούς διακυ-
βέρνησης από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ όσο και για την υποτιθέμενη 
επωφελή για τα εθνικά συμφέροντα υπογραφή της Συμφω-
νίας των Πρεσπών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 65,7% των συμμετεχόντων στην 
έρευνα που διενήργησε η Marc για το «ΘΕΜΑ» ζητεί από τα 
μέλη του ελληνικού Κοινοβουλίου να πουν «Οχι». Σε σχέση 
με τον περασμένο Οκτώβριο το ποσοστό είναι ελαφρώς ενι-
σχυμένο (ήταν 64,5%), όπως το ίδιο συμβαίνει με τους υπο-
στηρικτές της συμφωνίας, που από το 27,4% ανεβαίνουν στο 
29,7%. Η μεγαλύτερη αντίδραση, όπως είναι αναμενόμενο, 
συναντάται στη Μακεδονία και τη Θράκη, που φτάνει στο 
73,6%.

Σαφές προβάδισμα της ΝΔ έναντι 
του ΣΥΡΙΖΑ με 9,8 μονάδες 
καταγράφει και δημοσκόπηση 
της Rass - Και οι ψηφοφόροι 
του ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστό 40% 
θεωρούν κακή τη Συμφωνία των 
Πρεσπών, σύμφωνα με το γκάλοπ 
της Pulse για την τηλεόραση του 
Σκάι
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επικαιρότητα

Σύμφωνα με πληροφορίες, 
προέβη στην εν λόγω πράξη 
προκειμένου να διαμαρτυρηθεί 
για την επικείμενη κύρωση της 
συμφωνίας των Πρεσπών.

Ε
λεύθερη πτώση με παρά πέντε 
από την κορυφή του Πύργο Α-
θηνών, πραγματοποίησε ένας 
άνδρας πριν λίγη ώρα.

Παρότι οι πρώτες πληροφορίες ήθε-
λαν να, προέβη στην εν λόγω πράξη 
προκειμένου να διαμαρτυρηθεί  γ ια 
την επικείμενη κύρωση της συμφωνίας 

των Πρεσπών, εν συνεχεία έγινε γνω-
στό πως η πράξη του δεν είχε τέτοιο 
κίνητρο.
Όπως φαίνε ται ο άνδρας, 41 ε τών, 
εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι οι δρό-
μοι είχαν κλείσει εν όψει των συλλαλη-
τηρίων, γ ια να πηδήξει ανεμπόδιστα 
από το κτίριο.
Κατάφερε να προσεγγίσει την ταράτσα 
του κτιρίου, καθώς η πόρτα που οδη-
γούσε σε αυτήν ήταν ξεκλείδωτη για 
λόγους ασφαλείας.
Προσγειώθηκε στη Βασιλίσσης Σοφίας, 
συνελήφθη και προσήχθη στο αστυνο-
μικό τμήμα Αμπελοκήπων.

Άνδρας πήδηξε με παρά πέντε από 
τον Πύργο Αθηνών

Καλό ταξίδι Θέμο 

Ε
ίναι από τις στιγμές που παγώνει ο λό-
γος, το χέρι δεν πάει στο πληκτρολόγιο 
και το μυαλό παιδεύεται ανάμεσα στον 
πόνο και στο γεγονός, ανάμεσα στη 

σκληρή φύση της ζωής και την κρυφή προσ-
δοκία ότι όλα είναι ψέματα, ανάμεσα στο α-
ναπόδραστο και την άρνηση, τις αναμνήσεις 
και το δάκρυ. Είναι από τις «ειδήσεις» που δεν 
θες να έχεις ποτέ. Από τα κείμενα που εύχε-
σαι να μην αναγκαστείς να γράψεις. Και από 
τις ιστορίες που ελπίζεις να μην χρειαστεί να 
διηγηθείς.
Γεννημένος αγωνιστής και στις περισσότερες 
περιπτώσεις μεγάλος νικητής, ο Θέμος Ανα-
στασιάδης δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά, σε 
μία άνιση μάχη με τον καρκίνο. Μετά από ενά-
μιση χρόνο αναμέτρησης, άφησε την τελευ-
ταία του πνοή το βράδυ της Τρίτης 22 Ιανου-
αρίου.
Για όλους εμάς στο ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, για όσους 
τον γνωρίσαμε σε εύκολες και δύσκολες επο-
χές, η απώλεια του Θέμου δεν είναι απλώς μία 
οδύνη, μία αβάσταχτη λύπη. Είναι σαν να ξερι-
ζώνεται η ψυχή μας, να δοκιμάζονται οι αντο-
χές μας, να βυθιζόμαστε στο σκοτάδι. Ο Θέμος 
ήταν πολλά περισσότερα από τον εκδότη, τον 
συνάδελφο και το φίλο. Ήταν το φύσημα, το 
άγγιγμα, η έμπνευση, που έδινε ζωή, παλμό 
και νόημα σε έναν ολόκληρο δημοσιογραφικό 
οργανισμό και στον καθένα μας ξεχωριστά.
Ο Θέμος είχε το χάρισμα της ανθρώπινης επι-
κοινωνίας και το αστεί-
ρευτο ταλέντο της δημι-
ουργίας. Αυτά τα είχε από 
τη φύση του. Αλλά δεν 
έμενε σε αυτά. Συνάμα 
ήταν ακαταπόνητος, εργα-
σιομανής και επιπλέον 
μπορούσε να ακούει. 
Όλους τους συνεργάτες 
του. Παλιούς και έμπειρους, αλλά και νέους 
και φουριόζους. Έπαιρνε από τον καθένα το 
καλύτερο. Και έδινε με τη σειρά του ό,τι καλύ-
τερο είχε: Την εμπιστοσύνη και την ενθάρ-
ρυνση.
Καλό ταξίδι Θέμο μας! Δε θα σε ξεχάσουμε 
ποτέ!
Δημιούργησε το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ με μία χού-
φτα «απόκληρους» της δημοσιογραφίας και 
«εκτός συστήματος» την περίοδο του 2004-
05, όταν κυριαρχούσαν στον τύπο κολοσ-
σιαίας επιρροής και τερατώδους οικονομι-
κής επιφάνειας εκδοτικά συγκροτήματα. Με 
συνταγή την αποκαλυπτική δημοσιογρα-
φία και την ευχάριστη αφήγηση και έχοντας 
μαζί του το ίδιο με εκείνον αποφασιστικούς 
συνεργάτες, δημιούργησε το πιο επιτυχημένο 

έντυπο της τελευταίας 30ετίας. Δεν έμεινε εκεί. 
Λίγα χρόνια αργότερα τόλμησε το site που 
σήμερα κυριαρχεί στην εγχώρια ιντερνετική 
ενημέρωση. Και συνέχισε με το ραδιόφωνο 
και άλλα μέσα ενημέρωσης, που διαμορφώ-
νουν τον πιο δυναμικά αναπτυσσόμενο δημο-
σιογραφικό οργανισμό, ακόμα και στις μέρες 
της πολλαπλής κρίσης στον ελληνικό τύπο.
Δεν άφηνε τίποτα στον αυτόματο πιλότο, δεν 
ήταν ο εκδότης παραδοσιακού τύπου, ούτε 
ο «επιχειρηματίας επόπτης». Έγραφε ο ίδιος 
σελίδες ολόκληρες, μιλούσε επί ώρες με τους 
δημοσιογράφους, παρακολουθούσε την 
παραμικρή λεπτομέρεια, έβαζε την πινελιά 
του σε όλα. Τον καθοδηγούσε ένα αλάνθαστο 
ένστικτο και μία εξαιρετικής ακρίβειας αντί-
ληψη του κοινού νου. Μπορούσε να συμπυ-
κνώσει και να αποτυπώσει μέσα σε ελάχιστο 
χρόνο σε έναν μεστό και ευρηματικό τίτλο, 
άπειρα νοήματα, πληροφορίες και μηνύματα.
Είχε πάντα την πόρτα του ανοιχτή. Κανείς δεν 
ζητούσε «ραντεβού» για να τον δει. Κυρίως 
όμως έβλεπε ο ίδιος και ήξερε όλους τους 
συνεργάτες του. Πήγαινε και καθόταν στα 
γραφεία και συνομιλούσε με τους πάντες. 
Ρωτούσε και άκουγε. Και έτσι διαμόρφωνε 
μία πιστή και σφαιρική εικόνα. Για όλους και 
για όλα.
Ο Θέμος κατάφερνε να συνδυάζει δύο στοι-
χεία, φαινομενικά αντίθετα και ασυμβίβαστα. 
Είχε «σκληρές» απόψεις, με γωνίες και χωρίς 

εκπτώσεις. Δεν ενδιαφερόταν 
να γίνει αρεστός και αποδεκτός, 
«στρογγυλεύοντας» αυτά που 
πίστευε. Ταυτόχρονα όμως μπο-
ρούσε να συζητάει, χωρίς να 
ταράζεται από τη διαφορετική 
άποψη. Δεν ένιωθε την παραμι-
κρή ανασφάλεια όταν αμφισβη-
τούσαν τις απόψεις του. Τουνα-

ντίον ενθάρρυνε τις διαφωνίες, για να δοκιμά-
σει τις αντοχές των δικών του επιχειρημάτων.
Συχνά και στα μάτια πολλών, ο Θέμος ήταν 
θύμα του μύθου του, της εικόνας του. Όσοι 
τον γνωρίσαμε από κοντά και συνεργαστή-
καμε για περισσότερο ή λιγότερο καιρό, 
είδαμε έναν άνθρωπο ευαίσθητο, ευάλωτο 
και εύθραυστο. Όχι μόνο έναν άνθρωπο που 
κατανοούσε, αποδεχόταν και στήριξε. Αλλά 
και έναν άνθρωπο, που άνοιγε τα αυτιά, τα 
μάτια και την καρδιά του και επηρεαζόταν, 
πραγματικά, νοιαζόταν, επηρεαζόταν. Δεν 
ξεχνούσε ποτέ. Δεν εγκατέλειπε τίποτα και 
κανέναν. Με αστείρευτο χιούμορ, γελούσε με 
την καρδιά του, σάρκαζε και αυτοσαρκαζό-
ταν. Κυρίως το δεύτερο. Χωρίς αναστολές και 
κόμπλεξ.
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Η Παμμακεδονική Συνομοσπονδία ζητεί από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ερευνηθεί εάν για 
τα επεισόδια στο συλλαλητήριο κατά της συμφωνίας των Πρεσπών έχουν διαπραχθεί τα αδικήματα 
της διέγερσης, πρόκλησης και προσφοράς για την εκτέλεση των κακουργημάτων, της σύστασης 
συμμορία, της παράνομης βίας, της παράβασης καθήκοντος, της έκθεσης σε κίνδυνο και άλλα

Μ
ηνυτήρια αναφορά κατέ-
θεσε σήμερα στην Εισαγ-
γελία του Αρείου Πάγου   
η Παμμακεδονική Συνο-

μοσπονδία   και ζητεί να ερευνηθεί ε-
άν έχουν διαπραχθεί τα αδικήματα της 
διέγερσης, πρόκλησης και προσφοράς 
για την εκτέλεση των κακουργημάτων, 
της σύστασης συμμορία, της παράνο-
μης βίας, της παράβαση καθήκοντος, 
της έκθεσης σε κίνδυνο και άλλα.
 Στην αναφορά της κάνει λόγο για ένα 
ενορχηστρωμένο σχέδιο κατατρο-
μοκράτησης, υποστηρίζοντας ότι η 
δράση των κουκουλοφόρων στο συλ-
λαλητήριο της περασμένης Κυριακής 
δεν ήταν τυχαία, αλλά ενταγμένη σε 
ένα σχέδιο ανωμαλίας για να διαλυθεί 
η συγκέντρωση.
Η Συνομοσπονδία επιρρίπτει ευθύνες 
στην Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι 
το επιχειρησιακό της σχέδιο ήταν εντε-
λώς εσφαλμένο καθώς άφησε τους 
κουκουλοφόρους να δράσουν ανεξέ-
λεγκτα.
Μετά τη μηνυτήρια αναφορά στην 
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου η 
Συνομοσπονδία κατέθεσε αναφορά 
στον αρχηγό της ΕΛΑΣ ζητώντας να 
ληφθούν όλα τα μέτρα που θα δια-
σφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή και 
των επόμενων συγκεντρώσεων.
Στην μηνυτήρια αναφορά, αφού  
παρατίθενται φωτογραφίες και δημο-
σιεύματα των Μέσων Μαζικής Ενημέ-
ρωσης (όπως και link) από τα έκτροπα 
της περασμένης Κυριακής, επισημαί-
νεται:
«Είναι προφανές ότι το επιχειρησι-
ακό σχέδιο της Αστυνομίας είναι εντε-
λώς εσφαλμένο, καθώς επιτρέπει στις, 
απολύτως γνωστές από το παρελθόν, 
ομάδες  κουκουλοφόρων να δρούν 
ανεξέλεγκτα, με κατεύθυνση προς 
την Βουλή, να λαμβάνουν θέση μάχης 
και, αμέσως μετά, να αρχίζει ο πετρο-
πόλεμος και η μαζική ρίψη χημικών 
ουσιών.
Θα ανέμενε κανείς ότι η ευνομούμενη 

Πολιτεία, και συγκεκριμένα η Πολι-
τική ηγεσία του υπουργείου Δημοσίας 
Τάξεως, καθώς και το Αρχηγείο της 
ΕΛ.ΑΣ, θα είχαν εκπονήσει το κατάλ-
ληλο για τις περιστάσεις επιχειρησιακό 
σχέδιο, γιά να αποτραπεί με αποτελε-
σματικό τρόπο η προβοκατόρικη και 
καταστροφική δράση των κουκουλο-
φόρων, ώστε να περισταλεί η έκταση 
του πανικού και της χημικής δηλητη-
ρίασης των ανύποπτων πολιτών, που 
ενώ διαδήλωναν ειρηνικά εξετέθησαν 
σε κίνδυνο βαρείας βλάβης της υγείας 
τους αλλά και της ζωής τους, καθώς 

και η τεράστια έκταση των υλικών 
καταστροφών της δημόσιας περιου-
σίας.
Όπως προκύπτει από την σωρεία 
των επισυναπτομένων δημοσιογρα-
φικών ευρημάτων, είναι πλέον απο-
λύτως βέβαιον ότι η δράση των κου-
κουλοφόρων δεν υπήρξε τυχαία, 
αλλά, αντιθέτως, είναι εντεταγμένη 
σε ένα σχέδιο ανωμαλίας, με σκοπό 
την κατατρομοκράτηση του λαϊκού 
παράγοντα και την αποτροπή της 
πάνδημης συμμετοχής του τόσο στο 
συλλαλητήριο της 20/01/2019 όσο 
και στο προαναγγελθέν συλλαλητή-
ριο, που θα διοργανωθεί την ημέρα 
της ψηφίσεως της συμφωνίας των 
Πρεσπών από την Ελληνική Βουλή 
και συγκεκριμένα σήμερα,  Πέμπτη, 
24/01/2019».   

Ποινικές ευθύνες
Ως προς τις ποινικές ευθύνες στην 
μηνυτήρια αναφορά υπογραμμίζεται:
«Η δράση των οργανωμένων ομά-

δων κουκουλοφόρων συγκροτεί, 
τουλάχιστον κατ’ αρχήν και χωρίς 
να αποκλείεται η αποκάλυψη εγκλη-
ματικής οργάνωσης, κατ’ άρθρον 
187.1 ΠΚ, το αδίκημα της συμμορίας 
(187.3 ΠΚ), το οποίο συνίσταται εις 
την ευκαιριακή και διαπροσωπική 
σχέση δύο τουλάχιστον προσώπων, 
τα οποία συμπράττουν για την διά-
πραξη ενός τουλάχιστον μη προσδι-
οριζομένου κακουργήματος ή πλημ-
μελήματος.
Εις τα προσκομιζόμενα link κατα-
γράφεται η δράση ταυτοποιημένων 
και μη προσώπων, τα οποία δημό-
σια (185 ΠΚ) ή μη δημόσια (186 ΠΚ) 
παροτρύνουν και διεγείρουν τα λοιπά 
μέλη των ομάδων τους να διαπρά-
ξουν κακουργήματα ή πλημμελή-
ματα, εις τα οποία προβαίνουν από 
κοινού και κατά συναυτουργία, κατα-
στρέφοντας δημόσια περιουσία και 
ούτω διαπράττουν το έγκλημα της 
παράνομης βίας (330 ΠΚ).
Η υπερβάλλουσα άσκηση βίας και 
η εκτόξευση δολοφονικών χημι-
κών αερίων κατά των διαδηλωτών εκ 
μέρους των αστυνομικών οργάνων 
συνιστά αντίστροφη παράνομη βία 
κατά των ειρηνικών διαδηλωτών (330 
ΠΚ), ενώ ταυτοχρόνως οι ενέργειες 
τούτες εκθέτουν τους πολίτες αυτούς 
εις κίνδυνον της υγείας ή και της ζωής 
τους (306 ΠΚ), εις ορισμένες περιπτώ-
σεις, οι οποίοι πολίτες σημειωτέον 
είναι φιλήσυχοι οικογενειάρχες και 
ενεργούν νομίμως εις τα πλαίσια του 
Συνταγματικού δικαιώματος αυτών 
της ελευθερίας του συνέρχεσθαι.
Δέον να διερευνηθεί εάν οι ενέργειες 
των αστυνομικών οργάνων αποτε-
λούν παράβαση καθήκοντος (259 
ΠΚ), η οποία παράβαση άρχεται από 
το ανώτατο επίπεδο της ιεραρχίας και 
εξικνείται εις το τελευταίο αστυνο-
μικό όργανο, που εκτελεί τις διατα-
γές των ανωτέρων του καθ’ υπέρβα-
σιν αυτών και πάντως των νομίμων 
ορίων αμύνης (23 ΠΚ)».

Συλλαλητήριο για τη Μακεδονία: Η Παμμακεδονική 
κατέθεσε μήνυση για τα επεισόδια 

Μαρινάκης: «Ο Τσίπρας 
είπε ψέματα στους 
Έλληνες»

«Εμείς φταίμε που ο Ολυμπιακός έχασε το 
πρωτάθλημα» τόνισε ο Βαγγέλης Μαρινάκης ο 
οποίος έκανε επίθεση στην Κυβέρνηση, αλλά και 
προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα στο περιθώριο 
της κοπής της πίτας του συνδυασμού «Πειραιάς 
Νικητής».

Ο 
κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, ως πρώτος εκλεγμένος 
δημοτικός σύμβουλος του συνδυασμού αρχι-
κά έκανε σκληρή κριτική στην Κυβέρνηση λέ-
γοντας: 

«Μου έστειλαν ένα βίντεο, το οποίο δυστυχώς δεν είχαμε 
το χρόνο να το προβάλουμε. Πρόκειται για ένα πραγμα-
τικά χαρακτηριστικό βίντεο, άκρως χιουμοριστικό, που 
έχει να κάνει με τους κυβερνώντες κι αυτά που λέγανε πριν 
τις εκλογές, όσον αφορά το λιμάνι του Πειραιά, όπου τελι-
κώς έπραξαν τα ακριβώς αντίθετα.
Είναι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, ο οποίος όταν είχε έρθει προε-
κλογικά στον Πειραιά την ημέρα που μίλησε και η κα Δού-
ρου και ο τότε υποψήφιος Δήμαρχος κ. Δρίτσας, φώναζε 
σαν σύγχρονος λαοπλάνος στον πειραϊκό λαό να μην 
παραδοθεί ο Δήμος σε επιχειρηματικά συμφέροντα, γιατί 
δήθεν ο συνδυασμός μας ήθελε την ιδιωτικοποίηση του 
λιμανιού και καλούσε τους δημότες να αντισταθούν.
Μετά από λίγο καιρό, η ιστορία έδειξε ότι εμείς παρα-
μείναμε αμετακίνητοι στη θέση που εκφράσαμε από την 
πρώτη στιγμή. Η θέση μας ήταν εξ αρχής ότι δεν πρέ-
πει να ιδιωτικοποιηθεί το λιμάνι σε έναν μόνο επενδυτή, 
αυτό που τελικά έγινε με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχει 
το μονοπώλιο της Cosco στον Πειραιά. Εμείς λοιπόν μεί-
ναμε πιστοί στις απόψεις μας, αντίθετα ο κ. Τσίπρας και η 
κυβέρνησή του υπέγραψαν φαρδιά πλατιά την ιδιωτικο-
ποίηση του λιμανιού και μάλιστα σε έναν μόνο ενδιαφερό-
μενο. Και δεν ήταν μόνο αυτό, αλλά πανηγύριζαν δημόσια 
κιόλας για το γεγονός ότι και σ’ αυτή την περίπτωση φάνη-
καν ανακόλουθοι και είπαν ψέματα στους Έλληνες.
Θα πρέπει λοιπόν από εδώ, από τον Πειραιά, να στεί-
λουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι δεν μπορούμε να βλέπουμε 
την πατρίδα μας να βουλιάζει, εξαιτίας συγκεκριμένων 
ανθρώπων, οι οποίοι έχουν ξεπουλήσει την Ελλάδα για 
τα επόμενα 100 χρόνια. Οι άνθρωποι αυτοί, εδώ και πάρα 
πολύ καιρό έχουν χάσει ξεκάθαρα την κοινωνική πλειοψη-
φία και παρόλα αυτά δεσμεύουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια 
μας, σε κάτι το οποίο δεν έχει γυρισμό. Πρόκειται αναμφι-
σβήτητα για ένα γεγονός που πρέπει αν μη τι άλλο να μας 
προβληματίσει και να μας κινητοποιήσει». 
Στην συνέχεια αναφέρθηκε και στον Ολυμπιακό επιση-
μαίνοντας: «Σήμερα είχαμε πριν από 2 ώρες την πίτα μας 
στη ΠΑΕ Ολυμπιακός. Είπα λοιπόν στους ανθρώπους της 
ομάδας, ότι το 2018 ήταν δική μας ευθύνη που χάσαμε το 
πρωτάθλημα. Ούτε η κυβέρνηση φταίει που είναι εναντίον 
μας, ούτε η Ομοσπονδία, ούτε οι αντίπαλοί μας. Εμείς θα 
επρέπε να είμαστε πιο δυνατοί και να τους κερδίζουμε 
όλους». 

επικαιρότητα
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επικαιρότητα

O 
Tσίπρας έχει στιγματιστεί πολιτι-
κά από τις ΗΠΑ και τη Γερμανία», 
σχολιάζει ο αρθρογράφος του 
γερμανικού περιοδικού «Spiegel» 

αναφερόμενος στη σημερινή ψηφοφορία 
στη Βουλή για την κύρωση της Συμφωνίας 
των Πρεσπών.
«Σήμερα το ελληνικό κοινοβούλιο ψηφίζει 
για τη Συμφωνία των Πρεσπών, επισημαίνει 
το γερμανικό περιοδικό φρεσκάροντας τη 
μνήμη των αναγνωστών του με τις ταραχές 
στο Σύνταγμα: «Πριν από αυτό (την ψηφο-
φορία), σημειώθηκαν οδομαχίες στους δρό-
μους των Αθηνών στη διάρκεια ογκώδους 
διαδήλωσης στους δρόμους των Αθηνών με 
τους Έλληνες να βροντοφωνάζουν «όχι» στη 
Συμφωνία των Πρεσπών».
Ο αρθρογράφος του γερμανικού περιοδικού 
Γιώργος Χρηστίδης εξηγεί τι προηγήθηκε 
της συμφωνίας αναρτώντας πλάνα από την 
μεγάλη διαδήλωση στο Σύνταγμα και τους 
πολίτες να κραδαίνουν τη γαλανόλευκη λέγο-
ντας ότι «η Μακεδονία είναι μία και δεύτερη 
δεν μπορεί να υπάρξει».
Αναφερόμενος στις σχέσεις του Αλέξη Τσί-
πρα με τους ξένους ηγέτες, ο αρθρογράφος 
του περιοδικού υποστηρί-
ζει ότι η Έλληνας πολιτικός 
έχει στιγματιστεί από τον 
Αμερικανό πρόεδρο, Ντό-
ναλντ Τραμπ και τη Γερμα-
νίδα Καγκελάριο, Άνγκελα 
Μέρκελ.
«Για το εξωτερικό, αυτό 
σημαίνει ότι για τη Δύση 
η συμφωνία αυτή είναι 
αρκετά σημαντική γιατί φέρνει τα δυτικά 
Βαλκάνια πιο κοντά στην ΕΕ», προσθέτει.
«Οι εκλογές, όπως υποστηρίζει ο δημοσιο-
γράφος του «Spiegel» αναμένεται να γίνουν 
από το Μάιο έως τον Οκτώβριο». «Το κλίμα 
δεν είναι καλό για εκλογές», τονίζει ο αρθρο-
γράφος επισημαίνοντας ότι την περίοδο 
αυτή η χώρα μας προσπαθεί να ορθοποδή-
σει μετά το τέλος των μνημονίων.

Γαλλικό περιοδικό «Le Point»: Το 
Μακεδονικό σπέρνει διχόνοια 
στους Έλληνες
«Η Βουλή των Ελλήνων παίζει τη τελευταία 
πράξη» για το Μακεδονικό, γράφει το γαλ-
λικό περιοδικό «Le Point» και προσθέτει: 
«Οι Έλληνες βουλευτές καλούνται σήμερα 
να τερματίσουν 30 χρόνια διαμάχης μεταξύ 

Ελλάδας και Σκοπίων ψηφίζοντας για το νέο 
όνομα του βαλκανικού γείτονα, ένα ζήτημα 
που σπέρνει τη διχόνοια στην ελληνική πολι-
τική σκηνή».
«Η συζήτηση στη Βουλή ξεκίνησε από χθες 
και αναμένεται να ολοκληρωθεί τη νύχτα, 
ξημερώματα Παρασκευής, με μια ψηφοφο-
ρία για την κύρωση της «συμφωνίας των 
Πρεσπών» που υπογράφηκε τον περασμένο 
Ιούνιο με την μετονομασία των Σκοπίων σε 
«Βόρεια Μακεδονία», αναφέρει το περιο-
δικό.
«Έξω, μπροστά από το κτίριο της Βουλής 
στην Αθήνα, οι υποστηρικτές του «όχι» 
καλούνται να διαμαρτυρηθούν σήμερα το 
βράδυ ύστερα από το αίτημα οργανώσεων 
που υπερασπίζονται την «ελληνικότητα» της 
Μακεδονίας»....
Για το γαλλικό περιοδικό, «η πλειοψηφία 
των ελληνικών πολιτικών κομμάτων δείχνει 
έντονη αντίθεση με το νέο όνομα Βόρεια 
Μακεδονία....
Η συμφωνία πρέπει να κυρωθεί με τουλάχι-
στον 151 ψήφους σε σύνολο 300.
Μετά το «ναι» των βουλευτών των Σκοπίων 
πριν από δύο εβδομάδες, η κύρωση από τη 

Βουλή των Ελλήνων θα είναι 
η τελευταία πράξη μιας 
βεντέτας που χρονολογεί-
ται από τη δεκαετία του ́ 90, 
όταν δημιουργήθηκε αυτό 
το μικρό κράτος των Βαλκα-
νίων», προσθέτει το περιο-
δικό.
«Εκτός από την ομαλοποί-
ηση των διμερών σχέσεων, 

η εφαρμογή της συμφωνίας θα ανοίξει το 
δρόμο για την ένταξη της πΓΔΜ στην Ευρω-
παϊκή Ένωση και την Ατλαντική Συμμαχία, 
που μέχρι τώρα παρεμποδίστηκε από το 
βέτο της Αθήνας. «Αλλά στην Ελλάδα, το 
όνομα της γειτονικής χώρας εξακολουθεί 
να τροφοδοτεί διαμάχη τόσο στον πολιτικό 
κόσμο όσο και στην κοινωνία, λίγους μήνες 
πριν από τις εκλογές που προγραμματίζονται 
για τον Οκτώβριο».
«Η κυβέρνηση συνασπισμού του Αλέξη Τσί-
πρα ήταν το πρώτο θύμα της διαμάχης την 
περασμένη εβδομάδα: η αποχώρηση του 
πιστού του συμμάχου, του εθνικιστικού κόμ-
ματος «Ανεξάρτητοι Έλληνες» και η παραί-
τηση του ηγέτη των ΑΝΕΛ, Πάνο Καμμένο 
από το υπουργείο Άμυνας αποδυνάμωσαν 
την ελληνική κυβέρνηση.

Spiegel: «O Tσίπρας έχει 
στιγματιστεί πολιτικά από τις 
ΗΠΑ και τη Γερμανία»

Έντονη αντίδραση του Πάνου Καμμένου για τη συνάντηση του Ζόραν Ζάεφ με τον 
Τζορτζ Σόρος στο Νταβός

«Τορπίλη» Καμμένου: Όσοι δεν πήραν 
ανταλλάγματα να μπλοκάρουν με την 
ψήφο τους το έγκλημα»

Σ
φοδρή ήταν η αντίδραση του Πά-
νου Καμμένου, που σχολίασε σε 
έντονους τόνους τη συνάντηση 
του Ζόραν Ζάεφ με τον Τζορτζ Σό-

ρος στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οι-
κονομικού Φόρουμ στο Νταβός.
Με δύο αναρτήσεις στο twitter, ο κ. 
Καμμένος ανήρτησε τη φωτογραφία και 
κάλεσε όσους «δεν συμμετέχουν στο 
έγκλημα με ανταλλάγματα» να καταλά-
βουν τι πραγματικά συμβαίνει «και σαν 
Ελληνες να αποφασίσουν και να μπλοκά-
ρουν με την ψήφο το έγκλημα..»
«Την προηγούμενη φωτό την ζω, την 
επόμενη ελπίζω να μην τη δούμε ποτέ....
Ελπίζω επίσης έστω και τις τελευταίες 
στιγμές να καταλάβουν όσοι δεν συμμε-
τέχουν στο έγκλημα με ανταλλάγματα τί 
πραγματικά συμβαίνει, και σαν Ελληνες 
να αποφασίσουν και να μπλοκάρουν με 
την ψήφο το έγκλημα..», έγραψε ο Πάνος 
Καμμένος, αφήνοντας σαφείς αιχμές 
προς όλες τις κατευθύνσεις.
Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο πρόεδρος των 
ΑΝΕΛ είχε αναρτήσει την είδηση της 
συνάντησης, καταγγέλλοντας χρηματοδο-
τήσεις και φιλανθρωπικό έργο που βοη-
θούν «να αλλάξουν συνειδήσεις», ενώ 
όσοι μιλούν «απειλούμαστε με δίκες».
Μάλιστα, ο κ. Καμμένος σχολίασε ότι «τα 

χρήματα κάποτε τελειώνουν, οι Έλληνες 
ποτέ».
«Φιλανθρωπικό έργο μέσω ΜΚΟ, μέσω 
«επιχειρηματικών συμφωνιών»,μέσω 
χρηματοδοτήσεων δήμων, ΜΜΕ, βοηθά 
να αλλάζουν συνειδήσεις.Όσοι μιλάμε 
απειλούμαστε με δίκες.. Τα χρήματα 
κάποτε τελειώνουν, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΤΕ», 
έγραψε στο λογαριασμό του.
Δεν είναι η πρώτη φορά που τέως υπουρ-
γός Εθνικής Άμυνας επιχειρεί να εμπλέξει 
τον Τζορτζ Σόρος στο ζήτημα της διευθέ-
τησης του ονόματος των Σκοπίων. 
Μάλιστα, το όνομα του μεγαλοεπενδυτή 
είχε προκαλέσει έντονο περίοδο αντι-
παράθεσης στο επεισοδιακό υπουρ-
γικό συμβούλιο, όταν ο τότε ΥΠΕΞ Νίκος 
Κοτζιάς και ο κ. Καμμένος είπε ότι η 
κυβέρνηση πληρώνεται από τον Τζορτζ 
Σόρος, για να εξαγοραστούν βουλευτές 
του VMRO-DPMNE στα Σκόπια. Μάλιστα, 
η έλλειψη αντίδρασης προκάλεσε κρίση 
στις σχέσεις του πρωθυπουργού με τον 
κ. Κοτζιά, που οδηγήθηκε σε παραίτηση.. 
Πληροφορίες τότε ανέφεραν ότι ο κ. Καμ-
μένος είχε κάνει λόγο στο υπουργικό για 
50 εκατ. ευρώ του Σόρος προς την κυβέρ-
νηση, όμως στη συνέχεια, με ανάρτησή 
του στο twitter, ο κ. Καμμένος το διέ-
ψευσε.
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Η υπουργός Τουρισμού 
ψηφίζει «ναι» στις 
Πρέσπες και  στοχοποιεί 
και  τον Καμμένο, χωρίς 
να τον κατονομάσει τον 
πρόεδρο των ΑΝΕΛ για 
τις αναφορές στον νεκρό 
πατέρα της

Τ
ον αντιπρόεδρο της ΝΔ 
Άδωνι Γεωργιάδη στο-
χοποίησε η υπουργός 
Τουρισμού Ελενα Κου-

ντουρά, για τις απειλές, που ό-
πως είπε λαμβάνει -έδειξε μά-
λιστα, στη Βουλή, φωτογραφί-
ες νεκρών γυναικών που έχει 
λάβει ως μηνύματα. Παράλλη-
λα, χωρίς να κατονομάσει, στο-
χοποίησε και τον πρόεδρο των 
ΑΝΕΛ κάνοντας λόγο για τις α-
ναφορές σ τον νεκρό πατέρα 
της, που είχε κάνει όμως, ο Πά-
νος Καμμένος, όταν είχε πει ό-
τι ο πατέρας της υπουργού είχε 
γράψει τον ύμνο της χούντας.
Η Συμφωνία είναι πατριωτικά 
ορθή και εθνικά ωφελιμη, είπε 
η υπουργός Τουρισμού κ. Έλενα 
Κουντουρά, η οποία ξεκάθαρα 
τάχθηκε υπέρ του “ναι”, τονί-
ζοντας δε πως η θετική ψήφος 

είναι η πραγματική πατριωτική 
σ τάση και το χρωστάμε σ τις 
επόμενες γενιές.
Σε μία προσπάθεια να δικαιο-
λογήσει την αλλαγή στάσης της, 
η πρώην βουλευτής των ΑΝΕΛ 
είπε, από το βήμα της Βουλής, 
πως «είμαι υπέρ της εθνικής 
πρότασης όπως είχε εκφραστεί 
το 2007 από τον Κώστα Καρα-
μανλή και οι όποιες επιφυλά-
ξεις μου, πριν απο ενα χρόνο, 
παρακάμφθηκαν, όταν αποσα-
φηνίστηκαν όλα τα σημεία».

Η Κουν τουρά  ψηφίζ ε ι 
«ναι» στις Πρέσπες και στο-
χοποιεί Καμμένο και Άδωνι
Υπογράμμισε δε, πως «ψηφίζω 
κατά συνείδηση, με μοναδικό 
γνώμονα το εθνικό συμφέρον 
» και πρόσθεσε πως στη Δημο-
κρατ ία δεν υπάρχουν αδιέ-
ξοδα, καταδικάζοντας τις απει-
λές προς τους συναδελφους 
της, όπως και την επίθεση στο 
σπίτι της κ. Θεοδώρας Τζάκρη, 
αλλά και κατά της ίδιας. Η κ. 
Κουντουρά είπε: «Καταδικάζω 
τη επιθεση σ την κ. Τζάκρη, 
είναι αποτέλεσμα της αθλιας 
προπαγανδας και του μίσους 
που έχει σπείρει η αξιωματική 

αντιπολίτευση. Τον τελευταίο 
καιρό ειπώθηκαν ψεύδη ενα-
ντίον μου και για το κόστος των 
τηλεφώνων μου. Έχω υποστεί 
αθλιες επιθεσεις κατά της οικο-
γένειάς μου και για τον νεκρό 
πατέρα μου. Πρόσθεσε πως 
ο βουλευτής της ΝΔ κ. Αδω-
νις Γεωργιάδης την έχει στοχο-
ποιήσει κατ’ επανάληψη. Απο-
κάλυψε ότι λαμβάνει απειλές 
στο κινητό της, φωτογραφίες 
νεκρών γυναικών και ανέφερε 
πως αν συμβει οτιδήποτε σ’ 
εκείνη και την οικογένειάς της, 

«ευθύνη δεν θα έχουν μόνο 
οι δράστες αλλά και οι ηθικοί 
αυτουργοί».
Υπενθυμίζε ται ότ ι αναφορά 
στον νεκρό πατέρα της κ.Κου-
ντουρά είχε κάνει ο πρόεδρος 
των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος, 
αναφέροντας ότι είχε γράψει 
τον ύμνο της χούντας.
Η κ. Κουντουρά, είπε πως «σ’ 
αυτή την ύψιστη κοινοβουλευ-
τική διαδικασία οφείλουμε όλοι 
να τοποθετηθούμε με σαφή-
νεια. Είμαι υπουργός τα τελευ-
ταια 4 χρόνια και είναι εθνικό 

μου καθήκον είναι να συνεχίσει 
το έργο της η κυβέρνηση και η 
εντολή που πήραμε από το λαό 
να βγει η χώρα από τα Μνη-
μόνια». Υπογράμμισε, δε πως 
«δεν θα μπορούσα ποτέ να επι-
τρέψω να ανακοπεί βίαια αυτή 
η κυβέρνηση και να σταματήσει 
το εργο όπως για παράδειγμα, 
η  αύξησ η του  κα τ ώτα του 
μισθού, η κατάργηση της μείω-
σης συντάξεων, η ρυθμιση των 
120 δόσεων και όλες οι μεταρ-
ρυθμίσεις που βρίσκονται σε 
εξελιξη υπέρ των πολιτών».

Ηθικός αυτουργός ο Άδωνις για τις απειλές που λαμβάνω, 
λέει η Κουντουρά 

επικαιρότητα
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Τζάκρη: Δολοφονική η επίθεση στο 
σπίτι μου - Ήταν μέσα η οικογένεια 
και το ανήλικο παιδί μου 

Δ
ολοφονική» χαρακτηρίζει, με δή-
λωσή της στο Αθηναϊκό-Μακεδο-
νικό Πρακτορείο Ειδήσεων, την 
αποψινή επίθεση στο σπίτι της η 

βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Πέλλας, Θεοδώρα Τζά-
κρη.
Καλεί, δε, «όλες τις δυνάμεις της Δημοκρα-
τίας, της προόδου και της ομαλότητας να 
υψώσουν αδιαπέραστο τείχος απέναντι στη 
φασιστική απειλή και να καταδικάσουν και 
να απομονώσουν τους φορείς αυτών των 
αποκρουστικών ιδεών και πράξεων».
Ολόκληρη η δήλωση έχει ως εξής:
«Η σημερινή δολοφονική επίθεση στο σπίτι 
μου, τη στιγμή που ήταν μέσα η οικογέ-
νειά μου και το ανήλικο παιδί μου, χρεώνε-
ται αποκλειστικά σε όλες αυτές τις πολιτικές 
δυνάμεις που η εμπάθειά τους τους τελευ-
ταίους μήνες έχει διχάσει τη χώρα και έχουν 
δώσει δικαίωμα και άνεση σε κάθε φασί-

στα και δολοφόνο να βγει προς τα έξω, να 
αισθανθεί δυνατός, να αισθανθεί ότι έσπασε 
την απομόνωσή του και ότι μπορεί πλέον να 
αναβιώσει τα τάγματα εφόδου.
Να μην αυταπατάται κανείς ότι ο διχασμός 
που προκάλεσαν αυτές οι πολιτικές δυνά-
μεις και η συμπόρευσή τους με τα ακροδε-
ξιά στοιχεία συνιστούν το υπόβαθρο για την 
υποκίνηση όλων αυτών των δολοφονικών 
επιθέσεων.
Θέλω να στείλω σε όλους αυτούς τους δολο-
φόνους το μήνυμα ότι θα συνεχίσω σθεναρά 
να αγωνίζομαι για τις ιδέες και τα πιστεύω 
μου με γνώμονα πάντα το εθνικό συμφέρον.
Καλώ όλες τις δυνάμεις της Δημοκρατίας, της 
προόδου και της ομαλότητας να υψώσουν 
αδιαπέραστο τείχος απέναντι στη φασιστική 
απειλή και να καταδικάσουν και να απομο-
νώσουν τους φορείς αυτών των αποκρου-
στικών ιδεών και πράξεων».

επικαιρότητα

Μέγας Αλέξανδρος: Λύθηκε το 
μυστήριο για το αίτιο του θανάτου 
του?

Π
ολλές θεωρίες έχουν προταθεί 
για τα αίτια του θανάτου του Με-
γάλου Αλεξάνδρου. Κατά και-
ρούς ενοχοποιήθηκαν οι συμπο-

λεμιστές του, ο αλκοολισμός, ο προσωπι-
κός του γιατρός, διάφορες ασθένειες, ό-
πως ο τύφος και η γρίπη ενώ έχουν χυθεί 
τόννοι μελανιού για συνωμοσίες που στή-
θηκαν εναντίον του.
Σύμφωνα με ειδικούς από το Πανεπιστή-
μιο Otago της Νέας Ζηλανδίας το μυστή-
ριο λύθηκε. Όπως αναφέρει Δρ. Katharine 
Hall καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής 
Dunedin, σε άρθρο που δημοσιεύτηκε 
στο The Ancient History Bulletin, ο θάνα-
τος του μεγάλου στρατηλάτη φαίνεται ότι 
προήλθε εξαιτίας μιας νευρολογικής δια-
ταραχής, του συνδρόμου Guillain- Barre, 
ενός αυτοάνοσου νοσήματος (GBS).
Ο Μέγας Αλέξανδρος πέθανε στη Βαβυ-
λώνα το 323 π.Χ.. Το σώμα του όμως δεν 
άρχισε να δείχνει σημάδια αποσύνθεσης 
για έξι ολόκληρες ημέρες, σύμφωνα με 
τα ιστορικά στοιχεία. Οι αρχαίοι Έλλη-
νες πίστευαν πως αυτό αποδείκνυε ότι 
ο Μεγάλος Αλέξανδρος ήταν θεός, αλλά 
σύμφωνα με την Δρ. Hall υπάρχει μια πιο 
λογική εξήγηση.
Η Δρ. Hall υποστηρίζει ότι ο Μέγας Αλέ-
ξανδρος μπορεί να υπέφερε από μια 
νευρολογική διαταραχή που είναι γνω-
στή ως σύνδρομο Guillain-Barré. Εξη-
γεί ακόμη ότι οι παριστάμενοι μπορεί να 

μην είχαν παρατηρήσει σημάδια αποσύν-
θεσης στο σώμα του για τον απλό λόγο 
ότι ο 32χρονος βασιλιάς δεν ήταν ακόμη 
νεκρός, παρότι οι γιατροί του πίστεψαν 
ότι είχε πεθάνει. Σύμφωνα με τη Δρ. Hall 
οι προηγούμενες θεωρίες δεν έχουν εξη-
γήσει γιατί το σώμα του δεν έδειξε σημά-
δια αποσύνθεσης για έξι ολόκληρες ημέ-
ρες. Ο Μακεδόνας βασιλιάς λέγεται πως 
παρουσίασε πυρετό, πόνο στην κοιλιά, 
προοδευτική και συμμετρική παράλυση. 
Σύμφωνα με την ιστορικό και καθηγήτρια 
μια διάγνωση με GBS, το οποίο μπορεί να 
προέκυψε εξαιτίας μόλυνσης με καμπυ-
λοβακτήριο (Campylobacter pylori) του 
πυλωρού παρέχει μια ικανοποιητική εξή-
γηση. Σύμφωνα με τη θεωρία της, ο Αλέ-
ξανδρος κόλλησε μια παραλλαγή του GBS, 
που προκαλούσε παράλυση και, σε συν-
δυασμό με το γεγονός ότι στην αρχαιότητα 
οι γιατροί βασίζονταν στην παρουσία, ή 
την απουσία της αναπνοής, αντί για τον 
σφυγμό, για να καθορίσουν αν ένας ασθε-
νής ήταν ζωντανός ή νεκρός, η Δρ. Hall 
πιστεύει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος μπορεί 
να θεωρήθηκε νεκρός πριν πεθάνει.
Ο θάνατός του μπορεί να είναι η πιο διά-
σημη περίπτωση νεκροφάνειας, ή λαν-
θασμένης διάγνωσης θανάτου, που έχει 
καταγραφεί ποτέ στην Ιστορία, καταλήγει 
η Δρ. Hall που πιστεύει ότι με τη δημοσί-
ευσή της ίσως οδηγήσει στον ξαναγρά-
ψιμο της ιστορίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Δεν καταθέτει πρόταση μομφής η ΝΔ 

Δεν προτίθεται να καταθέσει πρό-
ταση μομφής κατά της κυβέρνη-
σης η ΝΔ, αφού ο πρόεδρος του 

κόμματος απέρριψε τις σχετικές εισηγή-
σεις. Ο κ.Μητσοτάκης θεωρεί προεξοφλη-
μένο το αποτέλεσμα μιας ψηφοφορίας επί 
πρότασης μομφής με δεδομένη την ψήφο 
εμπιστοσύνης που πήρε ο Αλέξης Τσίπρας 
μόλις την περασμένη εβδομάδα. 
Ετσι, με αυτό τον τρόπο η Πειραιώς θα 
κινδύνευε να προσφέρει επικοινωνι-
ακό αλλοθι τόσο στον πρωθυπουργό, τη 
δεδομένη στιγμή, όσο και δυνατότητα 
στον Πάνο Καμμένο να «ξεπλύνει»  τη 
στήριξη που έως τώρα παρέσχεσε στον 
Αλέξη Τσίπρα. Επίσης, μια τέτοια πρόταση 
μορφής πιθανότατα θα διευκόλυνε και τον 

Σταύρο Θεοδωράκη αφού θα καταψήφιζε 
μεν την κυβέρνηση, αλλά με την ψήφο 
του,  από  την άλλη, θα περάσει η Συμφω-
νία των Πρεσπών.
Εντωμεταξύ, σαφές προβάδισμα έναντι 
του ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί η Νέα Δημοκρατία 
σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της 
εταιρείας RASS.
Η ΝΔ λαμβάνει 31,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 21,6% 
δηλαδή η διαφορά είναι σχεδόν 10 μονά-
δες (συγκεκριμένα 9,8% η διαφορά).
Ακολουθεί το Κίνημα Αλλαγής με 8,8%, το 
ΚΚΕ με 7,4%, η Χρυσή Αυγή με 7,2%, ενώ 
εκτός μένουν Ενωση Κεντρώων (2,4%), 
Ανεξάρτητοι Ελληνες (1,6%) και Ελληνική 
Λύση (1,5%). Η αδιευκρίνιστη ψήφος είναι 
στο 12,1%.
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εδώ Κύπρος

Με αργούς ρυθμούς προ-
χωρά η πιστοποίηση 
παραδοσιακών κυπρια-

κών προϊόντων 15 χρόνια μετά την 
ένταξη της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας στην ΕΕ, με τα μέλη της Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου 
να διαπιστώνουν σήμερα κατά-
τμηση εξουσιών μεταξύ των αρμο-
δίων υπηρεσιών που εξετάζουν 
τους φακέλους, αλλά και απουσία 
προσδιορισμού του τί αποτελεί 
παραδοσιακό προϊόν.
Μέχρι σήμερα έχουν κατοχυ-
ρωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο 5 
κυπριακά προϊόντα, ενώ εκκρεμεί 
η απόφαση της Κομισιόν για άλλα 
3, πέραν του χαλουμιού. 
Συγκεκριμένα, Λουκούμι Γερο-
σκήπου, Κουφέττα Αμυγδάλου 
Γεροσκήπου, Παφίτικο Λουκά-
νικο, Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού 
και Κολοκάσι-Πούλλες Σωτή-
ρας έχουν ήδη καταχωρηθεί στο 
Ευρωπαϊκό Μητρώο Προστατευ-
όμενων Ονομασιών Προέλευσης 
(ΠΟΠ) και Προστατευόμενων Ονο-
μασιών Γεωγραφικών Ενδείξεων 
(ΠΓΕ), σύμφωνα με επιστολή του 
Υπουργείου Γεωργίας που κατα-
τέθηκε στη Βουλή τον Μάρτιο του 
2017.
Εδώ και ενάμιση χρόνο έχει κατα-
τεθεί ο φάκελος για κατοχύρωση 
τριών αλλαντικών της Πιτσιλιάς 
(λουκάνικο, λούντζα και χοιρομέρι 
Πιτσιλιάς) για τα οποία αναμένε-
ται απάντηση από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.
Επίσης, σε εθνικό επίπεδο εξετά-
ζεται ο φάκελος για την πατάτα 
Κοκκινογής Κοκκινοχωρίων, τα 
μακαρόνια σμίλας, τα τερτζιελλού-
θκια (ζυμαρικά που μαγειρεύονται 
συνήθως σε χαρουπόμελο) και το 
ροδόσταγμα Αγρού ενώ αποσύρ-
θηκε η αίτηση για την ποσυρτή.
Σε δηλώσεις του μετά το πέρας 
της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Εμπορίου και βουλευ-
τής του ΔΗΣΥ Ανδρέας Κυπρια-
νού ανέφερε ότι «για να μπορέσει 
ακόμη καλύτερα να προχωρήσει η 
αγροτική οικονομία, θα πρέπει να 
πιστοποιηθούν τα παραδοσιακά 
προϊόντα».

Με αργούς 
ρυθμούς η 
πιστοποίηση 
παραδοσιακών 
κυπριακών 
προϊόντων 

Ενισχύεται περαιτέρω η 
ναυτιλιακή συνεργασία 
Κύπρου Αιγύπτου, με τις 
συναντήσεις που είχε η 
Υφυπουργός Ναυτιλίας 
Νατάσα Πηλείδου με 
τον Αιγύπτιο Υπουργό 
Μεταφορών και τον Πρόεδρο 
της Αρχής της Διώρυγας 
του Σουέζ, στο Κάιρο και 
Ισμαηλία, κατά τις οποίες 
συζητήθηκε η θεσμοθέτηση 
της συνεργασίας.

Σ
ε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ, η κ. 
Πηλείδου εξέφρασε ικανο-
ποίηση για τις συναντήσεις 
και χαρακτήρισε «εξαιρε-

τική τη συνεργασία με την Αίγυ-
πτο, στον ναυτιλιακό τομέα, σε θέ-
ματα πολιτικής, σε επίπεδο Διε-
θνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, 
αλλά και σε θέματα που αφορούν 
την περιφερειακή διαχείριση».
Αναφορικά με τ ις συναν τή-
σεις της στη Χώρα του Νείλου, η 
Υφυπουργός Ναυτιλίας μίλησε 
για «περαιτέρω εμβάθυνση της 
συνεργασίας της Κύπρου ως 
ναυτιλιακό κράτος με ένα ακόμη 
σημαντικό μεσογειακό κράτος 
όπως είναι η Αίγυπτος, με την 
οποία υπάρχει μία πολύ δυνατή 
συμμαχία, που αναπτύσσεται, όχι 
μόνον μέσω των διμερών, αλλά 
και των τριμερών υπουργικών 
συναντήσεων Ελλάδας, Κύπρου, 
Αιγύπτου».
Ειδικότερα, η κ. Πηλείδου επε-
σήμανε ότι σκοπός της συνάντη-
σης που είχε χθες στο Κάιρο με 
τον Αιγύπτιο Υπουργό Μεταφο-
ρών ήταν «να θεσμοθετηθεί αυτή 
η συνεργασία, ώστε να υπάρχει 
μία συνεχής επικοινωνία μεταξύ 
του Υπουργείου Μεταφορών 
της Αιγύπτου και του Υφυπουρ-
γείου Ναυτιλίας της Κύπρου, και 
έτσι ώστε να μπορέσουμε να 

εργαστούμε πιο εντατικά πάνω 
σε θέματα κοινού ενδιαφέρο-
ντος, όπως είναι η ανάπτυξη του 
τομέα των κρουαζιέρων, η περαι-
τέρω συνεργασία σε διεθνές επί-
πεδο και επίπεδο Διεθνούς Ναυ-
τιλιακού Οργανισμού και σε άλλα 
διεθνή θέματα, καθώς επίσης και 
σε θέματα που αφορούν τη δική 
μας περιφέρεια και τη συνεργασία 
μεταξύ διαφόρων εταιρειών».
Σε ερώτηση του ΚΥΠΕ για το πού 
βρίσκεται το θέμα του ανοίγμα-
τος νέας γραμμής, τουριστικής ή 
άλλης μορφής, μεταξύ των δύο 
χωρών, η Υφυπουργός Ναυτιλίας 
τόνισε ότι «βρίσκεται σε αρκετά 
προχωρημένο στάδιο, ειδικά στον 
τομέα της κρουαζιέρας, καθώς 
το θέμα αυτό έχει συμπεριλη-
φθεί και στην τριμερή συνεργα-
σία Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου, 
όπου έχουν προσεγγιστεί κάποιες 
εταιρείες – κολοσσοί και εξετάζε-
ται το ενδεχόμενο προσθήκης 
κάποιων γραμμών».  Ήδη, «έχει 
γίνει εφικτό – ή τουλάχιστον τρο-
χιοδρομείται για τα επόμενα χρό-
νια – με θετικά αποτελέσματα. Θα 
θέλαμε να δούμε να αναπτύσσε-
ται περισσότερο», 
είπε.
Α π ό  π λ ε υ ρ ά ς 
Κύπρου, ανέφερε 
περαιτέρω η Υφυ-
πουργός Ναυτ ι-
λίας, «η DP World 
ανακοίνωσε 35% 
αύξηση στα δρο-
μολόγια στις κρουαζιέρες για το 
2019. Και θα υπάρξει μία στα-
θερή επικοινωνία με την Αίγυπτο 
σε αυτό το σημείο ούτως ώστε να 
γίνουν κάποιες δράσεις από κοι-
νού για την περαιτέρω προώθηση 
αυτού του θέματος μέσα στους 
επόμενους μήνες».
Αναφορικά με το θέμα της θαλάσ-
σιας σύνδεσης, δήλωσε ότι «εξε-
τάζεται και έχει συζητηθεί, επί-

σης, και με την Ελλάδα». Και από 
πλευράς της Κύπρου, πρόσθεσε, 
«γίνονται και κάποιες προσπά-
θειες για να εντοπιστεί το χρημα-
τοδοτικό κενό, τουλάχιστον για 
το κομμάτι Πειραιά – Κύπρου, το 
οποίο θα πρέπει πιθανόν να καλυ-
φθεί με κάποια επιδότηση, είτε 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε όχι, 
και το κομμάτι Κύπρου – Αιγύ-
πτου θεωρείται ότι από πλευράς 
εμπορικής θα μπορεί να είναι 
αρκετά κερδοφόρο, αν όχι από 
πλευράς επιβατών».
Επίσης, η κ. Πηλείδου επεσήμανε 
ότι «όσον αφορά τις κρουαζιέρες, 
το όφελος δεν είναι μόνο τουρι-
στικό, καθώς πέρα της συνεισφο-
ράς στην οικονομία, μπορούν και 
οι πολίτες να επωφεληθούν».
Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το απο-
τέλεσμα και της συνάντησης που 
είχε η Υφυπουργός Ναυτιλίας με 
τον Πρόεδρο της Αρχής της Διώ-
ρυγας του Σουέζ, Μοχάμπ Μαμίς.
Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ η κ. 
Πηλείδου, «πολύ σημαντική 
είναι και η συνεργασία που ανα-
πτύχθηκε μεταξύ της Κύπρου 
και της Αρχής της Διώρυγας του 

Σουέζ με τα πάρα 
πολλά πλοία του 
κυπριακού στόλου 
που επισκέπτο -
νται την Αίγυπτο. 
Καίριας σημασίας 
οι άριστες σχέσεις 
Κύπρου – Αιγύπτου 
για το κυπριακό 

νηολόγιο, κάτι που επιδιώκουμε 
με όλες τις χώρες που συνεργα-
ζόμαστε, άρα υπάρχει όφελος για 
την κυπριακή ναυτιλία μέσα από 
αυτές τις σχέσεις».
Περαιτέρω η Υφυπουργός επεσή-
μανε ότι «όσον αφορά τη συνερ-
γασία σε θέματα διεθνούς ναυτι-
λιακής πολιτικής, πιστεύουμε ότι 
είναι πάρα πολύ σημαντικό, τόσο 
η κυπριακή ναυτιλία όσο και η 

ναυτιλία διεθνώς να παραμείνει 
ανταγωνιστική. Και για αυτό χρει-
άζεται συνεργασίες με κράτη τα 
οποία αντιμετωπίζουν παρόμοια 
θέματα, ούτως ώστε να διασφα-
λίζεται η ανταγωνιστικότητά μας 
και σε βάθος χρόνου».
Μετά τις χθεσινές συναντήσεις 
που είχε στο Κάιρο και την Ισμα-
ηλία, η κ. Πηλείδου επισκέπτε-
ται σήμερα την Αραβική Ακα-
δημία Επιστημών, Τεχνολογίας 
και Θαλάσσιων Μεταφορών, 
στην Αλεξάνδρεια, όπου, όπως 
δήλωσε σχετικά, «έχουν γίνει ήδη 
κάποιες προσπάθειες για συνερ-
γασία, και εκεί πιστεύουμε ότι 
υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες 
όσον αφορά την ανταλλαγή γνώ-
σεων, όσον αφορά τη συνεργασία 
σε ακαδημαϊκό επίπεδο».
Ήδη, πρόσθεσε, οι τρεις ναυτι-
κές σχολές που έχουν βάση και 
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο 
μεγαλώνουν με πολύ ικανοποιη-
τικούς ρυθμούς. «Και θεωρούμε 
ότι οι διεθνείς συνεργασίες θα 
είναι πολύ επωφελείς, ώστε να 
διευρυνθούν οι δραστηριότητες 
αυτών των ακαδημαϊκών, αλλά 
και να προσελκύσουμε περισ-
σότερα άτομα στα κυπριακά 
πλοία και στον κυπριακό ναυτι-
λιακό κόμβο, ο οποίος φιλοξενεί 
σήμερα περισσότερες από διακό-
σιες εταιρείες που ασχολούνται 
άμεσα με τη ναυτιλία και ακόμη 
τουλάχιστον εκατόν άλλες που 
ασχολούνται με παρεμφερείς 
δραστηριότητες», τόνισε περαι-
τέρω.
Επομένως, «η επόμενη πρό-
κληση για τα επόμενα χρόνια θα 
είναι να έχουμε το απαιτούμενο 
άρτια καταρτισμένο προσωπικό, 
το οποίο να μπορεί να στελεχώνει 
αυτές τις εταιρείες και τα πλοία, 
που είτε τους ανήκουν είτε διαχει-
ρίζονται», κατέληξε η Υφυπουρ-
γός Ναυτιλίας.

Συναντήσεις Πηλείδου στην Αίγυπτο ενισχύουν τη 
ναυτιλιακή συνεργασία
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Θ
εία λειτουργία θα τελεστεί στην κα-
τεχόμενη Κοντέα στις 10 Φεβρουα-
ρίου 2019 για τον πολιούχο Άγιο Χα-
ράλαμπο.

Σε δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι «η Εκκλησια-
στική Επιτροπή του Ιερού Ναού Αγίου Χαρα-
λάμπους Κοντέας, σε συνεργασία με το Κοι-
νοτικό Συμβούλιο Κοντέας, το Προσφυγικό 
Σωματείο «Η Κοντέα» και τον Ομιλο Κληρο-
νομιάς της Κον τέας, ανακοινώνουν ότ ι την 
Κυριακή 10 Φεβρουαρίου θα τελεστεί πανη-
γυρική Θεία Λειτουργία για τον πολιούχο Άγιο 
του χωριού Άγιο Χαράλαμπο, στην κατεχόμενη 
Κοντέα».
Της Θείας Λειτουργίας, η οποία θα αρχίσει στις 
09.30 το πρωί, θα προστεί ο Επίσκοπος Μεσα-
ορίας Γρηγόριος.
Λεωφορεία γ ια μεταφορά των πισ τών, που 
είναι δωρεάν, θα υπάρχουν από όλες τις πόλεις 
και κρατήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι τις 6 
Φεβρουαρίου.
Από τη Λευκωσία το λεωφορείο θα αναχωρή-
σει στις 07.45 το πρωί από την εκκλησία του 
Αποστόλου Βαρνάβα που βρίσκεται στη Λεω-
φόρο Αθαλάσσας. Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να επικοινωνήσουν με την Λούλα Βασι-
λείου στο τηλέφωνο 22 – 483986 και Μαρίτσα 
Πιερή στο 99 – 944142.

Από τη Λεμεσό η αναχώρηση θα γ ίνει σ τ ις 
07.30 το πρωί από την πρώην υπεραγορά 
Ορφανίδη και γ ια κράτηση σ το λεωφορείο 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνή-
σουν με τον Πέτρο Κέκκου στο τηλέφωνο 99 
– 469975.
Από τη Λάρνακα το λεωφορείο θα αναχωρήσει 
στις 08.00 το πρωί από την Ιερά Μονή Αγίου 
Γεωργίου Κοντού και δηλώσεις συμμετοχής 
μπορούν να γίνουν στον Πέτρο Αναστασίου 
στο τηλέφωνο 99 – 534550.
Από τη Δρομολαξιά η αναχώρηση θα γίνει στις 
07.45 το πρωί από τα πρώην γραφεία της ΣΠΕ 
Κοντέας και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνήσουν με τον Νίκο Λάρκο στο τηλέ-
φωνο 99 – 530766.
Το κόστος μεταφοράς θα καλυφθεί από το 
Προσφυγικό Σωματείο «Η Κοντέα», τον Όμιλο 
Κληρονομιάς της Κοντέας και την Εκκλησια-
στική Επιτροπή του Ιερού Ναού Αγίου Χαρα-
λάμπους Κοντέας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση «όσοι επιθυμούν 
να γράψουν γιορτή ή μνημόσυνο μπορούν να 
φέρουν τα ονόματα γραμμένα σε ένα χαρτί και 
να το παραδώσουν στο παγκάρι».
Για τη μετάβαση στην κατεχόμενη Κοντέα είναι 
απαραίτητη η προσκόμιση ταυτότηας (ευρω-
παϊκής) ή διαβατηρίου.

Θεία λειτουργία θα τελεστεί στην 
κατεχόμενη Κοντέα στις 10 Φεβρουαρίου

Βρίσκουν τάφους, αγάλματα, κοσμήματα 
στο αποχετευτικό Λάρνακας 

Σ
ύμφωνα με τη γραπτή ενημέρωση που έτυ-
χε η Βουλή στις 15/1/2019 από την πολιτική 
προϊσταμένη του Τμήματος Αρχαιοτήτων, υ-
πουργό Μεταφορών Βασιλική Αναστασιά-

δου, οι εργασίες για το αποχετευτικό σύστημα της 
Λάρνακας έχουν αποκαλύψει πλήθος αρχαίων αντι-
κειμένων από διάφορα υλικά. Συγκεκριμένα, βρέ-
θηκαν πολλά πήλινα αγγεία, τα οποία ως συνήθως, 
αποτελούν την πλειονότητα των ευρημάτων, μεταλ-
λικά εργαλεία και αντικείμενα κύρους όπως οστέινα 
εργαλεία και κοσμήματα, αντικείμενα από φαγεντια-
νή και από εισηγμένες πρώτες ύλες όπως ημιπολύτι-
μους λίθους και χρυσά κοσμήματα. 
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στα συγκεκριμένα χρυσά 
κοσμήματα, που ζήτησε σχετική ενημέρωση ο βου-
λευτής Χρίστος Ορφανίδης, η κ. Αναστασιάδου ανα-
φέρει στην επιστολή της ότι σε σχέση με τις υπόλοι-
πες κατηγορίες ευρημάτων, τα χρυσά κοσμήματα 
είναι μικρά αντικείμενα, περιορισμένα σε αριθμό, 

τα οποία ανευρέθηκαν σε τάφους των ελληνιστικών 
(310 π.Χ.-58 π.Χ.) και ρωμαϊκών χρόνων (58 π.Χ.-
330 μ.Χ.). Ο μικρός τους αριθμός και το γεγονός ότι 
έχουν βρεθεί σποραδικά σε ταφές και όχι σε μεγάλα 
σύνολα μαρτυρεί ότι πρόκειται για σημαντικά αντι-
κείμενα για τους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι θα ήταν 
απλά μέλη της κοινωνίας του αρχαίου Κιτίου.
Πρόσθετα, εντοπίστηκαν δεκάδες αρχαίοι λαξευ-
τοί τάφοι που χρονολογούνται από την κλασική 
μέχρι τη ρωμαϊκή περίοδο στην οδό Γρίβα Διγενή 
(περιοχή Δροσιάς) και στις οδούς Αγησιλάου, Αιό-
λου, Γορδίου Δεσμού, Λιπέρτη και Κουλτούρ. Αξί-
ζει να αναφερθεί, ότι τα περισσότερα από τα ταφικά 
μνημεία που έχουν ανασκαφεί ήταν ασύλητα και 
ειδικότερα, οι 10 τάφοι που βρέθηκαν στην οδό 
Γορδίου Δεσμού. Γεγονός που έδωσε την ευκαιρία 
στο Τμήμα Αρχαιοτήτων να συγκεντρώσει πολύτι-
μες πληροφορίες σχετικά με τα ταφικά έθιμα στο 
αρχαίο Κίτιο.

Ανησυχητική αντίδραση 
στην Κύπρο προς τους 
πρόσφυγες, βλέπει η 
εκπρόσωπος του ΟΗΕ 

Η 
αντίδραση ορισμένων χωρών έναντι των προσφύγων είναι πολύ 
ανησυχητική και τέτοιες ανησυχητικές τάσεις παρατηρούνται και 
στην Κύπρο, ανέφερε σήμερα η Επικεφαλής της Υπάτης Αρμοστεί-
ας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Κύπρο, Κάτια Σά-

χα, σημειώνοντας πως η συζήτηση γύρω από το θέμα πρέπει να επικεντρω-
θεί στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Η κ.Σάχα, που μιλούσε στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού, κατά την παρουσί-
αση των αποτελεσμάτων του προγράμματος ένταξης των υπηκόων τρίτων 
χωρών στις τοπικές κοινωνίες “Λεμεσός, μια πόλη ο κόσμος όλος”, ανέφερε 
πως, την ώρα που πολλές κοινωνίες είναι φιλόξενες, πολλές άλλες διακατέ-
χονται από μια δυσπιστία ή φόβο για τους ξένους που ζουν ανάμεσα τους.
“Τέτοιες ανησυχητικές τάσεις που παρουσιάζουν τους πρόσφυγες ως 
απειλή, παρατηρούνται και στην Κύπρο”, δήλωσε και πρόσθεσε πως αυτό 
φάνηκε πρόσφατα και έντονα στον πολιτικό και δημόσιο διάλογο στο νησί.
Συγκεκριμένα ανέφερε ότι, “δηλώσεις πολιτικών ή δημοσιεύματα σε ΜΜΕ, 
που παρουσιάζουν την Κύπρο ως να έχει πλημμυρίσει από πρόσφυγες,  
πρόσφυγες που χαρακτηρίζονται ως τζιχάντιστες και πιθανοί τρομοκρά-
τες, ή ως απειλή για το δημογραφικό χαρακτήρα του νησιού, προκαλούν το 
φόβο και σε καμιά περίπτωση δεν ευνοούν τις συνθήκες για τη δημιουργία 
ενός φιλόξενου περιβάλλοντος – προϋπόθεση για την ομαλή ένταξη των 
προσφύγων”.
Η κ.Σάχα πρόσθεσε ότι, ενώ οι αριθμοί προσφύγων έχουν αυξηθεί στην 
Κύπρο, δεν πρόκειται για κατάσταση κρίσης και δεν θα πρέπει να αφεθεί 
να οδηγηθεί σε τέτοιο σημείο, ενώ διαμήνυσε πως “η κατάσταση θα είναι 
διαχειρίσιμη εάν υιοθετηθεί μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά την υπο-
δοχή των αιτούντων άσυλου και την ένταξη εκείνων που δεν μπορούν να 
επιστρέψουν λόγω φόβου για τη ζωή τους”.
Όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία, συνέχισε, η ταύτιση των προσφύγων 
με την απειλή για την ασφάλεια καλλιεργεί τη ξενοφοβία και το ρατσισμό, 
περιλαμβανομένης της ρητορικής μίσους, και μπορεί ακόμα να οδηγήσει 
σε επιθέσεις εναντίον προσφύγων. Αντίθετα, πρόσθεσε, αν διασφαλιστεί 
η ένταξη των προσφύγων στην καινούργια τους πατρίδα, το συντομότερο 
δυνατό, μέσω πρόσβασης στην εργασία, εκπαίδευση και στις υπηρεσίες, 
αυτό μπορεί να αποτρέψει τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση που 
μπορεί να οδηγήσει, σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις, στη ριζοσπαστι-
κοποίηση.
Σύμφωνα με την ίδια, η συζήτηση για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη και σε 
άλλες χώρες, περιλαμβανομένης της Κύπρου, πρέπει να επικεντρωθεί στην 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και για να γίνει αυτό, υπάρχει ανάγκη να εξασφαλι-
στεί ότι όσοι πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στη σύμβαση θα αποκτή-
σουν καθεστώς πρόσφυγα.
Θα πρέπει, είπε, να διασφαλιστεί ότι η συμπληρωματική προστασία δεν θα 
υποκαταστήσει το προσφυγικό καθεστώς, “γεγονός που αποτελεί την τάση 
στην Κύπρο ιδιαίτερα για Σύρους αιτητές ασύλου” καθώς και το ότι η δια-
δικασία ασύλου είναι δίκαιη και γρήγορη, “μια ακόμα μεγάλη πρόκληση 
στην Κύπρο”.
Ανέφερε επίσης ότι η Κύπρος έχει σημειώσει πρόοδο τα τελευταία 15 χρό-
νια στην εφαρμογή των διεθνών νομικών της υποχρεώσεων βάσει της 
Σύμβασης του 1951 για τους Πρόσφυγες και του Πρωτοκόλλου του 1967, 
ωστόσο την ίδια ώρα υπογράμμισε ότι “στον τομέα της ένταξης των προ-
σφύγων υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες”.
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Σ
υνάντηση με τον μεγαλοεπενδυτή 
Τζορτζ Σόρος είχε ο Ζόραν Ζάεφ στο πε-
ριθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού 
Φόρουμ στο Νταβός, την ώρα που στην 

Αθήνα ψηφίζεται η συμφωνία των Πρεσπών.
Ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ συναντήθηκε με 
τον επιχειρηματία – το όνομα του οποίου έχει 
εμπλέξει στη χώρα μας με κατηγορίες κατά του 
Νίκου Κοτζιά, ο Πάνος Καμμένος – στο Νταβός.
Τη συνάντηση ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ζάεφ, 
μέσω του λογαριασμού του στο twitter.
Όπως έγραψε, οι δυο τους αντάλλαξαν ιδέες 
για την εντατικοποίηση της συνεργασίας 
μεταξύ των Σκοπίων και του Open Society του 
μεγαλοεπενδυτή, σε διάφορους κοινωνικούς 
τομείς.
Σε δηλώσεις του πάντως, ο Ζόραν Ζάεφ μνη-
μόνευσε τη συνάντηση που είχε στο Νταβός, 
πέρυσι τον Ιανουάριο, με τον πρωθυπουργό 

της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα
«Πριν από ένα χρόνο ακριβώς, εδώ στο Ντα-
βός, είχαμε την πρώτη συνάντηση με τον πρω-
θυπουργό της Ελλάδας, κ. Αλέξη Τσίπρα, και 
ανοίξαμε την πόρτα για ένα καλύτερο μέλλον 
για τη χώρα μας. Πετύχαμε συμφωνία για το 
μέλλον της Μακεδονίας. Ανοίξαμε τις θύρες 
για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές, 
για ένα πολλά υποσχόμενο και ελπιδοφόρο 
μέλλον για τους πολίτες μας», δήλωσε ο Ζόραν 
Ζάεφ.
Ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ, στο περιθώ-
ριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ 
στο Νταβός, είχε εκτός του Τζορτζ Σόρος και 
συναντήσεις με τον γ.γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλ-
τενμπεργκ, τον επίτροπο για τη Διεύρυνση της 
ΕΕ, Γιοχάνες Χαν, καθώς και με εκπροσώπους 
μεγάλων ξένων επιχειρήσεων.

διεθνή νέα

Ο 
Μάικλ Κόεν ανέβαλε την προγραμ-
ματισμένη τον Φεβρουάριο δημό-
σια κατάθεσή του στο Κογκρέσο, 
μεταδίδει το ABC News.

Ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του προέ-
δρου Ντόναλντ Τραμπ είχε δεχτεί να καταθέ-
σει δημοσίως κι ενώπιον της Επιτροπής Επο-
πτείας και Μεταρρυθμίσεων της Βουλής των 
Αντιπροσώπων στις 7 Φεβρουαρίου. Είχε 
δηλώσει ότι επιθυμούσε “να έχει το προνό-
μιο και να μπορεί να διαχειριστεί μία πλατ-
φόρμα μέσα από την οποία θα έδινε πλήρη 
κι αξιόπιστη αναφορά για όσα έχουν διαρ-
ρεύσει”.
Ωστόσο, με χθεσινή ανακοίνωση έγινε γνω-
στό ότι ο Κόεν, που για μεγάλο χρονικό διά-
στημα ήταν ο μεσάζοντας του Τραμπ, θα 
καθυστερήσει την δημόσια κατάθεσή του 
λόγω των ανησυχιών που έχει για την οικο-
γένειά του.
“Μετά τις συνεχιζόμενες απειλές κατά της 
οικογένειάς του, από τον πρόεδρο Τραμπ και 
τον κ. Τζιουλιάνι, όπως συνέβη και το περα-
σμένο Σαββατοκύριακο, και μετά τη συνεχι-
ζόμενη συνεργασία του κ. Κόεν με τις έρευ-
νες που είναι σε εξέλιξη κι ακολουθώντας 
τις υποδείξεις των δικηγόρων του, η κατά-
θεση του κ. Κόεν θα αναβληθεί για μεταγενέ-
στερα”, ανακοίνωσε ο δικηγόρος του, ο Λέινι 
Τζ. Ντέιβις.
Ο Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση 
σχετικά με τον ισχυρισμό του Κόεν ότι η οικο-
γένειά του απειλείται από τον πρόεδρο και 
τον δικηγόρο του Ρούντι Τζιουλιάνι, δήλωσε 
ότι ο Κόεν δεν απειλείται από τον ίδιο “αλλά 
από την αλήθεια”.
“Όχι, θα έλεγα ότι απειλείται από την αλή-
θεια. Ο ίδιος απειλείται μόνο από την αλή-
θεια”, είπε ο πρόεδρος Τραμπ. “Δεν θέλει να 
το κάνει αυτό, κατά την άποψή μου, για τους 
άλλους πελάτες του, έχει κι άλλους πελάτες 
και υποθέτω δεν θέλει να πει την αλήθεια για 
μένα ή για τους άλλους πελάτες του”, πρό-
σθεσε.
Η απόφαση του Κόεν για αναβολή της κατά-
θεσής του θα στερήσει από τους Δημοκρα-
τικούς την πρώτη τους σημαντική ακρόαση 
αφότου απέσπασαν την κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία της Βουλής των Αντιπροσώπων, 
μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
Ο Κόεν εργάστηκε για μία δεκαετία στις επι-
χειρήσεις Τραμπ. Παρά το γεγονός ότι δεν 

είχε ενεργό ρόλο στην προεκλογική εκστρα-
τεία του Τραμπ το 2016, η κατάθεσή του ανα-
μενόταν με μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της 
εμπλοκής του ονόματός του σε μια σειρά από 
αμφιλεγόμενες δραστηριότητες.
Τον Δεκέμβριο, ο Κόεν παραδέχτηκε ότι είπε 
ψέματα στο Κογκρέσο σχετικά με τον χρόνο 
και τις συζητήσεις για το προτεινόμενο σχέ-
διο κατασκευής ενός Πύργου Τραμπ στην 
Μόσχα, που βρίσκονταν σε εξέλιξη κατά τη 
διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 
2016.
Ο Κόεν είχε επίσης παραδεχτεί την ενοχή του 
τον Αύγουστο για τη διάπραξη οικονομικών 
και φορολογικών εγκλημάτων, σε σχέση με 
τις προσωπικές επιχειρηματικές δραστηριό-
τητές του, αλλά και για παραβιάσεις της νομο-
θεσίας για τα οικονομικά της προεκλογικής 
εκστρατείας. Στο σκέλος αυτό, γίνεται ανα-
φορά στις συμφωνίες που έκανε ο Κόεν με 
την Στόρμι Ντάνιελς και την Κάρεν ΜακΝτού-
γκαλ, τις δύο γυναίκες που ισχυρίζονται ότι 
είχαν ερωτικές σχέσεις με τον Τραμπ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος το αρνείται.
Ο Κόεν δήλωσε σε ομοσπονδιακό δικαστή 
ότι προχώρησε στις παραπάνω συμφωνίες 
καθώς “έπαιρνε οδηγίες” από τον (τότε) προ-
εδρικό υποψήφιο Τραμπ.
Ο πρόεδρος Τραμπ από την πλευρά του, είχε 
δηλώσει ότι “ποτέ δεν είχε δώσει οδηγίες 
στον Κόεν για να παρανομήσει”.
Η κατάθεση του Κόεν τον Φεβρουάριο ανα-
μενόταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω 
της ανακοίνωσης του Μάικλ Αβενάτι, δικηγό-
ρου της Ντάνιελς, ότι τόσο ο ίδιος, όσο και η 
πελάτις του είχαν την πρόθεση να βρίσκονται 
στο ακροατήριο.
Από την άλλη μεριά, στην εξέλιξη των πραγ-
μάτων έγινε φανερό ότι ο Κόεν δεν θα ήθελε 
να αναφερθεί σε ζητήματα, τα οποία διερευ-
νώνται από την έρευνα που πραγματοποιεί 
για την Ρωσία ο ειδικός ανακριτής με εισαγ-
γελικά καθήκοντα Ρόμπερτ Μάλερ.
Η απόφαση αναβολής της κατάθεσης από τον 
Κόεν δεν αποτέλεσε έκπληξη.
Το ABC News είχε αναφέρει την προηγού-
μενη εβδομάδα ότι ο Κόεν είχε αρχίσει να 
έχει δεύτερες σκέψεις για την κατάθεσή του, 
μετά μία σειρά δημόσιων φραστικών επιθέ-
σεων που δέχθηκε ο ίδιος και η οικογένειά 
του από τον πρόεδρο Τραμπ, σύμφωνα με 
πηγές προσκείμενες στον Κόεν.

Ο Μάικλ Κόεν ανέβαλε την κατάθεσή 
του στο Κογκρέσο λόγω «απειλών 
κατά της οικογένειάς του» 
Ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ είχε δεχτεί να καταθέσει δημοσίως 
στις 7 Φεβρουαρίου

Ο Ζόραν Ζάεφ συναντήθηκε με τον 
Τζορτζ Σόρος στο Νταβός
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Έχει συγκεντρώσει ήδη 1,5 εκατομμύρια 
δολάρια για τις εκλογές του 2020

Β
ουίζει» ο πολιτικός κόσμος στις ΗΠΑ 
μετά την ανακοίνωση της υποψηφιό-
τητας της Καμάλα Χάρις για το προε-
δρικό χρίσμα με τους Δημοκρατικούς. 

Στο πλευρό της Αφροαμερικανής γερουσιαστή 
της Καλιφόρνια βρίσκεται η ομάδα της Χίλαρι 
Κλίντον.
Η 54χρονη Χάρις θέλει να κάνει πραγματικό-
τητα αυτό που δεν έκανε η Χίλαρι Κλίντον το 
2016.Να σπάσει το ανδρικό κατεστημένο δια-
βαίνοντας το κατώφλι του Λευκού Οίκου.
Κόρη μεταναστών που μεγάλωσε στο Όκλαντ 
της Καλιφόρνια, κατείχε το αξίωμα του Γενικού 
Εισαγγελέα της Καλιφόρνια και έχει εκφράσει 
ανοιχτά την διαφωνία της με τον Αμερικανό 
πρόεδρο και την στρατηγική του.
Ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά της σε 
ζωντανή μετάδοση από την τηλεοπτική εκπο-
μπή «Good Morning America» του ABC, ταρα-
κουνήθηκαν Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικά-
νοι.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει 
ότι επιθυμεί να ανανεώσει την προεδρική 
του θητεία, θα έχει απέναντί του τον «θηλυκό 
Ομπάμα» στις προεδρικές 
εκλογές του 2020, σχολιάζει 
το αμερικανικός Τύπος.
Η Χάρις έχει ήδη νοικιάσει 
χώρους γραφείων μόλις λίγα 
λεπτά μακριά από τα γρα-
φεία του Κογκρέσου, για να 
συντονίσει την προεκλογική 
της εκστρατεία.
Επιπλέον, έχει ήδη συγκε-
ντρώσει το ποσό των 1,5 εκατομμυρίων δολα-
ρίων για να διεκδικήσει με καλές πιθανότη-
τες το προεδρικό χρίσμα με το Δημοκρατικό 
Κόμμα.

«Κόκκινο» Πελόζι στην ομιλία 
Τραμπ
Με νέα της επιστολή, η πρόεδρος της Βου-
λής των Αντιπροσώπων, Δημοκρατική Νάνσι 
Πελόζι ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο 
Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν μπορεί να εκφωνήσει 
την ομιλία του για την κατάσταση του Έθνους 
ενώπιον του Κογκρέσου μέχρι να λήξει το 
shutdown, η μερική αναστολή του ομοσπον-

διακού κράτους των ΗΠΑ, που διανύει την 33η 
μέρα.
Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος με επιστολή 
του προς την Πελόζι δήλωνε ότι προσμένει να 
εκφωνήσει την ομιλία του για την κατάσταση 
του Έθνους, όπως είναι αυτή είναι προγραμμα-
τισμένη για τις 29 Ιανουαρίου, παρά το αρχικό 
αίτημα της προέδρου της Βουλής να καθυστε-
ρήσει την ομιλία του εξαιτίας του shutdown.
«Σας γράφω για να σας ενημερώσω ότι η 
Βουλή των Αντιπροσώπων δεν εξετάζει ένα 
ομόφωνο ψήφισμα που θα δίνει την έγκριση 
για την ομιλία του προέδρου για την κατάσταση 
του Έθνους στην αίθουσα της Γερουσίας μέχρι 
την επαναλειτουργία της κυβέρνησης», ανέ-
φερε η επιστολή της Πελόζι.
Η έγκριση ενός τέτοιου ψηφίσματος είναι απα-
ραίτητη ώστε να μπορεί ο Αμερικανός πρόε-
δρος να εκφωνήσει την ετήσια ομιλία του ενώ-
πιον του Κογκρέσου.
«Εκ νέου, προσμένω να σας προσκαλέσω στην 
Βουλή σε μια αμοιβαία συμφωνηθείσα ημερο-
μηνία για αυτή την ομιλία, όταν η κυβέρνηση 
επαναλειτουργήσει», τόνισε η Πελόζι στον 
Τραμπ με την επιστολή της.

Τζον Κέρι σε Ντόναλντ Τραμπ: Πα-
ραιτηθείτε

«Παραιτηθείτε!» προέτρεψε 
τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντό-
ναντ Τραμπ ο πρώην υπουρ-
γός Εξωτερικών Τζον Κέρι, 
ο οποίος δεν απέκλεισε την 
πιθανότητα να διεκδικήσει 
την προεδρία στις εκλογές 
του 2020.
«Το έχω ήδη πει δημοσίως 
ότι δεν απέκλεισα αυτήν την 

πιθανότητα, αλλά δεν είμαι σε θέση να προ-
γραμματίσω ενεργά μια προεκλογική εκστρα-
τεία» είπε ο 75χρονος Κέρι, μιλώντας στο 
τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, στο περιθώριο του 
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Ντα-
βός.
Ο Κέρι χαρακτήρισε «απολύτως ντροπιαστική» 
την παράλυση των ομοσπονδιακών υπηρε-
σιών των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω της σφο-
δρής αντιπαράθεσης των Δημοκρατικών με 
τον Τραμπ με αφορμή τη χρηματοδότηση του 
«τείχους» που θέλει να χτίσει ο πρόεδρος στα 
σύνορα με το Μεξικό. Είναι «δυσάρεστο για τη 
χώρα μας», υπογράμμισε.

διεθνή νέα

Καμάλα Χάρις: Ο «θηλυκός 
Ομπάμα» το αντίπαλο δέος του 
Τραμπ

Η 
σοβιετική περίοδος άφησε ανεξί-
τηλα σημάδια στην ανατολική Ευ-
ρώπη και πολλά από αυτά αποκα-
λύπτονται ακόμα και στη σημερινή 

εποχή, καθώς στο παρελθόν καλύπτονταν 
από πέπλο μυστικότητας: Χαρακτηριστική 
είναι η περίπτωση σειράς σοβιετικών βάσε-
ων-καταφυγίων που προορίζονταν για απο-
θήκευση πυρηνικών όπλων στην Πολωνία, 
τα οποία αποκαλύπτουν μυστικά της σοβι-
ετικής στρατιωτικής στρατηγικής κατά τον 
Ψυχρό Πόλεμο.
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Live 
Science, τα καταφύγια αυτά κατασκευάστη-
καν τη δεκαετία του 1960 και δεν εμφανίζο-
νταν σε χάρτες, ενώ ήταν προσεκτικά παραλ-
λαγμένα για να μην είναι ορατά από αέρος. 
Έγγραφα της περιόδου τα υποδεικνύουν 
ως κέντρα επικοινωνιών, ωστόσο τα κτή-
ρια εξαφανίζονται από τα επίσημα αρχεία 
αμέσως μετά την κατασκευή τους -μάλιστα η 
ΕΣΣΔ αρνιόταν κατηγορηματικά πως διέθετε 
πυρηνικά όπλα οπουδήποτε στην Πολωνία.
Ο αρχαιολόγος Γκρέγκορζ Κιάρζις, βοηθητι-
κός καθηγητής στο Ινστιτούτο Ιστορίας και 
Διεθνών Σχέσεων στην Πολωνία, πραγμα-

τοποίησε την πρώτη σε βάθος εξερεύνηση 
τριών εξ αυτών των εγκαταστάσεων.
Μπαίνοντας στα αρχεία αποχαρακτηρι-
σμένων δορυφορικών φωτογραφιών και 
αναλύοντας σαρώσεις κτηρίων, ο Κιάρζις 
συμπληρώνει το «παζλ» του ρόλου αυτών 
των μυστικών εγκαταστάσεων εν μέσω 
μιας περιόδου όπου το φάσμα του πυρη-
νικού πολέμου μεταξύ των υπερδυνάμεων 
δέσποζε απειλητικό.
Τα ευρήματα της έρευνας του Κιάρζις δημο-
σιεύτηκαν τη Δευτέρα στο First View, 
preview του επιστημονικού περιοδικού 
«Antiquity». Για τους σκοπούς της έρευνάς 
του, ο Κιάρζις εξέτασε τρεις εγκαταλελειμ-
μένες μυστικές εγκαταστάσεις όπου βρίσκο-
νταν πυρηνικά όπλα και στρατιωτικό προ-
σωπικό: μία κοντά στο Ποντμπόρσκο, άλλη 
μία κοντά στο Μπρζεζν Ίκα Κολόνια και η 
τελευταία κοντά στο Τέμπλεβο.
Σε όλες τις περιπτώσεις είχαν χτιστεί στα 
τέλη της δεκαετίας του 1960 και ήταν παρό-
μοια με καταφύγια της ίδιας περιόδου για 
αποθήκευση πυρηνικών όπλων στην ανα-
τολική Γερμανία, στην Τσεχοσλοβακία, στην 
Ουγγαρία και στη Βουλγαρία.

Μυστικές σοβιετικές βάσεις 
πυρηνικών όπλων αποκαλύπτονται 
στην Πολωνία

Ουκρανία: 13 χρόνια κάθειρξη 
για εσχάτη προδοσία στον πρώην 
πρόεδρο Βίκτορ Γιανουκόβιτς 

Ο
υκρανικό δικαστήριο καταδίκασε 
σήμερα τον πρώην πρόεδρο Βί-
κτορ Γιανουκόβιτς σε κάθειρξη 13 
ετών με την κατηγορία της «εσχά-

της προδοσίας», υποστηρίζοντας ότι οι ενέρ-
γειές του άνοιξαν τον δρόμο για την προσάρ-
τηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και τη σύρ-
ραξη στην ανατολική Ουκρανία.
Ο Γιανουκόβιτς κατέφυγε στη Ρωσία το 2014, 
μετά τις μαζικές διαδηλώσεις εναντίον του. Ο 
διάδοχός του στην προεδρία, Πέτρο Πορο-
σένκο, υιοθέτησε φιλοδυτική πολιτική, ανα-
τρέποντας τη φιλορωσική πολιτική που ακο-
λουθούσε ο Γιανουκόβιτς.
«Με τις σκόπιμα παράνομες ενέργειές του, ο 
Γιανουκόβιτς διέπραξε έγκλημα εναντίον των 
θεμελίων της εθνικής κυριαρχίας της Ουκρα-
νίας», είπε ο δικαστής Βλαντισλάβ Ντεβιάτκο. 
Σύμφωνα με την ουκρανική δικαιοσύνη, ο 
πρώην πρόεδρος είχε στείλει μια επιστολή 
στον Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν, με ημε-

ρομηνία 1η Μαρτίου 2014, ζητώντας του να 
χρησιμοποιήσει τον ρωσικό στρατό και τις 
αστυνομικές δυνάμεις για να αποκαταστήσει 
την τάξη στη χώρα του.
Τον Μάρτιο του 2014 η Ρωσία προσάρτησε 
την Κριμαία. Ο Γιανουκόβιτς είχε καθαιρε-
θεί από τις 22 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους, 
μετά τις πολύμηνες, φιλοευρωπαϊκές κινητο-
ποιήσεις της πλατείας Μαϊντάν, που καταπνί-
γηκαν στο αίμα.
Ο Γιανουκόβιτς κρίθηκε επίσης ένοχος για 
«συνέργεια στη διεξαγωγή επιθετικού πολέ-
μου» εναντίον της Ουκρανίας.
Ο συνήγορος του Γιανουκόβιτς ανακοίνωσε 
αμέσως ότι ο πελάτης του, που δεν παρέστη 
στο δικαστήριο, σκοπεύει να ασκήσει έφεση. 
Ο πρώην πρόεδρος είχε δηλώσει πρόσφατα 
ότι το μοναδικό λάθος του ήταν ότι «δεν 
κάλεσε τον στρατό και δεν επέβαλε στρατι-
ωτικό νόμο» για να αποκαταστήσει την τάξη 
την περίοδο των ταραχών στο Κίεβο.



1925 Ιανουαρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
διεθνή νέα

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για 
στρατιωτική επέμβαση από ΗΠΑ 
- Ο Γκουαϊδό αυτοανακηρύχθηκε 
μεταβατικός πρόεδρος και ο Τραμπ 
αμέσως τον αναγνώρισε - Ο στρατός 
στο πλευρό του Μαδούρο - Τι στάση 
κρατάει η ΕΕ

Σ
το χείλος του εμφυλίου βρίσκεται 
η Βενεζουέλα καθώς ο προέδρος 
του κοινοβουλίου της χώρας, Χου-
άν Γκουαϊδό, αποφάσισε να αυ-

τοανακηρυχθεί μεταβατικός πρόεδρος. 
Στο πλευρό του στάθηκαν από την πρώτη 
στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες, με επίση-
μη δημόσια δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ.  
Επίσης εκτός από τις ΗΠΑ, ο Καναδάς και 
πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής α-
νακοίνωσαν ότι αναγνωρίζουν τον πρό-
εδρο της Εθνοσυνέλευσης, του μοναδι-
κού κρατικού θεσμού υπό τον έλεγχο της 
αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, ως τον 
«πρόεδρο εν ενεργεία» της χώρας αυτής, 
καθώς η δεύτερη θητεία του Μαδούρο 
αμφισβητείται από τους πολιτικούς αντι-
πάλους του.
Πλήθος κόσμου ξεχύθηκε στους δρόμους 
για να υποστηρίξει τον Γκουαϊδό, ενώ 
υπήρξαν και βίαια επεισόδια με την αστυ-
νομία κατά την οποία σκο-
τώθηκαν 13 άτομα! Πλέον 
είναι ανοιχτό το ενδεχό-
μενο ακόμα και στρατι-
ωτ ικής επέμβασης από 
τις ΗΠΑ, καθώς η Ουά-
σινγκτον έχει καταστήσει 
σαφές ότι «όλες οι επιλο-
γές» είναι πάνω στο τρα-
πέζι σε περίπτωση που 
ο αρχηγός του κράτους καταφύγει στη 
χρήση βίας εναντίον των διαδηλωτών της 
αντιπολίτευσης.
Από την πλευρά του, ο Νικολάς Μαδούρο, 
με μία σειρά από μηνύματα στο Twitter 
αρνήθηκε να παραιτηθεί και κάλεσε τον 
κόσμο σε «μέγισ τη λαϊκή κινητοποί-
ηση», κάνοντας παράλληλα λόγο γ ια 
αμερικανοκίνητη απόπειρα πραξικοπή-
ματος. «Άνδρες και γυναίκες της πατρί-
δας μας, ηρεμία, συνείδηση   και μέγιστη 
λαϊκή κινητοποίηση για να κερδίσουμε 
την ειρήνη και τη σταθερότητα της Βενε-
ζουέλας. Ας υπερασπιστούμε την κυρι-

αρχία μας, καταδικάζοντας τον φασισμό 
και υψώνοντας τις ιστορικές σημαίες του 
αγώνα του Fabricio Ojeda», έγραψε χαρα-
κτηριστικά, ενώ νωρίτερα είχε αναρτή-
σει φωτογραφίες από τις συγκεντρώσεις 
υπέρ του σε διάφορες περιοχές. 
Το Καράκας ανακοίνωσε επίσης ότι η 
Ουάσινγκτον έχει στη διάθεσή της 72 
ώρες για να διευθετήσει την αποχώρησή 
τους από την επικράτεια, ωστόσο ο Αμε-
ρικανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε 
ότι ο Νικολάς Μαδούρο δεν έχει δικαί-
ωμα να διακόψει τις διμερείς διπλωματι-
κές σχέσεις, ούτε να διώξει τους Αμερι-
κανούς διπλωμάτες από τη λατινοαμερι-
κάνικη χώρα.
Οι ένοπλες δυνάμεις απέρριψαν την από-
φαση του Γκουαϊδό, να αυτοανακηρυχθεί 
μεταβατικός πρόεδρος της Βενεζουέλας, 
τόνισε ο υπουργός Άμυνας της χώρας 
Βλαδίμιρ Παντρίνο. «Η απελπισία και η 
μισαλλοδοξία επιτίθενται στην ειρήνη 
του Έθνους μας. Εμείς, οι στρατιώτες της 
πατρίδας, δεν θα αποδεχθούμε έναν πρό-
εδρο επιβεβλημένο στη σκιά σκοτεινών 
συμφερόντων, ούτε αυτοανακηρυγμένο 
στο περιθώριο του νόμου. Ο στρατός 
υπερασπίζεται το Σύνταγμά μας και είναι 
εγγυητής της εθνικής κυριαρχίας», ανέ-
φερε ο υπουργός μέσω Twitter.

Η Ευρωπα ϊκή Ένωση 
πάντως απέφυγε να ακο-
λουθήσει τα βήματα των 
Ηνωμένων Πολιτειών και 
να αναγνωρίσει τον Γκου-
αϊδό, ως τον μεταβατικό 
πρόεδρο της λατινοαμερι-
κάνικης χώρας, αντίθετα 
απηύθυνε έκκληση να 
ακουστεί η «φωνή» του 

λαού της Βενεζουέλας και να προκηρυ-
χθούν «ελεύθερες» εκλογές.
Πάντως σ την Ισπανία τη νύχτα έγινε 
μεγάλη συγκέντρωση κατά του Μαδούρο.
Αντίθετα, σ το πλευρό του Μαδούρο 
δήλωσε η Τουρκ ία.  «Αδερφέ μου 
Μαδούρο, κρατήσου, η Τουρκία είναι 
μαζί σου», είπε μάλιστα ο Ερντογάν στο 
τηλέφωνο στον Μαδούρο, όπως ενη-
μέρωσε μέσω Twitter ο κυβερνητ ι-
κός εκπρόσωπος Ιμπραήμ Καλίν, που 
μάλισ τα πρόσθεσε και το hashtag 
#WeAreMADURO (ε ίμασ τ ε  με  τον 
Μαδούρο).

Βενεζουέλα: Ενα βήμα από τον 
εμφύλιο - 13 νεκροί σε βίαια 
επεισόδια 

Ο 
παππούς του Αμερικανού 
προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ 
πιθανότατα δεν θα ήταν ευ-
πρόσδεκτος σ τ ις ΗΠΑ αν 

ζούσε σήμερα.
Ο Φρίντριχ Τραμπ, έφτασε στην Αμε-
ρική από το χωριό Κάλσταντ της Γερ-
μανίας το 1885, σε ηλικία 16 ετών. 
Αρχικά δούλεψε για κάποια χρόνια 
στην Ν. Υόρκη ως κουρέας και λίγο 
μετά έκανε την πρώτη του επιχειρη-
ματική κίνηση. Πήγε στην πολιτεία 
της Ουάσινγκτον, σε μια μικρή πόλη 
μεταλλωρύχων και άνοιξε ένα ρεστο-
ράν που διέθετε στους πελάτες του και 
γυναίκες στα πίσω δωμάτια...
Βε λτ ιώνον τας έ τσ ι τα οικονομικά 
του, ο παππούς Τραμπ επέσ τρεψε 
σ την Γερμανία και παντρεύτηκε με 
την Ελίζαμπεθ Κράιστ. Έφυγαν μαζί 
για την Αμερική αλλά μετά από προ-
τροπές της επίσης Γερμανίδας συζύ-
γου του, αποφάσισαν να επισ τρέ-
ψουν στην πατρίδα. Ωστόσο, οι γερ-
μανικές αρχές δεν τους επέτρεψαν 
τον επαναπατρισμό επειδή ο Φρί-
ντριχ Τραμπ είχε αποφύγει να υπη-
ρετήσει την στρατιωτική του θητεία. 
Την επιστολή που έλαβε ο παππούς 
του Τραμπ το 1904, ξέθαψε ο ιστορι-
κός Ρόλαντ Πάουλ. Αποστολέας ήταν 
το Βασίλειο της Βαυαρίας και παρα-
λήπτης ο Φρήντριχ Τραμπ, ο οποίος 
καλείτο να εγκαταλείψει εντός οκτώ 
εβδομάδων τη χώρα επειδή δεν είχε 

εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υπο-
χρεώσεις και δεν είχε ενημερώσει τις 
τοπικές αρχές όταν είχε μεταναστεύ-
σει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έγγραφο 
της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετα-
νάστευσης-στη σειρά 133 αναφέρε-
ται: «Friedr. Trumpf.» age 16, born in 
Kallstadt, Germany Το βασιλικό διά-
ταγμα έγραφε: «ο Αμερικανός πολίτης 
και συνταξιούχος Φρήντριχ Τραμπ» να 
εγκαταλείψει την περιοχή «το αργό-
τερο μέχρι την 1η Μαϊου ... ειδάλλως 
θα απελαθεί». Έτσι ο παππούς και η 
γιαγιά του Ντόναλντ Τραμπ αναγκά-
στηκαν να επιστρέψουν, μόνιμα πια, 
στην Αμερική. Στη Ν. Υόρκη το 1905 
γεννήθηκε ο πατέρας του Ντόναλντ, ο 
Φρεντ Τραμπ....
Εκείνη την εποχή η Ελίζαμπεθ ήταν 
τριών μηνών έγκυος σ τον πατέρα 
του μέλλοντος προέδρου των ΗΠΑ, 
τον Φρεν τ. Το βασ ιλικό διάταγμα 
που καλούσε τον παππού του Τραμπ 
να φύγει απ’ τη Γερμανία «γράφτηκε 
σ’ ένα κοινό κομμάτι χαρτί», γράφει 
η Bild, προσθέτοντας: «Αλλά έμελλε 
να αλλάξει την παγκόσμια ιστορία»... 
Σημειώνεται ότι ο παππούς Φρίντριχ 
πέθανε από ισπανική γρίπη το 1918 σε 
ηλικία μόλις 49 ετών. Πρόλαβε, όμως, 
να αφήσει ένα κομπόδεμα στην οικο-
γένειά του που το χρησιμοποίησε για 
να στήσει μια μικρή εταιρία. Η εταιρία 
λεγόταν E. Trump & Son και ασχολείτο 
με κτηματομεσιτικά.

Ποιος ήταν ο παππούς του 
Τραμπ και γιατί διώχθηκε από 
τη χώρα του

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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οικογένεια

Κυρίες μου, μήπως νομίζετε ότι 
ο άντρας σας δεν ακούει;
Μπορεί να μη λέτε αυτά που θέλει να 
ακούει. Αυτό που θέλει ο άντρας σας 
είναι λόγια επαινετικά και μια επιβεβαί-
ωση από το πιο σημαντικό πρόσωπο 
της ζωής του. Υπάρχουν 5 πράγματα 
που θέλει ο άντρας σου να ακούει από 
σένα. Πρώτον... «Χαίρομαι που είμαι η 
γυναίκα σου.» Δεύτερον... «Είσαι εξαι-
ρετικός πατέρας.» Βαθειά στην καρδιά 
κάθε άντρα υπάρχει η επιθυμία να τον 
βλέπουν ως ήρωα – ιδιαίτερα τα παι-
διά του. Συγκεκριμένα πες στον άντρα 
σου γιατί είναι ο ήρωας των παιδιών 
σας. Και, απόψε στο τραπέζι, την ώρα 
του φαγητού, να πεις στα παιδιά γιατί 
ο μπαμπάς είναι τόσο μοναδικός και 
ξεχωρισ τός. Τρίτον ... «Εξακολουθώ 
να νιώθω έλξη για σένα.» Είναι μύθος 
ότι οι γυναίκες δίνουν σημασία σ την 
εξωτερική τους εμφάν ιση περισσό-
τεο από τους άντρες. Καθώς αρχίζουν 
να πέφτουν τα μαλλιά τους και το στο-
μάχι τους να μεγαλώνει, γίνονται πολύ 
ευαίσθητοι για την εμφάνισή τους. Να 
μην αστειεύεσαι ποτέ για την εξωτερική 
εμφάνιση του άντρα σου. Να του λες ότι 
είναι ένας άντρας φλογερός κι ελκυστι-
κός. Τέταρτον ... «Ειλικρινά σέβομαι την 
απόφαση που πήρες.» Και τέλος, «Σ’ 
ευχαρισ τώ πολύ που με βοήθησες.» 
Όταν ένας άντρας βοηθάει τη γυναίκα 
του , θέλει να του το αναγνωρίζει. Ένα 
απλό «ευχαριστώ» είναι αυτό που θέλει 
όλο κι όλο. 

Άντρες, ξέρετε τι θέλει ν’ ακού-
ει η γυναίκα σας από σας;
 Ακούστε τ ι μπορείτε να πείτε. Πρώ-
τον ... «Ευχαριστώ για όλα όσα κάνεις 
για την οικογένειά μας.» Ναι, δουλεύ-
ετε πολύ. Μπορεί να νομίζετε ότ ι το 
φορτίο σας είναι εκατομμύρια φορές 
πιο βαρύ από της γυναίκας σας. Αλλά 
κι η γυναίκα σας δουλεύει σκληρά ... 
και ένα μικρό ευχαριστώ αξίζει πολλά. 
Δεύτερον ... «Είσαι σπουδαία μητέρα 
και σύζυγος». Αν θέλεις πράγματι να της 
φτιάξεις τη διάθεση για όλη την ημέρα, 
προχώρησε λίγο περισσότερο από ένα 
απλό «ευχαριστώ» και παίνεψέ την για 
το έργο που κάνει. Τρίτον ... «Άσε να το 
κάνω εγώ αυτό». Η γυναίκα σου ανα-
γνωρίζει ότ ι είσαι εξαντ λημένς  όταν 
έρχεσαι σπίτι από τη δουλειά. Κι εκείνη 
μπορεί να είναι. Προθυμοποιήσου λοι-
πόν να τη βοηθήσεις. Άρχισε από κάτι 
μικρό όπως να μαζέψεις τα πιάτα μετά το 

φαγητό. Ή, αν πράγματι θέλεις να πάρεις 
περισσότερους πόντους, βάλε τα ρούχα 
να πλυθούν ή κάνε κάτι που συνήθως 
δεν κάνεις. Τέταρτον ... «Σ’ αγαπώ πάρα 
πολύ». Και τέλος, «Είσαι κούκλα». Ανε-
ξάρτητα από την ηλικία της, από το 
βάρος της ή από τα χρόνια που είσ τε 
παντρεμένοι, η γυναίκα θέλει ν’ ακούει 
ότι ο άντρας της τη βρίσκει ελκυστική. 
Και μην πεις απλά, «Μια χαρά είσαι». 
Αντίθετα, χρησιμοποίησε χαρακτηρι-
σμούς όπως είσαι φανταστική, σπου-
δαία, υπέροχη. 

Υπάρχει ένα σημαντικό τηλε-
φώνημα για σένα: σε φωνά-
ζουν τα παιδιά σου
Είναι πολύ δύσκολο να έχεις επαφή με 
τα παιδιά σου αν ξοδεύεις τον πιο πολύ 
από το χρόνο σου στη δουλειά ... και 
τα παιδιά ξοδεύουν τον πιο πολύ χρόνο 
τους στην τάξη του σχολείου. Κάποια 
οικογένεια το αν τ ιμετωπίζει το θέμα 
αυτό ως εξής: Όταν τα παιδιά έρχονται 
σπίτι από το σχολείο, το πρώτο πράγμα 
που κάνουν – πριν μάλισ τα πάνε σ το 
ψυγείο – είναι να φωνάξουν το μπα-
μπά τους. Δεν είναι κάτι που γίνεται από 
καμιά φορά. Ο μπαμπάς το έχει βάλει 
σ το ημερολόγιό του ... και ξεχωρίζει 
αυτήν την ώρα κάθε μέρα, ώστε να είναι 
διαθέσιμος όταν τον φωνάξουν. Το θέμα 
είναι να εξισορροπήσεις τη δουλειά με 
την οικογενειακή ζωή. Ακόμη κι αν δεν 
υπάρχει κάτι σημαντικό να πει με τα παι-
διά του, αυτά τα σύντομα τηλεφωνή-
ματα θα έχουν μακροπρόθεσμα οφέλη 
και θα κρατήσουν τις γραμμές της επι-
κοινωνίας ανοιχτές.

Νιώθεις μοναξιά στο γάμο σου;
Ίσως να νιώθεις  μοναξιά γιατί ο άντρας 
σου ή η γυναίκα σου δεν είναι ποτέ στο 
σπίτι. Ίσως να είναι στο σπίτι αλλά σε 
μεγάλη απόσ ταση ... θέλε ις μια πιο 
στενή σχέση με το ταίρι σου, θέλεις τη 
συντροφιά του/ τη συντροφιά της. Τι 
μπορείς να κάνεις όταν νιώθεις ότι είστε 
τόσο μακρυά ο ένας από τον άλλον; 
Πρώτον, να συμμεριστείς το πρόβλημά 
σου με τον άντρα σου/ τη γυναίκα σου 
μ’ έναν τρόπο όχι επιθετικό χωρίς να 
κατηγορείς. Να καταλάβει ο άλλος ότι 
τον αγαπάς και θέλεις να ξοδεύεις χρόνο 
μαζί του. Δεύτερον, κατάστρωσε ένα 
σχέδιο ... σκέψου μερικούς τρόπους 
που μπορείτε να περάσετε το χρόνο σας 
μαζί ο ένας κοντά στον άλλον ζεστά και 
ρομαντικά.a

Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την 
Ελληνική οικογένεια με πρακτικές 
συμβουλές για το γάμο, τις 
οικογενειακές σχέσεις,  και 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

To παιδί μου και εγώ
Το ταπεραμέντο στα μωρά 

Ε
ίναι αυτό που λένε οι περισσότερες 
μαμάδες για το μωρό ότι από μικρό 
ήταν πολύ βολικό ή ότι του αρέσουν 
οι ρουτίνες

Το ταπεραμέντο είναι ο τρόπος που κάποιος 
ανταποκρίνεται στον κόσμο. Μπορείτε να 
καταλάβετε πώς αντιδρά το δικό σας παιδί 
μέσα από τις τρεις παρακάτω ποιότητες: το 
πόσο έντονα αντιδρούν σε πράγματα που 
προκαλούν ενθουσιασμό, το πόσο μπο-
ρούν να ελέγξουν τη συμπεριφορά τους και 
αν γίνονται επίμονα αλλά και πώς τα πηγαί-
νουν με την κοινωνικοποίηση. Γι αυτό και οι 
περισσότερες μαμάδες λένε για το μωρό ότι 
από μικρό ήταν πολύ βολικό ή ότι του αρέ-
σουν οι ρουτίνες.
Επομένως, δεν μπορείτε να αλλάξετε το 
ταπεραμέντο του παιδιού γιατί αυτή είναι η 
προσωπικότητά του. Μπορείτε να προσαρ-
μόσετε όμως το πώς το μεγαλώνετε και να 
συμβάλετε σωστά στην ανάπτυξή του. Έτσι 
διακρίνετε και ποιες καταστάσεις το δυσκο-
λεύουν περισσότερο ώστε να το βοηθήστε 
στο να τις χειρίζεται.
Πιο αντιδραστικό: αν έχετε ένα παιδί που 
αντιδρά συνέχεια, μάλλον δέχεται με πολλή 
χαρά τα καλά πράγματα που του συμβαί-
νουν. Αλλά μπορεί να γίνει αρκετά δραμα-
τικό ή έντονο όταν συμβεί κάτι αρνητικό. 
Μάλλον χρειάζεται να μάθει πώς να απαντά 
πιο ήρεμα όταν νιώθει θυμό ή δεν περνάει 
το δικό του. Αυτά τα παιδιά θέλουν να περ-
νούν πολύ χρόνο έξω και είναι ενεργά σε 
σωματικό επίπεδο. Είναι σημαντικό να έχει 
δραστηριότητες αλλά να χαλαρώνει και στο 
σπίτι, ειδικά την ώρα του ύπνου. Αντιθέτως, 
το παιδί που αντιδρά λιγότερο δεν φωνάζει 
και δεν τσακώνεται αλλά δυσκολεύεται να 
υπερασπιστεί τον εαυτό του. Δεν πρέπει να 
το αφήνετε εκτός των οικογενειακών συζη-
τήσεων και είναι καλό να το ενθαρρύνετε να 
κάνει περισσότερα πράγματα εκτός σπιτιού.
Ρυθμίζει καλύτερα τη συμπεριφορά του: 
μπορεί να διαχειριστεί τον εκνευρισμό, 
είναι λιγότερο παρορμητικό και ηρεμεί 
εύκολα. Αυτά τα παιδιά τα καταφέρνουν 
μόνα τους στο σχολείο αλλά τείνουν να γίνο-
νται τελειομανή και χρειάζονται να ξέρουν 
από εσάς ότι δεν πειράζει αν κάνουν λάθος. 
Αν, από την άλλη, δεν μπορεί να ρυθμίσει τη 

συμπεριφορά του, χρειάζεται ενθάρρυνση 
από εσάς και να κάνετε τις δραστηριότητες 
λίγο πιο ευχάριστες.
Κοινωνικό παιδί: θέλει να είναι συνέχεια 
με κόσμο και να καταπιάνεται με αρκετές 
δραστηριότητες. Προσαρμόζεται εύκολα 
και αντιμετωπίζει καλά τις αλλαγές. Μην 
ξεχνάτε όμως ότι είναι σημαντικό να περ-
νάτε χρόνο μόνο οι δυο σας κάποιες στιγ-
μές. Όταν δεν είναι κοινωνικό, δυσκολεύ-
εται με τα άλλα παιδιά και με τις αλλαγές. 
Χρειάζεται τη βοήθειά σας και την ενθάρ-
ρυνση να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
αλλά και να μην φοβάται όταν έρχεται κάτι 
καινούριο.
Ο θυμός ανήκει στα βασικά συναισθήματα 
με τα οποία γεννιόμαστε οπότε ναι, είναι 
απολύτως λογικό να έχετε ένα μωρό που 
κλαίει από θυμό επειδή ξυπνάει και πει-
νάει. Επίσης, μπορεί να χρειάζεται αλλαγή 
πάνας, να πονάει ή να είναι άρρωστο. Και 
υπάρχουν μωρά που αντιδρούν πιο αρνη-
τικά και έντονα από άλλα. Οι κρίσεις και οι 
υστερίες δεν ξεκινούν πριν τους 12 με 18 
μήνες αλλά σε εσάς μπορεί να φαίνεται σαν 
μία μίνι εκδοχή τους.
Αν συνεχίσει να κλαίει με ένταση και 
θυμό αν και έχει ταϊστεί και έχετε αλλάξει 
την πάνα, αφήστε το απλά να ξεθυμάνει. 
Κάποια μωρά χρειάζονται την εκτόνωση 
και την απελευθέρωση έξτρα ενέργειας ενώ 
άλλα το χρειάζονται προκειμένου να κοι-
μηθούν πιο εύκολα. Ακόμα κι αν έχετε ένα 
πολύ βολικό μωρό που δεν σας δημιουργεί 
πρόβλημα, μπορεί να ξεκινήσει το θυμω-
μένο κλάμα όταν εξερευνήσει τι συμβαίνει 
γύρω του αλλά δεν μπορεί να κάνει αυτό 
που θέλει.
Αν το παιδί έχει δύσκολο χαρακτήρα, φρο-
ντίστε να παραμείνετε ψύχραιμη ή κάντε ένα 
διάλειμμα και ζητήστε βοήθεια από άλλον. 
Τα μωρά αντιλαμβάνονται ποιος είναι ανυ-
πόμονος και εκνευρίζεται εύκολα και γίνο-
νται ακόμα πιο θυμωμένα αυξάνοντας το 
επίπεδο κλάματος. Αν είστε χαλαρή και 
ήρεμη, το εισπράττει και το μωρό και ‘ανα-
γκάζεται’ να ηρεμήσει και εκείνο μετά από 
λίγο. Αν κλαίει λόγω κολικών, συζητήστε το 
με το γιατρό σας και να σας προτείνει φυσι-
κές μεθόδους καταπράυνσης.
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Η 
πιο συνηθισμένη δι-
καιολογία για να μη 
κάνει κάποιος γυμνα-
στική είναι η έλλειψη 

χρόνου, λέει ο Glenn Gaesser, 
καθηγητής άσκησης και ευεξίας 
στο College of Health Solutions 
της Αριζόνα. Ο Gaesser συνερ-
γάζεται με τον επίκουρο καθη-
γητή Siddhartha Angadi εδώ 
και μία δεκαετία για να διερευ-
νήσουν τις επιπτώσεις της δια-
λειμματικής προπόνησης υ-
ψηλής έντασης (HIIT: high-
intensity interval training) 
σε διάφορα αποτελέσματα 
για την υγεία. Η HIIT χαρα-
κτηρίζεται από σύντο-
μες εκρήξεις έντονης 
δραστηριότητας.
 Η  HIIT μπορεί να 
προσαρμόζεται στις 
προσωπικές δυνατό-
τητες ενός ατόμου
Οι ειδικοί έχουν συμφω-
νήσει από καιρό ότι οι 
ενήλικες θα πρέπει 
να επιδιώκουν περί-
που 150 λεπτά μέτρια 
σωματική άσκηση την 
εβδομάδα. Όταν οι κατευ-
θυντήριες γραμμές δημο-
σιεύθηκαν για πρώτη 
φορά το 2008, θεωρή-
θηκε ότι, για να επιτευ-
χθούν σημαντικά οφέλη 
για την υγεία, αυτά τα 150 
λεπτά έπρεπε να συγκε-
ντρωθούν σε περιόδους 
τουλάχιστον 30 λεπτών δρα-
στηριότητας κάθε φορά.
Οι έρευνες των Gaesser και 
Angadi έδειξαν ότι όχι μόνο οι 
βραχύτερες περίοδοι φυσι-
κής δραστηριότητας παράγουν 
τα ίδια οφέλη όσο και οι μεγα-
λύτερες περίοδοι, αλλά αν φτά-
σουν από ένα μέτριο επίπεδο 
(κάτι παρόμοιο με έναν γρήγορο 
περίπατο) σε ένα σθεναρό επί-
πεδο κατά το οποίο η αναπνοή 
γίνεται πιο γρήγορη, μπορεί να 
παράγουν περισσότερα οφέλη 
για την υγεία από τις μακρύτε-
ρες, συγκρατημένες περιόδους.
Για παράδειγμα, σε περισσότε-

ρες από μία μελέτες, οι Gaesser 
και Angadi διαπίστωσαν ότι 
η HIIT ήταν καλύτερη από τις 
παραδοσιακές, συνεχείς περιό-
δους άσκησης για τη μείωση της 
αρτηριακής πίεσης. «Οι σύντο-
μες περίοδοι κάνουν πάντοτε 
ό,τι και οι μακρύτερες και μερι-
κές φορές κάτ ι καλύτερο» 
δήλωσε ο Gaesser.
Μια κοινή παρανόηση σχε-
τικά με τη HIIT είναι ότι είναι 
πολύ δύσκολη για τον μέσο 

άνθρωπο. Στην πραγματικό-
τητα, η HIIT προσαρμόζεται 
στις προσωπικές δυνατότη-

τες ενός ατόμου.

Άσκηση και καρκί-
νος του μαστού

Γενικά, μια άσκηση HIIT 
διαρκεί από 30 δευτερό-
λεπτα μέχρι λίγα λεπτά. 
Μπορείτε να ξεκου-
ραστείτε ανάμεσα σε 

κάθε άσκηση, όπως σας 
αρέσει, αρκεί να κάνετε 

αρκετές περιόδους κάθε 
εβδομάδα για να φτάσετε 

μέχρι τα 150 λεπτά. «Οι 
άνθρωποι μπορεί να 
μην μπορούν να κάνουν 

την καθημερινή ρουτίνα 
των 30 λεπτών» δήλωσε ο 
Gaesser.

Αυτό το διάστημα οι δύο 
ερευνητές κάνουν μια 
μελέτη που εξετάζει τις επι-

πτώσεις της HIIT στις καρ-
διές των ασθενών με καρκίνο 

του μαστού. Στις γυναίκες που 
είναι άνω των 60 ετών, οι καρ-
διακές παθήσεις ανταγωνίζο-
νται τον καρκίνο ως αιτία θανά-
του ίσως επειδή η χημειοθερα-
πεία είναι σκληρή για την καρδιά 
τους. Τα αποτελέσματα των πρώ-
των ανθρώπινων δοκιμών που 
πραγματοποιούνται στο εργα-
στήριο των Angadi και Gaesser 
υποδεικνύουν ότι οι καρδιές 
των ασθενών που κάνουν HIIT 
τα πηγαίνουν καλύτερα από εκεί-
νες μιας ομάδας ελέγχου τα μέλη 
της οποίας κλήθηκαν να περπα-
τούν 10.000 βήματα κάθε μέρα.

Η 
καθημερινή λήψη ασπιρίνης από υγιείς ανθρώπους για προλη-
πτικούς λόγους είναι «δίκοπο μαχαίρι», καθώς από τη μία μει-
ώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό, 
από την άλλη όμως αυξάνει ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο 

σοβαρής εσωτερικής αιμορραγίας στον εγκέφαλο, στο στομάχι ή στα έ-
ντερα, επιβεβαιώνει μια νέα επιστημονική έρευνα.
Οι ερευνητές αξιολόγησαν στοιχεία από 13 κλινικές μελέτες που σύγκρι-
ναν τις επιπτώσεις της λήψης ασπιρίνης (καθημερινής δοσολογίας 50 ως 
500 μιλιγκράμ) σε σχέση είτε με ψευδοφάρμακο (πλασίμπο) είτε με καμία 
θεραπεία σε 164.225 ανθρώπους ηλικίας 53 έως 74 ετών χωρίς ιστορικό 
καρδιαγγειακού προβλήματος.
Η μετα-ανάλυση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τακτική λήψη ασπιρί-
νης μειώνει κατά μέσο όρο κατά 15% την πιθανότητα εμφράγματος και 
κατά 19% την πιθανότητα ισχαιμικού εγκεφαλικού, αλλά αυξάνει κατά 
43% τον κίνδυνο σοβαρού αιμορραγικού επεισοδίου.
«Η μελέτη δείχνει ότι υπάρχουν ακόμη ανεπαρκή στοιχεία που επιτρέ-
πουν να συστήσει κάποιος την τακτική χρήση ασπιρίνης για την πρόληψη 
των εμφραγμάτων, των εγκεφαλικών και των καρδιαγγειακών θανάτων 
σε ανθρώπους χωρίς καρδιαγγειακή νόσο. Η χρήση της ασπιρίνης απαι-
τεί συζήτηση του ασθενούς με τον γιατρό, επειδή τα όποια μικρά δυνη-
τικά καρδιαγγειακά οφέλη υπεραντισταθμίζονται από τον πραγματικό 
κίνδυνο σοβαρής αιμορραγίας» δήλωσε ο Ζενγκ.
«Εγείρεται το σοβαρό ερώτημα κατά πόσο οι άνθρωποι που δεν είχαν 
προηγουμένως πάθει έμφραγμα ή εγκεφαλικό πρέπει να παίρνουν ασπι-
ρίνη προκειμένου να μειώσουν τον κίνδυνο για μελλοντικά καρδιαγγει-
ακά επεισόδια. Κατά την άποψή μου δεν δικαιολογείται χρήση ρουτίνας 
της ασπιρίνης σε υγιείς ανθρώπους» πρόσθεσε, σύμφωνα με το Reuters 
και το Γαλλικό Πρακτορείο. 

Ό
ποιος θέλει να περιορί-
σει τις κακές συνήθειες 
κατανάλωσης ανθυγιει-
νών σνακ έχει τώρα μια 

νέα τεχνική στη διάθεσή του. Μια 
μελέτη δείχνει ότι η μυρωδιά των 
τροφίμων για περισσότερο από δύο 
λεπτά φτάνει για να σταματήσει την 
επιθυμία τους.
Ενώ η πρώτη μυρωδιά ενός λιπαρού 
σνακ είναι πιθανό να προκαλέσει 
την όρεξή σας, η έρευνα δείχνει ότι 
η παρατεταμένη έκθεση στη μυρω-
διά λειτουργεί αποτρεπτικά - και θα 
μπορούσε να προσφέρει μια νέα 
μέθοδο για να διατηρήσετε εσείς ή 
τα παιδιά σας μια πιο υγιεινή δια-
τροφή.
Η ερευνητική ομάδα έδειξε ότι 
η έκθεση στις αρχικά ελκυστικές 
μυρωδιές είναι αρκετή για να προ-
καλέσει μια ανταμοιβή στον εγκέ-
φαλο που μας αφήνει ικανοποιημέ-
νους.
«Η μυρωδιά μπορεί να είναι ένα 
ισχυρό εργαλείο για να αντισταθείτε 
στην επιθυμία για λιπαρά τρόφιμα», 
λέει ο Dipayan Biswas από το Πανε-
πιστήμιο της Νότιας Φλόριντα. «Στην 
πραγματικότητα, τα λεπτά αισθητή-
ρια ερεθίσματα όπως οι μυρωδιές 
μπορούν να είναι πιο αποτελεσμα-
τικά να επηρεάσουν τις επιλογές των 
παιδιών και των ενηλίκων από τις 
περιοριστικές πολιτικές».
Φανταστείτε πώς αυτό θα μπο-
ρούσε να λειτουργήσει σε μια σχο-
λική καντίνα ή ένα σούπερ μάρκετ. 
Τα παιδιά ή οι πελάτες θα μπορού-
σαν να κατευθυνθούν προς το τμήμα 
φρέσκων φρούτων μετά από 2 λεπτά 
λήψης γλυκού αρώματος ψημένων 
μπισκότων.
Χρησιμοποιώντας σε ένα σχολικό 
κυλικείο και ένα σούπερ μάρκετ - 
διαδίδοντας διακριτικά τις μυρω-
διές όπως τα μήλα, τις φράουλες, τις 
πίτσες και τα μπισκότα - οι ερευνητές 
βρήκαν ότι οι μυρωδιές από τα πιο 
ανθυγιεινά τρόφιμα (πίτσες και μπι-
σκότα) μπορούσαν να κατευθύνουν 
κάποιον στα υγιεινά τρόφιμα.
Στη σχολική καντίνα στις ΗΠΑ, για 
παράδειγμα, όπου περίπου 900 
παιδιά έφτασαν για μεσημεριανό 
γεύμα, ο αριθμός των ανθυγιει-
νών τροφών έπεσε στο 21,4% με τη 
μυρωδιά της πίτσας σε σύγκριση με 
το 37% με μια μυρωδιά του μήλου 
και 36,5% με καμία μυρωδιά.

Τέχνασμα δύο 
λεπτών σταματά 
τη λαχτάρα για 
λιπαρά τρόφιμα

«Δίκοπο μαχαίρι» η 
καθημερινή λήψη ασπιρίνης 
για προληπτικούς λόγους

Οι σύντομες περίοδοι 
έντονης άσκησης έχουν 
σημαντικά οφέλη

υγεία

Σε μια νέα μελέτη, οι επι-
στήμονες διερευνούν μια 
διατροφική θεραπεία σχε-

τικά με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Οι 
Ramon Velazquez και Salvatore 
Oddo, εξέτασαν τις επιπτώ-
σεις της χολίνης, μιας θρεπτικής 
ουσίας που μπορεί να βοηθάει 
στη διατήρηση της μνήμης.
Η χολίνη προστατεύει τον εγκέ-
φαλο από τη νόσο Αλτσχάιμερ 
με δύο τουλάχιστον τρόπους, 
οι οποίοι διερευνώνται στη νέα 
μελέτη. Πρώτον, μειώνει τα επί-
πεδα ομοκυστεΐνης, ενός αμινο-
ξέος που μπορεί να δράσει ως 
ισχυρή νευροτοξίνη, συμβάλλο-
ντας στα χαρακτηριστικά γνωρί-
σματα της νόσου. Η ομοκυστεΐνη 
είναι γνωστό ότι διπλασιάζει τον 
κίνδυνο ανάπτυξης Αλτσχάιμερ 
και βρίσκεται σε αυξημένα επί-
πεδα σε ασθενείς με τη νόσο. Η 

χολίνη εκτελεί ένα χημικό μετα-
σχηματισμό, μετατρέποντας την 
επιβλαβή ομοκυστεΐνη στη χρή-
σιμη μεθειονίνη.
Δεύτερον, η χολίνης κάνει λιγό-
τερο ενεργά τα μικρογλοία, τα 
κύτταρα που είναι υπεύθυνα για 
την απομάκρυνση των σκουπι-
διών από τον εγκέφαλο. Ενώ οι 
λειτουργίες εκκαθάρισης είναι 
απαραίτητες για την υγεία του 
εγκεφάλου, τα πολύ δραστικά 
μικρογλοία μπορεί να ξεφύγουν 
από τον έλεγχο, όπως συμβαί-
νει κατά τη διάρκεια της νόσου 
Αλτσχάιμερ. Η υπερ-ενεργο-
ποίηση προκαλεί φλεγμονή του 
εγκεφάλου και μπορεί τελικά να 
οδηγήσει σε θάνατο νευρώνων. 
Η χολίνη μειώνει αυτή την ενερ-
γοποίηση προσφέροντας περαι-
τέρω προστασία από τις κατα-
στροφές τύπου Αλτσχάιμερ.

Μπορεί η χολίνη να βοηθήσει στην 
καταπολέμηση της νόσου Αλτσχάιμερ;
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ιστορίες

Τ
ο «κίνημα των Ζηλωτών» της Θεσσαλονίκης υπό τον Αν-
δρέα Παλαιολόγο και η δημιουργία μιας άτυπης λαϊκής 
δημοκρατίας που επικράτησε για μια επταετία, αποτελεί 
ένα γεγονός που κατέχει εξέχουσα θέση στην παγκόσμια 

κοινωνική ιστορία των λαών.
Κυρίαρχη τάξη στην κοινωνική ζωή της εποχής ήταν οι πλούσιοι, 
ευγενείς, γαιοκτήμονες φαιουδάρχες, οι ανώτεροι αξιωματικοί 
του στρατού και του στόλου, αλλά και ο κλήρος.
Αυτοί ήταν οι λεγόμενοι «δυνατοί» που τους βρίσκουμε στα 
βυζαντινά κείμενα και σαν «ευπατρίδες», «άρχοντες», «προύχο-
ντες», «επιφανείς», «υψηλούς».
Οι υπόλοιποι, ο λαός δηλαδή, ήταν οι «δουλοπάροικοι» ή 
«πάροικοι» ή «εναπόγραφοι» που χωρίς να είναι δούλοι, είχαν 
ελάχιστα δικαιώματα. Ήταν «μισοελεύθεροι», αλλά δεμένοι με 
τη γη σαν εξάρτημα της, με υποχρέωση να την καλλιεργούν και 
να εργάζονται σε διάφορα πόστα με μικρές αμοιβές, ίσα – ίσα για 
να μπορούν να ζουν μια ζωή με στερήσεις, αποκομμένοι από τον 
διοικητικό μηχανισμό του κράτους. Από τα τέλη όμως του 11ου 
αιώνα δημιουργείται μια νέα τάξη «αστών – εμπόρων».
Η «κλειστή» οικονομία της παραγωγής και κατανάλωσης των 
αγαθών στον ίδιο τόπο έσπασε από την είσοδο του εμπορίου και 
της μεταποίησης πάνω σε προϊόντα ευρύτερου ενδιαφέροντος. 
Η νέα τάξη άρχισε να δημιουργεί νέα κατάσταση και να αγωνίζε-
ται να κατακτήσει χώρους στην κοινωνική δομή των πόλεων και 
των λιμανιών όπως ήταν η Θεσσαλονίκη, η Δημητριάδα, η Κόριν-

θος, η Αθήνα, η Κέρκυρα, η Πάτρα, ή Θήβα και πολλές άλλες, οι 
οποίες ως τότε κατέχονταν από τους άρχοντες.
Μαζί με τους «μέσους» ή «αστούς» που εδραίωναν καθημερινά 
τη θέση τους έχοντας στα χέρια τους το εμπόριο, τα εργαστή-
ρια και τις μεταφορές (χερσαίες ή θαλάσσιες), τάχθηκαν και οι 
εξαθλιωμένες από την εκμετάλλευση λαϊκές μάζες, οι λεγόμενοι 
«μικροί».
Η Θεσσαλονίκη την εποχή αυτή (πρώτο μισό του 14ου αιώνα), με 
έναν πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους, μαζί με τους πρό-
σφυγες που μαζεύτηκαν στην περιτειχισμένη πόλη για ασφάλεια, 
με ένα λιμάνι με μεγάλη κίνηση, με τα κύρια οδικά και θαλάσσια 
δίκτυα που ξεκινούσαν ή περνούσαν από αυτή και με μια πνευμα-
τική αναγέννηση, αποτέλεσε κέντρο σημαντικής ανακατάταξης.

Η αντίδραση των Ζηλωτών στην αισχροκέρδεια 
και την παράλογη φορολογία
Στην πόλη όμως, την εποχή αυτή, εμφανίζεται έντονη οικονομική 
κρίση αφού οι Σέρβοι και οι Τούρκοι «έκλεισαν» τους εμπορι-
κούς της δρόμους. Αποτέλεσμα ήταν να οργιάζει η αισχροκέρ-
δεια των πλουσίων, οι οποίοι δάνειζαν χρήματα στους οικονο-
μικά ανήμπορους κατοίκους, με υψηλούς τόκους και απάνθρω-
πους όρους.
Οι ίδιοι οι άρχοντες, περίπου πενήντα οικογένειες που είχαν όλες 
τις εξουσίες της πόλης στα χέρια τους, καταπίεζαν τις λαϊκές μάζες 
με διάφορους περιορισμούς και φορολογίες.

Ο Ιωάννης ΣΤ’ Καντακουζηνός ήταν Βυζαντινός αυτοκράτορας 
και ιστορικός, ο οποίος κάθισε στο θρόνο από το 1341 μέχρι την 
εκούσια παραίτησή του το 1354.
Στην κατάσταση αυτή αντέδρασαν οι «Ζηλωτές», που ήταν μια 
οργάνωση εμπόρων και βιοτεχνών, κυρίως με την υποστήριξη 
των διάφορων επαγγελματικών «συντεχνιών» της πόλης και του 
λαού που συγκροτούσε τον «δήμο» της Θεσσαλονίκης.
Όταν το 1341 πέθανε ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Γ’ στην Κων-
σταντινούπολη, οι άρχοντες και οι προύχοντες που έβλεπαν 
τη θέση τους να κινδυνεύει όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά 
σε άλλες πόλεις κι επαρχίες του κράτους όπως η Ανδριανού-
πολη, Φερές, Ποτίδαια, Ηράκλεια, θέλησαν να τοποθετήσουν 
στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης τον Κατακουζηνό, άνθρωπο 
μεγάλης παιδείας αλλά πολύ φιλόδοξο. Έτσι, στέφεται «αυτο-
κράτορας» στο Διδυμότειχο, για να αρχίσει ένας νέος εμφύλιος 
μεταξύ αυτού και των οπαδών του από τη μια και του παλατιού 
από την άλλη.
Το γεγονός ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών στη Θεσσαλονίκη, 
όπου κάτω από το πρόσχημα της προστασίας του νόμιμου δικαι-
ώματος στον θρόνο των Παλαιολόγων, πραγματοποιείται το 
κίνημα των Ζηλωτών το 1342.
Καταλύονται τότε όλες οι τοπικές αρχές της πόλης και τις εξουσίες 
αναλαμβάνουν στελέχη του κινήματος. Ο φίλος του Καντακουζη-
νού, στρατοπεδάρχης της πόλης, Θεόδωρος Συναδηνός, μαζί με 
πολλούς τρομοκρατημένους ευγενείς, καταφεύγουν στο φρού-

ριο του Γυναικόκαστρου στο σημερινό Κιλκίς, για να σωθούν 
από το μένος των επαναστατημένων λαϊκών μαζών της Θεσσα-
λονίκης. Τόσο ο βυζαντινός συγγραφέας Νικηφόρος Γρηγοράς, 
όσο και ο ίδιος ο Καντακουζηνός που υπήρξε και συγγραφέας, 
εξιστορούν με δέος αλλά και με μίσος και προκατάληψη τα γεγο-
νότα που ακολούθησαν στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Οι σφαγές των ευγενών
Τα σπίτια των ευγενών γκρεμίζονται και ακολουθούν σφαγές 
στον δρόμο, όσων από το αρχοντολόι της πόλης συλλαμβάνο-
νταν να είναι κρυμμένοι σε υπόγεια, σε στέρνες ακόμα και στους 
ναούς.
Η πόλη κλείνει τις πύλες της και ελέγχεται από τους Ζηλωτές, οι 
οποίοι οργανώνουν μαζί με τον επισιτισμό του πληθυσμού και 
την άμυνα της.
Ο Καντακουζηνός θορυβημένος, στέλνει τότε στρατό κατά της 
Θεσσαλονίκης και συγχρόνως ζητάει βοήθεια από τον «κράλη» 
της Σερβίας, ο οποίος τον βοήθησε να ανέλθει παράνομα στην 
εξουσία.
Τα στρατεύματά του καταλαμβάνουν εύκολα το φρούριο της 
Ρεντίνας που προστάτευε την πόλη και βάδισαν κατά της Θεσ-
σαλονίκης.
Τους Ζηλωτές όμως σπεύδει να ενισχύσει με στρατό το παλάτι 
και με επικεφαλής τον Ανδρόνικο και Θωμά Παλαιολόγο, ενώ 50 
πολεμικά πλοία με τον Αλέξιο Απόκαυκο σπεύδουν να προστα-

τέψουν τη Θεσσαλονίκη και από τη θάλασσα.
Η επανάσταση των Ζηλωτών σώζεται και ο Καντακουζηνός απο-
σύρεται ταπεινωμένος, αφού έχασε και το φρούριο του Γυναικό-
καστρου.
Το 1345 κι ενώ οι Ζηλωτές είχαν πια οργανώσει ολοκληρωτικά 
την πόλη με ένα σύστημα που όπως κατέγραψε ο συγγραφέας 
Γρηγοράς, «δεν έμοιαζε με κανένα γνωστό πολίτευμα», οι ευγε-
νείς της πόλης – όσοι απέμειναν- οργάνωσαν μια συνωμοσία 
κατά των Ζηλωτών παίρνοντας με το μέρος τους και τον μεγάλο 
δούκα Ιωάννη Απόκαυκο. Ο πατέρας του, Αλέξιος, τον είχε τοπο-
θετήσει διοικητή της Θεσσαλονίκης. Ο Απόκαυκος με δόλο σκό-
τωσε σε μια απόκεντρη συνοικία της Θεσσαλονίκης τον Μιχαήλ 
Παλαιολόγο, που ήταν αρχηγός των Ζηλωτών και κατέλαβε την 
εξουσία της πόλης μαζί με τους φίλους του ευγενείς. Όλα τα στε-
λέχη των Ζηλωτών φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν φρικτά.
Στην πόλη επικρατεί αναβρασμός και νέο κίνημα Ζηλωτών εμφα-
νίστηκε, καθώς μαθεύτηκε ότι ο Απόκαυκος μαζί με τον Καντα-
κουζηνό ετοιμάζεται να του παραδώσει την πόλη έναντι «τιμών».
Το κίνημα με αρχηγούς τον Ανδρέα Παλαιολόγο και τον Γεώρ-
γιο Κοκκαλά και κύρια μέλη της ναυτικής συντεχνίας της πόλης, 
τους «παραθαλάσσιους», όπως τους ονόμαζε ο Καντακουζηνός 
επιτυγχάνει. Η εκδίκηση του επαναστατημένου πλήθους ήταν 
σκληρή.
Οι ευγενείς σφαγιάστηκαν και εξευτελίστηκαν δημοσίως. Τρομο-
κρατία επικράτησε σε ολόκληρη την πόλη με την ανακατάληψή 
της από τους Ζηλωτές, οι οποίοι αυτή τη φορά ήταν αποφασισμέ-
νοι και άκαμπτοι να εξοντώσουν τους ευγενείς και τους πλούσι-
ους από τους οποίους είχαν υποφέρει.

Η διακυβέρνηση των Ζηλωτών
Παρά το γεγονός ότι λείπουν πηγές για τον τρόπο με τον οποίο 
οι Ζηλωτές οργάνωσαν και λειτούργησαν τη «λαϊκή δημοκρα-
τία» της Θεσσαλονίκης, από μαρτυρίες προκύπτει ότι τα τέσσερα 
τελευταία χρόνια της επικράτησης τους, η πόλη οργανώθηκε με 
βάση τους νέους θεσμούς που υπαγόρευαν το κοινό συμφέρον 
και η θέληση του πληθυσμού της πόλης προσπάθησε να αποτινά-
ξει μόνιμα την απάνθρωπη καταπίεση των αρχόντων.
Οι Ζηλωτές υπερασπίστηκαν τα συμφέροντα των χαμηλών 
τάξεων  απέναντι στους πλούσιους και τους δυνατούς και εγκατέ-
στησαν λαϊκή Δημοκρατία για επτά χρόνια.
Οι Ζηλωτές γκρέμισαν τους ευγενείς από την εξουσία και κυβέρ-
νησαν πραγματοποιώντας πολλές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις 
που βελτίωσαν τις συνθήκες ζωής των λαϊκών μαζών. Τα εισοδή-
ματα των πλούσιων αρχόντων και των εκκλησιών δεσμεύτηκαν 
για να βοηθηθούν οι ασθενέστερα οικονομικές τάξεις και για να 
εξοπλιστεί στρατός διοικούμενος από τους Ζηλωτές.
Η εκλογή αρχόντων γινόταν όχι πια από μια συγκεκριμένη μερίδα 
των κατοίκων, αλλά από το σύνολο τους. Τα δημόσια αξιώματα 
έπαψαν πια προνόμιο της αριστοκρατίας. Ακόμα και οι θρησκευ-
τικοί αρχηγοί εκλέγονταν από τον λαό.
Αυτός ήταν και ο λόγος που οι Ζηλωτές δεν επέτρεψαν την είσοδο 
στην πόλη του Γρηγορίου Παλαμά, όταν το 1347 στάλθηκε ως 
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης από το Πατριαρχείο. Η ακίνητη 
περιουσία ανήκε στο «δήμο», ενώ καταργήθηκαν όλα τα προνό-
μια των διαφόρων τάξεων και ομάδων.
Το 1349 οι Ζηλωτές πέρασαν δύσκολες μέρες, αφού ο Καντα-
κουζηνός εφήρμοσε οικονομικό αποκλεισμό σε όλη τη βυζα-
ντινή επικράτεια και στη Θεσσαλονίκη και οργάνωσε την ανα-
τροπή τους. Ο Αλέξιος Μετοχίτης, άνθρωπος του Καντακουζη-
νού, οργάνωσε νέα συνωμοσία στην πόλη κατά των Ζηλωτών, 
αφού κατόρθωσε να διασπάσει την ενότητα της ναυτικής συντε-
χνίας που αποτελούσε τον κύριο κορμό της επαναστατικής οργά-
νωσης των κατοίκων.
Το καλοκαίρι του 1349 ξέσπασε στη Θεσσαλονίκη η αντεπανά-
σταση κατά των Ζηλωτών.
Ο αρχηγός τους, Ανδρέας Παλαιολόγος έφυγε από την πόλη. Το 
σπίτι του και τα σπίτια των κύριων συνεργατών του κάηκαν.
Μάχες σκληρές δόθηκαν στη Θεσσαλονίκη για πολλές μέρες. 
Για τη βοήθεια του Μετοχίτη έσπευσαν με αίτημα του Καντακου-
ζηνού τουρκικά στρατεύματα με επικεφαλής τον Σουλεϊμάν. Οι 
Τούρκοι ύστερα από σκληρή αντίσταση των Ζηλωτών της Θεσ-
σαλονίκης πήραν την πόλη και την παρέδωσαν στον Καντακου-
ζηνό, ο οποίος το φθινόπωρο του 1349 μπήκε νικητής και τρο-
παιούχος στην πόλη.

Η Θεσσαλονίκη και οι Ζηλώτες
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απόψεις

ΟΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑΡΗΔΕΣ

Τ
ο προσδόκιμο ζωής είναι σήμερα υψηλότερο από 
ποτέ. Ολοένα οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και 
ο ηλικιωμένος πληθυσμός μεγαλώνει. 
Παραδοσιακά, "μεγάλη ηλικία” θεωρείται αυτή 

άνω των  85 ετών. Δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξής 
της, «μεγάλης ηλικίας»,  ο πληθυσμός ηλικίας άνω των 90 
ετών αξίζει μια πιο προσεκτική ματιά.
Οι άνθρωποι ηλικίας άνω των 90 ετών αποτελούν 
σήμερα το 4,7% του ηλικιωμένου πληθυσμού (ηλικίας 65 
ετών και άνω) διπλάσιο απ ότι ήταν το 1980. 
Οι σημερινοί ενενηντάρηδες δεν ζουν πλουσιοπάροχα, 
περίπου το ένα τέταρτο απ αυτούς ζουν στη φτώχεια. Οι 
περισσότεροι των ενενηντάρηδων έχουν κατά βάση εισό-
δημα το CPP, OAS, και το συμπλήρωμα εισοδήματος.
Η  πλειοψηφία των ατόμων άνω των 90 ετών αναφέρουν 
ότι έχουν μία ή περισσότερες αναπηρίες. 
Σχεδόν όλοι οι ενενηντάρηδες που ζουν 
σε γηροκομεία έχουν κάποια αναπηρία 
(98%).  Έχουν δυσκολία να ζουν μόνοι 
τους και να εκτελούν γενικές καθημερινές 
δραστηριότητες.  Τα προβλήματα κινητι-
κότητας, και το ανέβασμα σκαλοπατιών 
είναι  οι πιο συνηθισμένες δυσκολίες. 
Αυτό δείχνει ότι πολλοί ενενηντάρηδες 
που ζουν ακόμα σπίτι τους χρειάζονται  
βοήθεια με τις καθημερινές τους δραστη-
ριότητες.
Απροσδόκητα ένα υψηλό ποσοστό (625) 
των σημερινών ενενηντάρηδων έχουν  
τελειώσει  το γυμνάσιο και περίπου το 
25% έχουν  τελειώσει το λύκειο η παρα-
πάνω. Δηλαδή η μεγαλύτερης μόρφωσης  
φτάνουν μεγαλύτερες ηλικίες! Φαινεται 
ότι είχαν καλλίτερη ζωή λιγότερες ταλαι-
πωρίες και πρόσεχαν την υγειά τους καλ-
λίτερα.

Υπάρχουν στατιστικές διάφορες μεταξύ αν-
δρών και γυναικών
Οι άνθρωποι  της ηλικιακής ομάδας άνω των 90 είναι επί-
σης πιθανότερο να είναι γυναίκες και χήρες.  Μεταξύ του 
πληθυσμού των 90 ετών και άνω, οι γυναίκες ξεπερνούν 
τους άνδρες σε αναλογία περίπου 3 προς 1.  Όσο μεγαλύ-
τερη είναι η ηλικία τόσο υψηλότερη είναι η αναλογία των 
γυναικών που ξεπερνούν τους άνδρες.
Περισσότερο από το 80% των γυναικών ηλικίας άνω των 
90 ετών είναι χήρες. 40% των γυναικών ζουν μόνες τους 
και ένα άλλο 25% ζει σε γηροκομείο. Λιγότερο από το 
ένα τρίτο των γυναικών αυτής της ηλικιακής ομάδας ζουν 
σε ένα νοικοκυριό με μέλη της οικογένειας και  ή μη συν-
δεδεμένα άτομα.
Μόνο το 40% των ανδρών αυτής της ηλικίας έχουν τις 
συζύγους τους.  50%  των ανδρών ηλικίας άνω των 90 
ετών ζουν σε νοικοκυριό με μέλη της οικογένειας τους 
ή αλλά άσχετα άτομα.  Λιγότερο από το ένα τρίτο των 
ανδρών ζουν μόνοι τους, και περίπου το 15% ζουν σε 
γηροκομεί.
Λιγα λόγια για ατο γηροκομείο που πολλοί το θεωρούν 
κατάρα. Η πιθανότητα ενός ατόμου μεγάλης ηλικίας να 
ζήσει σε γηροκομείο αυξάνεται με την ηλικία. 
Περίπου το 1% των ατόμων με ηλικία άνω των 60 ετών,  

3% στην ηλικία των άνω των 70 ετών, 
20% στην ηλικία άνω των 80 ετών και  
40% στην ηλικία της πρώτης 5ετιας των 90 ζουν σε γηρο-
κομία.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΑ 55 ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ? 
ΞΑΝΑΣΚΕΨΟΥ ΤΟ!
Τα τελευταία 60 χρόνια το προσδόκιμο ζωής έχει αυξη-
θεί δραματικά. Τα παιδιά που γεννήθηκαν στον Καναδά 
από το 2010 και μετα έχουν λόγους να προσδοκούν ότι 
μπορεί να ζήσουν για περισσότερα από 100 χρόνια! 
Αυτά είναι τα καλά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι συλλογικά 
θα χρειαστεί να βρούμε τρόπους για να στηρίξουμε οικο-
νομικά μια ζωή τόσων χρόνων.
Το αυξημένο προσδόκιμο ζωής σε συνδυασμό με τις 

χαμηλές αποδόσεις των μακροπρόθεσμων επενδύσεων 
θα προκαλέσει ένα τεράστιο παγκόσμιο συνταξιοδοτικό 
κενό αποταμίευσης. Το κενό αποταμίευσης των συνταξι-
οδοτικών παροχών αναφέρεται σε ό, τι ποσό λείπει προ-
κειμένου να λάβουν οι συνταξιούχοι μια σύνταξη από 
όλα τα ταμεία  CPP, OAS, RRSP,  προσωπική αποταμίευση 
και  συνταξιοδοτικά προγράμματα της εταιρείας στο 70% 
του ετήσιου εισοδήματός τους πριν από τη συνταξιοδό-
τηση. Το κενό αυτό μπορεί φυσικά να μειωθεί εάν μειώ-
σουμε την προσδοκία του συνταξιοδοτικού εισοδήμα-
τος από το 70% στο 60%, 50% ή ακόμα και στο 40% του 
εισοδήματος πριν από τη συνταξιοδότηση. Αυτό όμως 
σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι θα ζουν σε συνθήκες φτώ-
χειας!
Εν τω μεταξύ, ο παγκόσμιος πληθυσμός ηλικίας 65 ετών 
και άνω αυξάνεται. Δεδομένου ότι ο πληθυσμός που 
εργάζεται  δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα, θα βρε-
θούμε σε μια κατάσταση όπου ο αριθμός των συνταξι-
ούχων θα αυξηθεί, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων θα 
μειωθεί. Αυτός ο παράγων, ασκεί μια μεγάλη πίεση στα 
δημόσια συνταξιοδοτικά προγράμματα.  Στην πραγμα-
τικότητα, οι συνταξιούχοι της γενεάς των baby boomers 
μπορεί να χρεοκοπήσουν τη γενεά των millennials !
Η ηλικία συνταξιοδότησης των 65 ετών καθιερώθηκε  
πριν από περίπου 50 χρόνια, όταν το προσδόκιμο ζωής 

ήταν 72! Τώρα που το προσδόκιμο ζωής είναι πολύ υψη-
λότερο, η ηλικία συνταξιοδότησης πρέπει να καθοριστεί 
επίσης πιο ψηλά. Πολλές χώρες το έκαναν ήδη ανεβάζο-
ντας την ηλικία συνταξιοδότησης στα 67.
Στον Καναδά, περπατάμε πάνω σε μια λεπτή γραμμή. 
Πολλοί Καναδοί είναι ήδη κακώς προετοιμασμένοι  για 
συνταξιοδότηση. Το δημόσιο συνταξιοδοτικό πρό-
γραμμα CPP είναι ανεπαρκές, οπότε αν δεν έχετε επί-
σης ένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης καθορισμένων 
παροχών, θα πρέπει να αποταμιεύσετε πολλά χρήματα 
σε RRSP για τα γεράματα σας. Εκτός αν έχετε αποθη-
κεύσει μια μικρή περιουσία, μια πρόωρη συνταξιοδό-
τηση στα 55 ("Ελευθερία στα 55") θα είναι ένα μακρινό 
όνειρο. Σύμφωνα με τις στατιστικές του Καναδά, οι ετή-
σιες RRSP αποταμιεύσεις των Καναδών ηλικίας από 25 

έως 54 ετών όχι μόνο δεν αυξήθηκαν αλλά 
μειώθηκαν κατά 16% από το 2000 έως το 
2013.  Καθαρά λοιπόν  καθώς το προσδό-
κιμο ζωής αυξάνει, οι προοπτικές πρώ-
ιμης συνταξιοδότησης φαίνονται ακόμη 
πιο ζοφερές.
Υπάρχει λύση?
Οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας πρέ-
πει να ενθαρρυνθούν να συνεχίσουν να 
εργάζονται όσο το δυνατόν περισσότερο. 
Ωστόσο, παρά τις ιατρικές και φαρμακευ-
τικές εξελίξεις, οι άνθρωποι των 65 ετών 
δεν αισθάνονται  τόσο δυναμικοί και δρα-
στήριοι ώστε να εργάζονται και να κάνουν 
αυτά που έκαναν στα 25. Οι χειρωνακτι-
κές εργασίες απαιτούν πολλή περισσό-
τερη ενέργεια και τα ηλικιωμένα άτομα 
δεν είναι δυνατόν να αναμένεται να εκτε-
λούν και να παράγουν το ίδιο καλά και σε 
προχωρημένη ηλικία.  
Το σύνολο των ατόμων στο εργατικό δυνα-

μικό θα μειωθεί καθώς περισσότεροι άνθρωποι συντα-
ξιοδοτούνται από ό, τι εισέρχονται στο εργατικό δυνα-
μικό. Καναδικές στατιστικές υποδεικνύουν  ότι μέχρι το 
2030, το έτος κατά το οποίο οι νεαρότεροι baby boomers  
θα φτάσουν τα 65, περίπου 25% του πληθυσμού του 
Καναδά θα είναι 65 η μεγαλύτεροι σε ηλικία.  Στις επαρ-
χίες του Ατλαντικού , ειδικά στη Nova Scotia και στο New 
Brunswick, το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο. Και 
όμως το 2013 το ίδιο ποσοστό ήταν μόλις 15,3%. . 
Η γήρανση του πληθυσμού σίγουρα απαιτεί νέες πολι-
τικές και κυβερνητικά προγράμματα με επίκεντρο τους 
ηλικιωμένους.
Ένας αυξανόμενος αριθμός ηλικιωμένων επιλέγουν να 
καθυστερήσουν τη συνταξιοδότηση τους και περίπου 
ένας στους πέντε μεταξύ της ηλικίας 65 και 69 εξακολου-
θεί να εργάζεται. Η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να πείσει 
ακόμη περισσότερους ηλικιωμένους, να παραμείνουν 
εργαζόμενοι και να εισπράττουν  ένα paycheque αντί 
περιορισμένης σύνταξης.
Για να πετύχει στη προσπάθεια της αυτή η κυβέρνηση 
πρέπει να παράσχει φορολογικά κίνητρα με χαμηλότε-
ρους φορολογικούς συντελεστές για εργαζομένους υπε-
ρήλικες, φορολογικές εκπτώσεις και απαλλαγές ώστε  να 
δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για τη συνέχισης της 
εργασίας



28 25 Ιανουαρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΠΟΝΤΙΚΙ



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 29TOΡΟΝΤΟ
25 Ιανουαρίου 2019

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥOMOΓΕΝΕΙΑ



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ30 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

25 Ιανουαρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΜΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΝΕΟ ΚΑΙ 
ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΜΑΣ

«ΠΑΤΕΡ ΜΙΧΑΗΛ»  ::  «ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ»
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Π
αρουσία αρκετού κόσμου (παρόλο που είχε -35) 
την περασμένη Κυριακή ο Σεβασμιότατος Μη-
τροπολίτης Σωτήριος τίμησε έναν «στρατιώτη 
του», μιας και είπε πως η εκκλησία για να πά-

ει καλά πρέπει να έχει και να λειτουργεί να λειτουργεί με 
στρατιωτική πειθαρχία. Ο πάτερ Μιχαήλ Μιχαήλ από τον Ι-
.Ν. της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, κλείνοντας 10 χρόνια 
ιερατικής παρουσίας, προβιβάστηκε  σε οικονόμο και σε 
20 χρόνια όλοι οι ιερείς εάν συνεχίζουν με ζήλο, σεμνότη-
τα κι αγάπη τότε γίνονται αρχιμανδρίτες και πάει λέγοντας.

Πραγματικά είναι κάποιες στιγμές και σκηνές πολύ συγκι-
νητικές, π.χ. να βλέπεις τα υπέροχα παιδάκια του π. Μιχαήλ 
να κρατούν στα χέρια τους τον σταυρό με τον οποίο ο πατέ-
ρας τους γίνεται οικονόμος και να του τα προσφέρουν 
παρουσία και της πρεσβυτέρας του.
Εμείς με την σειρά μας του ευχόμαστε να είναι πάντα ευλο-
γημένος και σαν ένας από τους πιο νέους ιερείς μας να 
βάλει τα δυνατά του και να κρατάει γερά την ελληνική 
ορθόδοξη θρησκεία μας, τα ήθη και τα έθιμα μας και να 
συμπαραστέκεται σε όλους τους αναξιοπαθούντες. Φυσικά 

την ίδια ημέρα έγινε και η ορκωμοσία του νέου Διοικητι-
κού Συμβουλίου με νέο πρόεδρο τον αγαπητό κ. Λάζαρο 
Παναγιωτίδη, που πήρε την σκυτάλη από τον εξίσου αγα-
πητό και υπέροχο εργάτη της παροικίας μας, κ. Στέλιο 
Γεωργίου.
Παρούσες, φυσικά, ήταν όπως πάντα και η πρόεδρος της 
Μητροπολιτικής Φιλοπτώχου Καναδά κα Σαπφώ Ρασσιά, η 
αεικίνητη κι αγαπητή κα Λούση Γρηγοριάδου, οι κυρίες της 
Φιλοπτώχου και πολλοί φίλοι της Μεταμόρφωσης.
Πάντα επιτυχίες π. Μιχαήλ! 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Σωτήριος

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον 
Καναδά, κ. Βασίλης Φιλίππου

Ο νέος πρόεδρος του Ι.Ν. της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, κ. 

Λάζαρος ΠαναγιωτίδηςΟ π. Μιχαήλ Μιχαήλ

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος με τον Ύπατο Αρμοστή, κ. Βασίλειο Φιλίππου, την πρόεδρο της 
Φιλοπτώχου, κα Σαπφώ Ρασσιά, τον π. Μιχαήλ Μιχαήλ, το νέο Πρόεδρο του Ι.Ν. της Μεταμόρφωσης 

του Σωτήρος, κ. Λάζαρο Παναγιωτίδη καθώς και τον επίτημο πρόεδρο κ. Στέλιο Γεωργίου

Η επιβλητική παρουσία των Ελλήνων ιερέων για την επιβράβευση του π. Μιχαήλ Μιχαήλ Ο νέος Οικονόμος π. Μιχαήλ Μιχαήλ
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ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΨΟΓΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ 
ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΣΤΗΝ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Σωτήριο

Η παρέα του κ. Τζάκα

Η πρόεδρος της Φιλοπτώχου του Ι.Ν. της 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, κα Παναγούλα 

Παπαδάκης με την πρεσβυτέρα Ελένη

Η πρόεδρος της Μητροπολιτικής Φιλοπτώχου, κα Σαπφώ Ρασσιά, με την πρόεδρο 
και τα μέλη της Φιλοπτώχου του Ι.Ν. της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

Η πρεσβυτέρα Ελένη

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου μετά της συζύγου του καθώς 
και η πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας, κα Ειρήνη 

Ράμφαλη με τον κ. Χατζηγιάννη έδωσαν για αυτή το παρών

Ο επίτιμος πρόεδρος του Ι.Ν. της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, κ. Στέλιος 
Γεωργίου με τα νέα μέλη του συμβουλίου που έχουν ως εξής: Πρόεδρος ο κ. 

Λάζαρος Παναγιωτίδης, Αντιπρόεδρος ο κ. Τζιμ Κουντούρης, Ταμίας ο κ. 
Παναγιώτης Ζέρας και μέλος του Συμβουλίου ο κ. Τζον Τσέρμπης

Η Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Φιλοπτώχου, κα Σαπφώ Ρασσιά με 
μέλη του Συμβουλίου της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

Η κα Αγγελική Σαρδέλη ήταν κι αυτή εκεί

Οι κυρίες Λούση Γρηγοριάδου, Μαρίκα Αλεβιζώτη και Κασσιανή 
Νικηφορίδου από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες
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Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ 
ΤΗΝ ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ 

ΚΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΥΠΕΡΟΧΗ !
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Π
αρουσία του Ύπατου Αρμοστή της Κύπρου στον Καναδά, του εξαίρετου κ. Βασίλη 
Φιλίππου μετά της συζύγου του, του πανταχού παρών Δημοτικού Συμβούλου, κ. 
Δημήτρη Καρύγιαννη, του επίσης αγαπητού ιερέα της Μεταμόρφωσης του Σωτή-
ρος, π. Μιχαήλ Μιχαήλ και πολλών άλλων φίλων της Κυπριακή Κοινότητας, που 

πλέον είναι υπό την προεδρία της κας Ειρήνης Ραμφάλη και προσπαθεί να τα έχει όλα στην 
εν τέλεια, έγινε ο αγιασμός και η κοπή της βασιλόπιτας από της κοινότητα.
Αφού ευχηθούμε καλή χρονιά, θέλουμε επίσης να ευχηθούμε η ανακαίνιση της υπέρο-
χης αίθουσας να είναι  η διαιώνιση της ιστορίας της Κυπριακής Κοινότητας του Τορόντο, 
να έχουν πάντα επιτυχία σε όλα τα στάδια και τις προοπτικές που πρεσβεύουν εδώ στον 
Καναδά. Και του χρόνου!

Από την HELLAS NEWS

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά, 
κ. Βασίλειο Φιλίππου, με την αξιολάτρευτη 

σύζυγο του
Ο π. Μιχαήλ Μιχαήλ με τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. 

Δημήτρη Καρύγιαννη

Ο Ύπατος Αρμοστής, κ. Βασίλειος Φιλίππου, και ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης Καρύγιαννης, 
ενδιάμεσα από το κ. Χατζιγιάννη, το κ. Λαγούδη και τη κα Ραμφάλη

Ο Δημοτικός Σύμβουλος , κ. Δημήτρης Καρύγιαννης, 
με τον Ύπατο Αρμοστή, κ. Βασίλειο Φιλίππου

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης Καρύγιαννης, 
με τον κ. Θανάση Κουρτέση

O Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά, κ. 
Βασίλειος Φιλίππου, με την πρόεδρο της 

Κυπριακής Κοινότητος, κα Ειρήνη Ραμφάλη
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«..ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗ ΦΤΩΧΟΜΑΝΑ…
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Ο 
Σύλλογος Θεσσαλονικέων του Τορόντο για άλλη 
μία χρονιά στην κατάμεστη αίθουσα της λέσχης 
των Ποντίων στην Ντάνφορθ έκοψε και φέτος την 
βασιλόπιτα τους. Κέφι, συζήτηση, αναμνήσεις 

μεταξύ των μελών και φίλων του Συλλόγου που πέρασαν λί-
γες ξέγνοιαστες ώρες κόβοντας παράλληλα την παραδοσι-
ακή πίτα τους.
Φυσικά, η παρουσία του Γενικού Προξένου, κ. Βίκτωρα 
Μαλιγκούδη, με τις δύο πανέμορφες κορούλες του έδωσε 

ξεχωριστή λαμπρότητα μιας και ο ίδιος είναι «καρντάση»  
από την όμορφη Θεσσαλονίκη μας. Κοντά κι ο πρόεδρος της 
Παμμακεδονικής και πρώην των Θεσσαλονικέων, κ. Γιώργος 
Παππαδάκης. Η προεδρίνα του Συλλόγου, κα Δόμνα Σισκό-
πουλος και ο Γραμματέας, κ. Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης καλω-
σόρισαν τους φίλους του Συλλόγου κι ευχήθηκαν η επόμενη 
βασιλόπιτα να κοπεί στο ιδιόκτητο οίκημα του Συλλόγου, 
που είναι 3-4 λεπτά από την Ντάνφορθ. Στις φωτογραφίες 
θα δείτε πολλούς από όσους παρευρέθηκαν το κυριακάτικο 

απογευματινό εκεί, γιατί καμιά φορά ξεχνάμε κι αυτούς που 
δεν πρέπει.
Μπράβο στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο για τις άοκνες προ-
σπάθειες να μαζέψει την νεολαία και νέα μέλη για την διαιώ-
νιση του ιστορικού συλλόγου τους. Τους ευχαριστώ επίσης 
για την θερμή υποδοχή στην εφημερίδα μας HELLAS NEWS, 
δίνοντας υπόσχεση ότι θα είμαστε πάντα κοντά να προβά-
λουμε τις προσπάθειες σας.
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!

Ο Γενικός Πρόξενος του Τορόντο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης και ο πρόεδρος 
της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά, κ. Γιώργος Παπαδάκης

Ο Πρόεδρος της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας 
Καναδά, κ. Γιώργος Παπαδάκης Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης

Διακρίνεται η πρόεδρος του Συλλόγου Θεσσαλονικέων, κα Δόμνα 
Σισκόπουλος, που ευχαρίστησε όλους όσους στηρίζουν το σύλλογο

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον καλό του φίλο 
Γιάννη Φλωρινιώτη

Ο κ. Ντένης Μανούκας, κ. Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης και κ. Νίκος 
Χρηστίδης

Οι κύριοι Μανούκας, Νούσιας, Ν. Χρηστίδης, Μ. Τσαβδαρίδης, Γ. Παπαδάκης, Ν. 
Χριστοφορίδης,  και Κ. Τσιλφίδης

Το νέο Διοκητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Θεσσαλονικέων δεξιά κόβωντας τη πίτα με το κ. Μανούκαι και αριστερά με το Γεν. Πρόξενο κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη

Και ο Σύλλογος Κιλκίς με τον Πρόεδρο κ. Αλέξανδρο Τσικουρλή και τη σύζυγό του κα 
Άρτεμις έδωσαν το παρών
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ΠΟΥ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΧΕΙΣ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ…»

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον κ. Μανούκα, τον κ. Γιώργο Καλομοίρη, τον κ. 
Γιώργο Μάνιο και την κα Ειρήνη Καλομοίρη

Ο κ. Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης, η κα Δόμνα Σισκόπουλος, η κα Κέλυ Μανούκα-Νικολαϊδη και Κάθυ 
Μανούκα-Φακλάρη

Ο κύριος Κώστας Τσιλφίδης με την κα Παναγιώτα 
Αμανατίδου

Ο κύριος Νίκος Χρηστίδης με την σύζυγο του κα Άννα. 
Ενδιάμεσα τους η κα Χριστοφορίδη

Τρεις γεννές κυριών Μανούκα

Ο Γενικός Πρόξενος του Τορόντο, κ. Βίκτωρ 
Μαλιγκούδης, με τις δύο κόρες τους έδωσε 

το παρών στην κοπή της πίτας του 
αγαπημένου Συλλόγου Θεσσαλονικέων

Το ζεύγος Πουρσανίδη

Ο «Σον Κόννερυ» της παροικίας μας κ. Ντομένικο με τον κ. 
Δημήτρη Γκεκόπουλο
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Σ
ύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας ο David Kukoly, ο οποίος υπηρετεί ως αστυνο-
μικός για 28 χρόνια, είχε δημιουργήσει μία παράνομη επιχείρηση με υπηρεσίες μασάζ. 
Ο 50χρονος προσπαθούσε να προσελκύσει πελάτες διατηρώντας ψεύτικό λογαριασμό 
στο Facebook με όνομα  DAVE ALLEN και προσέφερε υπηρεσίες διαφημίζοντας τες ως  

Massage by Dave. Ο δράστης φέρεται να καλούσε τους πελάτες στο σπίτι του. Καμία από τις 
κατηγορίες δεν έχει αναγνωριστεί από το δικαστήριο, ενώ ο οι υπηρεσίες τους ως αστυνομι-
κός έχουν ανασταλεί.

Η 
Αστυνομική Υπηρεσία Τορόντο (TPS) 
ζήτησε και θα πάρει την αύξηση του 
προϋπολογισμού της για 1 δισεκα-
τομμύριο δολάρια για πρώτη φορά 

σε τρία χρόνια, λόγω έλλειψης αξιωματικών. Η 
TPS ζήτησε  να διατεθεί ποσό ύψους 1.026 δι-
σεκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδό-
τηση των δραστηριοτήτων της το 2019, ποσό 
που σημαίνει αύξηση κατά 30,3 εκατομμύρια 
δολάρια ή 3% σε σχέση με το 2018. Η αστυνο-
μία αναφέρει ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση 

θα την βοηθήσει να προσλάβει 300 νέους ε-
πιστάτες, 122 ειδικούς αστυνομικούς και 186 
συνταξιούχους με μερική απασχόληση. Οι α-
ξιωματούχοι μερικής απασχόλησης θα χρησι-
μοποιηθούν για την αντιμετώπιση κλήσεων 
έκτακτης ανάγκης για υπηρεσίες και για την υ-
ποβολή αναφορών μέσω τηλεφώνου και ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου, απελευθερώνοντας 
έτσι τους αξιωματικούς της πρώτης γραμμής 
να επικεντρωθούν σε «υψηλότερης προτεραι-
ότητας υποθέσεις.

Η 
Theepa Sundaralingam, 37 ετών, 
πρώην ογκολόγος στο Rouge 
Valley Health System, εμφανίστη-
κε σε πειθαρχική ακρόαση στο 

College of Physicians and Surgeons του Ο-
ντάριο την Τετάρτη σχετικά με ισχυρισμούς 
για επαγγελματικό παράπτωμα. Αυτό που 
άρχισε ως  φλερτ, εξελίχθηκε σε σεξουαλική 
επαφή και συνουσία  μερικές φορές και μέσα 
στο νοσοκομείο, άλλες φορές στο οικογενει-
ακό σπίτι του ασθενούς. Σε όλο το διάστη-
μα της σχέσης, η Sundaralingam συνέχισε να 
παρέχει θεραπεία στον άνδρα. Η σχέση δι-
ήρκησε επτά μήνες, ενώ η γιατρός αργότερα 
του είπε πως ερωτεύτηκε έναν συνάδελφό 
της και διέκοψε την σχέση. Λίγο αργότερα, 
αρνήθηκε να τον δει ή να συνεχίσει να του 
παρέχει εκείνη τη θεραπεία. Ο άνδρας, του 
οποίου το όνομα δεν μπορεί να γίνει γνωστό 
δήλωσε στην επιτροπή «Ήμουν σωματικά α-
δύναμος και συναισθηματικά εκτεθειμένος 
και η απώλεια μιας κρίσιμης σχέσης με νίκη-
σε. Αισθάνομαι κακοποιημένος και είναι πο-
λύ δύσκολο για έναν άνδρα να βγει και να το 
πει αυτό για μια γυναίκα».

Αύξηση των κονδυλίων κατά 
$30εκατ. δολάρια στην Αστυνομική 
Υπηρεσία Τορόντο

Γιατρός χάνει την άδεια της αφού καθώς 
είχε αναπτύξει σεξουαλική σχέση με 

καρκινοπαθή ασθενή

Ο γιος κατηγορείται για την 
δολοφονία της μητέρας και του 

πατριού του καίγοντας το σπίτι τους

Τ
ο περασμένο Ιού-
λιο η 64 ετών Carla 
Ruther ford και  ο 
63χρονος σύζυγός 

της Alan Rutherford βρέθη-
καν νεκροί μετά την πυρκαγιά 
που ξέσπασε στο σπίτι τους 
στο Greening Court. Το σπίτι 
τους πήρε φωτιά ενώ κοιμό-
ντουσαν. Η αστυνομία έπειτα 
από έρευνα κατέληξε πως ο 
γιος τους, ο 42χρονος Richard 
Taylor, ξεκίνησε την φωτιά 
από πρόθεση στοχεύοντας 
στον θάνατο τους με απώ-
τερο σκοπό τα χρήματα από 
την εγγύηση. Ο 42χρονος έχει 
συλληφθεί και κατηγορείται 
για δολοφονία με πρόθεση.

Αστυνομικός στην περιοχή 
του Νιαγάρα κατηγορείται για 
σεξουαλική παρενόχληση
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Στο παρόν ενημερωτικό δελτίο Ιανουαρίου 2019 θα βρείτε πληροφο-
ρίες χρήσιμες για τους Έλληνες που διαβιούν στην περιφέρεια του Γενι-
κού Προξενείου Τορόντο. Πατήστε στους αντίστοιχους συνδέσμους για 
περισσότερες πληροφορίες ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας (https://
www.mfa.gr/canada/en/).

Για τη διαδικασία μετατροπής της άδειας οδήγησής σας από καναδική σε ελλη-
νική και αντίστροφα, διαβάστε εδώ (https://www.mfa.gr/canada/ypiresies/loipes-
uperesies/metatrope-adeion-odegeses.html)

Οι καναδικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι οι πολίτες διπλής ιθαγένειας δεν μπορούν να 
επιβιβαστούν στην πτήση τους προς ή από τον Καναδά αν δεν διαθέτουν καναδικό 
διαβατήριο (https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/
visit-canada/dual-canadian-citizens-visit-canada.html)

Οι Έλληνες άρρενες πολίτες που γεννήθηκαν το 2001 πρέπει να καταθέσουν τους 
πρώτους τρεις μήνες του 2019 Δελτίο Απογραφής για τη Στρατολογία (https://
www.mfa.gr/canada/geniko-proxeneio-toronto/news/prosklese-parousiases-
strateusimon-klases-2022.html). 

Προσθέσαμε τη "βεβαίωση φορολογικής κατοικίας" που εκδίδει το Canada Revenue 
στα έγγραφα που μπορούμε να μεταφράσουμε (https://www.mfa.gr/canada/
ypiresies/loipes-uperesies/metabole-phorologikes-katoikias.html).

Το ωράριο εξυπηρέτησης κοινού παρατάθηκε έως τις 14.30, ορισμένες υπηρεσίες 
παρέχονται μόνο κατόπιν ραντεβού (https://www.mfa.gr/canada/geniko-proxeneio-
toronto/about-us/general-information.html). 

Αν το διαβατήριό σας λήγει σύντομα, κλείστε διαδικτυακά ραντεβού για να το ανα-
νεώσετε (https://bit.ly/2sN0dLW). 
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& 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 συνέχεια της αρχικής φωτογραφίας του Πέτρου Μωραΐτη. ελήφθη το 1870 
στα γεφύρια του Ιλισού

Αθήνα, κάτω από την Ακρόπολη και το Ωδείον Ηρώδου του 
Αττικού, 1964

Πλύσιμο στην σκάφη στα Γιάννενα το 1951

Αυτό ήταν το περίφημο «Θηρίο» που ένωνε Κηφισιά με Αθήνα. 
Έκαιγε κάρβουνο και έτρεχε με ταχύτητα 40 χιλιομέτρων. 

Όταν το ξήλωσαν το 1938 στήθηκε πανηγύρι.

Θεσσαλονίκη δεκαετία ‘30

Ο λήσταρχος Νταβέλης

Ο Σταύρος Παράβας μαζί με την Ρένα Βλαχοπούλου και τον 
Θανάση Βέγγο στο Δελφινάριο την δεκαετία του ‘80

Η σπάνια φωτογραφία είναι τραβηγμένη στην Πανεπιστημίου 
στις 6 Δεκεμβρίου του 1912. Στην ιστορική λήψη εικονίζεται ο 
Ιταλός επαναστάτης Ριτσιότι Γκαριμπάλντι που έχει φτάσει 

στην Αθήνα για να στηρίξει τους Έλληνες στην μεγάλη 
στρατιωτική εκστρατεία για την απελευθέρωση της Ηπείρου, 

της Μακεδονίας και των νησιών

To Zάππειο δίχως δέντρα - 
όταν ήταν ένα γυμνό χωράφι δίπλα στον Ιλισσό

Διαφήμιση αυτοκινήτου το 1964
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Deli worker wanted at Pronto Café 
located at Bay & College

Monday to Friday 6:30AM t0 2:00PM, 
no evenings and no weekends!  

Above average pay for experience! 
Must be fluent in English

Must have experience preparing 
sandwiches, making lattes, cappuccinos, 

using cash register, etc.
Must be very friendly with customers and 

be able to work in a busy cafe

Send your resume to 
Christine@prontocafe.ca  

or call 416-453-5498

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ/-ΗΣ

ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΣ ΣΥΖΗΤΙΣΗΜΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΗΝ κα ΑΝΝΑ
437-922-1016

ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΠΙΤΙΩΝ,
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ

ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΙΩΑΝΝΑ: 647.706.7146

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
647-768-3799

ZHTEITAI
KYΡΙΟΣ ή ΚΥΡΙΑ

ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ

ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ & ΜΠΟΝΟΥΣ

ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΒΟΛΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΤΗΛ ΣΤΟ 647.718.8012
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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)

Πήρα την απόφαση να γράψω 

και κανένα να μην βλάψω

Στο Τορόντο μια ομάδα

Μας εκδίδει μια φυλλάδα

Τη διεύθυνση συγχαίρω

Κι ένα μήνυμα της φέρω

Απ’ όλους όσους την διαβάζουν

Και την ύλη της θαυμάζουν

Άξιοι συνεργάτες

Κι ακούραστοι εργάτες

Τρέχουν για διαφημίσεις

Σ’ όλες τις επιχειρήσεις

Μου θυμίζει την Ελλάδα

Η πολυσέλιδη φυλλάδα

Έχει ότι μου αρέσει 

Η φυλλάδα του Κουρτέση

Βρίσκω όπου και να πάω

Όταν θέλω για να φάω

Όταν θέλω να γλεντήσω

Που να πάω να ψωνίσω

Συνταγές να μαγειρέψω

Κι ότι άλλο θα γυρέψω

Δικηγόρους και γιατρούς

Λογιστές κι υδραυλικούς

Συνεχίστε τον σκοπό σας

Είμαστε όλοι στο πλευρό σας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΠΠΑΣ

Ο ΒΛΑΧΟΣ
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LIFE

Elina Fedorova: 
έχει βαλθεί να τρελάνει

Λατρεύει τα ταξίδια 
κι έχει βάλει σκοπό 
να γνωρίσει όλο τον 
κόσμο. Πάντως, 
προς το παρόν 
κι εξαιτίας των 
χαρισμάτων της, η 
Elina Fedorova έχει 
βαλθεί να τρελάνει 
όλο τον κόσμο.

Αν ρίξετε μία ματιά 
στο λογαριασμό της 
στο Instagram θα 
καταλάβετε το λόγο. 
Το εντυπωσιακό 
μοντέλο και 
ηθοποιός από την 
Ουκρανία διαθέτει 
όλο το πακέτο, 
καλλίγραμμο κορμί, 
υπέροχο βλέμμα και 
μία ακαταμάχητη 
γοητεία.

Η Elina Fedorova 
κάνει διεθνή 
καριέρα στο 
μόντελινγκ, αλλά 
με κάθε ευκαιρία 
επιστρέφει στη 
χώρα της στην οποία 
έχει αδυναμία. 
Αδυναμία, όμως, 
έχει και στα social 
media και δη στο 
Instagram, όπου 
συχνά ανεβάζει 
φωτογραφίες της που 
ενθουσιάζουν τους 
followers της.
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Τ
ίτ λοι τέ λους 
μετά από 3,5 
χρόνια σχέσης 
για τον Κώστα 

Σόμμερ και τη Ναυσι-
κά Παναγιωτακοπού-
λου. Το ζευγάρι που 
ήταν από τα πιο ται-
ριαστά και πιο αγαπη-
μένα της εγχώριας σό-
ου μπιζ αποφάσισε να 
χωρίσει τους δρόμους 
του.
Σύμφωνα με το περιο-
δικό ΟΚ! ο λόγος είναι 
πως ο ηθοποιός ήθελε 
να κάνει οικογένεια 
ενώ η σύντροφός του 
όχι. Η Ναυσικά θεω-
ρούσε πως είναι πολύ 
νωρίς για εκείνη ηλικι-
ακά να παντρευτεί και 
να φέρει στον κόσμο 
ένα παιδί έτσι μάζεψε 
τα πράγματά της από 
το σπίτι που συγκα-
τοικούσαν και μετα-
κόμισε στο σπίτι φίλης 
της στο Παγκράτι.

Η Χριστίνα Ζαφειρίου 

«γονάτισε» την 

Τουρκία

Σώμα που θα ζήλευε κάθε 
μοντέλο τόσο εντός συνό-
ρων όσο και εκτός, η Χριστίνα 
Ζαφειρίου αποτελεί διακαή 
πόθο πολλών ανδρών χάρη 
στη θηλυκότητα που εκπέμπει 
και τη μεσογειακή της ομορ-
φιά. Με το «εκρηκτικό» της 
μπούστο και το καλλίγραμμο 
σώμα της, η μελαχρινή καλ-
λονή φορώντας ένα «καυτό» 
φόρεμα «μάγεψε» και την 
Τουρκία και πιο συγκεκριμένα 
την Κωνσταντινούπολη.

Ο Σπαλιάρας 

δηλώνει έτοιμος 

Τον είδαμε στο Survivor, μετά 
στο Nomads και τώρα προε-
τοιμάζεται για το επόμενο!

Κι αυτό δεν το λέμε εμείς 
αλλά ο ίδιος ο Γιάννης Σπα-
λιάρας.

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης 
στην κάμερα της εκπομπής 
«Στην φωλιά των Κου Κου», 
είπε πως για την ώρα θέλει 
να δυναμώσει για το επόμενο 
ριάλιτι επιβίωσης.

Αν υπάρχει ένας λόγος να 
γκρινιάζουμε και να διαμαρ-
τυρόμαστε είναι που δεν βλέ-
πουμε πιο συχνά στην τηλε-
όραση την Αγγελική Ηλιάδη. 
Είναι που δεν εμφανίζεται 
ένας άνθρωπος να της κάνει 
μια φωτογράφιση και να προ-
σφέρει νέες συγκινήσεις στον 
ανδρικό πληθυσμό. Αλλά το 
καταπίνουμε και αρκούμα-
στε σε ό,τι ανεβάζει η ίδια στο 
Instagram.

Χώρισε ο Κώστας Σόμμερ 
μετά από 3,5 χρόνια σχέσης

Τρελά ερωτευμένη η Ιωάννα 
Μπέλλα με φίλο του Μιλιώνη

Ζαλίζει! Η Αγγελική 

Ηλιάδη εκτός 

ελέγχου

Γ
ια ποια πρόκειται;
Μία άκρως αποκαλυπτική φωτο-
γραφία δημοσίευσε -για ακόμη μία 
φορά- στον προσωπικό της λογαρια-

σμό στο Instagram η Αλεξάνδρα Παναγιώ-
ταρου.
Η ξανθιά καλλονή που αποτελεί αδιαμ-
φισβήτητα μία από τις πιο εντυπωσια-
κές παρουσίες εντός συνόρων, φορώντας 

«καυτά» εσώρουχα που αναδεικνύουν το 
«εκρηκτικό» της σώμα, προκάλεσε εγκεφα-
λικά για ακόμη μία φορά με τη φωτογραφία 
που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο 
δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
Όπως ήταν φυσικό, η Αλεξάνδρα Παναγιώ-
ταρου αποθεώθηκε από τους χιλιάδες ακό-
λουθους της, οι οποίοι έσπευσαν να σχολιά-
σουν την εντυπωσιακή ξανθιά…

Πασίγνωστη Ελληνίδα μόνο με… 
κορδόνι προκαλεί πανικό!

Σ
ύμφωνα με δη-
μοσ ίευμα της 
«Espresso», η 
Σταρ Ελλάς 2018, 

η οποία πριν λίγο καιρό 
έγινε πρώτο θέμα συζή-
τησης σε τηλεοπτικές εκ-
πομπές και sites επειδή 
εθεάθη σε νυχτοπερπα-
τήματα με τον επιχειρη-
ματία Δημήτρη Μηλιώ-
νη, εν απουσία της συ-
ντρόφου του Δήμητρας 
Αλεξανδράκη, εμφανί-
ζεται συχνά τώρα τελευ-
ταία σε στέκια των νοτί-
ων προαστίων παρέα με 
τον Γιώργο Σαλταπίδα.
Πρόκειται για έναν καλο-
γυμνασμένο νεαρό, 
που ζει στη Βάρκιζα, 
λατρεύει τα πανάκριβα 
super cars και… είναι 
φίλος του Δημήτρη 
Μηλιώνη. Για την ώρα 
δεν έχει ξεκαθαριστεί αν 
είναι απλώς δύο άνθρω-
ποι που τυχαίνει να 
κάνουν παρέα ή αν τους 
συνδέει κάτι πιο προσω-
πικό.
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Ξ
εκίνησε την καριέ-
ρα της στο μόντε-
λινγκ από πολύ νω-
ρίς, όμως, την έμα-

θε περισσότερος κόσμος 
μέσα από το Instagram, ό-
που είναι γνωστή για το 
κόλλημα που έχει με τα μα-
γιό.
Η  Casey Costelloe δε λέει 
να τα αποχωριστεί και χει-
μώνα ή καλοκαίρι και αν 
μπεις στο λογαριασμό της 
στο Instagram, θα τη δεις σε 
σέξι -πάντα- πόζα με μαγιό.
Βέβαια, το κόλλημα της αυτό 
της άνοιξε κι άλλες πόρ-
τες στο μόντελινγκ με νέες 
συνεργασίες, ενώ και στα 
social media έχει κερδίσει 
τη δόξα που επιθυμούσε. Η 
Casey Costelloe είναι από την 
Αυστραλία, που αναδεικνύ-
εται στη χώρα με τα περισ-
σότερα σέξι κορίτσια του 
Instagram.

Γ
εννημένος στη Μελ-
βούρνη της Αυ-
στραλίας, ο Chris 
Hemsworth είναι 

σήμερα 32 ετών και είναι 
σίγουρα ένας από τους πιο 
σέξι άνδρες της μεγάλης ο-
θόνης. Παράλληλα, όμως, 
είναι παντρεμένος από τον 
Δεκέμβριο του 2010 με 
την Ισπανίδα ηθοποιό Elsa 
Pataky και μαζί έχουν απο-
κτήσει τρία παιδιά, την 3,5 
ετών India Rose και τους 
δίδυμους Tristan και Sasha 
που γεννήθηκαν τον Μάρ-
τιο του 2014. Και, βλέπο-
ντας τις φωτογραφίες που 
ακολουθούν, θα συμφω-
νήσεις ότι, εκτός από καυ-
τός, είναι και ο πιο τρυφε-
ρός διάσημος μπαμπάς 
που έχουμε δει.

Ο Chris Hemsworth είναι ο πιο 
καυτός τρυφερός μπαμπάς

Ε
ίναι, μάλλον, 
από τις λίγες 
περιπτώσεις 
κο ρ ι τ σ ιώ ν 

που γνωρίζουν την 
αποθέωση στα social 
media για την ομορ-
φιά τους.
Ο λόγος για τη Rosa 
Perotta, την κούκλα 
Ιταλίδα την οποία 
οι διαδικτυακοί της 
φίλοι στο Instagram 
δε σταματούν να απο-
θεώνουν κάτω από τις 
φωτογραφίες.
«Rosa, σ ταμάτα να 
είσαι τόσο υπέροχη» 
είναι ένα από τα σχό-
λια που της κάνουν. Και 
αυτή η αποθέωση δεν 
είναι μόνο για τις σέξι ή 
προκλητικές πόζες, αλλά 
συνολικά για τις υπέρο-
χες φωτογραφίες που 
συνηθίζει να ανεβάζει και 
αναδεικνύουν το ιταλικό 
της ταμπεραμέντο.

Η Casey Costelloe σε κάνει να 
μη μπορείς να κοιτάξεις αλλού

Η Μακένα είναι ένας ακόμη 
λόγος για να αγαπήσεις 

τον Καναδά

Μ
αζί με την οικονομία και το 
κοινωνικό κράτος, πρόσθε-
σε και τα κορίτσια.
Ο Καναδάς αποτελεί ιδα-

νικό προορισμό για τον μέσο άνθρωπο 
ανά τον κόσμο. Και όχι μόνο για τον του-
ρισμό. Είναι ο χαμηλός δείκτης ανεργίας. 
Το κοινωνικό κράτος με το ανθρωπιστικό 
πρόσωπο. Ο σεβασμός στο περιβάλλον 
αλλά και στα δικαιώματα των ανθρώ-
πων. Λίγο-πολύ, οι κοινωνιολόγοι έχουν 

κρίνει τον Καναδά ως το τέλειο μέρος για 
να ζήσεις.
Σε όλα αυτά πρόσθεσε και την Μακένα 
Μπρι, μοντέλο και μόνιμο κάτοικο Βαν-
κούβερ. Είναι ένας ακόμη λόγος για να 
κάνεις τα χαρτιά σου για Καναδά, μιας 
και οι μισές γυναίκες μοιάζουν με Σου-
ηδέζες ενώ δεν είναι. Όμως η αυθε-
ντική ομορφιά ξεχωρίζει. Ακόμη και αν 
η Μακένα κάνει επαγγελματικό μόντε-
λινγκ.

Η Ιταλίδα καλλονή αναστατώνει όλο 
το κόσμο
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Χτισμένη δίπλα σε έναν εύφορο 
κάμπο που τον ποτίζουν ο Αώος, ο 
Βοϊδομάτης και ο Σαραντάπορος, η 
Κόνιτσα είναι μια ιστορική κωμόπολη 
της Ηπείρου, η ταυτότητα της οποίας 
σφραγίστηκε από τα νερά αυτών των 
ποταμιών.

Σ
ε ολόκληρο τον Δήμο Σφακίων, που 
είναι ο πιο αραιοκατοικημένος της 
Ελλάδας (γύρω στους 2.500 κατοί-
κους σε έκταση 468τ.χλμ.), η Χώρα 

Σφακίων είναι το ένα από τα τρία χωριά με 
τους περισσότερους κατοίκους, οι οποίοι 
μετά βίας έφταναν τους 300 στην απογραφή 
του 2001. Ολη η γραφικότητα που περιμέ-
νεις από ένα τουριστικό ψαροχώρι συγκε-
ντρώνεται στον Μπρόσγιαλο, το λιμανάκι με 
τα διάφανα νερά, τις ταβέρνες και τα μικρά 
ξενοδοχεία.
 Αν έχετε χρόνο για εξερεύνηση, τα δρομά-
κια θα σας βγάλουν σε μερικά ωραία αξι-
οθέατα μέσα από μεσαιωνικά σοκάκια και 
κάποια αρχοντικά εποχής που άντεξαν τη 
μάχη με την άναρχη οικοδόμηση. Λέγεται 
πως παλιά οι εκκλησίες έφταναν τις 100, 
αφού κάθε οικογένεια έχτιζε τη δική της 
αλλά και κάθε χωριό της επαρχίας διατη-
ρούσε έναν ναό στη Χώρα. Οπως και να ́χει, 
αξίζει να αναζητήσετε τους Αγίους Πάντες 
με τις σπάνιες τοιχογραφίες κρητικής τεχνο-
τροπίας ή τους ετοιμόρροπους Αγίους Απο-
στόλους αλλά και τα ερείπια του βενετσι-
άνικου Κάστρου με τον θρύλο της Χρυσο-
μαλλούσας να το στοιχειώνει στην κορυφή 
του πευκόφυτου λόφου, το Καστέλι. Αν και 
το πιθανότερο είναι πως βρίσκεστε εδώ 
για να επιβιβαστείτε σε ένα από καραβά-
κια της ΑΝΕΝΔΥΚ (ελέγξτε τα δρομολόγια) 
ή τα θαλάσσια ταξί που το καλοκαίρι είναι 
πανεύκολο να βρείτε διαθέσιμα. Επειδή τα 
φαράγγια και οι απότομοι γκρεμοί κάνουν 
την οδική πρόσβαση άπιαστο όνειρο για 
την παράκτια ζώνη, αυτά θα είναι τα μέσα 
μετακίνησής σας με αφετηρία τα Σφακιά ως 
«πέρα».

Κόστα κόστα στο Λιβυκό
Τα νότια Σφακιά είναι μια σειρά από παρα-
λιακά χωριουδάκια με ήσυχες οργανωμέ-
νες πλαζ αλλά και παραλίες σχεδόν παρθέ-
νες, χωρίς «πολιτισμό». Με πεντακάθαρο 
νερό από το πέλαγος, η θάλασσα είναι 
πάντα δροσερή και ο πλούσιος βυθός είναι 
εθισμός για ελεύθερους ή οργανωμένους 
δύτες. Αλλά το καλύτερο σε αυτό το σημείο 
της Κρήτης, είναι πως έτσι όπως βρίσκο-
νται όλα δίπλα δίπλα, μπαίνεις στη βάρκα κι 
αλλάζεις παραστάσεις πριν καν υποψιαστείς 
την μονοτονία να πλησιάζει.
Τα Γλυκά Νερά, είναι μια ονειρεμένη λωρίδα 
βοτσαλωτής ακτής κάτω από κάθετους βρα-
χώδεις όγκους που υψώνονται στα 400 
μέτρα. Θα κολυμπήσετε μαζί με γυμνιστές 
οι οποίοι την έκαναν πρώτοι στέκι τους, θα 
βρείτε λίγα αρμυρίκια για φυσική σκιά και 
στην άκρη του όρμου μια καντίνα πάνω στα 
βράχια μέσα στο νερό. Οσο για το όνομα, 
δεν είναι προς χάριν ευφημίας. Το χιόνι που 
λιώνει στα βουνά ακολουθεί υπόγειες δια-

δρομές και καταλήγει στη θάλασσα δημι-
ουργώντας πηγές γλυκού νερού που από 
τη μία κόβουν την αλμύρα, από την άλλη 
ρίχνουν τη θερμοκρασία ακόμη κι αν έξω 
έχει καύσωνα. Οι πιο δραστήριοι έρχο-
νται εδώ ακολουθώντας το όμορφο αλλά 
δύσκολο μονοπάτι που ξεκινάει από τα Σφα-
κιά και χρειάζεται γύρω στο ένα μισάωρο 
περπάτημα. Υπάρχει κι άλλο ένα που ξεκι-
νάει από το Λουτρό (γύρω στη 1 ώρα) αλλά 
δεν το συστήνουμε σε ερασιτέχνες περιπα-
τητές με ελάχιστη έστω υψοφοβία.
Επόμενο στη σειρά είναι το Λουτρό (αρχαίος 
Φοίνικας), το απάνεμο φυσικό λιμανάκι 
που εξελίχθηκε σε ένα από τα διασημότερα 
παραλιακά χωριουδάκια ολόκληρης της 
Κρήτης. Γύρω από τα γαλαζοπράσινα νερά 
του μαζεύει κόσμο που λατρεύει την ησυ-
χία και την ευκολία, αφού εδώ δεν υπάρ-
χουν καν δρόμοι και για αυτοκίνητο ούτε 
λόγος. Ξενοδοχεία, εστιατόρια και μετρη-
μένα στα δάχτυλα μπαράκια (πανέμορφο 
αυτό με την ξύλινη εξέδρα στην άκρη του 
όρμου), βρίσκονται όλα κυριολεκτικά «πλάι 
στο κύμα». Κατάλευκα όπως είναι, φέρνουν 
στον νου αιγαιοπελαγίτικες εικόνες μπρο-
στά στο Λιβυκό και αν κοιτάξετε καλά, όλο 
και κάποιον διάσημο μπορεί να αναγνωρί-
σετε στις διπλανές ξαπλώστρες.
Στα Μάρμαρα ή Διαλισκάρι δεν θα βρείτε 
ξενοδοχεία. Είναι το ερημικό κολπάκι που 
σχηματίζεται εκεί όπου καταλήγει το βαθύ 
φαράγγι της Αράδαινας και υπάρχει μόνο 
μια μικρή βοτσαλωτή παραλία με μερικές 
ομπρέλες και ένα ξύλινο ταβερνάκι πάνω 
στον βράχο. Τα νερά είναι κι εδώ διάφανα 
και θέλεις να βουτήξεις μέσα τους πριν καν 
δέσει το βαρκάκι, αλλά τα λεία μάρμαρα που 
χρησιμεύουν για φυσικές ξαπλώστρες ή οι 
σπηλιές που σχηματίζονται γύρω από την 
ακτή με πετρώματα σε αλλόκοτους χρω-
ματισμούς, είναι αυτά που θα θυμάσαι με 
νοσταλγία τον χειμώνα. Μπορείς να κολυ-
μπήσεις μέσα τους, να τις εξερευνήσεις με 
τα πόδια ή με μάσκα, αφού άλλες βρίσκο-
νται ψηλά στα βράχια κι άλλες μέσα στη 
θάλασσα. Το πλοιάριο που θα σε φέρει το 
πρωί, θα επιστρέψει το απόγευμα...
Ο Φοίνικας και ο Λύκος είναι πιο απόκρη-

μνες παραλίες με πολλά βράχια και βυθό 
φιλικό περισσότερο για δύτες και ψαρο-
τουφεκάδες. Ωστόσο έχουν αναπτυχθεί σε 
μικροσκοπικούς τουριστικούς οικισμούς 
με ταβερνάκια και δωμάτια. Εκτός από το 
θαλάσσιο ταξί, μπορείτε να έρθετε και οδι-
κώς έως τον Φοίνικα ή ακολουθώντας το 
μονοπάτι Ε4 που ξεκινάει από το Λουτρό.
Aπό τις πιο ξεχωριστές και απέραντες παρα-
λίες των Σφακίων, είναι ο Αγιος Παύλος στην 
έξοδο του άγριου φαραγγιού της Ελυγιάς, 
με νερά που παίρνουν όλες τις αποχρώσεις 
του γαλάζιου ανάλογα με την ώρα και την 
εποχή. Το ομώνυμο εκκλησάκι πάνω στην 
ακτή μοιάζει σαν να υπήρχε πάντα εκεί 
χωρίς υπερβολές, αφού αντιστέκεται στα 
μανιασμένα κύματα που σηκώνει ο νοτιάς 
εδώ και χίλια χρόνια, από τις αρχές του 
11ου αιώνα. Σ’ αυτή την παραλία υπολογί-
ζεται πως ναυάγησε ο Απόστολος Παύλος 
ταξιδεύοντας προς τη Ρώμη και ένα από τα 
σημαντικότερα άτομα στην κρητική ιστο-
ρία, ο Αγιος Ιωάννης Ξένος, έχτισε αυτόν τον 
μικρό ναό για να θυμίζει το γεγονός. Κατά τ’ 
άλλα, εκτός από την ησυχία σας το μόνο που 
θα βρείτε εδώ είναι ένα ταβερνάκι και πολλά 
πεύκα, τα οποία όμως είναι αρκετά μακριά 
για να σας προσφέρουν σκιά όταν θα κάνετε 
το μπάνιο σας. Μπορείτε να έρθετε μέσω 
θαλάσσης από το Λουτρό ή την Αγία Ρού-
μελη, απ’ όπου ξεκινάει και ένα μονοπάτι αν 
προτιμάτε την πεζοπορία (γύρω στη 1 ώρα).

Τα απρόσμενα μυστικά της ενδο-
χώρας
Εκτός από τις Βρύσες που αναφέραμε ως 
εθιμοτυπική στάση στη διαδρομή από τα 
Χανιά έως τα Σφακιά, ένα όμορφο χωριό 
που αξίζει τον χρόνο σας ακόμη κι αν 
δεν βλέπετε την ώρα για να αντικρίσετε 
τη θάλασσα, είναι το Ασκύφου. Είναι το 
πρώτο που θα συναντήσετε στον δρόμο και 
μετράει πέντε οικισμούς μέσα στο ομώνυμο 
οροπέδιο, σε ένα τοπίο που από μακριά 
θυμίζει κούπα (σκύφος) έτσι όπως υψώ-
νονται γύρω του τα Λευκά Ορη. Το Πολε-
μικό Μουσείο Σφακίων βρίσκεται εδώ, με 
μια μεγάλη ιδιωτική συλλογή του Γεώργιου 
Χατζηδάκη από όπλα, βλήματα, στρατιω-

τικές στολές και άλλα απομεινάρια του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου αλλά με παλαιότερο 
και πιο θαυμαστό έκθεμα, το κανόνι από την 
εποχή του θρυλικού Δασκαλογιάννη (1770). 
Επαναφορά στο κλίμα των διακοπών με 
πεντανόστιμη ντόπια κουζίνα στις ταβέρνες 
και σπιτικά παξιμάδια, τσικουδιά, κρασί και 
μέλι που μπορείτε να προμηθευτείτε από τα 
καταστήματα για να μοσχομυρίζει Κρήτη το 
τραπέζι σας στην πόλη.
Η Ανώπολη είναι κι αυτή χτισμένη σε ομώ-
νυμο οροπέδιο, με 10 συνοικίες που από 
μακριά δείχνουν διαφορετικά χωριά αλλά 
μη σας μπερδεύουν. Εδώ γεννήθηκε ο 
Σφακιανός επαναστάτης-ήρωας (Ιωάννης 
Δασκαλογιάννης) και στο μνημείο του κατα-
τίθενται έως σήμερα στεφάνια. Ανηφορί-
στε στο νότιο ύψωμα με το καστρομονά-
στηρο της Αγίας Αικατερίνης για τη θέα στο 
Λιβυκό και στο Λουτρό από κάτω του (30’ 
με τα πόδια), ενώ στα βόρεια θα διακρίνετε 
ακόμα τμήματα από τα κυκλώπεια τείχη που 
προστάτευαν την αρχαία πόλη. Με ενοικια-
ζόμενα δωμάτια και καλές ταβέρνες, η Ανώ-
πολη χρησιμεύει κι αυτή σαν βάση για τις 
τριγύρω παραθαλάσσιες εξορμήσεις.
Από εδώ αρχίζει και ένας δύσκολος χωμα-
τόδρομος (40’) που οδηγεί στις Μαδά-
ρες, τη μεριά του Λευκού Ορους όπου οι 
βοσκοί έχουν τα μιτάτα τους και ανεβάζουν 
τα ζώα το καλοκαίρι για να τραφούν με σπά-
νια βότανα και βλάστηση. Από πάνω υψώ-
νεται η Ορεινή Ερημος, το πιο απρόσμενο 
τοπίο που θα αντικρίσετε ποτέ, και όχι μόνο 
στην Ελλάδα. Οι επιστήμονες το παρομοι-
άζουν με «κρητικό αντίστοιχο της Ανταρ-
κτικής» που δεν υπάρχει πουθενά αλλού 
στο βόρειο ημισφαίριο. Οι πανομοιότυ-
πες κορυφές έχουν όλες κλίση 32 μοιρών 
και φαίνονται εντελώς γυμνές, όμως η βλά-
στηση είναι μια πρόκληση για τους βοτανο-
λόγους που κάνουν σύνδεση με την Παλαιο-
λιθική εποχή. Στη βάση τους σχηματίζονται 
επίσης πανομοιότυπες λακκούβες (δολίνες) 
σε σχήμα αντεστραμμένου κώνου, κάνοντας 
το τοπίο ακόμα πιο αλλόκοτο και εξωπραγ-
ματικό. Ολα αυτά βέβαια διακρίνονται μόνο 
όταν το απέραντο λευκό χαλί από παχύ χιόνι 
αρχίζει να υποχωρεί από τον καυτό ήλιο.

Σφακιά: Ατίθασος νότος 
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com

Κροκέτες
μπακαλιάρου

Άρωμα Κουζίνας
ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ

ΥΛΙΚΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
 ª 1. Ανακατεύετε τον μπακαλιάρο με τον τόνο, τα κρεμμύδια, τις λιωμένες πατάτες, 

το χυμό λεμονιού, το σκόρδο, τα αυγά, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, το μαϊντανό, 
τη ρίγανη, αλάτι και φρεσκοαλεσμένο μαύρο πιπέρι.

 ª 2. Ζυμώνετε το μείγμα και το πλάθετε σε δέκα-δώδεκα κροκέτες. Τις περνάτε 
από τριμμένη φρυγανιά. Τις αφήνετε στο ψυγείο να κρυώσουν κάπως.

 ª 3. Ζεσταίνετε το υπόλοιπο λάδι σε βαθύ αντικολλητικό τηγάνι και τηγανίζετε 
τις κροκέτες από όλες τις πλευρές, μέχρι να ροδίσουν. Τις αφήνετε να στραγγίσουν σε 
απορροφητικό χαρτί και τις σερβίρετε.

 ª 400 γρ. μπακαλιάρος βρασμένος και 
κομματιασμένος

 ª 80 γρ. τόνο πολύ καλά στραγγισμένο
 ª 2 κουταλιές της σούπας κρεμμύδι 

ψιλοκομμένο
 ª 2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
 ª 3 πατάτες βρασμένες και λιωμένες 

με πιρούνι
 ª 1 σκόρδο ψιλοκομμένο κουταλάκι 

του γλυκού

 ª 2 αυγά χτυπημένα
 ª 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο 

και επιπλέον για το τηγάνισμα
 ª 3 κουταλιές της σούπας μαϊντανός 

ψιλοκομμένος
 ª 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη
 ª 100 γρ. τριμμένη φρυγανιά
 ª 1 κουταλιά της σούπας χυμός λεμο-

νιού
 ª αλάτι, πιπερι
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Ο Κρητίκαρος σταματάει ένα ταξί στα 
Σφακιά. Με το που ξεκινάνε, βγάζει ένα 
πιστόλι και το κολλάει στο σβέρκο του 
ταξιτζή.
«Μπρος», του λέει. «Κάμε στην άκρη, 
επαέ και... τράβα μια μαλατσία».
Τρελαίνεται ο ταξιτζής, αλλά τι να κάνει; 
Υπακούει.
«Μπρος», του λέει πάλι... αμέσως μετά 
ο Κρητίκαρος.
«Τράβα τσι άλλη μία»...
Μετά δώσ’ του ξανά: «Τσι άλλη μία».
Και δώσ’ του πάλι: «Τσι άλλη μία»...
Ο ταξιτζής, όμως, έχει... ρέψει πια και 
δεν αντέχει: «Δε μπορώ άλλο... Αμα θες 
σκότωσέ με»,
του λέει, «αλλά ήμαρτον. Δεν αντέχω 
πια».
«Είσαι σίγουρος, μωρέ, πως δεν μπο-
ρείς;».
«Στ’ορκίζομαι», λέει ο ταξιτζής.
«Ε, τότενες, πάμε πίσω», του λέει o 
Κρητίκαρος.
Πάνε, λοιπόν, ξανά πίσω, οπότε ο Κρη-
τίκαρος μπαίνει στο σπίτι, βγαίνει με
την κόρη του έξω και πριν τη βάλει στο 
ταξί, της λέει:
«Εντάξει, Μαρία. Ετούτος εδώ... θα σε 
πάει στο Λασίθι.»

-ΕΙΣΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΟΠΟΙΟ ΞΥΠΝΑΩ ΤΟ ΠΡΩΙ.

-ΑΛΗΘΕΙΑ ΛΕΣ;
-ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΦΕΝΤΙΚΟ.

Αν ο έρωτας περνάει από το στομάχι... 
;; Έχετε σκεφτεί που είναι το λογικό να 
καταλήξει ...;;;

Στους πρόποδες του Παρνασσού ένας 
βοσκός έβοσκε τα πρόβατα του.
Ένα από αυτά ξεφεύγοντας από τον 
έλεγχο του τρέχει προς τον γκρεμό. 
Στην προσπάθεια του να το πιάσει βρί-
σκεται να αιωρείται στον γκρεμό. Πια-
σμένος από ένα κλαδί κάποιου μικρού 
θάμνου,
ανήμπορος να κάνει κάτι άρχισε να 
καλεί βοήθεια φωνάζοντας :
- «Συμπατριώτες ακούει κανείς, ακούει 
κανείς.»
Κάποια στιγμή μετά από αρκετή ώρα 
και πολλές παρακλήσεις από το ανή-
μπορο βοσκό, ο ουρανός σκοτεινιά-
ζει, γεμίζει με σύννεφα και μια επιβλη-
τική φωνή ακούγεται να προτρέπει το 
βοσκό:
- «Ανθρωπε μου οι εκκλήσεις σου εισα-
κούστηκαν πέεεσε είμαι ο θεός και 
θα σε σώσω.» Και ο βοσκός με ύφος 
σαστισμένο μα συνάμα και απογοητευ-
μένο αποκρίνεται:
- «Αλλος ακούει;»

FUN

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

ΤΑΥΡΟΣ
Επιβάλετε τις απόψεις σας με ήρεμο τρόπο 
και τα επιχειρήματά σας θα πείσουν τους 
συνεργάτες σας. Αρπάξτε τις ευκαιρίες που 
σας δίνει η εποχή, καθώς η γοητεία σας θα 
είναι ο βοηθός σας. Οι μέρες αυτές σας 
δίνουν περισσότερη άνεση και μια δόση 
απαραίτητης ψυχαγωγίας. Στα επαγγελμα-
τικά σας όλα συνεχίζονται στον ίδιο ρυθμό.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Νιώθετε έντονη την ανάγκη να ξοδέψετε, σε 
βαθμό που κοντεύετε να χάσετε κάθε μέτρο. 
Αντισταθείτε σε αυτή την παράλογη επιθυμία 
να αποκτήσετε ότι βλέπετε. Ήρθε ο καιρός 
να σκεφτείτε σοβαρά τη διαφορά ανάμεσα 
στο θέλω κάτι και στο χρειάζομαι πραγμα-
τικά κάτι.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Μειωμένες είναι οι καθημερινές προ-
σπάθειες που καταβάλλετε στην 
εργασία σας και αυτό φαίνε-
ται να δημιουργεί προβλή-
ματα. Η περίοδος αυτή 
ευνοεί κάθε δραστη-
ριότητα που μπορεί 
να αγγίξει τον ψυχικό 
σας κόσμο. Οι σωματι-
κές σας δυνάμεις και ο 
ψυχισμός σας θα βρίσκο-
νται σε πολύ καλά επίπεδα 
καθώς ο συναισθηματικός 
σας κόσμος και η καλή σας διά-
θεση, φέρνουν θετικές επιδράσεις.

ΛΕΩΝ
Αποφύγετε συζητήσεις που δεν σας οδη-
γούν πουθενά και αποφασίστε να δεχθείτε 
μια αλλαγή που έχει γίνει στη ζωή σας. Μην 
ξεχνάτε πως οι άσπονδοι φίλοι σας κάποιο 
σφάλμα σας περιμένουν για να σας επιτε-
θούν. Μην αφήνετε τους άλλους να σας δημι-
ουργούν προβλήματα τη στιγμή που μπρο-
στά σας ανοίγονται καινούργιοι δρόμοι.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Στη δουλειά σας θα αναγκαστείτε να αντι-
μετωπίσετε πολλές αλλαγές και θα πρέ-
πει να αναπτύξετε τις προσαρμοστικές σας 
ικανότητες. Επίσης η σχέσεις σας με τους 
συναδέλφους σας θα γίνουν περίπλοκες. 
Τα έσοδά σας θα είναι ασταθή και για αυτό 
δεν θα πρέπει να κάνετε αλόγιστες σπατά-
λες ή να βάλετε κι άλλα χρέη. Στον τομέα 
των αισθηματικών η περίοδος αυτή θα είναι 
χαοτική και δύσκολα θα μπορέσετε να δια-
χειριστείτε τα ερωτικά σας. Θα πρέπει να 
αντιμετωπίσετε έναν ασταθή σύντροφο 
ενώ κι εσείς δεν θα είστε τόσο σίγουροι για 
τον εαυτό σας.

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

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Γενικά η περίοδος αυτή είναι περίεργη και 
μοναχική για τους ανθρώπους που ανή-
κουν σε αυτό το ζώδιο. Οι σχέσεις ιδιαίτερα 
δεν ευνοούνται. Κυρίως οι επαγγελματικές. 
Οι φιλικές όμως σχέσεις και γενικότερα οι 
κοινωνικές σας επαφές βρίσκονται σε καλό 
δρόμο και για αυτό φροντίστε να εκμεταλ-
λευτείτε τις ευκαιρίες που θα σας παρουσι-
αστούν.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αυτή η περίοδος είναι πολύ ευνοϊκή για 
εσάς. Οι περισσότεροι του ζωδίου σας 
προβλέπεται να ζήσετε ενδιαφέρουσες 
στιγμές σχετικά με την προσωπική σας 
ζωή και τις γενικότερες διαπροσωπικές 
σας σχέσεις. Έτσι λοιπόν, προετοιμάστε 
τον εαυτό σας, καθώς μπορεί να είστε από 
αυτούς που θα βιώσουν την ολοκλήρωση 

ενός κύκλου ακόμα και διαπραγμα-
τεύσεων θετικά ή αρνητικά.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Δείξτε φιλική συμπερι-
φορά απέναντι στους 
υφισ ταμένους σας 
και σε όσα άτομα σας 
προσφέρουν τη βοή-
θειά σας. Πιθανόν να 

χρειαστεί να αναλάβετε 
κάποιες επιπλέον επαγ-

γελματικές υποχρεώσεις 
και να εργαστείτε σκληρά. Οι 

φίλοι σας θα είναι διατεθειμένοι, 
εάν βέβαια τους το ζητήσετε, να σας βοηθή-
σουν σε κάποια καθημερινά σας προβλή-
ματα. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Την περίοδο αυτή θα σας απασχολήσει ο 
επαγγελματικός τομέας και κυρίως τα οικο-
νομικά σας όπου μπορεί να παρουσιαστεί 
μία στενότητα χρημάτων. Για αυτό χρειάζε-
ται να προσέξετε τον τρόπο που θα διαχει-
ριστείτε τα χρήματά σας. Δεν είναι κατάλ-
ληλη η εποχή για καινούρια επαγγελματική 
έναρξη, αλλά είναι αρκετά εποικοδομητική 
στο να πάρετε τις πληροφορίες σας και να 
έρθετε σε επαφή με άτομα που σας ενδια-
φέρουν.

ΙΧΘΕΙΣ
Θα πρέπει να επενδύσετε στη δουλειά σας 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Και ο 
λόγος είναι ένας. Θα πετύχετε σε καθετί 
που αναλαμβάνετε, αν και τα αποτελέσματα 
μπορεί να αργήσουν να φανούν. Για να δια-
τηρήσετε την ισορροπία στα οικονομικά 
σας, μην παρασύρεστε σε σπατάλες. Έχετε 
ανάγκη από συνετές συμβουλές. 

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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H... Τροία της Ελλάδας 
εντυπωσιάζει με τα ευρήματά 
της και προκαλεί παγκόσμιο 
ενδιαφέρον. Ο εντοπισμός της 
αρχαίας Τενέας στο Χιλιομόδι 
Κορινθίας συμπεριλαμβάνεται 
στο top 5 των σημαντικότερων 
αρχαιολογικών ανακαλύψεων 
του 2018 και όχι άδικα.

Σ
ύμφωνα με τον μύθο, οι πρώ-
τοι κάτοικοι της Τενέας ήταν 
Τρώες αιχμάλωτοι τους οποί-
ους ο Αγαμέμνονας μετέφε-

ρε στην περιοχή μετά την πτώση της 
Τροίας για τη φύλαξη των Μυκηνών 
και του Αργους. Εκτός από την Τενέα, 
και η Ρώμη θεωρείται πως ιδρύθηκε 
από Τρώες φυγάδες που έφτασαν ε-
κεί υπό τον Αινεία, γιο του Αγχίση και 
της Θεάς Αφροδίτης, αδελφό του Λύ-
ρου και συγγενή του βασιλιά της Τροί-
ας Πριάμου, με βάση την ελληνική και 
τη ρωμαϊκή μυθολογία.
Τα πρώτα οικιστικά κατάλοιπα της 
αρχαίας Τενέας που έχουν έρθει στο 
φως από την ερευνητική ομάδα της 
δρος Ελενας Κόρκα χρονολογούνται 
στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περί-
οδο και μαρτυρούν ότι πρόκειται για 
μια πόλη με ιδιαίτερο πολιτισμό και 
κατοίκους, που αν και δίπλα ακριβώς 
σε ένα σημαντικό κέντρο του αρχαίου 
ελληνικού κόσμου, την Κόρινθο, 
κατάφεραν να διατηρήσουν τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά τους, μη λησμο-

νώντας τις ρίζες τους από την Τροία ή 
την Τένεδο. «Αγγεία της αρχαϊκής επο-
χής που έχουμε βρει στην Τενέα μαρ-
τυρούν ότι ο πληθυσμός της πόλης 
ήταν διαφορετικός. Γιατί αν και τόσο 
κοντά στη μητρόπολη της Κορίνθου, 
όχι μόνο είχε διαφορετικά σχήματα 
αγγείων, αλλά ακόμη και εισαγόμενα 
αγγεία που δεν έχουμε ξαναδεί. Αυτό 
σημαίνει πως η πόλη διατηρούσε 
ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό προφίλ 
που την έκανε να ξεχωρίζει», λέει στο 
«ΘΕΜΑ» η κυρία Κόρκα επισημαίνο-
ντας τη σπουδαία γεωγραφική θέση 
της περιοχής, που δεν επιλέχθηκε 
τυχαία. «Η πόλη είναι χτισμένη σε μια 

στρατηγική θέση, επάνω στη βασική 
οδό που συνέδεε στην αρχαιότητα την 
Κόρινθο με τις Μυκήνες και το Αργος. 
Από εδώ, σε περίπτωση κινδύνου, 
εύκολα μπορούσαν να ειδοποιηθούν 
οι Μυκήνες. Απ’ όσα έχουν έρθει στο 
φως προκύπτει ότι πρόκειται για μια 
πόλη με εξαιρετικά υψηλό επίπεδο», 
λέει.
Ο πλούτος και η ποικιλία των κτερι-
σμάτων που ανακαλύφθηκαν στους 
τάφους του αρχαϊκού, ελληνιστικού 
και ρωμαϊκού νεκροταφείου πιστο-
ποιούν τη διαχρονική ευμάρεια της 
πόλης και των κατοίκων της, με απο-
κορύφωμα τη ρωμαϊκή περίοδο, όταν 

κηρύχθηκε ανεξάρτητη κόβοντας 
και δικό της νόμισμα. Την ίδια εποχή 
υπάρχουν και σημαντικές εμπορικές 
συναλλαγές ακόμη και με την Αίγυπτο. 
«Οταν ήρθαν οι Ρωμαίοι, οι κάτοικοι 
της Τενέας τους υποδέχτηκαν σαν 
αδέλφια λέγοντάς τους “εμείς κατα-
γόμαστε από την Τροία”. Οι Ρωμαίοι 
στήριξαν έμπρακτα την πόλη με οικο-
νομικές χορηγίες. Στις ανασκαφές βρέ-
θηκαν πολλά νομίσματα επί αυτοκρά-
τορα Σεπτίμιου Σεβήρου, ο οποίος 
στήριζε οικονομικά πόλεις που θεω-
ρούσε σημαντικές. Και αφού έκοψε 
νοματίσματα, η πόλη ανακηρύχθηκε 
ανεξάρτητη. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
α μυστικά του Δίσκου της Φαιστού θα 
«ταξιδέψουν» στην Αγγλία και συγκε-
κριμένα στο Πανεπιστήμιο του Κέι-
μπριτζ, όπου την Κυριακή 3 Φεβρου-

αρίου 2019, ο γλωσσολόγος δρ. Γκάρεθ Όου-
ενς, ειδικός σε θέματα μινωικής γραφής, θα 
απευθύνει ομιλία με τίτλο «From Linear B to 
the Phaistos Disk» («Από τη Γραμμική Β στον 
Δίσκο της Φαιστού»). Η εκδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 17:30, στην Αίθουσα Vivian 
Stewart του Κολεγίου Murray Edwards.
Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη 
διάλεξή του θα κάνει μια συνεκτική σύνοψη 
των αποτελεσμάτων της δεκαετούς έρευνας, 
που πραγματοποιεί σε συνεργασία με τον 
καθηγητή Φωνητικής στην Οξφόρδη, Τζον 
Κόουλμαν. Οι δυο ερευνητές υποστηρίζουν 
ότι μπορούν να «διαβάσουν» το 99% των επι-
γραφών του περίφημου Δίσκου, αποκαλύ-
πτοντας έτσι τα μυστικά του. Θυμίζουμε ότι τα 
συμπεράσματα αυτά παρουσιάστηκαν πέρσι 
τον Φεβρουάριο στην Αθήνα κατά την ομιλία 
του κ. Όουενς στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
Σύμφωνα με τα σχετικά αποτελέσματα, «ο 
Δίσκος της Φαιστού Α και Β πλευρά απαρτί-
ζεται από εξήντα μία (61) λέξεις, σε δεκαο-
χτώ στίχους με ρίμα. Έξι λέξεις από αυτές ανα-

φέρονται στο Φως, ενώ άλλες έξι στη Δύση 
του Φωτός. Τρεις λέξεις είναι αφιερωμένες 
στην Έγκυο Θεότητα και δέκα στη Θεότητα 
που χαρακτηρίζεται με διαφορετικά επίθετα. 
Η Α΄ πλευρά του Δίσκου της Φαιστού κάνει 
λόγο για την Έγκυο Θεότητα που λάμπει ενώ 
στη Β πλευρά ξεχωρίζει μία πρόταση με στί-
χους, ρίμα, σονέτα με ποιητική παρήχηση που 
είναι αφιερωμένη στη Θεότητα που δύει, ίσως 
τη Δύση της Αστάρτης, της Αφροδίτης, της 

Αφαίας (Θεότητα της Γέννας) και Δικτύννας, 
στην Πάφο, Φαιστό και Φαλάσαρνα, δηλαδή 
στον αστερισμό VENUS, το πρωινό και βρα-
δινό αστέρι (QED). Το περιεχόμενο του Δίσκου 
της Φαιστού είναι ένας μινωικός λυρικός 
ύμνος προς τη Θεότητα, ένα βαθύ μήνυμα από 
την εποχή του Χαλκού, πριν από 37 αιώνες».
Ο Δίσκος της Φαιστού ανακαλύφθηκε το 1908 
κατά τη διάρκεια ιταλικών ανασκαφών και 
χρονολογείται γύρω στο 1700 π.Χ. 

Υποψήφιος για 
10 Όσκαρ ο 
Λάνθιμος και το 
«Favourite»

Με δέκα υποψηφιότη-
τες ο Γιώργος Λάν-
θιμος με την ταινία 

του «The Favourite» (Η Ευνο-
ούμενη) φαντάζει ως ένα από 
τα μεγαλύτερα φαβορί για τα 
φετινά βραβεία Όσκαρ. 
Ο Έλληνας σκηνοθέτης διεκ-
δικεί το χρυσό αγαλματίδιο 
στις «μεγάλες» κατηγορίες, 
όπως Καλύτερης Ταινίας, Α’ 
Γυναικείου και Β’ Γυναικείου - 
με δύο μάλιστα υποψηφιότη-
τες- (Έμμα Στόουν και Ρέιτσελ 
Βάις), Σκηνοθεσίας και Πρω-
τότυπου Σεναρίου. Επίσης, 
το Favourite είναι υποψήφιο 
και γ ια Όσκαρ Καλύτερου 
Μοντάζ, Κοστουμιών, Φωτο-
γραφίας, Καλλιτεχνικής Διεύ-
θυνσης.
Μάλιστα, Γιώργος Μαυροψα-
ρίδης είναι ο πρώτος Έλληνας 
που είναι υποψήφιος για το 
βραβείο Μοντάζ.
Αντίπαλον δέος της «Ευνο-
ούμενης» είναι το δράμα του 
Μεξικανού μετρ, Αλφόνσο 
Κουαρόν,  «Ρόμα» που διεκ-
δικεί επίσης δέκα αγαλματί-
δια, μεταξύ των οποίων και 
αυτό της Καλύτερης Ταινίας 
και Α’ Γυναικείου (Γιαλίτσα 
Απαρίσιο). Το «Roma» χαρί-
ζ ε ι επίσης και την πρώτη 
οσκαρική υποψηφιότητα στο 
Netflix.
Xωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις, 
σε μια γεν ικότερα χλιαρή 
χρονιά, οι υπόλοιπες υποψη-
φιότητες μοιράζονται σε ται-
νίες που ήδη έχουν κάνει το 
γύρο τους στα βραβεία, όπως 
το «Green Book» του Πίτερ 
Φαρέλι, το «Vice: Δεύτερος 
σ την ιεραρχία» του Άν ταμ 
ΜακΚέι και το «Ένα αστέρι 
γε ν ν ιέ ται» του Μπράν τ λι 
Κούπερ.
Λάνθιμο και Κουαρόν ακο-
λουθούν με οκτώ υποψηφι-
ότητες το «Ένα Αστέρι Γεννιέ-
ται»» του Μπράντλεϊ Κούπερ, 
αλλά και το «Vice: Ο Δεύ-
τερος σ την Ιεραρχία» του 
Άνταμ Μακ Κέι.

Αρχαία Τενέα, η Τροία της Ελλάδας

Τα μυστικά του Δίσκου της Φαιστού 
«ξετυλίγονται» στο Κέιμπριτζ 
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Α
ποστολή εξετελέσθη για τους παίκτες του 
Μαρτίνς! Ο Ολυμπιακός όντας πολύ σοβα-
ρός και ουσιαστικός στη ρεβάνς του Κυπέλ-
λου με την Ξάνθη στο Καραϊσκάκη πήρε μία 

αρκετά εύκολη - παρότι η αναμέτρηση είχε... ζόρια 
προς το τέλος καθώς ο πειραϊκός σύλλογος έμεινε με 
δέκα λόγω τραυματισμού του Μπουχαλάκη και ενώ 
δεν είχε αλλαγές και δέχθηκε γκολ από πέναλτι - και 
δίκαιη πρόκριση για την συνέχεια του θεσμού με την 
επικράτησή του.
Ο Ολυμπιακός μπήκε με επιθετική πίεση στο ματς έχο-
ντας ένα γύρισμα του Φορτούνη προς την περιοχή 
που κόπηκε και ένα σουτ του Ποντένσε μόλις στο 1ο 
λεπτό. Στο 5ο λεπτό ο Μασούρας είχε μία κεφα-
λιά την οποία μπλόκαρε ο Ζίβκοβιτς. Στο 8ο 
λεπτό ένα φάουλ του Φορτούνη έφυγε 
έξω. Στο 11’ ο Τσιμίκας απο πάσα του 
Χασάν έχασε τετ α τετ με τον Ζίβκοβιτς 
να βγάζει την μπάλα. Στο 14’ ο Μασού-
ρας - σε μία φάση όπου η Ξάνθη 
ζήτησε οφσάιντ - είχε μία ακόμα κεφα-
λιά που μπλόκαρε ο έμπειρος πορτιέρο 
της Ξάνθης. Στο 15’ ο Έλληνας εξτρέμ είχε 
πάλι χαμένη φάση με κεφαλιά. Στο 19’ ο Ζίβκο-
βιτς έπεσε και μπλόκαρε ένα σουτ του Γκιγιέρμε από 
μακριά το οποίο βρήκε και κόντρα. Στο 21’ η Ξάνθη 
προσπάθησε να... απαντήσει και είχε ένα σουτ του 
Κοβάσεβιτς ψηλά άουτ. Στο 24’ άλλο ένα φάουλ του 
Φορτούνη πέρασε έξω. Στο 28’ ο Μασούρας είχε μία 
ωραία κίνηση και σουτ που αποκρούστηκε δύσκολα 
από τον κίπερ της ακριτικής ομάδας.
Στο 29’ ο Νάτχο έβγαλε μία εξαιρετική κάθετη στον 
Ποντένσε που από κοντά δεν αστόχησε για το 1-0. Η 
Ξάνθη από την μεριά της επέλεξε να πιέσει ακόμα πιο 
ψηλά οδηγώντας σε ορισμένα λάθη στους παίκτες του 
Μαρτίνς. Στο 43’ ο Ποντένσε είχε και αυτός χαμένο τετ 
α τετ με σουτ από πολύ καλή θέση. Ένα λεπτό μετά και 
ο Χασάν βρέθηκε σε θέση βολής αλλά το σουτ του επί-
σης αποκρούστηκε.
Λίγο πριν το τέλος του α’ μέρους ξέσπασε μεγάλη 
ένταση μετά από ένα μαρκάρισμα πάνω στον 
Ποντένσε και στην συνέχεια ένα μαρκάρισμα που 
έκανε ο Τοροσίδης. Το αποτέλεσμα ήταν να ανέβουν 
οι τόνοι να φτάνουν να έρχονται σε μεγάλη αντιπαρά-
θεση ακόμα και οι δύο αρχηγοί Φορτούνης και Μπα-

ξεβανίδης. Από αυτήν την στιγμή είδαν κίτρινες οι 
Νάτχο, Γκιγιέρμε και Κασάδο. Το α’ μέρος έκλεισε με 
10-1 τελικές και με τις δύο ομάδες να έχουν αρκετά 
παράπονα για υποδείξεις ή μη φάουλ και για τον πει-
θαρχικό έλεγχο.
Το 2ο 45λεπτο βρήκε στο ξεκίνημά του και πάλι τον 
Ολυμπιακό να πιέζει και να βγάζει νωρίς φάση: στο 
46’ με σουτ του Ποντένσε. Στο 48’ ο Νάτχο είχε ένα 
σουτ που αποκρούστηκε και μετά μία ακόμα προ-
σπάθεια του Φορτούνη. Στο 52ο λεπτό ο Χασάν βρήκε 
γκολ με σουτ που βρήκε και σε αντίπαλο μετά από 
ασίστ του Φορτούνη και συνεργασία των Ποντένσε 
- Τοροσίδη πριν. Στο 56’ μετά από πάσα - τακουνάκι 

του Μασούρα στον Τσιμίκα και σέντρα του 
νεαρού μπακ ο Χασάν έχασε νέα ευκαιρία 

για γκολ με σουτ.
Στο 61’ ο Ποντένσε με ωραίο σουτ έκανε 
το 3-0 μετά από πλαγιοκόπηση και 
προσπάθεια του Τοροσίδη. Ο Πορτο-
γάλος έτσι με το 2ο του τέρμα στο ματς 
αυτό του Κυπέλλου, κάτι που καταφέρ-

νει για δεύτερη φορά στην καριέρα του, 
εξελίχθηκε και στον πρωταγωνιστή του 

ματς, όπου βέβαια ήταν πολύ καλοί και παίκτες 
όπως οι Γκιγιέρμε, Γ. Μασούρας και Νάτχο.
Στο 64ο λεπτό ο Αργεντίνος φορ Φράνκο Σολδάνο 
μπήκε στο ματς στην θέση του Ποντένσε που απο-
θεώθηκε. Ήταν η πρώτη του συμμετοχή με τους ερυ-
θρόλευκους και διαφοροποίησε και τον σχηματισμό 
καθώς στο παιχνίδι συνέχισε ο Χασάν. Ο Αργεντίνος 
πάντως τοποθετήθηκε κυρίως σε ρόλο πίσω από τον 
Αιγύπτιο. 
Στο 72ο λεπτό ο Μπουχαλάκης έδειξε πως δεν μπο-
ρεί να συνεχίσει. Πιάνοντας το πίσω μέρος της γάμπας 
του βρέθηκε στο έδαφος δύο φορές και τελικώς απο-
χώρησε για να μείνει η ομάδα του με δέκα παίκτες 
καθώς δεν είχε άλλη αλλαγή. Αυτή η εξέλιξη σίγουρα 
έβαλε μία έξτρα δυσκολία στον Ολυμπιακό.
Στο 75’ η Ξάνθη μπόρεσε να σκοράρει από εύστοχο 
χτύπημα πέναλτι του Μπρίτο μετά από σχετική υπό-
δειξη για το χέρι του Τσιμίκα στην μικρή περιοχή. Έτσι 
έγινε το 3-1. Στο 83’ ο Σολδάνο έκανε μία ωραία ενέρ-
γεια και ένα σουτ έξω. Στην αναμέτρηση δεν διαφο-
ροποιήθηκε κάτι ως προς την συνέχεια με τον Ολυμπι-
ακό να παίρνει την πρόκριση με αυτό το σκορ.

SPORTSNEWS

Ο Ολυμπιακός πιο εύκολα από ότι θα περίμεναν οι φίλοι του, έχοντας τον Ποντένσε σε καλή 
μέρα (2 γκολ), επικράτησε με 3-1 της Ξάνθης και βρίσκεται στα προημιτελικά του Κυπέλλου! 
Σκόραρε κι ο Χασάν, χωρίς ουσία το γκολ του Μπρίτο. Τραυματίστηκε ο Μπουχαλάκης. 

Ο Ολυμπιακός εύκολα, 
ο Ποντένσε υπέροχα! Ο Αστέρας ήταν ο μεγάλος κερδισμένος στο πιο... τρελό ματς της 

χρονιάς καθώς βρίσκεται στους «8» του Κυπέλλου! Οι Αρκάδες επι-
κράτησαν με 5-3 της ΑΕΛ, η οποία έφερε το ματς στα μέτρα της (από 
3-1 σε 3-3) και ως το 85’ είχε την πρόκριση στα χέρια της!  

Από τους αγώνες που διαφημίζουν το ποδόσφαιρο είδαμε στο «Θ. Κολο-
κοτρώνης», όπου ύστερα από ένα «χορταστικό» παιχνίδι ο Αστέρας κέρ-
δισε την ΑΕΛ με 5-3 και πήρε το «εισιτήριο» για την προημιτελική φάση 
του θεσμού, καθώς πριν από περίπου 15 ημέρες οι «βυσσινί» είχαν επι-
κρατήσει με 3-2. 
 Η αναμέτρηση ξέχωρα από 8 γκολ και θέαμα κράτησε αμείωτο και το 
ενδιαφέρον για το ποια ομάδα θα προκριθεί, κάτι που άλλαξε 5 φορές! 
 Οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν με ενδεκάδες πρωταθλήματος, ενώ ο 
Αστέρας στο παρά ένα «έχασε» τον Κυριακόπουλο λόγω ίωσης. Ο Παρά-
σχος ξεκίνησε με τον Αθανασιάδη στο τέρμα, τους Κώτσιρα, Πασαλίδη, 
Τριανταφυλλόπουλο, Ανχελ στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, 
τους Βελιέντε, Μουνάφο στον άξονα, τους Φερνάντεζ, Τσιαλιανίδη, Καλ-
τσά μεσοεπιθετική τριάδα και τον Μανιά στην κορυφή της επίθεσης. 
 Ο Φέστα από την πλευρά του είχε τον Κρίστινσον κάτω από τα γκολπόστ, 
τους Καρανίκα, Γκοϊκοβιτς, Ζίζιτς, Γιακιμόφσκι στην άμυνα από τα δεξιά 
προς τα αριστερά, τους Σεσέροβιτς, Φατιόν στον άξονα και τους Ντέλετιτς, 
Μιλοσάβλιεβιτς, Ακόστα πίσω από το «9αρι» Σικάβκα.   
 Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης οι Αρκάδες πήραν τα ηνία και άνοι-
ξαν το σκορ μόλις στο 7’, όταν ο Καλτσάς έκανε τη σέντρα, οι Μανιάς και 
Ζίζιτς διεκδίκησαν την μπάλα, εκείνη βρήκε στην πλάτη του τελευταίου και 
κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του. Ετσι οι Αρκάδες από νωρίς πήραν 
σκορ-πρόκρισης και αυτό άλλαξε τα δεδομένα της αναμέτρησης. Ετσι 
«πατούσαν» καλύτερα, έβγαλαν φάσεις, αλλά έπεσαν πάνω στον Κρί-
στινσον. Ο γκολκίπερ της ΑΕΛ αντέδρασε σωστά στην κοντινή κεφαλιά 
του Μανιά (18’) και στο τετ α τετ που είχε με τον Φερνάντεθ (22’), όμως οι 
«βυσσινί» δεν μπορούσαν να κρατήσουν μπάλα και δέχονταν πίεση. Υπό 
αυτές τις συνθήκες και μετά από «κολλητά» κόρνερ που κέρδισαν οι γηπε-
δούχοι, ο Ανχελ Ορτέγκα στο 40’ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. 
 Στο δεύτερο μισό όμως ήρθαν τα πάνω-κάτω. Η είσοδος του Νούνιτς, σε 
συνδυασμό με την αλλαγή συστήματος (4-4-2) και την κατακόρυφη άνοδο 
της απόδοσης της δεξιάς της πλευράς (Ντέλετιτς, Καρανίκας), έδωσε άλλον 
αέρα στην ΑΕΛ. Οι φιλοξενούμενοι έγιναν τα «αφεντικά» του αγώνα, μεί-
ωσαν στο 52’ με τον Ακόστα (ωραία ενέργεια του Ντέλετιτς) και παρότι ο 
Αστέρας στο 58’ βρήκε εκ νέου δίχτυα (ξανά από στατική φάση, με κεφα-
λιά του Βαλιέντε), οι «βυσσινί» όχι μόνο στο 60’ «ισοφάρισαν» το απο-
τέλεσμα του πρώτου αγώνα  με τον Σικάβκα (πλασέ στην κίνηση μετά 
από σέντρα του Καρανίκα), αλλά στο 75’ πήραν και σκορ πρόκρισης με 
την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ζίζιτς (η μπάλα κόντραρε και άλλαξε 
πορεία). Πλέον εκείνοι ήταν το μεγάλο φαβορί για να συνεχίσουν στα προ-
ημιτελικά, καθώς ο Αστέρα έψαχνε δύο γκολ! 
  Ομως όση επίδραση στο ματς είχε η αλλαγή διάταξης των «βυσσινί» στο 
46’, παρόμοια ήταν και εκείνη του Αστέρα μετά την είσοδο του Δουβίκα 
στον αγώνα. Οι Αρκάδες βρήκαν τα αποθέματα, έπαιξαν φουλ επίθεση και 
αφού πρώτα στο 79’ πήραν εκ νέου προβάδισμα με το σουτ του Καλτσά, 
στο 85’ έφτασαν και σε σκορ πρόκρισης, όταν ο Φερνάντεζ με πολύ ωραίο 
πλασέ, διαμόρφωσε το μετέπειτα τελικό 5-3. 
 Στο φινάλε δεν είχαμε κάποια μεγάλη φάση και έτσι οι γηπεδούχοι πανη-
γύρισαν έξαλλα.  

Ο Αστέρας... πέρασε στο 
ροντέο με την ΑΕΛ!

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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αθλητικά

Ο 
Κυπελλούχος ΠΑΟΚ συνεχίζει την 
υπεράσπιση του τίτλου του, καθώς 
δεν είχε κανένα πρόβλημα να ανα-
τρέψει το εις βάρος του 2-1 από τον 

πρώτο αγώνα στην Πάτρα και να περάσει στα 
προημιτελικά της διοργάνωσης.
Ένα σκληρό φάουλ του Πολίμου πάνω στον 
Μπίσεσβαρ άναψε από πολύ νωρίς τα αίματα, 
αλλά ο ΠΑΟΚ βρήκε με τον Μάτος γρήγορα το 
γκολ που έψαχνε (5’), μετά το κόρνερ του Μπί-
σεσβαρ και τη λανθασμένη έξοδο του Καπού-
ταγλη.
Ο Ελ Καντουρί παίζοντας στον άξονα ήταν το 
«κλειδί» για τους «ασπρόμαυρους», καθώς από 
τα πόδια του Μαροκινού ξεκινούσαν όλες οι 
επιθετικές προσπάθειες, αλλά το εκπληκτικό 
κατέβασμα της μπάλας με το στήθος του Τσού-
μπα Άκπομ ξεκλείδωσε την άμυνα των φιλο-
ξενούμενων, με τον Αγγλο να κάνει την ασίστ 
στον Ζαμπά, που με έξοχο πλασέ την έστειλε στα 
δίχτυα γράφοντας στο 37’ το 2-0.
Δεν πέρασαν περισσότερα από τριάντα δευ-
τερόλεπτα στο β’ μέρος και οι Μπίσεσβαρ 
(πρώτη πάσα), Ζαμπά (κούρσα, ασίστ), Λημνιός 
(πλασέ στην σωστή θέση) απέδειξαν πόσο απλό 
είναι το ποδόσφαιρο στη φάση του 3-0. 
Πανομοιότυπη ενέργεια, με αλλαγή 
ρόλων, στο 54ο λεπτό, όταν ο 
Λημνιός «σέρβιρε» από τα δεξιά 
και ο Ζαμπά με πλασέ έγραψε το 
4-0.
Ο Ακπομ σκόραρε από κανο-
νική θέση στο 57’ ωστόσο ο 
βοηθός Μιχάλης Δημόπουλος 
σήκωσε λανθασμένα το σημαιάκι 
του στερώντας από τον Αγγλο ένα ακόμη 
κανονικό γκολ. Το τρίτο τη φετινή σεζόν!
Με την πρόκριση να έχει κριθεί τα βλέμματα 
των ΠΑΟΚτσήδων έπεσαν πάνω στον Γιό-
ζιπ Μίσιτς, τον οποίο ο Λουτσέσκου έριξε στο 
γήπεδο αντί του Μπίσεσβαρ στο 58ο λεπτό 
και στο πρώτο μαρκάρισμα ο Κροάτης είδε την 
κίτρινη κάρτα του Ευαγγέλου. Όμως, στο πρώτο 
του σουτ προς την εστία ο 27χρονος μέσος, με 
εξωτερικό φάλτσο, πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ 
ανεβάζοντας το δείκτη του σκορ στο 5-0. Ντε-
μπούτο και γκολάρα!

Ο super Εργοτέλης και τα... πέναλτι 
απέκλεισαν τον ΟΦΗ!
Τρία πέναλτι πριν απ’ αυτά της διαδικασίας που 
ολοκλήρωσε το παιχνίδι, παράταση, «ρου-
λέτα» από την άσπρη βούλα, αποβολή στο 32’ 
και δυο γκολ περιλάμβανε η δραματική αναμέ-

τρηση των δυο συμπολιτών στο Γεντί Κουλέ, με 
τον φιλοξενούμενο Εργοτέλη να πανηγυρίζει τη 
νίκη με 3-4 στα πέναλτι και να παίρνει την πρό-
κριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλά-
δας! Η απειλή ήταν μηδαμινή για την εστία του 
Κατσιμήτρου και τα δεδομένα άλλαξαν υπέρ 
της ομάδας του στο 23’. Ο Ιατρούδης διατήρησε 
τη μπάλα δεξιά έξω από την περιοχή, πάσαρε 
στον Μπουτσάκη, που με εξαιρετικό σουτ στο 
«παραθυράκι» του Σωτηρίου άνοιξε το σκορ 
για τον Εργοτέλη, κάνοντας το Γεντί Κουλέ να 
δυσφορεί!
Ενώ όλα έδειχναν πως το ημίχρονο θα λήξει με 
τον Εργοτέλη προηγούμενο στο σκορ, ήρθε ο 
Οικονόμου στο 43’ να ανατρέψει τον Νέιρα στην 
περιοχή τραβώντας τον και τον Κουτσιαύτη να 
υποδεικνύει το πέναλτι… Νο.1 στο ματς! Ο 
Αργεντινός ευστόχησε από την άσπρη βούλα, 
ισοφαρίζοντας και ανακουφίζοντας τους οπα-
δούς των «μελανόλευκων» πριν την ανάπαυλα.
Το δεύτερο μέρος δεν υπήρχαν στο παιχνίδι, 
παρά τον μονόλογο των γηπεδούχων επιθετικά. 
Υπήρχαν όμως άλλα δυο πέναλτι!
Αρχικά στο 57’ ο Κουτσιαύτης υπέδειξε παρά-
βαση για φάουλ του Μπουρσέλη στον Πέρ-

σον, με την απόφαση, αν και οριακή, 
να φαίνεται σωστή. Αυτή τη φορά 

όμως ο Νέιρα νικήθηκε από τον 
Κατσιμήτρο, που έπεσε στη 
δεξιά του γωνία και απομά-
κρυνε! Η συνέχεια δεν άλλαξε 
καθόλου, ούτε ως προς την 
εικόνα, μήτε ως προς την 

ουσία! Η πίεση του ΟΦΗ έφερε 
άλλο ένα πέναλτι στο 71’, σε ανό-

ητο χέρι του Μπουρσέλη στην περιοχή 
σε μαρκάρισμα πάνω στον Νέιρα. Την εκτέλεση 
ανέλαβε ο Ποτουρίδης, αστοχώντας ωστόσο κι 
αυτός με τη σειρά του, στέλνοντας τη μπάλα στο 
δεξί δοκάρι του Έλληνα κίπερ του Εργοτέλη!
Προς το τέλος δε έγινε εμφανής η κούραση 
όλων των ποδοσφαιριστών, που έμελλε να 
λύσουν τις διαφορές τους στα πέναλτι.
Η δραματική διαδικασία ολοκληρώθηκε για 
τους γηπεδούχους με ανάλογα κακά ποσοστά 
ευστοχίας, όπως και στην κανονική διάρκεια. Ο 
Σασί ευστόχησε στο πρώτο, όμως ο Ποτουρίδης 
και ο Κυριακίδης είδαν τον Κατσιμήτρο να τους 
λέει «όχι» στα δυο επόμενα! Ο Μπάτζιος αστό-
χησε για τον Εργοτέλη, όμως οι συμπαίκτες του 
ευστόχησαν ως το τέλος, με τον Ροβίθη να σκο-
ράρει στο τελευταίο και να χαρίζει την πρόκριση 
στην ομάδα του, έστω κι αν δεν πανηγύρισε, 
από σεβασμό στην προηγούμενη ομάδα του.

«Αποκαλυπτήρια» Μίσιτς με 
γκολάρα και πεντάρα!

Η ΑΕΚ χωρίς να συναντήσει τα 
παραμικρό πρόβλημα... φιλοδώρησε 
με πέντε γκολ τον Κισσαμικό και με το 
χορταστικό 5-0 πήρε το εισιτήριο για 
τα προημιτελικά του Κυπέλλου!  

Τ
ο σκορ του πρώτου αγώνα και η τε-
ράστια διαφορά δυναμικότητας, έ-
καναν σίγουρη την πρόκριση της Α-
ΕΚ εκ των προτέρων. Οχι ότι ο Κισ-

σαμικός δεν το πάλεψε όσο μπορούσε πά-
ντως... Οι Κρητικοί είχαν, για τα δεδομένα 
τους, αρκετά καλή παρουσία στο ΟΑΚΑ αλ-
λά αυτό δεν ήταν αρκετό για κάτι παραπά-
νω. Αντιθέτως, για την Ενωση, για την οποία 
ο Μαρίνος Ουζουνίδης επέμεινε στο 3-5-2, 
αρκούσε και μια μέτρια εμφάνιση για να νι-
κήσει με 5-0 και να πάρει το εισιτήριο για 
τους «8». Γκολ και ασίστ ξανά ο Γκάλο, πρώ-
τη φορά βασικός και γκολ ο Κρίστιτσιτς, δύο 
γκολ ο Λιβάια, σκόραρε και ο Μάνταλος.
Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στο 
σχεδόν άδειο ΟΑΚΑ φάνηκε ότι οι Κιτρινό-
μαυροι ήταν χαλαροί, αφού έκαναν κάποια 
εύκολα λάθη, ενώ οι Κρητικοί ήταν ενθου-
σιώδεις. Τόσο, ώστε να έχουν και ένα-δύο 
σουτ στο πρώτο 15λεπτο, χωρίς όμως να 
απειλήσουν τον Τσιντώτα. Η ΑΕΚ έψαχνε τα 
πατήματα της, προσπαθούσε να κυκλοφο-
ρήσει σωστά την μπάλα και τελικά, χωρίς 
να κάνει κάτι ιδιαίτερο, άνοιξε το σκορ. 
Αρκούσε η εκτέλεση φάουλ του φορμαρι-
σμένου Γκάλο, στο 21’, για να γίνει το 1-0, 
με τα πράγματα να απλοποιούνται ακόμη 
περισσότερο για την πρωταθλήτρια. Τουλά-
χιστον από τη στιγμή που ο Τσιντώτας αντέ-
δρασε σωστά και απέκρουσε το πλασέ του 
Χαλκιαδάκη στο 26’, κρατώντας το 1-0.
Το οποίο, πάντως, δύο λεπτά μετά έγινε 2-0, 
με το πρώτο γκολ του Κρίστιτσιτς. Ο Σέρβος 
ξεκίνησε τη φάση με πολύ ωραία μπαλιά και 
την τελείωσε με το σουτ που κόντραρε και 
κατέληξε στα δίχτυα του Παπαδόπουλου, 
μετά το γύρισμα του Γκάλο από δεξιά, κλειδώ-
νοντας την πρόκριση. Οι παίκτες του Ουζου-
νίδη, άλλωστε, το μόνο που είχαν να κάνουν 
στη συνέχεια ήταν να μείνουν σοβαροί και 
από εκεί και πέρα, ό,τι καλό έκαναν... καλο-
δεχούμενο. Και η επόμενη φορά που έκαναν 
κάτι καλό οι Κιτρινόμαυροι ήταν στο 57’, όταν 
ο Μπογέ ανατράπηκε από τον Ζιούλη και ο 
διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι, από 
όπου ο Μάνταλος έγραψε το 3-0.
Οι δύο προπονητές άρχισαν τις αλλαγές 
κάπου εκεί, ο Ουζουνίδης έδωσε χρόνο 

συμμετοχής στον πιτσιρικά Μπότο και τα 
λεπτά περνούσαν χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, 
μέχρι να φτάσουμε στο 78’. Το φάουλ που 
κέρδισε η ΑΕΚ σε καλό σημείο έκανε όσους 
ήταν στο ΟΑΚΑ να ζητούν από τον Γκάλο να 
εκτελέσει αλλά τελικά αυτός που σούταρε, 
μετά το «τσίμπημα» του Μάνταλου, ήταν 
ο Λιβάια και ανέβασε το σκορ στο 4-0. Κι 
αφού βρήκε δίχτυα εκεί, ο Κροάτης μάλ-
λον... γλυκάθηκε και λίγα λεπτά μετά, στο 
82’, αξιοποίησε το γύρισμα του Μπακάκη 
για να κάνει το 5-0 με διπλή προσπάθεια και 
αφού πρώτα στάθηκε άτυχος με την μπάλα 
να πάει στο δοκάρι.
Στην επαναφορά, τελικά, κατέληξε στα 
δίχτυα και αυτή ήταν και η τελευταία καλή 
φάση του παιχνιδιού, στο οποίο η ΑΕΚ 
έκανε μεγάλο σκορ χωρίς να κάνει μεγάλη 
εμφάνιση και αυτό μοιάζει με θετικό. Κι ας 
υπάρχει διαφορά δυναμικότητας...

Παναθηναϊκός - Λαμία 1-0 (2-4 
στα πέναλτι)
Ο Παναθηναϊκός εκτός Κυπέλλου! Για 2η 
σερί χρονιά η Λαμία... πετάει εκτός τους 
«πράσινους», καθώς στην διαδικασία των 
πέναλτι επικράτησε με 4-2! Το γκολ του 
Εμμανουηλίδη... ισοφάρισε το πρώτο ματς 
αλλά δεν έφτανε.
Μια, δυο, τρεις... κι έξω ο Παναθηναϊκός! 
Η Λαμία κατάφερε να πάρει τεράστια πρό-
κριση στα προημιτελικά του φετινού Κυπέλ-
λου Ελλάδας, καταφέρνοντας να πάρει τρία 
σερί ματς κόντρα στους «πράσινους» μέσα 
στον Ιανουάριο! Μετά το εντός έδρας 1-0 στο 
πρώτο ματς των «16», ήρθε νίκη με το ίδιο 
σκορ στο πρωτάθλημα και τώρα αυτό το 4-2 
στα πέναλτι (1-0 οι «πράσινοι» στην κανονική 
διάρκεια για τη μεγαλειώδη πρόκριση.
Κακός ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο 
του επαναληπτικού, προσπάθησε πολύ στο 
δεύτερο μέρος, κατάφερε να ισοφαρίσει το 
σκορ του πρώτου αγώνα, στην εκπονοή της 
παράτασης ο Βέργος χάνει μοναδική ευκαι-
ρία και στα πέναλτι οι Κάτσε και Κουρμπέ-
λης γίνονται μοιραίοι...
Παναθηναϊκός: Διούδης, Γιόχανσον, Ινσούα, 
Μαυρομμάτης (, Κολοβέτσιος, Κάτσε, 
Μπουζούκης, Χατζηθεοδωρίδης (46’ Κουρ-
μπέλης), Χατζηγιοβάνης, Καμπετσής (67’ 
Εμμανουηλίδης), Μακέντα
Λαμία: Μελισσάς, Βασιλαντωνόπουλος (52’ 
Βάντερσον), Αντέτζο, Καρυπίδης, Καρα-
γκούνης (71’ Επστάιν), Καραμάνος, Ρόμα-
νιτς, Τόμας (72’ Πλιάτσικας), Σκόνδρας, Ασί-
γκμπα, Μπουλούλης

H AEK με... προπόνηση στους 
«8»!
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Εύκολο μεσημέρι για τον Εργοτέλη, 
ο οποίος επικράτησε του Αήττητου 
Σπάτων 3-1 και παρέμεινε στην 
πέμπτη θέση της βαθμολογίας.

Ν
ίκη που τον καθιερώνει σ την 
πρώτη πεντάδα, σημείωσε ο Ερ-
γοτέλης μετά το 3-1 επί του Α-
ήττητου Σπάτων. Οι γηπεδούχοι 

μπήκαν πολύ δυνατά στο παιχνίδι και κα-
τάφεραν να προηγηθούν από το 23’.
Συγκεκριμένα, στο 22’ ο Κάουτενγκ κέρ-
δισε πέναλτι την εκτέλεση του οποίου 
ανέλαβε ο Έφορντ κι έκανε το 1-0. Τέσ-
σερα λεπτά αργότερα ο Κούατενγκ μετά 
από εκτέλεση κόρνερ βρήκε το σουτ κι 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 
που ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.
Το δεύτερο μέρος άρχισε με τους φιλοξε-
νούμενους να μπαίνουν άμεσα και πάλι 
στο παιχνίδι, καθώς στο 54’ ο Σταμα-
τάκης με ωραίο σουτ έξω από την περι-
οχή σκόραρε και μείωσε σε 2-1. Στο 63ο 
λεπτό οι γηπεδούχοι έμειναν με 10 παί-
κτες λόγω αποβολής του Μαζουλουξή με 
δεύτερη κίτρινη κάρτα και έντεκα λεπτά 
αργότερα είχαν δοκάρι με σουτ του Τσέ-
λιου. Ό,τι δεν έγινε τότε, έγινε στο 75’ 
όταν ο Ροβίθης με κεφαλιά έγραψε το 3-1 
που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.

Παναχαϊκή - Πλατανιάς 1-0
Την δεύτερη συνεχόμενη νίκη της πήρε 
η Παναχαϊκή απέναντι στον Πλατανιά κι 
ανέβηκε στην έκτη θέση, μετά το 1-0 επί 
του Πλατανιά.
Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι από το 
πρώτο ημίχρονο και δημιούργησαν 
κάποιες επικίνδυνες στιγμές απέναντι 
από το τέρμα του Γκοτ, ωστόσο εκεί-
νος είτε ήταν σε ετοιμότητα, είτε τα σουτ 
έφευγαν άουτ με το 0-0 να είναι και το 
σκορ του πρώτου 45λεπτου.
Η πίεση των Πατρινών συνεχίστηκε και 
αυξήθηκε στην επανάληψη, όταν και κατά-
φεραν να βρουν το γκολ της νίκης. Συγκε-
κριμένα, στο 81’ ο Ελευθεριάδης με σουτ 
μετά από κόρνερ έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του.

Αιγινιακός - Ηρόδοτος 0-1
Σημαντική εκτός έδρας νίκη για τον Ηρό-
δοτο, η ομάδα της Κρήτης έφυγε με το 
διπλό από την έδρα του Αιγινιακού επι-
κρατώντας 0-1 και ξεκόλλησε από τις 

θέσεις στη ζώνη του υποβιβασμού.
Το παιχν ίδι σ το πρώτο μέρος ήταν 
αρκετά μοιρασμένο, με τους γηπεδού-
χους να είναι ελαφρώς καλύτεροι στην 
επίθεση, αλλά τους φιλοξενούμενους να 
αμύνονται πολύ καλά και να κρατούν το 
0-0 που ήταν και το σκορ του πρώτου 
45λεπτου.
Στην επανάληψη μάλιστα, βρήκαν και 
το γρήγορο γκολ που τους έβαλε μπρο-
στά στο σκορ. Στο 47’, ο Αργκιλέσι εκμε-
ταλλεύτηκε το λάθος των αμυντικών του 
Αιγ ιν ιακού κι έσ τειλε την μπάλα σ τα 
δίχτυα για το 0-1. Από εκεί και πέρα 
οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν στον 
αγωνιστικό χώρο κι έφτασαν κοντά και 
στο 0-2 όταν ο Μουκίδης σέντραρε και 
ο Αγγελούδης με κεφαλιά έστειλε την 
μπάλα στο δοκάρι. Παρά τις προσπά-
θειες των γηπεδούχων προς το φινάλε 
για την ισοφάριση, αυτή δεν ήρθε και 
πλέον η ομάδα της Πιερίας βρίσκεται σε 
αρκετά δύσκολη θέση, καθώς είναι κολ-
λημένη στον πάτο της βαθμολογίας.
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ (Μιρσάντ Γιονούζ ): Καρα-
γκιόζης, Προσκυνητόπουλος, Σ. Τοπα-
λίδης, Πετρούσης, Στάνιτ ς, Βελκόσκι, 
Έππας (62’ Γιαλαμούδης), Τσολακίδης 
(72’ Ζαννάκης), Παπαδόπουλος, Κούστα 
(62’ Μαρκόφσκι), Πολύζος    
ΗΡΟΔΟΤΟΣ (Γιώργος Λυρώνης): Κασμε-
ρίδης, Μουκίδης, Αγ γε λούδης (67’ 
Κασαπάκης), Γραικός, Νύκταρης (92’ Κλι-
νάκης), Γιαλούσης, Αργκιλέσι, Δαμιανά-
κης, Φραγκουλάκης, Τουγλής, Σιαλμάς 
(82’ Αμαραντίδης)

Κέρκυρα για άνοδο!
Με το διπλό έφυγε από την Σπάρτη η 
Κέρκυρα, επικρατώντας 1-2 σε ένα παι-
χν ίδι που ήταν κυρίαρχη και σ τα 90 
λεπτά, βάζοντας τις βάσεις για άνοδο στη 
Super League.
Στο πρώτο μέρος, οι «Φαίακες» αναζή-
τησαν το γρήγορο γκολ χωρίς όμως να 
τα καταφέρει. Η μεγάλη φάση βέβαια 
έλειπε από το παιχνίδι και το 0-0 έμεινε 
στα πρώτα 45 λεπτά.
Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, 
η Κέρκυρα κατάφερε κι έφτασε σ το 
γκολ. Συγκεκριμένα, στο 54’ ο Κόντος 
σέντραρε και ο Μότα με καρφωτή κεφα-
λιά έκανε το 0-1. Είκοσι λεπτά αργότερα, 
οι Επτανήσιοι... τέλειωσαν και την ανα-
μέτρηση όταν μετά από ατομική προσπά-
θεια του Τουράμ έφτασαν στο 0-2.

Το μόνο που κατάφερε να κάνει η Σπάρτη 
ήταν να μειώσει στο 91’ με τέρμα του Τιε-
ντσέ.
ΣΠΑΡΤΗ (Αντρέι Τσερνίσοφ): Πάντος, 
Αρώνης,  Φραγκούλης,  Κολτσ ίδας, 
Καλούσης, Παυλής, Κωνσταντινόπουλος 
(Καινούργιος), Νάτσης, Κοζάκης, Τιεντσέ, 
Βλαχομήτρος.
ΚΕΡΚΥΡΑ (Δημήτρης Σπανός): Κουτζα-
βασίλης, Σπίνουλας, Σανδραβέλης, Θεο-
δωράκης, Κούρος, Ν. Κρητικός, Κόντος, 
Λινάρδος, Μότα, Βίλα (69’ Αποστολίδης), 
Τουράμ.

Ισορροπία και «μοιρασιά» στην 
Καλαμαριά
Ισόπαλοι δίχως τέρματα αναδείχθηκαν 
Απόλλων Πόντου και Δόξα Δράμας, αδυ-
νατώντας να βρουν πολλές σημαντικές 
ευκαιρίες σε έναν κακό αγωνιστικό χώρο 
για να σκοράρουν. Οι γηπεδούχοι είδαν 
την κόντρα του Ανδρέου να μην κατα-
λήγει στα δίχτυα στο 49’, ενώ οι Δραμι-
νοί, που έλεγχαν το παιχνίδι στη μεγα-
λύτερη διάρκειά του, δεν ευτύχησαν να 
ανοίξουν το σκορ με τον Πέρεθ στο 62’. 
Ο Απόλλων μετράει πλέον 18 βαθμούς 
και η Δόξα 16, με διαφορά από τη ζώνη 
του υποβιβασμού αλλά και τις ψηλότε-
ρες θέσεις.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ (Δημήτρης Καλαϊ-
τζίδης): Θεοδωρόπουλος, Γεωργιάδης, 
Αμαραντίδης, Λουφάκης (76’ Δημητρι-
άδης), Θεολόγου, Βλάχος, Καλαϊτζίδης, 
Πουρτουλίδης, Σουν τουρά, Ολαϊτάν, 

Κυβελίδης (85’ Τσουμάνης)
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ (Στάικος Βεργέ της): 
Μένκα, Πεταυράκης, Ανδρέου, Σιώπης, 
Κρητικός, Καψάλης, Μακρής, Πατρά-
λης, Μπαϊκαρά (72’ Λεμονής), Μάρτινς, 
Πέρεθ (84’ Αυγενικού)

Τρίκαλα – Ηρακλής 0-0
Ο Ηρακλής γκέλαρε στην έδρα των Τρι-
κάλων μένοντας σ το 0-0 σε ματς της 
Football League όπου ο Γηραιός έχει 
φοβερά παράπονα από την διαιτησία, 
ζητώντας δύο πέναλτι!
Το ματς γενικά στα Τρίκαλα δεν είχε πολ-
λές φάσεις. Τις περισσότερες τις είχε ο 
Ηρακλής που είχε και μία μεγάλη ευκαι-
ρία με τον Ρόβα να πλασάρει άουτ στο 
47’. Οι φιλοξενούμενοι επίσης ζήτησαν 
σε δύο φάσεις πέναλτι. Η μία εξ αυτών 
για μαρκάρισμα του Πάνου στον Περόνε 
στο 67’. Είχαν γενικά πολλά παράπονα 
από την διαιτησία. Προφανώς και για τον 
Ηρακλή το 0-0 με τα Τρίκαλα εκτός είναι 
γκέλα.
Τρίκαλα (Γράφας): Ταΐρης, Πάνος, Ντόσης, 
Γκότοβος, Συριόπουλος, Τσιάρας, Τρια-
νταφυλλάκος, Τσιμίκας (55’ Συμελίδης), 
Ζακουανί (67’ Ράντι), Γκουγκούδης (83’ 
Κούλπας) και Καπός.
Ηρακλής (Ρόκα): Βοσνιάδης, Κουτρομά-
νος, Βιτλής (86’ Πτηνόπουλος), Γιαννί-
τσης, Ζιαμπάρης, Κωστούλας, Καζναφέ-
ρης, Ρόβας (58’ Γκναμπούγιου), Ντού-
νης, Κλέιτον (71’ Παναγιωτούδης) και 
Περόνε.

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Άνετα πενταδάτος ο Εργοτέλης
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Ο 
Ράφαελ Ναδάλ σταμάτησε τον Στέ-
φανο Τσιτσιπά νικώντας τον με 3-
0 σετ και προκρίθηκε στον τελικό 
του Australian Open. 

Ο Ραφαέλ Ναδάλ ήταν ο μεγάλος νικητής στον 
ημιτελικό του Australian Open κόντρα στον 
Στέφανο Τσιτσιπά που διεξήχθη την Πέμπτη 
(24.1) στη Rod Laver Arena της Μελβούρνης. 
Ο Ισπανός έφτασε στη νίκη και στην πρό-
κριση στον τελικό με 6-2, 6-4, 6-0 σε 1.46 
και θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την 
Κυριακή (27/1) κόντρα στον νικητή του αγώνα 
Τζόκοβις-Πουιγ το 2ο Australian Open της 
καριέρας του. 

Ο Τσιτσιπάς και η υπέρβαση
Ο Έλληνας έκανε την υπέρβαση στη Μελ-
βούρνη και την αποχαιρετά με ψηλά το 
κεφάλι. Για πρώτη φορά στην καριέρα του 
έφτασε στους «8» και μετά στους «4» ενός 
Grand Slam και είναι ο μοναδικός Έλληνας 
που το έχει πετύχει! 
Ο βασικός του στόχος ήταν να φτάσει έως 
τους «4» ενός Grand Slam το 2019 και ο Στέ-
φανος Τσιτσιπάς τα κατάφερε από την Μελ-
βούρνη! Πέτυχε τη νίκη της καριέρας του 
αφού απέκλεισε με 3-1 σετ τον Ρότζερ Φέντε-
ρερ από τους «8» και έγραψε ιστορία. 
Στη Μελβούρνη έγινε ο νεότερος τενίστας 
στην ιστορία των Grand Slam μετά από τον 
Νόβακ Τζόκοβιτς που προκρίνεται στους «4» 
και σύντομα θα είναι στο top-10 της παγκό-
σμιας κατάταξης. Μέσα σε λίγες ημέρες ο Τσι-
τσιπάς κατάφερε να ... τραβήξει πάνω του 
τα φώτα όλου του κόσμου και άπαντες να 
μάθουν για τον Έλληνα τενίστα που του αρέ-
σουν τα ρητά και έχει χόμπι να φτιάχνει video!

Ο Ναδάλ πέμπτη φορά τελικό
Ο Ναδάλ προκρίθηκε για 5η φορά στον 
τελικό του Australian Open. Εκεί θα διεκδι-
κήσει τον 2ο τίτλο του, αφού είχε κατακτήσει 
αυτόν του 2009, και είχε χάσει τους τελικούς 
του 2012, 2014 και 2017. 
Αυτός θα είναι ο 18ος τίτλος σε Grand Slam 
που θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει! Το 
2018 είχε κερδίσει το Ρολάν Γκαρός! Αυτός 
θα είναι ο 25ος τελικός του σε Grand Slam και 
έχει κερδίσει τους 17.
Ο Τσιτσιπάς αν και κέρδισε το 1ο game στο 
1ο σετ δεν είχε ανάλογη συνέχεια. Ο Ναδάλ 
τον πίεσε πολύ και παίζοντας έξυπνα και με 
την κλάση του κέρδισε το σετ με 6-2 όπως είχε 
κάνει άλλες δυο φορές στο παρελθόν κόντρα 
στον Έλληνα τενίστα.

Ο 20χρόνος δεν μπόρεσε να τον ακολουθή-
σει και αυτός κέρδισε με άνεση το 16ο του 
σετ στο τουρνουά! Ο Ισπανός έδχνεινε αστα-
μάτητος.
Το 2ο σετ είχε διαφορετική εξέλιξη αλλά το 
ίδιο φινάλε. Ο Στέφανος προηγήθηκε με 2-1 
και 3-2 αλλά ο Ράφα ήταν πάντα εκεί για να 
ισοφαρίζει και να παίρνει αυτό που θέλει από 
το παιχνίδι. Ο Τσιτσιπάς φτάνει στο 4-3 αλλά 
ήταν να μην ισοφαρίσει ο Ναδάλ. Παίρνει τρία 
σερι γκέιμ, κάνει το 6-4 και το 2-0 στα σετ. 
Το 3ο σετ ήταν τυπική διαδικασία για τον 
Ράφα Ναδάλ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειχνε 
απογοητευμένος και δεν πάλεψε όπως μας 
είχε συνηθίσει, η αλήθεια είναι απέναντι σ’ 
έναν έξαιρετικό Ναδάλ, ο οποίος έχει 6 νίκες 
και 18 σετ στο τουρνουά! 
Ο Στέφανος δεν μπόρεσε να πάρει ούτε γκειμ 
για πρώτη φορά κόντρα στον Ναδάλ και ηττή-
θηκε με 6-0. 
Το μέλλον ανήκει στον Στέφανο Τσιτσιπά. Το 
2018 στο Γουίμπλεντον έφτασε για πρώτη 
φορά στον 4ο γύρο αλλά το 2019 ... ταξίδεψε 
έως τα ημιτελικά στο Australian Open και έχει 
και θα τον δούμε ξανά σε Grand Slam στο 
Ρολάν Γκαρός. Πάντως τον Τσιτσιπά θα έχουμε 
την ευκαιρία να τον απολαύσουμε στην γειτο-
νιά μας αφού από τις 7 έως τις 10 Φεβρουα-
ρίου θα συμμετάσχει στο τουρνουά της Σόφια 
στη Βουλγαρία.

 «Προσπαθώ να καταλάβω πώς ο 
Φέντερερ έχει νικήσει τον Ναδάλ»
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μιλώντας στους δημο-
σιογράφους, υποστήριξε ότι ακόμα προσπα-
θεί να καταλάβει πως ο Ρότζερ Φέντερερ έχει 
καταφέρει να νικήσει τον Ράφα Ναδάλ, τονί-
ζοντας ότι είναι απογοητευμένος για το γεγο-
νός ότι δεν μπόρεσε ούτε να προβληματίσει 
τον Ισπανό τενίστα μέσα στον αγώνα.
«Δεν ξέρω, προσπαθώ να καταλάβω πως 
τον νίκησε ο Φέντερερ. Το ίδιο ακριβώς στυλ 
με το δικό μου. Προσπαθώ να καταλάβω. 
Εννοώ ότι δεν θέλω να χάσω από τον Ράφα 
δέκα φορές. Ελπίζω να φτάσω πιο κοντά την 
επόμενη φορά. Δούλεψα πολύ σκληρά. Απέ-
ναντι στον Ράφα είχα έναν καλό αγώνα στο 
Τορόντο. Είχα ελπίδες για την επόμενη φορά. 
Θυμάμαι ότι είχα πει στον εαυτό μου ότι θα 
τον νικήσω την επόμενη φορά που θα παίξω 
μαζί του. Γι’ αυτό είμαι τόσο απογοητευμέ-
νος σήμερα, γιατί δεν έφτασα ούτε καν κοντά. 
Αλλά θα συνεχίσω την σκληρή δουλειά, να 
στοχεύω ψηλά και ελπίζω μια μέρα να πάρω 
μια νίκη εναντίον του», ανέφερε ο Τσιτσιπάς.

Το παρόν ο Ναδάλ, το μέλλον ο 
Τσιτσιπάς

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Δεν έχει σταματημό η φετινή 
εντυπωσιακή πορεία της Αγκαθιάς, 
η οποία πέρασε σαν… τρένο και από 
τον Λαγκαδά επικρατώντας με 3-0 της 
τοπικής ΑΠΕ!

Ο
ι «ασπρόμαυροι» ήταν ανώτεροι 
σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρη-
σης και πήραν το σπουδαίο δι-
πλό, με τέρματα που πέτυχαν στο 

δεύτερο μέρος οι Γιαζιτζόγλου, Προβατίδης 
και Γκελοσάνι.
Η ομάδα της Ημαθίας είχε την υπεροχή από 
το ξεκίνημα του αγώνα, ωστόσο, κατάφερε 
να την μετουσιώσει σε γκολ στο β’ ημί-
χρονο.
Ο Γιαζιτζόγλου στο 58’ με σουτ από πλάγια 
θέση έβαλε σε θέση οδηγο τη Νίκη, η οποία 
κατάφερε να απλοποιήσει τα πράγματα στη 
συνέχεια και να φτάσει στην επικράτηση με 
το εμφατικό 3-0.
Ο Προβατίδης στο 75’ με ωραία προσπά-
θεια και πλασέ έκανε το 2-0 για τους Αγκα-
θιώτες, οι οποίοι πέτυχαν και τρίτο τέρμα 
στην εκπνοή του αγώνα με πλασέ του Γκε-
λοσάνι.

Πήρε φόρα ο ΠΑΟ Κουφαλίων!
Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον ΠΑΟ Κου-
φαλίων αυτή τη φορά κόντρα στον Ερμή 
Αμυνταίου. Η ομάδα του Ηλία Στογιάννη 
δεν το βάζει κάτω και δείχνει αποφασι-
σμένη να κυνηγήσει το όνειρο της παραμο-
νής στην κατηγορία.
Αυτό βέβαια σημαίνει ότι κάθε παιχνίδι 
είναι ένας τελικός και ότι οι Κουφαλιώτες 
πρέπει να παλέψουν μέχρι τέλους.Ο προ-
πονητής των Κουφαλίων προσπαθεί να 
περάσει κάποια νέα δικά του στοιχεία στην 
ομάδα και όσο περνάει ο καιρός φαίνε-
ται σιγά σιγά να τα καταφέρνει. Σ ένα βαρύ 
αγωνιστικό χώρο σήμερα οι δυο ομάδες 
πήγαν αναγκαστικά στη δύναμη και στο 
πάθος καθώς δεν υπήρχαν οι προϋποθέ-
σεις ώστε να παιχτεί ωραίο ποδόσφαιρο.
Πολλά λάθη με τις οργανωμένες επιθετι-
κές προσπάθειες να γίνονται με δυσκολία.
Παρόλο αυτά το παιχνίδι ήταν ανοιχτό και 
υπήρξαν κάποιες καλές ευκαιρίες εκατέ-
ρωθεν ώστε να μπουν περισσότερα γκολ. 
Οι γηπεδούχοι είχαν ένα εκρηκτικό τελευ-
ταίο 20 λεπτο όταν και κυριάρχησαν, πίε-
σαν και δημιούργησαν κάποιες σημαντικές 
φάσεις. Ήταν και το σημείο που οι φιλοξε-
νούμενοι έδειξαν να μένουν από δυνάμεις 

καθώς μέχρι τότε στεκόταν αρκετά καλά στο 
γήπεδο και μάλιστα ήταν αυτοί που είχαν 
χάσει την μεγαλύτερη ευκαιρία να προηγη-
θούν στο σκορ. Το χρυσό γκολ για τους κυα-
νόλευκους πέτυχε ο Γολιδόπουλος με ωραίο 
σουτ λίγο πριν το τέλος του αγώνα!

1ος όμιλος
Απόλλων Παραλιμνίου – Εθνικός Σιδηρο-
κάστρου 2-0 (29’ αυτογκόλ, 76’ Μουτεσί-
δης πεν)
Κεραυνός Πέρνης – Καβάλα 0-2 (33’ Βαλα-
βανόπουλος, 88’ Μαρκόπουλος)
Αετός Ορφανού – ΠΑΟ Κοσμίου 3-0 (68’-
74’ Μουδούρογλου, 81’ Ελέζι)
Άρης Αβάτου – Ασπίδα Ξάνθης 1-0 (88’ 
Ψεμματάς)
Αλέξανδρος Κιλκίς – Ορφέας Ξάνθης 2-1 
(29’ Αγαθαγγελίδης, 76’ Προβατίδης πεν / 
89’ Ξαντινίδης)
Πανσερραϊκός – Εθνικός Αλεξανδρούπο-
λης 5-2 (45’-58’ Κονταξής, 70’-81’ Παπαβα-
σιλείου, 72’ Γκούρτσας / 25’ Μαλτέζος, 36’ 
Δεδελούδης)
ΑΕ Καλαμπακίου – Νέστος Χρυσούπολης 
1-2 (59’ Θεοδοσιάδης / 32’ Μελισσόπουλος 
Α., 71’ Κουτσίδης)

2ος όμιλος
ΠΑΟ Κουφαλίων – ΑΠΕ Λαγκαδά 1-0 (33’ 
Χατζής)
Αλμωπός Αριδαίας – ΠΟ Τριγλίας 2-0 (50’ 
Προύντσης, 59’ Ξόμπλιος)
Άρης Παλαιοχωρίου – Ερμής Αμυνταίου 3-2 
(78’ Σιμόνι, 89’ Iγνατίδης, 90+ Αποστολάς / 
26’-33’ Ηλιάδης)
Βέροια – Μακεδονικός 3-1 (12’ Μαραγκός, 
14’-39’ πεν Κανούλας / 66’ Καρλόπουλος 
πεν)
Ολυμπιακός Κυμίνων – Νίκη Αγκαθιάς 0-1 
(12’ Προβατίδης)
Αγροτικός Αστέρας – Εδεσσαϊκός 0-0
Μελιτέας Μελίτης – ΑΣ Γιαννιτσά (30/1)

3ος όμιλος
Θεσπρωτός – Τηλυκράτης 0-1 (67’ Τόσκα)
Αχέρων Καναλακίου – Κρόνος Αργυράδων 
1-0 (17’ Ζδράβος πεν)
Ναυπακτιακός – Σούλι Παραμυθιάς 2-1 (6’ 
Γραμματικόπουλος, 69’ Ευαγγέλου / 14’ 
Ντόκας)
Γρεβενά Αεράτα – Μέγας Αλέξανδρος Καλ-
λιθέας (30/1)
Μακεδονικός Σιάτιστας – Θρίαμβος Σερβα-
νιών (30/1)
Μακεδονικός Φούφα – ΑΕ Λευκίμμης (30/1)

4ος όμιλος
ΑΟ Σελλάνων - Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 1-1 
(54’ Τσιρογιάννης / 86’ )
Νίκη Βόλου - ΑΟ Στυλίδας 8-0 (5’-36’ Ιορ-
δανίδης, 19’ Φάμπιο, 33’-48’-53’ Κέρι, 67’ 
Βουκομάνοβιτς πεν, 90’ Παπαδήμας)
ΓΣ Αλμυρού - Φωκικός 0-0
Απόλλων Μακρυχωρίου - Θησέας Αγριάς 
1-2 (47’ Τσιμπούκας / 35΄Δημητριάδης, 84’ 
Γιαουπλάρι)
Αστέρας Ιτέας - Πιερικός 2-1 (71’ Σεΐχι, 73’ 
Αλεξίου / 58’ Ναρίνογλου)
ΑΣ Μετέωρα - Ολυμπιακός Βόλου 2-0 (37’-
75’ Σκόνδρας)
Οικονόμος Τσαριτσάνης - Αναγέννηση Καρ-
δίτσας 3-0 α.α.

5ος όμιλος
Ατρόμητος Πειραιά – Αμπελακιακός 1-1 (66’ 
/ 90+ )
ΑΕ Νεάπολης – ΑΠΟ Κερατσίνι 2-3 (57’, 68’ 
/ 7’, 88’, 89’ )
Ιωνικός – Γιούχτας 0-0
ΑΟ Επισκοπής – Προοδευτική 0-2 (74’ 
Ντάλλας πεν, 90+’)
ΑΟ Παλαιόχωρας – ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ 1-2 (61’ 
Παλιάτσιος / 36’ Τσίτας, 45+ Μποτωνάκης)
Ατσαλένιος – ΟΦ Ιεράπετρας 3-2 (14’ Καϊμα-
καμούδης, 53’, 61’ Καρβελάς / 47’ Χύσι, 89’ )

6ος όμιλος
Διαγόρας Ρόδου – Αχαρναϊκός 1-0 (48’ 
Ντουαλά)
Πανηλειακός – Φοίβος Κρεμαστής 2-0 (62’ 
Μπαρμπαρούσης, 75’ Σταθάτος)
Ιάλυσος – Παναιγιάλειος 3-0 (26’ Παναγιω-

τόπουλος, 53’ Περογαμβράκης, 82’ Παπα-
δόπουλος)
Νίκη Τραγανού – Παλληνιακός 2-2 (41’-74’ 
πεν Βατσής / 53’ Μπαμίχας, 90+ )
Πανομβριακός – ΠΑΟ Βάρδας 1-1 (58’ / 75’ )
Θύελλα Ραφήνας - Αστέρας Αμαλιάδας 3-0 
(24’ Σουλτανίδης, 74’ Χαρακτίδης πεν, 90+ )

7ος όμιλος (14η αγωνιστική)
Θύελλα Καμαρίου - Απόλλων Ερέτριας 3-0 
(45’ Ερρίκος πεν, 62’ Μάκο, 74’ Αργυρίου)
Καλλιθέα - Χαραυγιακός 1-1 (16’ / 67’ )
Αιολικός - ΠΑΣ Κόρινθος 4-0 (11’-13’-41’-78’ 
Ποτουρίδης)
Αιγάλεω - Άγιοι Ανάργυροι 2-1 (22’ Φαρι-
νόλα, 64’ αυτογκόλ / 90+ Κολλάς)
ΑΟ Χαλκίς - Άγιος Ιερόθεος 0-2 (3’ Τσατσα-
ρής, 29’ Μανδαμαδιώτης)
Ηλυσιακός - Πανθηραϊκός 1-1 (45+ Μάλτσι 
πεν / 34’ Μάνιας)

8ος όμιλος
ΑΝΑΒΟΛΗ Πάμισος – ΑΟ Κατασταρίου
ΑΟ Εικοσιμίας – Ασπρόπυργος 0-4 (Πετρό-
πουλος 2, Καραλής, Πρίκας)
ΑΕ Ερμιονίδας – Μανδραϊκός 3-0 (11’ Κου-
κλάς, 86’ Τριμπόνιας, 90+ Σαλταπίδας)
Ένωση Λέρνας – Παναρκαδικός 3-0 (23’ 
Μούγιος, 25’ Τριανταφύλλου πεν, 74’ Αϊβα-
λιώτης)
Αστέρας Βλαχιώτη – Καλαμάτα 1-0 (58’ 
Μούφλης)
Αμβρυσσέας Διστόμου – ΑΕ Πελλάνας 0-1 
(2’ Σικαλόπουλος)
ΑΟ Υπάτου – Παναργειακός 0-1 (90+ Μπρι-
λάκης)

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Δεν έχει σταματημό το «τρένο» της Αγκαθιάς!
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Με τον Σανέ να βάζει δύο γκολ, η Σίτι 
επιβλήθηκε 0-3 της Χάντερσφιλντ, 
πέτυχε την 4η σερί νίκη στην PL και 
επέστρεψε στο -4 από την Λίβερπουλ.

Ε
κανε το χρέος της και συνεχίζει. Κά-
πως έτσι είναι το... έργο για την ομά-
δα του Πεπ Γκουαρδιόλα, που ήταν 
ανώτερη από την αντίπαλό της, την 

λύγισε εύκολα εκτός έδρας και μπόρεσε να 
κάνει συντήρηση δυνάμεων. Ο Λιρόι Σανέ 
πέτυχε δύο γκολ για τους Πολίτες, που έφτα-
σαν τα 102 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις 
[62 στην Premier League] και έγιναν η πρώ-
τη ομάδα από τα 5 μεγάλα πρωταθλήματα 
που κάνει κάτι τέτοιο.
Εύκολα έκανε από νωρίς τη ζωή της 
η Σίτι, σε ένα πρώτο μέρος το 
οποίο δεν είχε πολλές φάσεις. 
Σε μία από αυτές μόλις στο 
3’ ο Αγουέρο μπήκε στην 
περιοχή αλλά το πλασέ του 
πέρασε έξω, για να σταθείο 
πιο τυχερή στο 18’ η ομάδα 
του Πεπ και να ανοίξει το 
σκορ καθώς ο Ντανίλο έκανε το 
μακρινό σουτ που κόντραρε στον 
Σίντλερ και ξεγέλασε τον Λεσλ για το 0-1 
που ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.
Νωρίς στην επανάλη, σε διάστημα τριών 
λεπτών η Σίτι καθάρισε το ματς. Στο 54’ ο 
Ντε Μπρόινε έδωσε αριστερά στον Σανέ, 
που ήταν οφσάιντ, εκείνος έκανε τη σέντρα 
και ο Στέρλινγκ με κεφαλιά έκανε εύκολα το 
0-2 και στο 57’ ο Ντανίλο έκοψε με πάσα, 
ο Αγουέρο έκανε καταπληκτική ασίστ με 
τη μία με κεφαλιά και ο Σανέ τελείωσε από 
κοντά τη φάση για το 0-3 φτάνοντας την 
συνεισφορά του φέτος σε γκολ μόνο στην 
PL στα 17 [9 ασίστ].
Μετά το προβάδισμα των τριών γκολ ο 
Γκουαρδιόλα έβγαλε αμέσως τον Φερνα-
ντίνιο, η ομάδα του έριξε ρυθμό και δια-
χειρίστηκε το υπόλοιπο του ματς. Σε αυτό, 
ο Μουνιέ πέρασε αλλαγή για την Χάντερ-
σφιλντ και έκανε τη... διαφορά χάνοντας 
τρεις ευκαιρίες για το γκολ της τιμής που 
τελικά δεν ήρθε ποτέ.

«Δεν υπάρχουν ελπίδες για τον 
Σάλα»
Ο διευθυντής επιχειρήσεων, Τζον Φίτζε-
ραλντ τόνισε πως δεν υπάρχουν πιθανότη-
τες να βρεθεί ζωντανός ο Eμιλιάνο Σάλα αν 
έχει πέσει στην περιοχή της Μάγχης.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό του μικρού 
αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε ο Σάλα 

έχουν επικεντρωθεί στη Μάγχη. Ο διευθυ-
ντής επιχειρήσεων της αεροπορικής εται-
ρείας Channel Airsearch και υπεύθυνος των 
ερευνών στη συγκεκριμένη περιοχή δεν 
άφησε καμία ελπίδα «Αν πραγματικά είναι 
μέσα στο νερό, δεν υπάρχει καμία πιθα-
νότητα να είναι ζωντανοί. Θα έλεγα ότι δεν 
υπάρχει καμία πιθανότητα να τους βρουν 
ζωντανούς. Τις προάλλες πήγα για κολύ-
μπι (την Μάγχη) και άντεξα τρία λεπτά. Είναι 
πολύ κρύο το νερό και δεν πιστεύω πως 
έχει προσγειωθεί κάπου εκτός της θάλασ-
σας»

Φούλαμ – Τότεναμ 1-2
Γκολ δεν είχε ξαναβάλει φέτος. Ο Χάρι Γου-
ίνκς φαινόταν ότι το κρατούσε για μία σημα-

ντική στιγμή. Και αυτή στήθηκε στο 93’, 
στην τελευταία φάση στο «Κρέιβεν 

Κότατζ». Εκεί όπου με το κεφάλι 
ο μέσος της Τότεναμ της έδωσε 
το τρίποντο (1-2) επί της 
Φούλαμ. Ηταν μία τρομερά 
δύσκολη ανατροπή για τους 
Spurs< καθώς είχαν τεράστιες 

απώλειες, αλλά κατάφεραν να 
φτάσουν στη νίκη και να παρα-

μείνουν στην 3η θέση και στο +7 
από τους διώκτες της τετράδας.

Το αυτογκόλ του Γιορέντε με το γόνατο (17’) 
έβαλε από νωρίς φωτιά στο ματς. Η Τότεναμ 
έτρεχε και δεν έφτανε. Στο 51’ όμως η κεφα-
λιά του Ντέλε Αλι (51’) έφερε τα πράγματα 
σε ισορροπία, ώσπου η πίεση των φιλο-
ξενούμενων δικαιώθηκε με την ανατροπή 
και μάλιστα με τον Ντέλ Αλι να έχει αποχω-
ρήσει κι εκείνος τραυματίας. Ετσι η ομάδα 
του Ποκετίνο επέστρεψε στις επιτυχίες, ενώ 
η Φούλαμ γνώρισε την τέταρτη διαδοχική 
ήττα που την κράτησε στο -7 από τη σωτη-
ρία.

Η Φούλαμ τίμησε τον Καραγκού-
νη!
Η Φούλαμ τίμησε τον Γιώργο Καραγκούνη 
στο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Τότε-
ναμ στο Λονδίνο.
Ο Γιώργος Καραγκούνης είχε φορέσει τη 
φανέλα της Φούλαμ την περίοδο 2012-14 
και μετά το πέρασμά του από τους Λονδρέ-
ζους κρέμασε τη φανέλα του. Ο παλαίμα-
χος μέσος έχει διατηρήσει δεσμούς με πολ-
λούς από το σύλλογο από τότε και η Φού-
λαμ αποφάσισε να τον τιμήσει για την προ-
σφορά του στο ημίχρονο της αναμέτρησης 
με την Τότεναμ για την Premier League. Το 
κοινό τον υποδέχθηκε θερμά και τον κατα-
χειροκρότησε.

αθλητικά

Συνεχίζει την καταδίωξη η Σίτι

Ο Αργεντινός legend ήταν στον 
πάγκο μέχρι το 64’ και η Λεγανές 
κρατούσε το 1-1 στο «Καμπ Νόου», 
αλλά μόλις πέρασε στο ματς, 
καθάρισε με δικές του ενέργειες και 
γκολ το 3-1 για την Μπαρτσελόνα.

Η 
κάμερα τον αναζητούσε. Δεν εί-
ναι συνηθισμένο να είναι υγιής 
και να μην παίζει στο πρωτάθλη-
μα. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε θέλη-

σε να ξεκουράσει τον Λιονέλ Μέσι, αλλά η 
Μπαρτσελόνα έδειξε για ακόμα μία φορά 
πόσο εξαρτημένη είναι από τον ηγέτη της. 
Στο 64’ έπρεπε πλέον να μπει στο ματς. Η 
Λεγανές είχε ισοφαρίσει και οι Μπλαου-
γκράνα ζορίζονταν. Τους ξεμπλόκαρε όμως 
ο Αργεντινός σούπερ σταρ, που έφτιαξε το 
δεύτερο γκολ της ομάδας του, έβαλε το τρί-
το και κλείδωσε το τρίποντο (3-1).
Μέχρι να εμφανιστεί ο Μέσι, κορυφαίος 
για την Μπάρτσα ήταν ο Ντεμπελέ. Μοί-
ρασε ποδιές, ταλαιπώρησε τον Δημήτρη 
Σιόβα που ήταν στην πλευρά του και στο 
32’ ξεκίνησε και τελείωσε με μία επαφή το 
1-0. Ωστόσο, στο 57’, σε τέλεια επίθεση και 
παράλληλη του Εν Νεσίρι, ο Μπρέθγουεϊτ 
ισοφάρισε από κοντά. Πλέον οι Καταλανοί 
έπρεπε να τρέξουν και φυσικά, να μπει ο 
αρχηγός.
Στο 71’ αφού άδειασε τρεις αντιπάλους 
και εξαπέλυσε σούπερ φαλτσαριστό, με 
το ένα χέρι το έβγαλε ο Κουέγιαρ, αλλά ο 
Λουίς Σουάρες πρόλαβε στο ριμπάουντ και 
έφτασε τα 167 γκολ, για να γίνει 5ος σκό-
ρερ στην ιστορία του club, πιάνοντας τον 
θρυλικό Εσκολά (576 Μέσι, 232 Θέσαρ, 
194 Κουμπάλα, 184 Σαμιτίερ). Για φινάλε 
(92’), ο Μέσι ξεκίνησε τη φάση, έπαιξε το 
1-2 με τον Ζόρντι Αλμπα και έβαλε με το 
δεξί το 18ο του στη La Liga. Ετσι η Μπαρ-
τσελόνα έφτασε τις επτά διαδοχικές νίκες 
και παρέμεινε στο +5 από την Ατλέτικο και 
στο +10 από τη Ρεάλ.

Νίκη... ανάσα για Εϊμπάρ!
Η Εϊμπάρ ήταν εξαιρετική, επικράτησε 
εύκολα της Εσπανιόλ με 3-0 και πήρε σημα-
ντική βαθμολογική ανάσα.
Το Ιπουρούα αποδείχθηκε σύμμαχος και 
η Εϊμπάρ έμεινε αήττητη για έβδομο σερί 
ματς. Οι γηπεδούχοι επικράτησαν εύκολα 
3-0 της Εσπανιόλ και βρέθηκαν στο +5 από 

την επικίνδυνη ζώνη, αντίθετα οι Καταλα-
νοί υπέστησαν την όγδοη ήττα στα εννέα 
πιο πρόσφατα ματς. Mόλις στο 24’ από 
πάσα του Ντιόπ ο Σέρχι άνοιξε το σκορ. Οι 
φιλοξενούμενοι πίεσαν, αλλά την ουσία την 
είχε η Εϊμπάρ. Από ασίστ του Μπίγκας, ο 
Ντε Μπλάσις πέτυχε το 2-0 στο 52’, ενώ ο 
Τσάρλες στο 84’ διαμόρφωσε το 3-0.

Ρεάλ Μαδρίτης - Σεβίλλη 2-0
Αν και δυσκολεύτηκε και πάλι, η Ρεάλ με 
δύο γκολ στο τελευταίο κομμάτι του ματς 
κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της 
Σεβίλλης στην Μαδρίτη και έτσι πέρασε 
πάνω από τους Ανδαλουσιάνους στην La 
Liga. Πιο δύκολα απ’ ότι δείχνει το τελικό 
2-0 ήρθαν οι τρεις βαθμοί για την ομάδα 
του Σαντιάγο Σολάρι, η οποία πήρε δεύ-
τερη σερί νίκη και αρχίζει να... καθιερώ-
νεται στην πρώτη τετράδα του Ισπανικού 
πρωταθλήματος.
Μόλις στο 6’ χάθηκε η πρώτη μεγάλη φάση 
για τους Merengues καθώς στο τετ-α-τετ 
ο Βινίσιους νικήθηκε από τον Βάτσλικ και 
παρότι οι γηπεδούχοι είχαν τη διάθεση και 
την πρωτοβουλία και δεν έβρισκαν φάσεις 
κόντρα στην καλά οργανωμένη Σεβίλλη, η 
οποία στο 22’ έχασε τεράστια ευκαιρία με 
τον Μπεν Γεντέρ που σούταρε άουτ μέσα 
από την περιοχή. Στο επόμενο κομμάτι του 
πρώτου μέρους οι Blancos έπαιξαν περισ-
σότερο στο αντίπαλο μισό, όμως το σύνολο 
του Πάμπλο Μαντσίν δεν επέτρεψε πολλά 
πράγματα.
Στην επανάληψη η Ρεάλ είχε τις πρώτες 
καλές στιγμές με τον Βινίσους, που πλά-
σαρε έξω στο 52’ και δεν κατάφερε να κρε-
μάσει τον Βάτσλικ στο 64’ και στο 67’ ήρθε 
η καλύτερη στιγμή για τους Merengues 
με το τρομερό σουτ εκτός περιοχής από 
τον Θεμπάγιος να πηγαίνει στο οριζόντιο 
δοκάρι κοντά στη συμβολή. Στο 78’ ήρθε 
η δικαίωση για τους Μαδριλένους και τον 
Καζεμίρο - που είχε ψάξει το γκολ με σερί 
κεφαλιές - καθώς ο Βραζιλιάνος με ρουκέτα 
από τα 25 μέτρα έστειλε την μπάλα δοκάρι 
και μέσα στο παραθυράκι του Βάτσλικ.
Στο τελευταίο μέρος του αγώνα η Ρεάλ είχε 
τον τρόπο να κρατήσει την μπάλα και την 
Σεβίλλη ακίνδυνη και στο 92’ ο Καρίσο 
έχασε την μπάλα ως τελευταίος παίκτης 
από τον Μόντριτς που έφυγε μόνος και 
τελείωσε τη φάση απέναντι στον Βάτσλικ 
για το τελικό 2-0.

Μπήκε ο Μέσι και το έκανε... 
πάρτι
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Το μεγάλο ντέρμπι στην Λεμεσο δεν άρχισε τόσο καλά για την 
ΑΕΛ καθώς πρίν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό ο Χάρης Κυριά-
κου ένιωσε ενοχλήσεις και έγινε αναγκαστική αλλαγή μόλις στο 4ο 

λεπτό. Την θέση του πήρε ο Αβραάμ.
Στο αγωνιστικό κομμάτι οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων είχαν πεί-
σμα και δύναμη στις προσπάθειές τους χωρίς να μπορέσουν να δημι-
ουργήσουν καλές φάσεις στις δύο εστίες. Ουσιαστικά παίχτηκε περισ-
σότερο παιχνίδι κέντρου τόσο από την ΑΕΛ όσο και από τον ΑΠΟΕΛ, 
χωρίς γρήγορες εναλλαγές και αυτοματισμούς. Χαρακτηριστικό το ότι 
από το 33 μέχρι το 36 ο διαιτητής του αγώνα, Γιώργος Νικολάου έδωσε 
τρεις κίτρινες.
Στην επανάληψη ο αγώνας έγινε ακόμα πιο δυνατός. Οι δύο ομάδες πίε-
σαν και προσππαθησαν να απλειλήσουν με πιο επικίνδυνο τρόπο τις 
αντίπαλες εστίες.
Στο 56 μετά απο φάση διαρκείας στην άμυνα της ΑΕΛ, ο Τεξέρια έκανε 
χέρι σε σουτ του Ενσούε και ο Γιώργος Νικολάου έδωσε πέναλτι και κόκ-
κινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της Λεμεσιανής ομάδας. Ο Μοράις 
εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 0-1 για τους γαλαζοκιτρινους της Λευ-
κωσίας.
Η συνέχεια βρήκε την ΑΕΛ να είναι καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο 
χωρίς να δημιουργήσει την καλή ευκαιρία στην εστία του Βάντερμαν. Η 
πίεση που έβαλε η ΑΕΛ έδωσε την ευκαιρία στους ποδοσφαιριστές του 
ΑΠΕΛ να φύγουν σε αντεπιθέσεις και στο 90+1 έχασαν μεγάλη διπλή 
ευκαιρία όμως το σκορ παρέμεινε στο 0-1.

Ερμής-Απόλλωνας 0-3: Ήταν θέμα ποιότητας
Ιδανικά ξεκίνησε η αναμέτρηση για τον Απόλλωνα που από τα πρώτα 
λεπτά κατάφερε να ελέγξει τις κινήσεις και το ρυθμό του αγώνα. Οι 
«κυανόλευκοι» του Σωφρόνη Αυγουστή δημιούργησα τις προϋποθέσεις 
και κατάφεραν να πάρουν πρώτοι κεφάλι στο σκορ με ένα εκπληκτικό 
γκολ του Ζελάγια.
Ο Αργεντίνος φορ της ομάδας της Λεμεσού με ένα εκπληκτικό εκτός 
περιοχής σουτ σημείωσε το 0-1 στο 7’ και έδωσε σημαντικό αγωνιστικό 
και ψυχολογικό προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.
Από την πλευρά του ο Ερμής αν και μπήκε μουδιασμένα στο παιχνίδι, 
εντούτοις στη συνέχεια και μετά το γκολ που δέχθηκε προσπάθησε να 
αντιδράσει, να πάρει μέτρα στο γήπεδο και έψαξε με αξιώσεις το γκολ 
της ισοφάρισης με πρωταγωνιστή τον Κατσιατή.
Ακολούθως, ο ρυθμός του παιχνιδιού ανέβηκε μέχρι το ημίωρο με τις 
δύο ομάδες να αναλώνονται σε ένα παιχνίδι κέντρου και μεσαίας γραμ-
μής προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν το λάθος του αντιπάλου για να 
χτυπήσουν στην αντεπίθεση. Στα τελευταία λεπτά ο Απόλλωνας πίεσε 
περισσότερο για το δεύτερο γκολ και τελικά το πέτυχε στο 42’ με το Σαρ-
δινέρο. Το 0-2 απέβαλε σε μεγάλο βαθμό το άγχος για τους φιλοξενού-
μενους και ήταν και το σκορ ημιχρόνου
Όπως και στο πρώτο ημίχρονο έτσι και στην επανάληψη, ο Απόλλωνας 
ήταν η ομάδα που μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και είχε τον έλεγχο των 
κινήσεων και την κατοχή της μπάλας.
Στο τελευταίο τέταρτο ο Ερμής πίεσε ακόμη περισσότερο και κατάφερε 
να κερδίσει πέναλτι με τον Μαρτίνιουκ στο 82’. Ωστόσο, ο Βάλε ήταν σε 
απόλυτη ετοιμότητα και με διπλή απόκρουση κατάφερε να κρατήσει την 
ομάδα της Λεμεσού στο μηδέν παθητικό. 
Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε στο 90’+3’ ο Καραγιόλ που ανέβασε το 
δείκτη του σκορ στο 0-3 για τον Απόλλωνα.

Η Πάφος κέρδισε με 4-1 τον Άρη στο Στέλιος 
Κυριακίδης, ανέτρεψε το 2-1 σκορ με το 
οποία έχασε στο πρώτο παιχνίδι και πήρε την 
πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού. 
Δύο τέρματα απο τον Νέμετς και απο ένα 
Λουλίνια και Ράσιτς τα τέρματα για την ομάδα 
του Κόπιτς. Ισοφάρισε τον αγώνα σε 1-1 για 
τον Άρη ο Χατζηπασχάλης.

Η 
Πάφος ήταν η ομάδα που μπήκε πιο δυ-
νατά στον αγώνα και σε δύο περιπτώσεις 
προσπάθησε να γίνει απειλητική προς 
την εστία του Σπόλιαριτς χωρίς ωστόσο 

να καταφέρει να ανοίξει το σκορ Στην συνέχεια η 
Παφιακή ομάδα συνέχισε να πατά καλύτερα στον 
αγωνιστικό χώρο και να δίνει γρήγορο ρυθμό και 
στο 21 με τον Νέμετς μπήκε μπροστά στο σκορ
Η ομάδα του Άρη συνέχισε στο αμυντικό ποδό-
σφαιρο και με αντεπιθέσεις προσπάθησε να βγει 
μπροστά. Στο 30 μάλιστα τα κατάφερε και έφερε 
τον αγώνα στα ίσια. Αρχικά ο Ορτέγκα έκανε το 
σουτ έξω απο την περιοχή με την μπάλα να χτυπά 

στο δοκάρι ενώ στην επαναφορά ο Χατζηπασχά-
λης με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του 
Μόλ.
Η Πάφος μετά την ισοφάριση συνέχισε να έχει την 
κατοχή όμως δεν μπόρεσε να μπει απειλητικά στην 
περιοχή του Άρη. Το σκορ δεν άλλαξε και οι δύο 
ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 1-1.
Με το καλημέρα του δευτέρου ημιχρόνου η Πάφος 
κέρδισε πέναλτι και ο Νέμετς το εκτέλεσε εύστοχα 
κάνοντας το 2-1. Η ομάδα του Κόπιτς πήρε ψυχολο-
γία πίεσε τον Άρη και πρίν το 60 σημείωσε ακόμα 
ένα τέρμα με τον Λουλίνια ο οποίος με σούτ πλάγια 
της περιοχής έκανε το 3-1.
Καλύτερος ο ρυθμός στον αγώνα σε σχέση με το 
πρώτο ημίχρονο. Σε γενικές γραμμές η Πάφος κρά-
τησε περισσότερο μπάλα και είχε τον έλεγχο του 
αγώνα φτιάχνοντας μάλιστα και ευκαιρίες ενώ είχε 
και δοκάρι με τον Ράκλες.
Λίγο πριν το τέλος η Πάφος ολοκλήρωσε την ανα-
τροπή και σφράγισε την νίκη με τέρμα του Ράσιτς 
στο 90. Σε γενικές γραμμές η Παφιακή ομάδα 
δίκαια πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση.

ΕΝΠ-Ανόρθωση 0-0
Την πρόκριση της στην προημιτελική 
φάση του κυπέλλου πανηγυρίζει η ΕΝΠ, 
που απέκλεισε την Ανόρθωση, υπερα-
σπιζόμενη στο έπακρο την νίκη της στο 
πρώτο παιχνίδι.
Καθόλου καλό δεν ήταν το ξεκίνημα στο 
παιχνίδι, με τα πρώτα λεπτά να είναι ανα-
γνωριστικά με ένα αργό ρυθμό, κάτι που 
φυσικά εξυπηρετούσε την ομάδα της 
ΕΝΠ, που είχε να διαχειριστεί το 2-3 του 
πρώτου αγώνα.
Η εικόνα του παιχνιδιού δεν έμελλε να 
αλλάξει. Η ΕΝΠ ήταν καλά οργανωμένη, 
η Ανόρθωση δεν είχε ούτε φαντασία στο 
παιχνίδι της, αλλά ούτε και ενέργεια να 
ασκήσει πίεση στους γηπεδούχους. 
Πανομοιότυπο το σκηνικό και στο δεύ-
τερο ημίχρονο, με την Ανόρθωση να προ-
χωρεί σε αλλαγές σε πρόσωπά και σχη-
ματισμό. Αντί του Ρούμπεν Ράγιος πέρασε 
ο Κατσαράβα, με τον Στρέπελ να αγωνίζε-
ται με 3-5-2. Ούτε η αλλαγή συστήματος 
έκανε την Ανόρθωση πιο επιθετική, με 
τους φιλοξενούμενους να είναι ελαφρώς 
καλύτεροι σε σχέση με την τραγική εικόνα 
του πρώτου ημιχρόνου. 
Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε παρά 
τις οποιεσδήποτε κινήσεις με την ΕΝΠ, να 
παίρνει δίκαια την πρόκριση στα προημι-
τελικά του κυπέλλου.

αθλητικά
Πάφος-Άρης 4-1

Ανατροπή και πρόκριση για την Πάφο
ΑΕΛ – ΑΠΟΕΛ 0-1
Μεγάλο «διπλό» ο ΑΠΟΕΛ 
στη Λεμεσό
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αθλητικά
Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός 90-75

Ανώδυνη ήττα, επώδυνη εμφάνιση 

Η Φενέρμπαχτσε (18-2) νίκησε εύκολα τον Ολυμπιακό (12-8) με 90-75 έχοντας πολύ υψηλά 
ποσοστά ευστοχίας σε δίποντα και τρίποντα.  

Η 
Φενέρμπαχτσε από την αρχή ως το τέλος ή-
ταν ανώτερη από τον Ολυμπιακό κι επιβλή-
θηκε εύκολα με 90-75. Η περιφέρεια των 
γηπεδούχων δημιούργησε πολλά προβλή-

ματα (Γκριν 17, Σλούκας 12, Κάλινιτς 16, Ντίξον 13) 
την ώρα που οι παίκτες του Μπλατ για τρία δεκάλε-
πτα απέδιδαν άσχημο μπάσκετ με εξαίρεση τους Τίμα 
(14π.) και Στρέλνιεκς (13π.).
Τα δύο τρίποντα του Παπανικολάου ήταν τα ομα-
δικά καλάθια του Ολυμπιακού στο πρώτο πεντάλε-
πτο. Στην άλλη πλευρά οι γηπεδούχοι έκλεβαν συνέ-
χεια μπάλες και με τους Γκριν και Ντίξον να σκορά-
ρουν έτρεξαν σερί 11-0 (15-6, 5’). Οι «ερυθρόλευ-
κοι» άλλαξαν κάπως την κατάσταση μειώνοντας σε 
17-13 (7’).
Όταν ο Τίμα δεν έκανε λάθος πάσες, ευστοχούσε 
πίσω από τα 6.75 και μαζί με τους πόντους του 
ΛεΝτέι, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε στους 23 
πόντους (14’). Οι παίκτες του Ομπράντοβιτς 
δεν πτοήθηκαν και αντέδρασαν με τον 
καλύτερο για αυτούς, τρόπο. Σλούκας, 
Ντατόμε και Ντίξον πρωταγωνίστη-
σαν σε 9-0 σερί (32-23, 16’). Ο πολι-
τογραφημένος Τούρκος γκαρντ δεν 
είχε τρόπο να αντιμετωπιστεί κι έτσι 
η διαφορά έφτασε και στο +13 (38-
25, 18’).
Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Ντου-
βερίογλου να νικάει κατά κράτος τον 
Μιλουτίνοφ και με τρία σερί καρφώματα έκανε 
το 46-28 (23’). Η είσοδος στο παρκέ των Τουπάν και 
Σπανούλη, βελτίωσε την εικόνα σε άμυνα κι επίθεση 
αντίστοιχα (49-36, 25’), ωστόσο αποδείχτηκε απλά 
μία έκλαμψη αφού γρήγορα οι γηπεδούχοι πήγαν 
ξανά στο +22 (64-42, 28΄) με τον Γκριν να έχει πάρει... 
φωτιά. Μιλουτίνοφ και Στρέλνιεκς βοήθησαν πάντως 
στο να μειωθεί η διαφορά στους 14 πόντους (68-54).
Ο Τίμα έκανε τα πάντα στην επίθεση των «ερυθρό-
λευκων» και με τη βελτίωση του Μιλουτίνοφ ο Ολυ-
μπιακός βρέθηκε στους 9 πόντους διαφορά (72-63, 
34’). Τα ποσοστά όμως της Φενέρμπαχτσε επανήλ-
θαν σε εκπληκτικό επίπεδο και με καλάθια από Γκού-
ντουριτς και Κάλινιτς η διαφορά ξέφυγε ξανά (82-68, 
37’).
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Φενέρμπαχτσε ήταν καθολικά 
ανώτερη παντού. Δίποντα (68.6%-50%), τρίποντο 
(56.3%-41.4%), κλεψίματα (9-3) και λάθη (12-14).
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Έρικ Γκριν σε 16:48 είχε 
17 πόντους (1/1δ., 4/4τρ., 3/3β.), 2 ριμπάουντ κι ένα 
κλέψιμο.

Ο Μπόμπι Ντίξον τελείωσε με 13 πόντους (4/5δ., 
1/3τρ., 2/2β.), 10 ασίστ, 2 ριμπάουντ, ένα κλέψιμο 
και 2 λάθη.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Δεν του βγήκε το παι-
χνίδι του Πρίντεζη που σε 19:40 είχε 0/3 δίποντα, 3 
ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Ούτε ο Ουίλιαμς Γκος βοήθησε με 3 πόντους και 3 
ασίστ σε 16:46. Τραγικός στην άμυνα ο ΛεΝτέι. 
ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Νίκολα Κάλινιτς τελείωσε με 
16 πόντους ενώ ο Κώστας Σλούκας είχε 12 πόντους 
και 2 ασίστ.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Η αντίδραση του Ολυμπιακού τον 
έφερε στους 9 πόντους, αλλά ακολούθησε τρίποντο 
του Γκούντουριτς, δίποντο του Ντίξον και εκεί τελείω-
σαν οι όποιες πιθανότητες.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Φενέρμπαχτσε τίποτα απολύτως. Ο 
Ολυμπιακός το κακό μπάσκετ στις τρεις πρώτες περι-

όδους.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το εντυπωσιακό 

κάρφωμα του Γιάνις Τίμα στο 33’ της 
αναμέτρησης.
Τα δεκάλεπτα: 21-15, 40-28, 68-54, 
90-75
Φενέρμπαχτσε (Ομπράντοβιτς): 
Γκριν 17 (4), Μέλι 6 , Μαχμούτο-
γλου, Κάλινιτς 16 (2), Σλούκας 12 

(1), Γκούντουριτς 5 (1), Βέσελι 7, Ντί-
ξον 13 (1), Ντουβερίογλου 8, Ντατόμε 

4, Λοβέρν 2.
Ολυμπιακός (Μπλατ): Ουίλιαμς Γκος 3, Του-

πάν 8 (2), Σπανούλης 10 (2), Τίμα 14 (4), Μιλου-
τίνοφ 11, Στρέλνιεκς 13 (2), Βεζένκοβ, Πρίντεζης, 
Παπανικολάου 8 (2), Μάντζαρης, Μπόγρης 2, 
ΛεΝτέι 6.

Πέμπτη χειρότερη επίδοση όλων των ε-
ποχών στα ριμπάουντ!
Το 5ο πιο δύσκολο βράδυ της ιστορίας του στον 
τομέα των ριμπάουντ έζησε ο Ολυμπιακός στην 
Πόλη κόντρα στη Φενέρ.
Οι Πειραιώτες είχαν μόλις 22 ριμπάουντ, από τα 
οποία τα 7 επιθετικά και τα 15 αμυντικά.
Δυο φορές στο παρελθόν κατέβασαν μόλις 18 
ριμπάουντ (χειρότερη επίδοση της ιστορίας του).
Στις 20 Γενάρη του 2005, ο Ολυμπιακός κόντρα στη 
Ρεάλ (75-83), είχε 18 ριμπάουντ, με τους Μαδριλέ-
νους να έχουν 75% δίποντα. Το άλλο ματς ήταν με 
τη Βαλένθια. Οι Πειραιώτες στις 13 Νοέμβρη του 
2003, είχαν ηττηθεί από τους Ισπανούς του Ντι-
κούδη με 69-77 και μάζεψαν 18 ριμπάουντ.

«Παρέλαση» στην Ισπανία 
και πρωτιά!

Σ
την πρώτη θέση του ομί-
λου της πέρασε ξανά η Α-
ΕΚ (10-2), που επικράτη-
σε της ουραγού Φουενλα-

μπράδα (3-9) με 90-82, για την 
12η αγωνιστική του BCL. Οι «κι-
τρινόμαυροι» είχαν «χτίσει» δια-
φορά 28 πόντων (37-65, 26’), αλ-
λά η κούραση έκανε την εμφάνι-
σή της στο τέλος.
Οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν ήταν 
τρομεροί για τρία δεκάλεπτα, 
αλλά στην τέταρτη περίοδο έρι-
ξαν ρυθμό και... αδίκησαν τους 
εαυτούς τους, αφού η διαφορά 
θα μπορούσε να είναι και μεγα-
λύτερη με τη λήξη του ματς.
Οι παίκτες του Μπάνκι έπαιξαν 
καλή άμυνα και προσέφεραν 
εντυπωσιακές συνεργασίες, με 
τους Ισπανούς να μην παίρνουν 
ποτέ το προβάδισμα στο παι-
χνίδι.
Με αυτόν τον τρόπο, η Κυπελ-
λούχος του θεσμού πέρασε ξανά 
στην πρώτη θέση του Γ’ Ομίλου, 
με δύο αγωνιστικές να απομέ-
νουν για την ολοκλήρωση της 
φάσης των ομίλων.
Εγιένγκα και Κεμπ ξεχώρισαν 
για τους γηπεδούχους, με 13 
πόντους έκαστος.
Στο πλευρό της «Βασίλισσας» 
ήταν και οι οπαδοί της από τον 
Σύνδεσμο του Λονδίνου.

Το ματς
Η ΑΕΚ ήταν κυρίαρχη στα πρώτα 
λεπτά του αγώνα κι έφτασε άνετα 
στο +12 (0-12, 4’) με τους Χάντερ, 
Τσαλμπούρη και Θίοντορ. Ο Αμε-
ρικανός γκαρντ άνοιξε κι άλλο την 
διαφορά με τρίποντο (3-17, 7’) 
και την κράτησε με έμμεσο στη 
λήξη της περιόδου (13-26, 10’).
Οι Ισπανοί αντέδρασαν και εκτε-
λώντας από την περιφέρεια, μεί-
ωσαν σε 22-28 (13’). Οι «κιτρινό-
μαυροι» βελτιώνονταν σταδιακά 
στον τομέα των ριμπάουντ και 
με επιμέρους 4-16, έφτασαν στο 
+18 (26-44, 18’), με πρωταγωνι-
στές τους Χάντερ, Ματσιούλις και 
Σάκοτα. Η Φουενλαμπράδα έκανε 
μικρό σερί (31-44, 19’) και ο 
Ματσιούλις με 2/2 βολές έστειλε 

τις ομάδες στα αποδυτήρια με το 
33-46 (20’).
Με την έναρξη του τρίτου δεκα-
λέπτου είχαμε μια... επανάληψη 
της πρώτης περιόδου, αφού η 
ΑΕΚ έκανε σερί 9-0 (33-55, 23’), 
ενώ λίγο αργότερα έφτασε και 
στο +28 (37-65, 26’). Η ισπανική 
ομάδα προσπάθησε να βγάλει 
αντίδραση και μείωσε σε 52-69 
(30’), με τους Κεμπ και Εγιένγκα.
Στην τελευταία περίοδο οι παί-
κτες του Γκαρθία μείωσαν (66-
79, 35’), ενώ οι διαιτητές έδω-
σαν δύο τεχνικές ποινές (σε Μπέ-
γιας για φλόπινγκ και στον Γκαρ-
θία στον πάγκο), με τους Σάκοτα 
- Θίοντορ να χάνουν τις βολές. Οι 
δύο παίκτες τις ΑΕΚ ήταν εύστο-
χοι στη συνέχεια από ακόμα δύο 
τεχνικές (66-83, 36’). Η Φουεν-
λαμπράδα μείωσε σε 77-87 (39’) 
και ο Σάκοτα με 2/2 βολές έγραψε 
το τελικό 82-90.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η ΑΕΚ πήρε τον 
έλεγχο του ματς από την έναρξή 
του κιόλας και δεν κινδύνεψε 
ποτέ στην ουσία. Επίσης, μοί-
ρασε 19 ασίστ, έκανε 10 κλεψί-
ματα και πέτυχε 56 πόντους στη 
ρακέτα.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Βινς 
Χάντερ (24π., 11ρ., 5ασ., 2κλ., 
2τ.) και Τζόρνταν Θίοντορ (19π., 
2ασ., 2κλ.) ήταν εκπληκτικοί!
ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ντούσαν 
Σάκοτα (17π., 3ρ., 3ασ.) και Γιόνας 
Μαστιούλις (11π., 7ρ., 3ασ.) και 
Μάλκολμ Γκρίφιν (11π., 3ρ.) έδω-
σαν βοήθειες.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: 
Ο Νταν Κλαρκ δεν βοήθησε 
καθόλου την ομάδα του.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Με το επιμέ-
ρους 4-16 που έκανε η ΑΕΚ στην 
τρίτη περίοδο (από 22-28, 13’ σε 
26-44, 18’) έδειξε ότι δεν χάνει 
τη νίκη.
ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Η πάσα 
του Λαρεν τζάκη σ τον Τσαλ-
μπούρη για το κάρφωμά του (0-8, 
3’) και η συνεργασία Σαντ-Ρος - 
Ματσιούλις - Χάντερ, για το κάρ-
φωμα του τελευταίου (33-48, 21’).
Τα δεκάλεπτα: 13-26, 33-46, 
52-69, 82-90.
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