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ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,

Γεια σας και χαρά σας.

Γενάρη λέει το ημερολόγιο και σε λίγο θα μιλάμε 

για αποκριές και Πάσχα. Αγαπητοί συντοπίτες, ο 

καιρός κυλάει σαν ποταμάκι και στην κυριολεξία δεν προ-

λαβαίνουμε πλέον τα γεγονότα σε Ελλάδα, διεθνώς ακόμα 

και στα παροικιακά μας. Φυσικά, με αυτά τα «διαβολοσυ-

στήματα» που έλεγε ένα γεροντάκι για τα «ΦΕΪΣΜΠΟΥΚΙΑ» 

και τα «ΛΙΝΚΕΝΤΙΝΙΑ» κλπ όλα μαθαίνονται την ώρα που 

γίνονται. Προχθές ένας έμαθε ότι η γυναίκα του δεν είχε πάει 

στην μητέρα της, αλλά στον «ανεπίσημο αρραβωνιαστικό 

της» κι ανέβασε και φωτογραφία μαζί του!

Τελικά αδέλφια, δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση πλέον. Επα-

ρήλθε ο καιρός που άκουγα κάτι συνταρακτικό κι έλεγα 

WOW! Όλα φαίνονται φυσιολογικά πλέον.

Στην παροικία μας –εκτός κάποιων εξαιρέσεων- οι «γέρο-

ντες και οι ηλιοκαμένοι» καλούν λέει τους νέους να πάρουν 

την σκυτάλη. Ωστόσο, προσπαθούν να πουν την γνώμη τους 

και τους λένε «μην μιλάς εσύ δεν ξέρεις». Για την λεπτομέ-

ρεια, ο νέος έχει και δύο τρία πανεπιστημιακά πτυχία και 

αυτός που του επιβάλλει την σιωπή έχει βγάλει την σχολή 

του μπούφου κι υπογράφει με σταυρό. Φυσικά και δεν 

εννοώ ότι όλοι οι μπαρουτοκαπνισμένοι αειθαλείς εργά-

τες αυτής της παροικίας πρέπει να παροπλιστούν, αλλά 

ας κάτσουν λίγο πιο πίσω και να το παίζουν κάτι σαν το 

Μαντείο των Δελφών. Όταν οι  νέοι που δεν ξέρουν από 

πονηρές κουτσουκέλες να πηγαίνουν στο «Μαντείο των 

ΞΕΡΟΛΩΝ» να ζητήσουν συμβουλή.

Τι να πω βρε αδέλφια, δεν βρίσκουμε άκρη με την φυλή 

μας. Προχθές που μιλούσα στον Θεό μου είπε «βρε παιδί 

μου Κουρτέση, δεν μπόρεσα εγώ να κουμαντάρω αυτό που 

δημιούργησα και θα το φτιάξεις εσύ; Πήγαινε βρε παιδί μου 

και μάζευε καμιά διαφήμιση για την εφημερίδα σου και στα-

μάτα να στεναχωριέσαι κι όταν έρθεις εδώ στην γειτονιά 

μας, θα τα λέμε κι από κοντά».

Κι αυτό κάνω αδέλφια, λέω σε όλους μπράβο και μαζεύω 

διαφημίσεις και δεν πάω κι άσχημα!

Προσευχηθείτε γιατί χανόμαστε…

Μια αληθινή ιστορία αγάπης σε έναν κόσμο 
γεμάτο μνησίκακους ανθρώπους

Κ
ανείς δεν μπορεί να ορίσει με ακρίβεια 
τι είναι η αγάπη. Κάποιοι λένε ότι έχει να 
κάνει με την αποδοχή, ενώ άλλοι λένε ότι 
η αγάπη είναι κάτι που ανθίζει χωρίς προ-

ϋποθέσεις, συνθήκες και άλλες εξηγήσεις. Απλά 
την αισθανόμαστε και αυτό συμβαίνει φυσικά. Ενώ 
οι περισσότεροι άνθρωποι δίνουν σημασία στην 
εξωτερική εμφάνιση για να βρουν το τέλειο ταίρι 
τους, δεν είναι όλοι έτσι. 
Μόνο ένα πράγμα είναι σίγουρο: η αγάπη δεν είναι 
εγωιστική και μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε ζευγά-
ρια που βλέπουν πέρα από τις ατέλειες. Για παρά-
δειγμα, ο Έλο και η Μάρα είναι η επιτομή της αλη-
θινής αγάπης. Η Μάρα είναι μια πολύ όμορφη και 
τέλεια γυναίκα που ονειρεύεται κάθε άντρας. 
Ο Έλο είναι ένας μικρόσωμος άντρας που αισθά-
νεται ατελής. Ωστόσο, η μοίρα τους ένωσε. Σε έναν 
κόσμο γεμάτο μνησίκακους ανθρώπους, η Μάρα 
και ο Έλο απέδειξαν ότι η αληθινή αγάπη υπάρχει 
ακόμα. 
Οι δυο τους παντρεύτηκαν σε μια πολύ επίσημη 
και συγκινητική τελετή όπου αντάλλαξαν τους πιο 
όμορφους όρκους αγάπης που έχουμε ακούσει. 
“Είχα πολλές ερωτήσεις για τον Θεό. Γιατί; Γιατί 
εγώ; Δεν είχα πάρει καμία απάντηση τότε, αλλά 
τώρα που σ τέκεσαι εδώ μπροστά μου καταλα-

βαίνω ότι είσαι η απάντηση σε όλες μου τις ερω-
τήσεις…σε όλες μου τ ις προσευχές…και πολλά 
ακόμη. Ποιος να φανταζόταν ότι ο ατελής Έλο θα 
ήταν η επιλογή της τέλειας Μάρα; Σε ευχαριστώ 
Θεέ μου”, ανέφερε ο Έλο. 
Στους δικούς της όρκους αγάπης η Μάρα παρα-
δέχεται ότι και η ίδια είναι ατελής. “Θα σε αγαπώ 
κάθε μέρα και περισσότερο. Τίποτα δεν είναι πιο 
σημαντικό για μένα από την αγάπη μας. Νιώθω 
τόσο ευλογημένη και ευγνώμων που με αγαπάς 
παρά τα ελαττώματά μου και που πάντα βλέπεις 
το καλύτερο σε μένα. Υπόσχομαι ότι θα είμαι τα 
χέρια που χρειάζεσαι για να αγγίξεις τα αστέρια 
και τα πόδια που χρειάζεσαι για να κάνεις μεγάλα 
βήματα. Τα χέρια μου και τα πόδια μου έχουν σχε-
διαστεί για να γίνουν οι προεκτάσεις σου”, ανέ-
φερε η Μάρα. 
Η συγκίνηση και τα κλάματα δεν σταμάτησαν μετά 
το τέλος της τελετής, αφού και η δεξίωση του 
γάμου ήταν πολύ φορτισμένη συναισθηματικά. 
Οι γονείς τους ήταν πάντα στο πλευρό τους για να 
τους δίνουν την υποστήριξη και την βοήθεια που 
χρειάζονται. 
Ο έρωτας του Έλο και της Μάρα είναι μια ζωντανή 
απόδειξη του πόσο σπουδαίους και σημαντικός 
είναι ο αληθινός έρωτας.

ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ
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επικαιρότητα

«Θύελλα» στη Βουλή από τις δηλώσεις Κατσίκη: Μετρούν 
τα «ναι» για ψήφο εμπιστοσύνης και βγαίνουν 150...

Τ
ον τόνο της στάσης που θα κρατήσει ο Πάνος Καμμέ-
νος στην αυριανή κρίσιμη συνάντηση με τον Αλέξη 
Τσίπρα έδωσε ο βουλευτής των ΑΝΕΛ Κώστας Κα-
τσίκης.

Ο βουλευτής των ΑΝΕΛ μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό 
ΘΕΜΑ FM ξεκαθάρισε ότι με την κατάθεση της Συμφωνίας 
των Πρεσπών οι ΑΝΕΛ θα αποχωρήσουν από την κυβέρνηση 
και την κυβερνητική πλειοψηφία  και παράλληλα θα καταψη-
φίσουν την πρόταση εμπιστοσύνης που θα φέρει ο πρωθυ-
πουργός.
«Βεβαίως θα ψηφίσουμε «κατά» γιατί όταν ζητείται ψήφος 
εμπιστοσύνης για τη Συμφωνία των Πρεσπών με την οποία 
διαφωνούμε θα ήταν οξύμωρο να μην το κάναμε» είπε χαρα-
κτηριστικά ο Κώστας Κατσίκης στον Γιάννη Πρετεντέρη.
Η τοποθέτηση του βουλευτή των ΑΝΕΛ έχει προκαλέσει 
έντονο προβληματισμό και ανησυχία στην κυβέρνηση καθώς 
γνωρίζουν ότι ο κ. Κατσίκης αποτελεί δεξί χέρι του Πάνου 
Καμμένου. «Οσα είπε είχαν την έγκριση του Πάνου Καμμέ-
νου» ανέφερε χαρακτηριστικά βουλευτής που έχει άριστη 
γνώση των συσχετισμών που επικρατούν στο εσωτερικό των 
Ανεξάρτητων Ελλήνων.
Η ίδια πηγή εκτιμά πως με τα σημερινά δεδομένα, πρόταση 
εμπιστοσύνης από πλευράς κυβέρνησης θα λάμβανε εως 
150 «ναι» προσμετρώντας τους 145 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
και τους: Κ. Παπακώστα (ανεξάρτητη), Σπ. Δανέλλη (Ποτάμι), 
Θ. Παπαχριστόπουλο (ΑΝΕΛ), Ελ. Κουντουρά (ΑΝΕΛ) και Κ. 
Ζουράρι (ΑΝΕΛ – Πυρίκαυστος). Παράλληλα, αναφέρει ότι 
δεν μπορεί να προσμετρήσει στα «ναι» τον κ. Βασίλη Κόκ-
καλη καθώς ο βουλευτής των ΑΝΕΛ και αναπληρωτής υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει ακόμα ανοίξει τα χαρτιά 
του. Να σημειωθεί πως με τους συγκεκριμένους υπολογι-
σμούς η στάση του κ. Κόκκαλη μπορεί να είναι καθοριστική.

Ο Πάνος Καμμένος αποχαιρέτησε τους αρχη-
γούς των γενικών επιτελείων!
Τις τελευταίες ημέρες, παράλληλα με την τακτοποίηση των 
τελευταίων εκκρεμοτήτων στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
όπως η υπόθεση με τα Αντισταθμιστικά των F-16, ο Πάνος 
Καμμένος σκηνοθετεί την έξοδό του από την κυβέρνηση 
στέλνοντας μήνυμα σε φίλους και αντιπάλους ότι εννοεί την 
προειδοποίησή του πως θα παραιτηθεί από τη θέση του 
υπουργού όταν η Συμφωνία των Πρεσπών εισαχθεί προς 
κύρωση στη Βουλή των Ελλήνων. Η συμφωνία Ελλάδας-Σκο-
πίων για τη μετονομασία της γειτονικής χώρας σε Βόρεια 
Μακεδονία (εφ’όσον βρεθεί η πλειοψηφία των 80 βουλευ-
τών και ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση στα Σκό-

πια) αναμένεται να εισαχθεί προς έγκριση στη Βουλή μέχρι 
το τέλος Ιανουαρίου του 2019, όπως είπε ο πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στην Έλλη Στάη.
Το πρωί της Πέμπτης στο Πεντάγωνο συνεδρίασε το Συμβού-
λιο Άμυνας υπό τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμμένο 
και με την συμμετοχή του αρχηγού ΓΕΕΘΑ ναυάρχου Βαγ-
γέλη Αποστολάκη, του αρχηγού ΓΕΣ αντιστρατήγου Αλκι-
βιάδη Στεφανή, του αρχηγού ΓΕΑ αντιπτεράρχου Χρήστου 
Χριστοδούλου και του αρχηγού ΓΕΝ αντιναυάρχου Νικό-
λαου Τσούνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνεδρίαση 
του Συμβουλίου Άμυνας ο Πάνος Καμμένος αποχαιρέτησε 
τους αρχηγούς των γενικών επιτελείων αφήνοντας να εννοη-
θεί πως -αν όχι στην αυριανή συνάντησή του με τον πρωθυ-
πουργό, πάντως σίγουρα τα επόμενα 24ωρα- είναι έτοιμος 
να παραιτηθεί από τη θέση του υπουργού Εθνικής Άμυνας.
Προφανώς ουδείς μπορεί να γνωρίζει με απόλυτη βεβαιό-
τητα αν πρόκειται για ακόμη έναν ελιγμό του κ. Καμμένου 
πριν από κάποια προσχεδιασμένη πολιτική κωλοτούμπα, 
ούτε αν ο αποχαιρετισμός στους αρχηγούς είναι ένας έμμε-
σος τρόπος για να ασκήσει πίεση στον πολιτικό συνοδοιπόρο 

του και πρόεδρο της κυβέρνησης με σκοπό να αντλήσει τα 
μεγαλύτερα δυνατά πολιτικά οφέλη.
Εάν ωστόσο η επιλογή του Πάνου Καμμένου να αποχαιρε-
τήσει τους αρχηγούς των γενικών επιτελείων με τους οποί-
ους συνεργάζεται σε καθημερινή βάση από το 2015 δεν είναι 
προσχηματική, προκύπτει ότι βρισκόμαστε ενώπιον της υλο-
ποίησης της απειλής του προέδρου των ΑΝΕΛ ότι θα απο-
χωρήσει από την κυβέρνηση λόγω της διαφωνίας του με τη 
Συμφωνία των Πρεσπών. Στην περίπτωση αυτή, στο αυριανό 
ραντεβού των κυρίων Τσίπρα και Καμμένου απομένει να επι-
σημοποιηθεί η επιλογή της εξόδου των υπουργών των ΑΝΕΛ 
- αυτών που παραμένουν πιστοί στον πρόεδρο του κόμμα-
τος- από την κυβέρνηση και κυρίως να προσδιοριστεί ο χρό-
νος της εξόδου από το υπουργικό συμβούλιο που θα σημα-
τοδοτήσει την αντίστροφη μέτρηση για πολιτικές εξελίξεις, 
αρχής γενομένης από την προαναγγελθείσα ψηφοφορία για 
να αναζητήσει ο Αλέξης Τσίπρας ψήφο εμπιστοσύνης από τη 
σημερινή Βουλή.

Μήνυση στον Καμμένο για το «νυφούλα» στον 
Αμυρά
Μηνυτήρια αναφορά κατά του υπουργού Άμυνας, Πάνου 
Καμμένου για τον χαρακτηρισμό «νυφούλα» στον βουλευτή 
Γιώργο Αμυρά, από το βήμα της Βουλής, υπέβαλε το Ελληνικό 
Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι.
Το θέμα έχει αρχίσει να λαμβάνει διαστάσεις, καθώς το σχό-
λιο του κ. Καμμένου ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών και 
σχολίων. Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε το Ελλη-
νικό Παρατηρητήριο των Συμφωνίων του Ελσίνκι:
«Κυρίες/Κύριοι Σας υποβάλλουμε άλλη μια μηνυτήρια ανα-
φορά, στα πλαίσια του προγράμματος του Παρατηρητηρίου 
Ρατσιστικών Εγκλημάτων, με αντικείμενο τo ομοερωτοφο-
βικό σχόλιο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμέ-
νου σε βάρος του βουλευτή του Ποταμιού Γιώργου Αμυρά,-
στην Ολομέλεια της Βουλής χθες 9 Ιανουαρίου 2019, όταν 
τον αποκάλεσε «νυφούλα» («Για νυφούλα καλό σας βλέπω 
πάντως») ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει διάκριση ή/
και μίσος κατά προσώπου, που προσδιορίζεται με βάση 
το σεξουαλικό προσανατολισμό του, με την επιβαρυντική 
συνθήκη της τέλεσής της από δημόσιο λειτουργό κατά την 
άσκηση των ανατεθειμένων σε αυτόν καθηκόντων. Το σχόλιο 
είναι στο 2:54:55 του επίσημου βίντεο της Βουλής των Ελλή-
νων με τη συνεδρίαση εδώ (ενώ στα πρακτικά έχει λογοκρι-
θεί «Καλό σάς βλέπω πάντως για...»). Παρακαλούμε για τις 
ενέργειές σας καθώς και να μας ενημερώσετε για τον αριθμό 
πρωτοκόλλου που θα δώσετε στη μήνυση αυτή».

Βουλευτές των... ΑΝΕΛ αλλά και 
άλλων κομμάτων αναρωτιούνται 
αν ο Πάνος Καμμένος και οι 
βουλευτές που στοιχίζονται 
με τις απόψεις του εννοούν τις 
προειδοποιήσεις ότι θα φύγουν 
από την κυβέρνηση
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επικαιρότητα

H 
γλώσσα του σώματος, σε συν-
δυασμό με τα καλά αντανα-
κλαστικά των φωτορεπόρτερ, 
πρόδωσε για μια ακόμη φο-

ρά τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Το 
φωτογραφικό στιγμιότυπο από το τετ α 
τετ του με την Άνγκελα Μέρκελ στο γρα-
φείο του, στο μέγαρο Μαξίμου κάνει ή-
δη το γύρο του διαδικτύου: Ο πρωθυ-
πουργός αποτυπώνεται σε μια κίνηση 
κατά την οποία φτιάχνει το σακάκι του 
για να καθίσει, όμως, κάνοντας την κί-
νηση προτάσσει το στέρνο του, ενώ το 
βλέμμα του είναι ιδιαίτερα βλοσυρό. Τό-
σο, ώστε να νομίζει κανείς ότι ο κ.Τσί-

πρας ... απειλεί την καγκελάριο της Γερ-
μανίας.
Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά 
που ο πρωθυπουργός προδίδεται από 
τον φωτογραφικό φακό, αφού διόλου 
κολακευτική ήταν η φωτογραφία από 
τη συνάντησή του με τον τέως πρόεδρο 
των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, επίσης στο 
Μαξίμου.
Πρόσφατα όμως, ο κ.Τσίπρας είχε αντι-
μετωπίσει... πρόβλημα με τα χέρια του 
στη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων 
με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ 
Βούτσιτς. Τότε, είχε επιλέξει τελικά να 
βάλει τα χέρια του στις τσέπες...

Η... άβολη στιγμή του Τσίπρα στο 
τετ α τετ με τη Μέρκελ

Welcome back, madame Merkel 

Η  
Συμφωνία των Πρεσπών και η ση-
μασία της τέθηκε, μεταξύ άλλων, 
επί τάπητος στη συνάντηση του 
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με 

τη Γερμανίδα Καγκελάριο, Άνγκελα Μέρκελ, 
στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο της πρώ-
της της επίσκεψης στην Ελλάδα επί κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ.
«Η Μέρκελ έρχεται σε μια Ελλάδα διαφορε-
τική, θέλω να πιστεύω, από αυτήν της προ-
ηγούμενης επίσκεψής της. Ο Ελληνικός λαός 
δοκιμάστηκε σκληρά από μέτρα που πολ-
λές φορές ήταν ακατανόητα για τους πολίτες, 
ορισμένα ήταν άδικα. Σήμερα βγαίνουμε από 
την κρίση με πληγές, αφήνουμε πίσω την 
εποχή των ελλειμμάτων και είμαστε πρω-
ταθλητές στις μεταρρυθμίσεις, που έχουν τη 
συναίνεση των πολιτών» ανέφερε ο Αλέξης 
Τσίπρας, στις κοινές δηλώσεις με την Γερμα-
νίδα Καγκελάριο μετά το τέλος της συνάντη-
σής  τους.
«Νομίζω ότι διανύσαμε μια περίοδο σκλη-
ρής διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, με 
δύσκολες στιγμές, με συμβιβασμούς. Δια-
φωνήσαμε σε πολλά, αλλά βρήκαμε κοινό 
τόπο, γιατί προείχε η διάσωση της Ελλάδας 
και της Ευρώπης. Είμαστε περήφανοι που 
μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα, από μέρος 
της κρίσης, είναι πλέον μέρος της λύσης», 
πρόσθεσε. 
«Επισήμανα στην καγκελάριο το πρόβλημα 
της διόγκωσης του ακρο-
δεξιού λαϊκισμού στην 
Ευρώπη και τον ρόλο 
που έχουν στο φαινό-
μενο αυτό οι οικονομι-
κές πολιτικές. Κατά τη 
διάρκεια των διαβουλεύ-
σεών μας συζητήσαμε μια 
σειρά από θέματα, όπως 
το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τον 
πρώτο προϋπολογισμό μετά το πρόγραμμα, 
το μεταναστευτικό... Ας μου επιτραπεί στο 
σημείο αυτό να επισημάνω τον καθοριστικό 
ρόλο της Γερμανίδας καγκελαρίου στις πρώ-
τες ημέρες της προσφυγικής κρίσης. Μιλή-
σαμε για τα Βαλκάνια και για τη σημασία 
που έχουν η σταθερότητα, η ειρήνη και η 
ασφάλεια στην περιοχή. Η Συμφωνία των 
Πρεσπών είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα 
προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι μοντέλο 
για μελλοντικές συμφωνίες», σημείωσε ο 
κ.Τσίπρας.
«Μιλήσαμε για την Τουρκία, το Κυπριακό, 
την ανάγκη εξεύρεσης βιώσιμης λύσης... 
Τόνισα τη σημασία που έχει ο σεβασμός στο 
Διεθνές Δίκαιο στην περιοχή του Αιγαίου και 

στην ανατολική Μεσόγειο από τη γειτονική 
μας χώρα. Υπάρχει κινητικότητα στην περι-
οχή, υπάρχει ένας νέος ενεργειακός χάρτης, 
καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρά σε 
εξορύξεις, απολύτως μέσα στο πλαίσιο των 
κυριαρχικών της δικαιωμάτων», πρόσθεσε.
Τέλος, ο πρωθυπουργός, ανέφερε ότι «δεν 
ξεχνάμε το κατοχικό δάνειο και τις γερμα-
νικές επανορθώσεις... Συμφωνήσαμε η Γερ-
μανία να είναι η τιμώμενη χώρα στη ΔΕΘ 
το 2020. Ευχαριστώ την Γερμανίδα καγκελά-
ριο για την επίσκεψή της στην Ελλάδα. Η επί-
σκεψή της κλείνει έναν σημαντικό κύκλο και 
ανοίγει έναν άλλο, πιο αισιόδοξο».

Μέρκελ:  Λύση σε ένα πρόβλημα  
ετών η Συμφωνία των Πρεσπών
Από την πλευρά της η Άνγκελα Μέρκελ ξεκί-
νησε τις δηλώσεις της, τονίζοντας ότι την 
πρώτη φορά που ο Αλέξης Τσίπρας πήγε στο 
Βερολίνο τα πάντα ήταν διαφορετικά και ότι 
αναζητούνταν ένα κοινό σημείο αναφοράς 
για το πώς θα μπορούσαν να συνεργαστούν.
«Αναπτύχθηκε εμπιστοσύνη ανάμεσά μας 
(σ.σ. με τον Τσίπρα). Γνωρίζω ότι οι άνθρω-
ποι στην Ελλάδα υπέστησαν πολύ δύσκο-
λες μεταρρυθμίσεις και έπρεπε να περά-
σουν μέσα από πολύ δύσκολες προσωπικές 
καταστάσεις. Η ανεργία μειώθηκε, αλλά η 
ανεργία μεταξύ των νέων είναι ακόμα πολύ 
υψηλή. Βεβαίως, δεν είναι αυτό το τέλος των 

μεταρρυθμιστικών προσπα-
θειών, αλλά θα έλεγα η αρχή», 
ανέφερε η Καγκελάριος.
«Η Γερμανία είναι ο μεγαλύ-
τερος εμπορικός εταίρος της 
Ελλάδας. Ευχαριστούμε για την 
τιμή που μας κάνετε να είμαστε 
η τιμώμενη χώρα στη μεγάλη 
εμπορική έκθεση της Θεσσαλο-

νίκης. Ας μην ξεχνάμε τα 4.000.000 εκατομ-
μύρια Γερμανών τουριστών μόνο φέτος στην 
Ελλάδα... Η κατάσταση (με το προσφυγικό) 
στα νησιά είναι πολύ κρίσιμη και καμία χώρα 
δεν πρέπει να αφεθεί μόνη της. Στηρίζουμε τη 
συμφωνία της ΕΕ με την Τουρκία», πρόσθεσε.
Και συμπλήρωσε: «Είμαι ευγνώμων στον 
Αλέξη Τσίπρα που ανέλαβε να προωθήσει 
μια λύση σε ένα πρόβλημα ετών (σ.σ. για τη 
Συμφωνία των Πρεσπών). Δίνει την ευκαι-
ρία στη Βόρεια Μακεδονία να έχει ευρωπα-
ϊκή προοπτική, για να υπάρξει πρόοδος. Δεν 
μπορώ παρά να συγχαρώ τον Έλληνα πρω-
θυπουργό γι’ αυτό το τόσο αποφασιστικό 
βήμα, από το οποίο δεν θα ωφεληθούν μόνο 
η Ελλάδα και η Βόρεια Μακεδονία, αλλά και 
όλη η Ευρώπη».
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Η αναπροσαρμογή θα παρασύρει προς τα πάνω έντεκα επιδόματα 

Ε
ντεκα κατηγορίες επιδομάτων 
και αμοιβών αυξάνονται μαζί 
με τον κατώτατο μισθό από τον 
ερχόμενο Φλεβάρη.

Επίδομα γάμου, «παγωμένες» τριε-
τίες, τακτική επιδότηση ανεργίας, 
βοηθήματα του ΟΑΕΔ, μισθοί Κοι-
νωφελούς Εργασίας και άλλων προ-
γραμμάτων επιδοτούμενης απασχό-
λησης, απολαβές μερικώς απασχο-
λούμενων κ.ά. συμπαρασύρονται από 
τον κατώτατο μισθό διαμορφώνοντας 
νέο τοπίο στις αποδοχές του ιδιωτι-
κού τομέα.
Το δεύτερο 15νθήμερο του Ιανου-
αρίου η υπουργός Εργασίας, Εφη 
Αχτσιόγλου, εισηγείται το ποσό της 
αύξησης στο Υπουργικό Συμβού-
λιο και ακολούθως υπογράφει την 
εμβληματική υπουργική απόφαση, 
με την οποία θα αυξηθούν ο βασι-
κός μισθός των 586,08 ευρώ και το 
βασικό ημερομίσθιο των 26,18 ευρώ, 
ενώ θα καταργείται ο υποκατώτατος 
των 510,95 που εισπράττουν οι νέοι 
έως 24 ετών. Ο νέος μισθός θα ισχύει 
από την υπογραφή της υπουργικής 
απόφασης και για το μέλλον, δηλαδή 
από την 1η Φεβρουαρίου (αν όχι λίγο 
νωρίτερα, δηλαδή από τα τέλη Ιανου-
αρίου). Νέα αύξηση πρέπει να αναμέ-
νεται το καλοκαίρι του 2020.  Αφορά 
400.000 μισθωτούς.
Η «Επιτροπή Σοφών», που αποτελεί-
ται από πέντε εμπειρογνώμονες-κα-
θηγητές στην Ελλάδα και στο εξωτε-
ρικό προτείνει στο πόρισμα που παρέ-
δωσε στην υπουργό Εργασίας αύξηση 
5% - 10% στον κατώτατο μισθό, 
δηλαδή αύξηση από 29,3 έως 58,6 
ευρώ. Το πόρισμα δεν είναι δεσμευ-
τικό για την εισήγηση της υπουργού 
Εργασίας προς το Υπουργικό Συμ-
βούλιο, οι κρίσιμες λεπτομέρειες 
της οποίας θα οριστικοποιηθούν σε 
συνεννόηση με τον πρωθυπουργό, 
Αλέξη Τσίπρα.
Ειδικοί, πάντως, εκτιμούν πως η 
αύξηση αναμένεται να κλειδώ-
σει -όπως έγραψε πρόσφατα και το 
«Εθνος της Κυριακής»- κοντά στην 
περιοχή των 50 ευρώ, γεγονός που 

σημαίνει ποσοστιαία αύξηση εντός 
της περιοχής 7% - 10%. Αυτό σημαί-
νει πως ο νέος κατώτατος αναμένεται 
να διαμορφωθεί κοντά στην περιοχή 
των 630 ευρώ, συμπαρασύροντας μια 
σειρά από αποδοχές και αμοιβές: 
 1. Επίδομα γάμου. Όσοι εισπράττουν 
τον κατώτατο των 586,08 ευρώ δικαι-
ούνται 58,6 ευρώ επίδομα γάμου (το 
10% του μισθού), το οποίο θα πρέπει 
να αυξηθεί αντίστοιχα με την αύξηση 
του βασικού ποσού.
2. Επίδομα ανεργίας. Το βασικό ημε-
ρήσιο επίδομα ανεργίας είναι το 55% 
του ημερομισθίου του ανειδίκευ-
του εργάτη, προσαυξανόμενο 10% 
για κάθε προστατευόμενο μέλος (σε 

μηνιαία βάση το 25πλάσιο, δηλαδή 
σήμερα 360 ευρώ).
3. Βοηθήματα που εξαρτώνται από 
την τακτική επιδότηση ανεργίας.
α) Ειδικό βοήθημα λήξης ανεργίας: 13 
ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
β. Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη 
παραμονή στα μητρώα ανέργων: 15 
ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
γ. Ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν 
ποινή στερητική της ελευθερίας: 15 
ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
δ. Ειδικό Βοήθημα λόγω Επίσχεσης 
Εργασίας ή Διακοπής Εργασιών: 20 
ημερήσια επιδόματα ανεργίας.
ε. Ειδικό εποχικό βοήθημα: Οι οικο-
δόμοι εισπράττουν το 70% του 37πλα-
σίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου 
εργάτη, οι δασεργάτες - ρητινοσυλλε-
κτες, καπνεργάτες και μισθωτοί ναυ-
πηγ/κής ζώνης το 70% του 35πλασίου 
του ημερομισθίου, οι μισθωτοί του-
ριστικού και επισιτιστικού κλάδου 
το 70% του 25πλασίου του ημερομι-
σθίου κλπ.

4. Παγωμένες τριετίες. Όσοι είχαν 
έως το 2012 συμπληρώσει προϋπη-
ρεσία δικαιούνται προσαύξηση 10% 
για κάθε τριετία και έως τρεις τριετίες 
και συνολικά 30% για 9 έτη και άνω. 
Όσοι εισπράττουν τις 3ετίες που είχαν 
θεμελιώσει έως το 2012 θα έχουν επι-
πλέον αύξηση.
5. Αμοιβές Προγραμμάτων Κοινωφε-
λούς Χαρακτήρα. Οι ωφελούμενοι 
εισπράττουν ποσό ίσο με τις καθαρές 
αμοιβές που αντιστοιχούν στις κατώ-
τατες αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη: 
495,25 ευρώ μηνιαίως και 19,81 
ευρώ ημερησίως, αμοιβές που θα 
αυξηθούν αντίστοιχα.
6. Προγράμματα νέων θέσεων εργα-
σίας. Η επιχορήγηση κυμαίνεται από 
50% έως 70% του μισθολογικού και 
μη μισθολογικού κόστους, ενώ υπάρ-
χουν και ανώτατα όρια επιδοτήσεων 
τα οποία αναμένεται να αναπροσαρ-
μοστούν.
7. Λοιπές παροχές που εξαρτώνται 
από το ημερομίσθιο ανειδίκευτου 
εργάτη.
α. Ειδική παροχή μητρότητας: ισούται 
με τον κατώτατο μισθό.
β. Ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφε-
ρεγγυότητας του εργοδότη: καταβάλ-
λονται έως 3 μισθοί, όπως προσδιορί-
ζονται από τις οικείες συλλογικές συμ-
βάσεις.
8. Αποζημίωση μαθητών ΕΠΑΣ 
Μαθητείας. Η αποζημίωση για κάθε 
ημέρα Μαθητείας/Πρακτικής Άσκη-
σης ισούται με το 75% του υποκατώ-
τατου ημερομισθίου ανειδίκευτου 
εργάτη.
9. Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτι-
κών Επιχειρήσεων για Απασχόληση 
Σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι- ΑΣΠΑΙΤΕ. Η επι-
χορήγηση των επιχειρήσεων ισούται 
με το 50% του 80% του κατώτατου 
μισθού.
10. Καταβολή αποδοχών σε σπουδα-
στές που απέχουν από εργασία για 
συμμετοχή τους σε εξετάσεις: το κατα-
βλητέο ποσό ισούται με το 30πλάσιο 
του κατώτατου ημερομισθίου, ενώ 
για τους μεταπτυχιακούς με το 10πλά-
σιο.

Κοντά στα 630 ευρώ «κλειδώνει» ο 
κατώτατος μισθός

ΝΔ για Τσίπρα: 
Κυβέρνηση κουρελού 
με έξι πρόθυμους 
βουλευτές άλλων 
κομμάτων 

«Θα χρειαστεί εξειδικευμένο συνεργείο για να 
ξεκολλήσει τον Τσίπρα και τον θίασό του από τις 
καρέκλες», αναφέρεται στην ανακοίνωση η Νέα 
Δημοκρατία

Τ
ο πρώτο σχόλιο για τη συνέντευξη που παραχώρη-
σε ο Αλέξης Τσίπρας στον σταθμό Open και στην 
Έλλη Στάη, έδωσε στη δημοσιότητα η Νέα Δημο-
κρατία, λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση του κε-

ντρικού δελτίου ειδήσεων. Πιο αναλυτικά:
«Το λέμε από καιρό. Θα χρειαστεί εξειδικευμένο συνερ-
γείο για να ξεκολλήσει τον κ. Τσίπρα και το θίασό του από 
τις καρέκλες τους. Σήμερα απλά μας ενημέρωσε ότι επιχει-
ρεί με 6 πρόθυμους βουλευτές άλλων κομμάτων να σχη-
ματίσει μια κυβέρνηση κουρελού με ημερομηνία λήξεως. 
Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θέλουν σταθερότητα, ασφά-
λεια και ευημερία. Και αυτά τα εγγυάται η Νέα Δημοκρατία 
αμέσως μετά τις εκλογές που δεν θα αργήσουν». 

Κίνημα Αλλαγής: Αδύναμος πρωθυπουργός, 
ικέτης του ακροδεξιού εταίρου του
Με χαρακτηρισμούς όπως «αδύναμος» και «ικέτης» σχο-
λιάζει το Κίνημα Αλλαγής όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη 
συνέντευξη που παραχώρησε στο Open.
Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Παρακολουθήσαμε απόψε ένα αδύναμο Πρωθυπουργό 
σε αποδρομή, ικέτη του ακροδεξιού εταίρου του.
Παίζουν τα ρέστα τους σε ένα αδυσώπητο παιχνίδι εξου-
σίας. Δυστυχώς με διακύβευμα την πολιτική ομαλότητα, 
μείζονα εθνικά θέματα και την πορεία της χώρας. Εκλο-
γές τώρα!».

ΚΚΕ: Αδιάφορο αν ο Τσίπρας σώσει τον γάμο 
του με τον ακροδεξιό Καμμένο
Οι εκλογές, όποτε γίνουν, είναι μια ευκαιρία για να κατα-
δικάσει ο λαός τόσο τους σημερινούς, όσο και τους προ-
ηγούμενους κυβερνώντες, αναφέρεται στην ανακοίνωση
Το σχόλιό του για τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον 
τηλεοπτικό σταθμό Open έδωσε στη δημοσιότητα το ΚΚΕ, 
τονίζοντας ότι «είναι παντελώς αδιάφορο» για το αν «θα 
σώσει τον γάμο του» με τον «ακροδεξιό εταίρο» του Πάνο 
Καμμένο. Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Για τον ελληνικό λαό είναι παντελώς αδιάφορο το αν ο 
κ. Τσίπρας καταφέρει να σώσει το γάμο του με τον ακρο-
δεξιό του εταίρο κ. Καμμένο. Το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι 
αυτή η κυβέρνηση, με όποια σύνθεση ή συνοδοιπόρους, 
θα συνεχίσει την πολιτική που τσακίζει τα λαϊκά δικαιώ-
ματα και προωθεί τα επικίνδυνα αμερικανοΝΑΤΟϊκά σχέ-
δια, καρπός των οποίων υπήρξε και η Συμφωνία των Πρε-
σπών.»

επικαιρότητα
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Τ
ο ισχυρότερο διαβα-
τήριο στον κόσμο κρα-
τούν στα χέρια τους οι 
πολίτες της Ιαπωνίας 

και κατά πόδας ακολουθούν οι 
πολίτες από τη Σιγκαπούρη και 
τη Νότια Κορέα,  καθώς οι α-
σιατικές χώρες εξακολουθούν 
να κυριαρχούν στην παγκόσμια 
κατάταξη.
Συγκεκριμένα, η Ιαπωνία βρί-
σκεται σ την πρώτη θέση με 
τους πολίτες της να είναι σε 
θέση να ταξ ιδέψουν χωρίς 
βίζα ή να λάβουν βίζα μόλις 
αφιχθούν σε 190 χώρες στον 
κόσμο, σύμφωνα με τον ετήσιο 
οδηγό Henley Passport Index 
για το 2019.
Σιγκαπούρη και Νότια Κορέα 
βρίσκονται σ τη 2η θέση, με 
τους πολίτες τους να μπορούν 
να ταξιδέψουν σε 189 χώρες 
χωρίς να χρειάζεται να προ-
μηθευτούν βίζα πριν από το 
ταξίδι.
Η συνεχ ιζόμενη κυριαρχ ία 
των ασιατ ικών χωρών σ την 
κορυφή της συγκεκριμένης 
λίστας αντανακλά την «ασυνή-
θιστη επίδραση της διεθνούς 
κινητικότητας και μετανάστευ-
σης στην περιοχή», τονίζουν 

οι σύμβουλοι μετανάστευσης 
Henley & Partners.
Γαλλία και Γερμανία κατατάσ-
σονται στην 3η θέση, με πρό-
σβαση χωρίς βίζα σε 188 προ-
ορισμούς. Οι ΗΠΑ και το Ηνω-
μένο Βασίλειο συνεχίζουν να 
υποχωρούν και πλέον βρίσκο-
νται από κοινού στην 6η θέση, 
με πρόσβαση σε 185 χώρες. 
Σε σύγκριση με το 2015, έχουν 
σημειώσει σημαντική πτώση, 
αφού τότε βρίσκονταν σ την 
κορυφή της κατάταξης.
Στην 4η θέση τοποθετούνται 
η Δανία, η Φινλανδία, η Ιτα-
λία και η Σουηδία, ενώ Ισπανία 
και Λουξεμβούργο βρίσκονται 
μαζί στην 5η θέση.
Η Ελλάδα έπεσε φέτος 3 θέσεις 
και πλέον βρίσκεται στην 7η 
θέση, μαζί με το Βέλγιο, τον 
Καναδά και την Ιρλανδία, με 
184 χώρες να μην απαιτούν την 
πρότερη έκδοση βίζας.
Στον πάτο της λίσ τας γ ια το 
2019 βρίσκεται το Ιράκ και το 
Αφγανιστάν, με μόλις 30 χώρες 
που μπορούν να επισκεφτούν 
δίχως βίζα.
Κίνα και Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα εξακολουθούν να ακο-
λουθούν ανοδική τροχιά, τα 

τελευταία χρόνια.
Το 2017, τα κινεζικά διαβατή-
ρια κατατάσσονταν στην 85η 
θέση, ενώ το 2019 τοποθετού-
νται στην 69η, με τους Κινέ-
ζους πολίτες να απολαμβάνουν 
ταξίδια χωρίς βίζα σε 74 χώρες 
και τοποθεσίες.
Ανάλογη είναι και η εξέλιξη 
για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα. Βρίσκον ται σ την 22η 
θέση(την υψηλότερη για χώρα 

της Μέσης Ανατολής), με τους 
πολίτες να επισκέπτονται 164 
χώρες.
Η εισαγωγή τον Οκτώβρη του 
2018 της τουρκικής ηλεκτρονι-
κής βίζας επηρέασε την κατά-
ταξη γ ια το 2019, καθώς οι 
πολίτες 100 και πλέον χωρών, 
μεταξύ των οποίων και ο Κανα-
δάς, οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο 
Βασίλειο να χρειάζεται να υπο-
βάλλουν αίτηση για βίζα πριν 

από το ταξίδι.
«Η πρόσφατη άνοδος σ την 
κατάταξη των Ηνωμένων Αρα-
βικών Εμιράτων και της Νότιας 
Κορέας αποτελούν παράδειγμα 
του τι συμβαίνει όταν οι χώρες 
ακολουθούν προοδευτ ικέ ς 
εξωτερικές πολιτικές, ωφελώ-
ντας τόσο τους πολίτες τους 
όσο και τη διεθνή κοινότητα», 
τονίζουν οι σύμβουλοι μετανά-
στευσης Henley & Partners.

Τα ελληνικά διαβατήρια παραμένουν στην κορυφαία 
δεκάδα των ισχυρότερων στον κόσμο

επικαιρότητα
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«Η υπερψήφιση της Συμφωνίας 
των Πρεσπών δεν έχει σχέση 
με τη στάση μας απέναντι στην 
κυβέρνηση» αναφέρεται σε 
ανακοίνωση του κόμματος

Ν
α μη μιλούν για εμάς χωρίς ε-
μάς καλεί το Ποτάμι όλους όσοι 
σχολιάζουν τη στάση που πρό-
κειται να κρατήσει απέναντι στις 

επερχόμενες πολιτικές εξελίξεις και με μια 
μακροσκελή ανακοίνωση προσπαθεί να 
ξεκαθαρίσει τη στάση που θα κρατήσει.
Στην ανακοίνωση τονίζει ότι δεν στηρί-
ζει την κυβέρνηση και δεν πρόκειται να 
δώσει ψήφο εμπιστοσύνης σε αυτήν 
υπενθυμίζοντας πως τον Ιούνιο του 2018 
είχε υπερψηφίσει την πρόταση μομφής 
που είχε καταθέσει η ΝΔ. Ωστόσο επιση-
μαίνει ότι στηρίζει τη Συμφωνία των Πρε-
σπών θεωρώντας πως το ονοματολογικό 
της γειτονικής χώρας πρέπει να κλείσει 
και η  πΓΔΜ πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.
Στην ανακοίνωση τονίζεται επίσης ότι οι 
«μέρες είναι γκαστρωμένες» και ότι στη 
συνεδρίαση του Πολιτι-
κού Συμβουλίου και της 
ΚΟ του Κινήματος τις επό-
μενες ώρες όλα θα ξεκα-
θαρίζουν ακόμη περισσό-
τερο.
Ολόκληρη η ανακοίνωση 
έχει ως εξής:
Τις τελευταίες ώρες πολ-
λαπλασιάζονται τα σενά-
ρια – κάποια από αυτά ευφάνταστα - σχε-
τικά με τη στάση του Ποταμιού στις εξε-
λίξεις. Η αποσύνθεση της κυβερνητικής 
πλειοψηφίας και το «Μακεδονικό» δημι-
ουργούν όντως πρόσφορο έδαφος για 
κάθε είδους υποθέσεις. Καλό θα είναι 
όμως οι υποθέσεις αυτές να εδράζονται 
και σε πραγματικά δεδομένα. Θεωρούμε 
χρήσιμο λοιπόν να θυμίσουμε τις δύο 
κύριες απαντήσεις του Κινήματός μας στα 
ερωτήματα των ημερών.
Τα υπόλοιπα, μετά τις συνεδριάσεις του 
Πολιτικού Συμβουλίου και της Κοινο-
βουλευτικής Ομάδας του Κινήματος που 
είναι προγραμματισμένες για τις επόμε-
νες ώρες. «Οι μέρες είναι γκαστρωμένες» 
θα λέγαμε παραφράζοντας τον Χαρίλαο 
Φλωράκη.

Το Ποτάμι στηρίζει την κυβέρνηση;
Όχι. Το Ποτάμι έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν 
δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρ-
νηση. Είμαστε στην αντιπολίτευση και 
αυτό δεν αλλάζει. Η χώρα έχει ανάγκη 
από μια νέα αρχή, χωρίς λαϊκισμούς, 
χωρίς ιδεοληψίες, χωρίς κομματικό κρά-
τος. Το Ποτάμι ήδη έχει ψηφίσει την πρό-
ταση μομφής που είχε κατατεθεί τον Ιού-
νιο του 2018 και θα ξανακάνει το ίδιο αν 
κατατεθεί ανάλογη πρόταση. Η θέση μας 
όπως διατυπώθηκε τον Σεπτέμβριο του 
2018 στην Θεσσαλονίκη από τον επικε-
φαλής, είναι ξεκάθαρη: Αν οι ΑΝΕΛ απο-
χωρήσουν από την κυβερνητική πλειοψη-
φία τότε η χώρα πρέπει να οδηγηθεί σε 
εκλογές.
Το Ποτάμι στηρίζει τη Συμφωνία των Πρε-
σπών;
Ναι. Το Ποτάμι από την ίδρυση του – το 
2014 - έχει ταχθεί υπέρ της σύνθετης ονο-
μασίας της πΓΔΜ με γεωγραφικό προσ-
διορισμό για όλες τις χρήσεις. Η διαιώ-
νιση του προβλήματος για δεκαετίες είναι 
επιζήμια για την Ελλάδα όπως μαρτυρά 
και η αναγνώριση της γειτονικής χώρας 

με το όνομα «Μακεδονία» 
από 140 και πλέον κράτη. 
Ειδικά σ τη σημερινή 
συγκυρία υποστηρίζουμε 
την ένταξη των χωρών των 
δυτικών Βαλκανίων στην 
ΕΕ, καθότι αυτό θα συμ-
βάλει στην ανάπτυξη και 
τη σταθερότητα της περιο-
χής. Για τους ίδιους λόγους 

είμαστε θετικοί στην είσοδο της πΓΔΜ 
στο ΝΑΤΟ. Πρέπει λοιπόν να κλείσουμε 
άμεσα τα μέτωπα στα βόρεια σύνορά μας 
και με την συμπαράσταση των συμμάχων 
μας να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους 
εξ ανατολών. Αυτό είναι το συμφέρον της 
πατρίδας μας.

«Το Ποτάμι δεν θα γίνει ο ρεπα-
τζής του Καμμένου», λέει ο Α-
μυράς
«Αν δεν ζητήσετε ψήφο εμπιστοσύνης 
ξεχάστε το Ποτάμι» είπε ο Γιώργος Αμυ-
ράς για το Σκοπιανό και προειδοποίησε 
τον Νίκο Φίλη: «Φέρτε εσείς αν βαστάτε 
ψήφο εμπιστοσύνης και αν την πάρετε 
προχωρήστε στα υπόλοιπα θεάρεστα του 
κυβερνητικού έργου σας».

Ποτάμι: Ναι στις Πρέσπες, όχι 
σε ψήφο εμπιστοσύνης στην 
κυβέρνηση 

Επεισόδιο μεταξύ 45χρονου κατηγορούμενου και αστυνομικού μάρτυρα 
- Να ορκιστεί στα παιδιά του ότι έλεγε αλήθεια, κάλεσε τον αστυνομικό ο 
κατηγορούμενος

Δίκη απαγωγέων Λεμπιδάκη: 
«Είσαι ψεύτης, είσαι τρισάθλιος»

Ν
έα ένταση προκλήθηκε στη δικα-
στική αίθουσα του τριμελούς Εφε-
τείου Κακουργημάτων Ανατολικής 
Κρήτης, όπου εκδικαζόταν η υπό-

θεση της απαγωγής του Μανόλη Λεμπιδάκη 
όταν κατά την κατάθεση αστυνομικού που 
συμμετείχε στις έρευνες, ο 45χρονος κατη-
γορούμενος καταφέρθηκε φραστικά εναντί-
oν του.
Ο μάρτυρας περιέγραφε με κάθε λεπτομέ-
ρεια τη στιγμή της απελευθέρωσης του επι-
χειρηματία. Κατέθεσε πως, μετά τον εντοπι-
σμό του, μαζί με άλλους συναδέλφους του 
προχώρησαν σε κατ οίκον έρευνα στο σπίτι 
ενός εκ των κατηγορουμένων. Τότε ο εν λόγω 
κατηγορούμενος άρχισε να φωνάζει «είσαι 
ψεύτης, είσαι τρισάθλιος, περιέγραψε μου το 
σπίτι». Μάλιστα ζητούσε να ορκιστεί στα παι-
διά του ότι έλεγε αλήθεια. Τον δικαστήριο του 
ζήτησε να ανακαλέσει και να ηρεμήσει καθώς 
με τον τρόπο αυτό δεν βοηθάει τη θέση του. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το δικαστήριο διέ-
κοψε την συνεδρίαση με την δίκη να συνεχί-
ζεται αύριο.
Ο Μιχάλης Λεμπιδάκης ξεκίνησε την κατά-
θεσή του με το ταξίδι του στην Πολωνία και 
την επιστροφή του.
Ανέφερε πώς του έκλεισαν τον δρόμο και τον 
έβγαλαν από το αυτοκίνητό του: «Ο ένας εκ 
των απαγωγέων με ρώτησε αν ήμουν τσιπα-
ρισμένος κι εγώ του απάντησα όχι».
Στη συνέχεια ο 54χρονος επιχειρηματίας 

αναφέρθηκε στο πρώτο κρησφύγετο: «Κατά-
λαβα ότι ήμουν σ’ ένα ορεινό μέρος αλλά δεν 
ήξερα που. Όσους έβλεπα δεν μπορούσα να 
τους αναγνωρίσω γιατί φορούσαν γυαλιά 
ηλίου και κουκούλα».
Ο Μιχάλης Λεμπιδάκης ανέφερε ενώπιον του 
δικαστηρίου πως δύο άτομα ήταν εκείνοι που 
τον παρηγορούσαν και του έδειξαν ένα πιο 
ανθρώπινο πρόσωπο.
«Εκείνοι μου έλεγαν συνέχεια πως δεν υπάρ-
χει κανένας απολύτως κίνδυνος για την ζωή 
μου», επεσήμανε ο κ. Λεμπιδάκης.
Το δικαστήριο ρώτησε τον 54χρονο επιχειρη-
ματία ποιες ήταν οι συνθήκες κράτησής τους 
με τον κ. Λεμπιδάκη να απαντά πως: «ήμουν 
συνέχεια δεμένος. Σε αυτούς τους έξι μήνες 
έκανα μπάνιο τέσσερις φορές κι άλλαξα 
ρούχα τρεις. Ωστόσο, έτρωγα καλό φαγητό 
ενώ με άφηναν να βλέπω τηλεόραση και μου 
έφερναν κάποια βιβλία και εφημερίδες».
Ο συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των κατη-
γορουμένων Σάκης Κεχαγιόγλου τόνισε πως 
ο 54χρονος επιχειρηματίας Μιχάλης Λεμπι-
δάκης είπε την αλήθεια κατά την διάρκεια της 
πολύωρης κατάθεσης του.Δεν προσπάθησε 
ούτε να επιβαρύνει ούτε να ελαφρύνει τη 
θέση κανενός εκ των κατηγορουμένων. Ανα-
φορικά με τον πελάτη του, τον ιδιοκτήτη της 
μάντρας με τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, 
ο κ. Λεμπιδάκης επιβεβαίωσε την πρόθεση 
του απαγωγέα και πελάτη του να τον απελευ-
θερώσει.
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Πόσα λεπτά σεξ χρειάζεται ο 
ιδανικός εραστής;

Ο
ι περισσότερες γυναίκες πιστεύ-
ουν ότι οι άντρες θέλουν το σεξ 
να είναι γρήγορο και κατά προτί-
μηση χωρίς προκαταρκτικά, ενώ 

ότι οι γυναίκες χρειάζονται -όσο να είναι- το 
χρόνο τους για να φτάσουν σε οργασμό.
Μια νέα έρευνα έρχεται να διαψεύσει αυτό 
το μύθο. Επιστήμονες από το πανεπιστή-
μιο New Brunswick εξέτασαν τις περιπτώ-
σεις συνολικά 152 ζευγαριών με τους συμ-
μετέχοντες να είναι ηλικίας από 21 έως και 
77 ετών και οι μεταξύ τους σχέσεις να ποι-

κίλλουν από διάρκειας 6 μηνών έως και 50 
ετών! Και αναφορικά με την «ιδεατή» για 
τον κάθε άντρα και την κάθε γυναίκα διάρ-
κεια στο σεξ (προκαταρκτικά και σεξουαλική 
επαφή/διείσδυση) συνολικά, διαπίστωσαν 
τα ακόλουθα:
Η ιδανική διάρκεια για τα προκαταρκτικά 
για τις γυναίκες είναι 19 λεπτά, ενώ για τους 
άνδρες 18 λεπτά.
 Αντίστοιχα ιδανική διάρκεια για τις γυναίκες 
όσον αφορά τη σεξουαλική επαφή είναι τα  
14 λεπτά, ενώ για τους άνδρες τα 19 λεπτά.

επικαιρότητα

Oι γερμανικές επανορθώσεις και η 
επίσκεψη Μέρκελ

Έ
να 24ωρο πριν από την επίσκεψη της 
Άνγκελα Μέρκελ στην Ελλάδα, το Ε-
θνικό Συμβούλιο για τις Γερμανικές 
Οφειλές εξέδωσε ειδική ανακοίνωση 

υπενθυμίζοντας πως η Γερμανία είναι υπο-
χρεωμένη να καταβάλει για λόγους νομικούς, 
ηθικούς και ιστορικούς αποζημιώσεις στην 
Ελλάδα για τις καταστροφές που προκάλεσε 
το Γ’ Ράιχ στη χώρα κατά τη διάρκεια του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου.
Ήδη η ελληνική διπλωματία έχει έρθει σε 
επαφές με τις Αρχές της Πολωνίας, προκει-
μένου να συνδυαστούν οι ενέργειες των δύο 
χωρών, αφού Αθήνα και Βαρσοβία έχουν 
θέσει επί τάπητος το ζήτημα των γερμανι-
κών αποζημιώσεων και στις δύο χώρες. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες του zougla.gr, o Aλέ-
ξης Τσίπρας φέρεται να είναι αποφασισμέ-
νος να φέρει το θέμα στη Βουλή με νόμο, έτσι 
ώστε να ανοίξει ο δρόμος για τη διεκδίκηση 
των αποζημιώσεων αυτών μέσω των διε-
θνών δικαστηρίων.
Η αρωγή της Πολωνίας προς αυτήν την κατεύ-
θυνση θα είναι σημαντική. Κατά τις ίδιες 
πληροφορίες, στην ατζέντα των συνομιλιών 
Τσίπρα-Μέρκελ φαίνεται να έχει τεθεί και 
το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων, 
θέμα που η γερμανική πλευρά επιζητεί να 
αποφύγει πάση θυσία, δεδομένων και των 
πιέσεων που ασκούνται από τη Βαρσοβία.
Ακολουθεί η ανακοίνωση του Εθνικού Συμ-
βουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερ-
μανίας προς την Ελλάδα:
Με την ευκαιρία της έλευσης της Γερμανί-
δας Καγκελαρίου κας Άνγκελα Μέρκελ στην 
Ελλάδα, χώρα των ανθρωπιστικών και πολι-
τιστικών αξιών και παραδόσεων και των 
ιστορικών αγώνων για την ελευθερία, την 
εθνική ανεξαρτησία και τη δημοκρατία, 

οφείλουμε να διακηρύξουμε τα εξής:
Συμπληρώνονται εφέτος 75 χρόνια από την 
απελευθέρωση της Ελλάδας από τη ναζι-
στική Γερμανία και η Ο.Δ. της Γερμανίας 
οφείλει, ως νόμιμος διάδοχος του Γ’ Ράιχ, να 
προβεί στην καταβολή των γερμανικών οφει-
λών προς την Ελλάδα (αποζημιώσεις για τα 
θύματα της ναζιστικής θηριωδίας, επανορ-
θώσεις προς το κράτος για την καταστροφή 
και λεηλασία της χώρας, επιστροφή του 
κατοχικού δανείου και των κλαπέντων πολι-
τιστικών αγαθών).
Πρόκειται για την ελάχιστη πράξη απόδο-
σης Δικαιοσύνης για τα απαράγραπτα εγκλή-
ματα κατά της ανθρωπότητας, που διέπρα-
ξαν τα γερμανικά στρατεύματα Κατοχής στην 
Ελλάδα, εξοντώνοντας με την τρομοκρα-
τία της πείνας, των μαζικών εκτελέσεων και 
των Ολοκαυτωμάτων εκατοντάδες χιλιάδες 
ανθρώπους, οδηγώντας στα ναζιστικά κρε-
ματόρια του θανάτου δεκάδες χιλιάδες Έλλη-
νες Εβραίους, αρπάζοντας και λεηλατώντας 
τον δημόσιο και ιδιωτικό μας πλούτο και την 
πολιτιστική μας κληρονομιά αλλά και επιχει-
ρώντας τον εθνικό διαμελισμό της Ελλάδας, 
μια πολιτική των κατοχικών δυνάμεων που 
αποκρούστηκε αποφασιστικά από την επο-
ποιία της παλλαϊκής εθνικοαπελευθερωτικής 
και αντιφασιστικής Αντίστασης του Ελληνι-
κού Λαού. Κοινή, πλέον, παραδοχή αποτελεί 
ότι τα φοβερά εγκλήματα του Γ’ Ράιχ υπονό-
μευσαν βίαια το μέλλον της Πατρίδας μας. 
Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να αντα-
ποκριθεί στο ιστορικό της χρέος θέτοντας 
επισήμως, με σθένος και αποφασιστικότητα, 
ενώπιον της Γερμανικής Κυβέρνησης το μεί-
ζον αυτό ζήτημα.
Καλούμε τον Ελληνικό Λαό σε εγρήγορση, 
ενότητα και αγωνιστικότητα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Γιαγιά 103 ετών: Μια ζωή σαν 
παραμύθι

Μ
ια ζωή, 103 ετών, σαν παρα-
μύθι που ξεκινά από τα 
Λεχαινά, περνά από τα Ανά-
κτορα, τα Υπουργεία στην 

Αθήνα και επιστρέφει πάλι στην Ηλεία 
χαμογελαστή δίπλα σε ανθρώπους που 
λατρεύει και την λατρεύουν. Ο λόγος για 
την κ. Ευθυμία Τριτάρη – Παρισινού που 
χθες έσβησε 103 κεράκια στην τούρτα των 
γενεθλίων της σε σπίτι στο Αυγείο.
Η μόνη της επιθυμία φεύγοντας από την 
Αθήνα, από το Χαλάνδρι, ήταν να είναι 
πρωί για να βλέπει το δρόμο. Ούτε έπι-
πλα, ούτε χρήματα, ούτε καν ρούχα. Μόνο 
τα βασικά. 2-3 φορέματα, μια χτένα μια 
κρέμα για το πρόσωπο και ένα άρωμα. 
Δεν είχαμε ξαναδεί άνθρωπο να ρουφάει 
τόσο έντονα την κάθε στιγμή της διαδρο-
μής προς την Ηλεία.
Η Ευθυμία Τριτάρη-Παρισινού «εκ Λεχαι-
νών ορμώμενη» γεννήθηκε το 1915. Σύζυ-
γος του συνταγματάρχη και υπασπιστή 

του Βασιλιά Γεωργίου, Γεωργίου Παρι-
σινού, διατέλεσε επί 35 χρόνια ιδιαιτέρα 
του εκάστοτε υπουργού Εμπορίου, μέχρι 
τις αρχές της δεκαετίας του ’70. Υπήρξε 
μια από τις ωραιότερες – εξωτερικά και 
εσωτερικά – όσο και δαιμόνιες γυναίκες 
της εποχής της. Παιδιά δεν έκανε. Με τα 
χρήματα όμως που απέκτησε μεγάλωσε, 
σπούδασε, προίκισε, βοήθησε ανίψια, 
εγγόνια, γείτονες αλλά και εντελώς άγνω-
στους σε αυτή ανθρώπους.

Αξιοπρέπεια
Και εύχεται προς το τέλος της ζωής της να 
έχει μόνο αυτό που τη χαρακτήριζε πάντα. 
Αξιοπρέπεια. «Μας διδάσκει καθημε-
ρινά να εκτιμούμε την κάθε στιγμή, να 
λέμε στους ανθρώπους που μας περιβάλ-
λουν «ευχαριστώ» «παρακαλώ», «ο Θεός 
μαζί σου» και να το εννοούμε. Να νιώ-
θουμε αγάπη ο ένας για τον άλλο», λένε οι 
άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα της.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Α
υξήσεις στο ύψος των 
συν τάξεων κοινω-
ν ικών ασφαλίσεων 
και των βοηθημά-

των τοκετού και κηδείας από 
τον Ιανουάριο, ανακοίνωσαν οι 
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων.
Συγκεκριμένα, με βάση τη νομο-
θεσία περί Χορήγησης Κοινω-
νικής Σύνταξης από 1.1.2019 
το ύψος της κοινωνικής σύντα-
ξης καθορίζεται σε €340,41 τον 
μήνα.
Tο ύψος των βοηθημάτων τοκε-
τού και κηδείας καθορίζονται 
από 7.1.2019 σε €546,36 και 
€509,94 αντίστοιχα.
Ανακοινώθηκε επίσης ότι το 
ανώτατο όριο ασφαλιστέων 
αποδοχών αυξάνεται από τον 
μήνα εισφορών Ιανουάριο 2019 
σε €1.051 την εβδομάδα και σε 
€4.554 τον μήνα.
Τα τεκμαρτά εισοδήματα των 
αυτοτελώς εργαζομένων πάνω 
στα οποία υπολογίζονται οι 
εισφορές κοινωνικών ασφαλί-
σεων αυξάνονται κατά 0,42% 
από 7.1.2019.
Οι συν τάξε ις Κοινων ικών 
Ασφαλίσεων αυξάνονται από 
1.1.2019 κατά 0,42% στο βασικό 
μέρος, σε σχέση με τα ποσά που 
ίσχυαν κατά την 1.1.2018. Στο 
συμπληρωματικό μέρος, σύμ-
φωνα με τη Νομοθεσία Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων, κάθε Ιανου-
άριο χορηγείται αύξηση ίση με 
την αύξηση του μέσου όρου του 
δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 
το δεύτερο εξάμηνο κάθε χρό-
νου, σε σύγκριση με το μέσο 
όρο του δείκτη αυτού κατά το 
δεύτερο εξάμηνο του προη-
γούμενου χρόνου. Η πιο πάνω 
αύξηση όμως δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερη της αύξησης 
των βασικών συντάξεων. Επο-
μένως, οι συντάξεις αυξάνο-
νται από 1.1.2019 κατά 0,42% 
στο συμπληρωματικό μέρος σε 
σχέση με τα ποσά που ίσχυαν 
κατά την 1.1.2018.

Αυξήσεις σε 
συντάξεις και 
βοηθήματα 
ανακοίνωσαν 
οι Υπηρεσίες 
Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων

Οι εξελίξεις σήμερα δεν 
είναι απλώς κρίσιμες, 
αλλά καθοριστικές είπε 
ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος 
Κυπριανού, προσθέτοντας 
ότι ως έχουν τα πράγματα 
για να τα πούμε με το όνομα 
τους, δηλώνουν ότι «είτε 
θα λυθεί το Κυπριακό με 
έντιμο συμβιβασμό που θα 
επανενώνει τον τόπο και το 
λαό μας, είτε θα ανοίξουμε 
την πόρτα στον εφιάλτη της 
διχοτόμησης».

Μ
ιλώντας στο 19ο Πα-
γκύπριο Συνέδριο 
της ΕΔΟΝ, ο ΓΓ του Α-
ΚΕΛ είπε επίσης πως 

«είτε θα δικαιώσουμε τους κοι-
νούς αγώνες που δώσαμε Ελλη-
νοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι για 
να είμαστε εμείς αφέντες στον τό-
πο μας, είτε θα δωρίσουμε τη μισή 
μας πατρίδα και θα υποθηκεύσου-
με την άλλη μισή στα ξένα συμφέ-
ροντα».
Ο κ. Κυπριανού είπε στη συνέχεια 
ότι θα επαναλαμβάνει, όσο και αν 
ενοχλεί, ότι προκάλεσε τον Πρό-
εδρο Αναστασιάδη «να πει στο 
Εθνικό Συμβούλιο πότε το ΑΚΕΛ 
του ζήτησε να αποδεχτεί τα όποια 
εγγυητικά δικαιώματα και πότε του 
ζήτησε το ΑΚΕΛ να προβεί σε υπο-
χωρήσεις αναφορικά με τη λύση 
στο Κυπριακό και η απάντηση του 
του εκεί, όπου δεν τον άκουγαν τα 
ΜΜΕ, ήταν ‘μα εγώ δεν είπα ποτέ 
τέτοιο πράγμα’».
«Δημόσια βέβαια αναφέρεται 
στους οπαδούς της όποιας λύσης», 
είπε.
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, 
αλλά και στελέχη του ΔΗΣΥ δεν 
χάνουν την ευκαιρία να αφήνουν 
να αιωρείται ότι το ΑΚΕΛ, τάχα, 
ζήτησε να γίνουν περαιτέρω υπο-
χωρήσεις, πρόσθεσε ο κ. Κυπρια-
νού δηλώνοντας ότι «αυτό το 
οποίο ζήτησε ο ΑΚΕΛ είναι να 

είμαστε σταθεροί στις διαχρονι-
κές θέσεις αρχών και αποφάσεις 
του Εθνικού Συμβουλίου, να μην 
καθοδηγούμαστε από αντιφάσεις, 
παλινδρομήσεις και σκοπιμότητες 
για να μπορέσουμε να πείσουμε 
για την ορθότητα των δικών μας 
θέσεων».
«Αυτό απαιτήσαμε και αυτό απαι-
τούμε και σήμερα από τον κ Ανα-
στασιάδη, δηλαδή να έχει ως 
καθοδηγητικό φάρο τις διαχρονι-
κές αποφάσεις του Εθνικού Συμ-
βουλίου, την ανάγκη για απελευ-
θέρωση και επανένωση της πατρί-
δας μας και να πολιτεύεται με 
τρόπο που να οδηγεί σε αυτό το 
αποτέλεσμα και όχι αλλιώς», συνέ-
χισε ο κ. Κυπριανού.
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ έκανε επίσης λόγο 
για πολεμική που δέχεται το ΑΚΕΛ 
και ο εκάστοτε Γενικός του Γραμ-
ματέας. Είπε πως ο Εζεκίας Παπα-
ϊωάννου έγραφε ότι δεν πιστεύει 
να λοιδορήθηκε τόσο πολύ άλλος 
πολιτικός ηγέτης στην Κύπρο, όσο 
ο ίδιος για τις πολιτικές θέσεις που 
υπερασπιζόταν ως Γενικός Γραμμα-
τέας του ΑΚΕΛ.
Πρόσθεσε πως η επίθεση που 
δεχόταν τότε το ΑΚΕΛ, έγινε λυσ-
σαλέα και εξοντωτική πολεμική 
όταν ο Δ. Χριστό-
φιας εκλέγηκε Πρό-
εδρος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας 
επειδή τόλμησε να 
θέσει στο δημό-
σιο διάλογο και 
στο τραπέζι των 
συνομιλιών, θέσεις 
που καταργούσαν την εθνοτική 
σύγκρουση και είχαν στην καρδιά 
τους την κοινή πατρίδα, το κοινό 
κράτος, την κοινή ζωή Ελληνο-
κυπρίων και Τουρκοκυπρίων και 
επειδή τόλμησε να προωθήσει 
πολιτικές που έθιγαν τα συμφέρο-
ντα του κατεστημένου.
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ακόμα πως αν 
δεν κατανοήσουμε ότι είναι μαζί 
με τους προοδευτικούς Τ/κ που θα 

δώσουμε τη μάχη για την απελευ-
θέρωση και την επανένωση της 
πατρίδας μας, έχουμε χάσει το παι-
γνίδι.
Πρόσθεσε «πως δυστυχώς ο κ. 
Αναστασιάδης λειτουργεί με αυτόν 
τον τρόπο», αναφέροντας ότι 
«υποσκάπτει εκείνους οι οποίοι 
είναι υπέρ της επανένωσης της 
πατρίδας μας».
Είναι γεγονός και επαναλαμβά-
νουμε συνεχώς ότι την κύρια 
ευθύνη για τη συνέχιση της ντε 
φάκτο διχοτόμησης την έχει η 
Τουρκία, η οποία βαραίνει δια-
χρονικά την ηγεσία της τ/κ κοινό-
τητας, συνέχισε, προσθέτοντας 
ότι οι κυβερνώντες βέβαια σκοπί-
μως αγνοούν να το ακούσουν γιατί 
αυτό τους εξυπηρετεί.
Περαιτέρω ο κ. Κυπριανού είπε 
πως το γεγονός ότι η κύρια ευθύνη 
βαραίνει την Τουρκία δεν απαλ-
λάσσει τον Πρόεδρο Αναστασιάδη 
από τους λανθασμένους και πρό-
χειρους χειρισμούς στους όποιους 
προβαίνει.
Πρόσθεσε ότι πρόσφατα παρα-
δείγματα των χειρισμών του Προ-
έδρου είναι  το Μοντ Πελεράν και 
το Κρανς Μοντανά και οι αντιφά-
σεις και παλινδρομήσεις του Προέ-

δρου της Δημοκρα-
τίας που ακολούθη-
σαν και τις οποίες ο 
ίδιος (ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας) 
χαρακτήριζε ως 
δικαίωμα του να 
προβληματίζεται, 
έθεσαν το ενδεχό-

μενο λύσης δύο κρατών επί τάπη-
τος.
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ακόμα ότι 
το όραμα που υπηρετούμε, στο 
οποίο πιστεύουμε και αυτό που 
διεκδικούμε είναι την Κύπρο που 
να ανήκει στο λαό της, που θα ζει 
μαζί και όχι πλάι-πλάι.
Σύμφωνα με τον κ. Κυπριανού, 
εκείνα που πραγματικά απει-
λούν το μέλλον Ελληνοκυπρίων 

και Τουρκοκυπρίων στην Κύπρο, 
είναι οι πολιτικές ενσωμάτωσης 
και αφομοίωσης που ακολουθεί 
η Άγκυρα σε βάρος της τουρκοκυ-
πριακής κοινότητας και γι’ αυτόν 
ακριβώς τον λόγο δεν ξεχνούμε 
να υπογραμμίζουμε συνεχώς τις 
μεγάλες προσπάθειες που κατα-
βάλλουν οι τουρκοκυπριακές προ-
οδευτικές δυνάμεις για να προστα-
τεύσουν την τουρκοκυπριακή κοι-
νότητα, την ταυτότητα και τη φυσι-
ογνωμία της.
Αναφερόμενος στην οικονομία 
και την κατάσταση, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ 
είπε ότι τα αποτελέσματα των πολι-
τικών που επιβλήθηκαν σε ολό-
κληρη την Ευρώπη και την Κύπρο 
γέμισαν το μέλλον της νέας γενιάς 
με αδιέξοδα.
Συνεχίζοντας παρατήρησε πως 
«όποτε ασκούμε κριτική στην 
Κυβέρνηση Αναστασιάδη για τις 
αντιλαϊκές πολιτικές τις οποίες 
ακολουθεί, καταφεύγει στο παρελ-
θόν, ασκώντας κριτική για τη δια-
κυβέρνηση Χριστόφια».
Αυτή τους η πολιτική προσέγγιση 
δείχνει μεγάλη αδυναμία, συνέ-
χισε προσθέτοντας ότι «δεν μπο-
ρούν να απαντήσουν στις πολιτι-
κές μας θέσεις και τα επιχειρήματα 
μας, με επιχειρήματα και καταφεύ-
γουν στο παρελθόν».
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε περαιτέρω 
ότι τα έξι χρόνια διακυβέρνησης 
Αναστασιάδη- Συναγερμού, φόρ-
τωσαν τις πλάτες της νεολαίας με 
βάρη που δεν της επιτρέπουν να 
τραβήξει μπροστά.
Είπε ακόμα ότι «το τελευταίο διά-
στημα οι κυβερνώντες παρελαύ-
νουν μπροστά από τις κάμερες για 
να μας ενημερώσουν για την ανά-
πτυξη και το πλεόνασμα που πετυ-
χαίνουν», ανέφερε ότι «όντως η 
οικονομία μεγαλώνει, όμως μαζί 
της μεγαλώνουν και οι ανισότητες».
Ο κ. Κυπριανού διερωτήθηκε 
περαιτέρω πού βασίζεται όμως η 
ανάπτυξη που όντως υπάρχει και 
ποιοι κερδίζουν από αυτή;

Α.Κυπριανού: Καθοριστικές οι εξελίξεις στο Κυπριακό
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εδώ Κύπρος

Σ
τον στόχο για μια επανενωμένη Κύπρο αναφέρ-
θηκε η Ειδική Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ 
στην Κύπρο και Επικεφαλής της ειρηνευτικής 
δύναμης του ΟΗΕ (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) Ελίζαμπεθ Σπέ-

χαρ, υποδεχόμενη τη Δευτέρα τη νέα Διοικήτρια της 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Υποστράτηγο Σέριλ Πιρς με καταγωγή από 
την Αυστραλία.
Μιλώντας κατά τη διάρκεια τελετής υποδοχής στα 
κεντρικά της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, στη νεκρή ζώνη, η κ. Σπέχαρ 
είπε ότι «όλοι εμείς στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ είμαστε ευτυχείς 
που προστίθεστε στις τάξεις μας».
«Έχετε να παίξετε έναν κρίσιμο ρόλο στις προσπά-
θειές μας να επιτύχουμε τους στόχους που τέθηκαν» τη 
στιγμή που τα μέλη της ειρηνευτικής δύναμης εργάζο-
νται για τη διατήρηση της σταθερότητας στην μήκους 
180 χλμ νεκρή ζώνη, με περιπολίες και λειτουργώντας 
ως σύνδεσμοι, είπε. Αυτό, συνέχισε η κ. Σπέχαρ «είναι 
ζωτικής σημασίας για εμάς όσον αφορά τη μεγαλύ-
τερη εικόνα – την επίτευξη μιας βιώσιμης ειρήνης στην 
Κύπρο».
Είπε εξάλλου ότι «αυτός ο στόχος είναι το ίδιο συναφής 
σήμερα, όσο ήταν και όταν ξεκίνησε αυτή η Αποστολή. 
Είναι ένας στόχος που ξέρω ότι όλοι μοιραζόμαστε – το 
όνειρο για μια ενωμένη Κύπρο».
Η Επικεφαλής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ αναφέρθηκε, επίσης, στο 
ευαίσθητο πολιτικό κλίμα, εντός τους οποίου λειτουρ-
γούν τα μέλη της ειρηνευτικής δύναμης κατά τις επαφές 
τους με τις δύο πλευρές στο νησί.

Παράλληλα, η κ. Σπέχαρ αναφέρθηκε στο γεγονός ότι 
«η ΟΥΝΦΙΚΥΠ γίνεται η μόνη ειρηνευτική επιχείρηση 
στην ιστορία του ΟΗΕ, της οποίας όχι μόνο ηγείται 
γυναίκα Ειδική Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, αλλά 
πλέον έχει γυναικεία ηγεσία και στα δύο ένστολα τμή-
ματα».
«Ελπίζω το παράδειγμά σας να ενθαρρύνει την ενί-
σχυση του αριθμού των γυναικών σε ανώτερους ρόλους 
στις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ», πρόσθεσε.
Κατά την τελετή έγινε έπαρση της σημαίας της Αυστρα-
λίας, στην παρουσία του Ύπατου Αρμοστή της Αυστρα-
λίας στην Κύπρο, Sam Beever, σύμφωνα με ανάρτηση 
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στο twitter.
Η Υποστράτηγος Πιρς διαδέχεται τον Υποστράτηγο 
Mohammad Humayun Kabir από το Μπαγκλαντές, ο 
οποίος ολοκλήρωσε τη θητεία του στις 6 Οκτωβρίου 
2018.
Όπως είπε η κ. Σπέχαρ, η Υποστράτηγος Πιρς είχε μια 
σημαντική στρατιωτική καριέρα στις Αυστραλιανές 
Δυνάμεις Ασφαλείας, ενώ προσφάτως διετέλεσε Διοι-
κήτρια της Αυστραλιανής Ακαδημίας Δυνάμεων Ασφα-
λείας.
Διετέλεσε επίσης Αρχηγός του Επιτελείου του Αυστρα-
λιανού Στρατού και από το 2010 έως το 2012 υπηρέτησε 
ως Διευθύντρια Υποστήριξης Ειδικών Επιχειρήσεων. 
Μεταξύ άλλων, υπήρξε στρατιωτικός παρατηρητής στην 
Αποστολή των ΗΕ στο Ανατολικό Τιμόρ το 2002 και υπη-
ρέτησε στο Αφγανιστάν το 2016, ως μέρος του ΝΑΤΟ.

Στον στόχο για επανενωμένη Κύπρο 
αναφέρθηκε η Σπέχαρ

Ενημέρωση από ΥΠΟΙΚ για το «Εστία» στην 
1η συνεδρία της Επ. Οικονομικών το 2019 

Μ
ε ενημέρωση για το «Σχέδιο Εστία» 
αρχίζει τις εργασίες της το 2019, η Κοι-
νοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.
Σύμφωνα με την ατζέντα της συνε-

δρίας της Δευτέρας, 7 Ιανουαρίου, η Επιτροπή, 
αφού ασχοληθεί το πρωί με τον προγραμματισμό 
των εργασιών της, θα ενημερωθεί για το «Εστία» 
από τον Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη και 
άλλους εμπλεκομένους.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν για 
το θέμα, εκτός από τον ΥΠΟΙΚ, εκπρόσωποι του 
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, του Τμήματος Κτηματολογίου και 
Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Έφο-
ρος Ταμείων Προνοίας, ο Έφορος Ελέγχου Κρατι-
κών Ενισχύσεων, εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρε-
σίας της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας της 
Κύπρου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Κυπρι-
ακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ), του Συν-

δέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Προ-
στασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ), της 
Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών 
Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) και του Συνδέσμου Προστα-
σίας Πρώτης Κατοικίας.
Το «Σχέδιο Εστία» προνοεί την επιδότηση μέρους 
της δανειακής δόσης από το κράτος και τις τράπεζες 
σε συγκεκριμένη κατηγορία δανειοληπτών.
Σημειώνεται ότι κατά την ψήφιση του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, στις 14 Δεκεμβρίου 2018, η Ολο-
μέλεια της Βουλής, δέσμευσε κατά πλειοψηφία, 
τις δαπάνες ύψους €33 εκατομμυρίων για το σχέ-
διο «ΕΣΤΙΑ», που αφορά τη επιδότηση μέρους της 
δόσης δανειοληπτών που έχουν μη εξυπηρετού-
μενα δάνεια με εξασφάλιση την κύρια κατοικία.
Μετά την ένθεση σημείωσης στο ΕΣΤΙΑ, τα κονδύ-
λια θα μπορούν να αποδεσμευτούν μετά από ενημέ-
ρωση και γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτι-
κής Επιτροπής Οικονομικών.

Προϊσταμένου του 
Αρχιεπισκόπου εορτάστηκαν 
τα Θεοφάνεια στην Πάφο 

Μ
ε τον πλέον επίσημο τρόπο και με κάθε λαμπρότητα εορ-
τάστηκαν τα Άγια Θεοφάνεια, στην Πάφο, παρουσία του 
Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη και του 
Προκαθημένου της Εκκλησίας, Αρχιεπισκόπου Κύπρου 

Χρυσοστόμου του Β ,́ ο οποίος εξέφρασε αισιοδοξία ότι η κατάσταση 
στο Κυπριακό θα βελτιωθεί.
Η θεία λειτουργία τελέστηκε στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων, προ-
ϊσταμένων του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β’ και του Μητροπολίτη 
Πάφου Γεωργίου. Μετά την ολοκλήρωσή της, σχηματίστηκε η καθιε-
ρωμένη πομπή, η οποία κατέληξε στην αποβάθρα, στο Λιμανάκι Κάτω 
Πάφου, όπου τελέστη ο Αγιασμός των Υδάτων. Την πομπή συνόδευσαν 
οι φιλαρμονικές της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας Κύπρου.
 Η ακολουθία της κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού τελέστη από τον Αρχι-
επίσκοπο Κύπρου στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου.
Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β ,́ μιλώντας μετά την τελετή 
εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η κατάσταση στο Κυπριακό θα βελτιωθεί.
Σημείωσε, επίσης, ότι η Κύπρος γίνεται πιο ισχυρή μέσα και από τις τρι-
μερείς συνεργασίες που έχει διασφαλίσει η Κυβέρνηση με χώρες της 
περιοχής.
«Μέσα από αυτές τις συνεργασίες γινόμαστε πιο ισχυροί και η διεθνο-
ποίηση του θέματος μας γίνεται με σοβαρότητα. Το θέμα μας το έχουν 
αντιληφθεί και η Ευρώπη και οι υπόλοιποι ισχυροί της γης. Εμείς ευχό-
μαστε να συνεχιστεί αυτή η όμορφη πορεία. Η Εκκλησία είναι κοντά 
σας, και σε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε θα το πράξουμε με πολλή 
χαρά, διότι η πατρίδα ανήκει σε όλο τον λαό», είπε ο Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου.
Πρόσθεσε ότι «οι δυσκολίες δεν πρέπει να μας φοβίζουν. Θα έχουμε 
δυσκολίες και αντιξοότητες, αλλά βρισκόμαστε εδώ για να τις αντιμε-
τωπίζουμε».
Όπως είπε ο Αρχιεπίσκοπος, ο λαός μας είναι αγωνιστικός, εργατικός, 
χαλκέντερος και θα μείνει στις αγωνιστικές επάλξεις μέχρι το τέλος, 
μέχρι τη μέρα που από την Πάφο μέχρι τον Απόστολο Ανδρέα θα χαιρό-
μαστε μια πραγματική ελευθερία που θα απολαμβάνει όλος ο κυπρια-
κός λαός, Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι και όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι 
της Κύπρου.
«Να ευχηθούμε να βαδίζουμε σταθερά σε αυτή την πορεία και θα έρθει 
η μέρα που μαζί θα πάμε και στην Αμμόχωστο και στην Καρπασία και 
στην Κερύνεια, παντού», κατέληξε.
Στο μεταξύ πλήθος κόσμου από νωρίς συγκεντρώθηκε στο λιμανάκι της 
Κάτω Πάφου, που ήταν το επίκεντρο των εορτασμών των Αγίων Θεοφα-
νείων και του καθαγιασμού των υδάτων στην Πάφο.
Ξεχωριστή νότα στους επίσημους εορτασμούς στην Πάφο αποτέλεσε 
η πολυάριθμη συμμετοχή κολυμβητών, γύρω στους 35, εκ των οποίων 
και δύο ανήλικων, που βούτηξαν στα κρύα νερά στο λιμανάκι της Κάτω 
Πάφου για την ανάσυρση του Τιμίου Σταυρού. 
Στους επίσημους εορτασμούς των Θεοφανίων στην Πάφο παρέστησαν 
μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος, ο πρώην 
Πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου, ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδω-
νας Φαίδωνος, οι πολιτειακές, εκκλησιαστικές και στρατιωτικές αρχές 
της Πάφου καθώς και πλήθος κόσμου.
Τελετές κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού τελέστηκαν επίσης στα λιμανά-
κια Λατσιού και Αγίου Γεωργίου Πέγειας, ως επίσης και στο λιμανάκι 
Κάτω Πύργου Τηλλυρίας.
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Ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ 
Τραμπ αποχώρησε από τη συνά-
ντηση που είχε σήμερα με τους 
Δημοκρατικούς βουλευτές όταν 

εκείνοι του είπαν ότι δεν θα χρηματοδοτή-
σουν το τείχος που έχει προτείνει στα νό-
τια σύνορα των ΗΠΑ, δήλωσε ο επικεφα-
λής των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ 
Σούμερ.
«Ρώτησε την πρόεδρο της Βουλής των Αντι-
προσώπων, Νάνσι Πελόσι «Θα συμφωνή-
σετε με το τείχος μου;» Εκείνη απάντησε όχι. 
Και αμέσως σηκώθηκε και είπε ‘Τότε δεν 
έχουμε τίποτε να συζητήσουμε’ και απο-
χώρησε. Ξανά, είδαμε μια έκρηξη θυμού 
επειδή δεν μπόρεσε να επιβάλει την άποψή 
του», είπε ο Σούμερ στους δημοσιογρά-

φους έξω από το Λευκό Οίκο.

 Τραμπ: Ήταν ένα απόλυτο χάσιμο 
χρόνου
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
δήλωσε σήμερα ότι η συνάντησή του με 
τους Δημοκρατικούς ηγέτες στο Κογκρέσο 
που είχε στόχο τον τερματισμό της αναστο-
λής λειτουργίας του ομοσπονδιακού κρά-
τους ήταν «ένα απόλυτο χάσιμο χρόνου».
«Ρώτησα τι θα συμβεί σε 30 μέρες αν γρή-
γορα επαναφέρω τη λειτουργία, πρόκειται 
να εγκρίνετε την Ασφάλεια των Συνόρων, 
που περιλαμβάνει ένα Τείχος ή ένα Τείχος 
από χάλυβα; Η Νάνσι είπε ΟΧΙ. Είπα χαί-
ρετε, τίποτα άλλο δεν έχει αποτέλεσμα», 
είπε ο Τραμπ στο twitter.

διεθνή νέα

Ο 
επικεφαλής της τουρκικής δι-
πλωματίας Μεβλούτ Τσαβούσο-
γλου προειδοποίησε σήμερα ότι 
η Τουρκία θα εξαπολύσει επίθεση 

στη βόρεια Συρία αν η προβλεπόμενη απο-
χώρηση των αμερικανικών δυνάμεων καθυ-
στερήσει.
«Αν (η αποχώρηση) καθυστερήσει με γελοίες 
δικαιολογίες, που δεν αντανακλούν την 
πραγματικότητα, του τύπου ‘οι Τούρκοι θα 
σφαγιάσουν τους Κούρδους’, τότε θα εφαρ-
μόσουμε την απόφασή μας» να ξεκινήσουμε 
μια επιχείρηση στη βόρεια Συρία, δήλωσε ο 
Τσαβούσογλου σε συνέντευξή του στο δίκτυο 
NTV.
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών έκανε τη 
δήλωση αυτή μετά τα σχόλια του Αμερικανού 
ομολόγου του Μάικ Πομπέο στις 3 Ιανου-
αρίου ότι η Ουάσινγκτον θέλει να βεβαιω-
θεί ότι «οι Τούρκοι δεν θα σφαγιάσουν τους 
Κούρδους» στη Συρία έπειτα από μια αμερι-
κανική αποχώρηση.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανα-
κοίνωσε τον Δεκέμβριο την αποχώρηση 
των περίπου 2.000 Αμερικανών στρατιωτι-
κών που βρίσκονται στη Συρία, αιφνιδιάζο-
ντας τους συμμάχους της Ουάσινγκτον, από 
τις κουρδικές πολιτοφυλακές στο πεδίο της 
μάχης έως τα άλλα μέλη του διεθνούς συνα-
σπισμού κατά των τζιχαντιστών του Ισλαμι-
κού Κράτους.
Η αιφνίδια ανακοίνωση της αμερικανικής 
αποχώρησης και η ασάφεια όσον αφορά 
τις λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμά της 
ώθησαν την Τουρκία να αναβάλει επίθεση 
που φαινόταν έτοιμη να εξαπολύσει στα μέσα 
Δεκεμβρίου στη βόρεια Συρία κατά της κουρ-
δικής πολιτοφυλακής Μονάδες Προστασίας 
του Λαού (YPG).
Η πολιτοφυλακή αυτή βρίσκεται στο επίκε-
ντρο βαθιών διαφωνιών μεταξύ ΗΠΑ-Τουρ-
κίας. Οι Μονάδες Προστασίας του Λαού είναι 
εταίροι της Ουάσινγκτον στην καταπολέμηση 
του Ισλαμικού Κράτους, αλλά η Άγκυρα τούς 
θεωρεί τρομοκράτες λόγω των δεσμών τους 
με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).
Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ 
Τζον Μπόλτον ο οποίος μετέβη την Τρίτη 
στην Άγκυρα για να συζητήσει για την προ-
βλεπόμενη αμερικανική αποχώρηση από τη 
Συρία, επιπλήχθηκε από τον Τούρκο πρόε-

δρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επειδή υπερα-
σπίστηκε αυτήν την κουρδική πολιτοφυλακή.
«Η Τουρκία θα πολεμήσει τις YPG, είτε οι 
ΗΠΑ αποχωρήσουν είτε όχι», πρόσθεσε ο 
Τσαβούσογλου.
Η Τουρκία έχει δεσμευτεί να εξαλείψει ό,τι 
έχει απομείνει από το Ισλαμικό Κράτος στη 
Συρία μετά την αμερικανική αποχώρηση, 
αλλά ειδικοί αμφιβάλλουν για τις ικανότητές 
της να φέρει εις πέρας αυτήν την μάχη χωρίς 
την πλήρη συνεργασία της Ρωσίας, συμμά-
χου των συριακών αρχών και σημαντικό 
παράγοντα στην σύγκρουση στη Συρία.

Τραμπ: Η αποχώρηση θα είναι «αρ-
γή»
Με αργούς ρυθμούς θα γίνει η επιστροφή 
των Αμερικανών στρατιωτών από τη Συρία, 
ανακοίνωσε μέσω twitter o Ντόναλντ Τραμπ, 
σημειώνοντας ότι εάν κάποιος άλλος είχε 
κάνει όσα ο ίδιος στη Συρία «θα είχε ανακη-
ρυχθεί εθνικός ήρωας».
Ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε σήμερα 
στο ζήτημα της αποχώρησης των αμερικα-
νικών στρατευμάτων, που έχει διχάσει την 
πολιτική σκηνή της χώρας του, επιμένοντας 
ότι το Ισλαμικό Κράτος έχει νικηθεί, γεγονός 
που δικαιολογεί την απόφαση που έλαβε.
«Το ΙΚ έχει πρακτικά εξαλειφθεί. Θα στέλ-
νουμε με αργό ρυθμό τους στρατιώτες μας 
στο σπίτι, ώστε να ενωθούν ξανά με τις οικο-
γένειές τους, πολεμώντας ταυτόχρονα ό,τι 
απέμεινε από το ΙΚ», έγραψε ο Τραμπ σε 
ανάρτησή του στο Twitter.
Περίπου 2.000 άνδρες των αμερικανικών 
ειδικών δυνάμεων βρίσκονται στη βόρεια 
Συρία, για να πολεμήσουν τους τζιχαντιστές 
και να εκπαιδεύσουν τις τοπικές δυνάμεις, 
στις περιοχές που ανακαταλαμβάνονται από 
το ΙΚ.
Πάντως από τον σχολιασμό του Τραμπ δεν 
έλειψαν και οι... μετριοπάθειες, καθώς ο Αμε-
ρικανός πρόεδρος θεωρεί ότι οι υπηρεσίες 
του στη Συρία είναι αρκετές για να τον ανα-
δείξουν εθνικό ήρωα.
«Αν κάποιος άλλος πέραν του Ντόναλντ 
Τραμπ είχε κάνει αυτό που κάνω εγώ στη 
Συρία (...) θα είχε ανακηρυχθεί εθνικός 
ήρωας», πρόσθεσε ο Τραμπ τονίζοντας ότι 
«τα αποτελέσματα είναι ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ απ’ 
όσο είχα προβλέψει».

Τσαβούσογλου: Θα επιτεθούμε στη 
Συρία αν καθυστερήσει η αποχώρηση 
των αμερικανικών δυνάμεων
«Αν (η αποχώρηση) καθυστερήσει με γελοίες δικαιολογίες... του τύπου ‘οι 
Τούρκοι θα σφαγιάσουν τους Κούρδους’, τότε θα εφαρμόσουμε την απόφασή 
μας», αναφέρει ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών 

ΗΠΑ, shutdown: Έξαλλος ο Τραμπ 
αποχώρησε από τη συνάντηση με 
τους Δημοκρατικούς
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Τέσσερις νεαροί συνελήφθησαν για 
ομαδική σεξουαλική κακοποίηση 
κοπέλας την Πρωτοχρονιά - 
Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο 
οποίος εισηγήθηκε την κράτησή τους

Τ
έσσερις πολίτες Ισημερινού, που θε-
ωρούνται ύποπτοι για ομαδική σε-
ξουαλική επίθεση σε μία νεαρή την 
Πρωτοχρονιά, συνελήφθησαν στην 

Ισπανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πολι-
τοφυλακή της χώρας, η ο-
ποία συνέκρινε την υπόθε-
ση με την περιβόητη πρά-
ξη της ομάδος νεαρών βια-
στών της «Λα Μανάδα» (Α-
γέλης) που είχε συγκλονίσει 
τη χώρα.
Οι τέσσερεις νεαροί συνε-
λήφθησαν την 1η Ιανουα-
ρίου κι οδηγήθηκαν στον 
εισαγγελέα, ο οποίος εισηγήθηκε την κρά-
τησή τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πολι-
τοφυλακής του Αλικάντε (νοτιοανατολικά).
Μία 19χρονη είχε βρεθεί ημίγυμνη σε ημιυ-
πόγειο στην κοινότητα Καλιόσο ντ’ Ενσαρία, 
σε κατάσταση μέθης και ανίκανη να δηλώσει 
πού ήταν το σπίτι της, τονίζει στην ανακοί-
νωσή του το αστυνομικό αυτό Σώμα.
Ένας από τους υπόπτους της επίθεσης, ένας 
22χρονος και γνωστός από το παρελθόν στις 
αρχές για περιστατικά σεξουαλικής βίας και 
σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων , είχε 
κακοποιήσει τον περασμένο Οκτώβριο άλλη 
μία γυναίκα, η οποία υπέβαλε μήνυση, προ-
σθέτει η Πολιτοφυλακή.
Οι ύποπτοι, που φέρονται να έχουν περά-
σει το βράδυ με το φερόμενο ως θύμα τους, 
ενδέχεται να έχουν κακοποιήσει σεξουαλικά 
σε άλλες περιστάσεις και άλλες δύο γυναίκες, 
προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση, χωρίς να 
παρατίθενται όμως άλλες λεπτομέρειες.
Ο θεωρούμενοι ως δράστες φέρεται επίσης 
να έχουν κινηματογραφήσει την πράξη τους, 
σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύο-
νται στον ισπανικό Τύπο, ο οποίος συγκρίνει 
την υπόθεση αυτή με εκείνην της «Αγέλης» 
(La Manada), όπου πέντε νεαροί είχαν κακο-
ποιήσει μία νεαρή στη σκάλα ενός κτηρίου 

κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων της γιορ-
τής του Σαν Φερμίν στην Παμπλόνα (βόρεια) 
και κατόπιν ανέβασαν στο WhatsApp τις 
σκηνές του βιασμού, αυτοεπαιρόμενοι για 
τον «άθλο» τους.
Καίτοι καταδικάσθηκαν οι πέντε δρά-
στες, η απόφαση του δικαστηρίου προκά-
λεσε αγανάκτηση στην κοινή γνώμη—κι 
έβγαλε χιλιάδες γυναίκες στους δρόμους της 
Ισπανίας για να διαμαρτυρηθούν κατά της 
«Πατριαρχίας» — διότι δεν συμπεριέλαβε 
στο κατηγορητήριο και στο σκεπτικό της το 

αδίκημα του βιασμού.
Τον περασμένο Ιούλιο, η 
σοσιαλιστική κυβέρνηση 
ανακοίνωσε την πρόθεσή 
της να μεταρρυθμίσει επί 
το αυστηρότερον τον ποι-
νικό κώδικα στο σημείο 
αυτό, εισάγοντας την αρχή 
της σαφούς συναίνεσης στο 
σεξ, κατά τα πρότυπα της 

Σουηδίας, όπου κάθε σεξουαλική πράξη 
χωρίς σαφή συναίνεση θεωρείται βιασμός.

Δημοσκόπηση «καμπανάκι»: Η α-
κροδεξιά μπαίνει στη Βουλή με 
13%
Το ακροδεξιό κόμμα Vox θα εισερχόταν 
στο κοινοβούλιο της Ισπανίας εξασφαλίζο-
ντας ποσοστό 13% των ψήφων, εάν οι βου-
λευτικές εκλογές διοργανώνονταν αυτή τη 
στιγμή, σύμφωνα με δημοσκόπηση που 
δημοσίευσε σήμερα η ισπανική εφημερίδα 
El Mundo.
Βάσει αυτής της έρευνας, της πρώτης που 
δημοσιεύεται φέτος, το Vox θα συγκέντρωνε 
43-45 έδρες, κάνοντας εντυπωσιακή είσοδο 
στην ισπανική βουλή, όπου δεν έχει ποτέ 
εκλεγεί. Η πιο πρόσφατη δημοσκόπηση που 
διεξήγαγε το ίδιο ινστιτούτο, το Sigma Dos, 
τον Ιούλιο, δεν έδινε στο κόμμα αυτό αρκε-
τές ψήφους για να εισέλθει στο ισπανικό κοι-
νοβούλιο.
Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεν θα 
μπορούσε να παραμείνει στην εξουσία, 
ακόμα κι αν το σοσιαλιστικό κόμμα (PSOE) 
κέρδιζε τις εκλογές με ποσοστό 22,6% των 
ψήφων, τέσσερις μονάδες λιγότερες από το 
26,3% που του αποδιδόταν τον Ιούλιο.

διεθνή νέα

Νέα υπόθεση «αγέλης»: 
Ομαδικός βιασμός την 
Πρωτοχρονιά συγκλονίζει την 
Ισπανία

Μ
ε προκλητικό τόπο ξεκίνησε την ο-
μιλία του στο Κοινοβούλιο της π-
ΓΔΜ ο Ζόραν Ζάεφ, που επισήμανε 
ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να μας 

αρνηθεί τη Μακεδονική ταυτότητα.
«Υπάρχει κρυστάλλινη και κατηγορηματική 
επιβεβαίωση της μακεδονικής ταυτότητας. Η 
Ελλάδα δεν μπορεί να μας αρνηθεί πλέον το 
δικαίωμά μας στην αυτοδιάθεση», ανέφερε ο 
πρωθυπουργός της πΓΔΜ, όταν ξεκίνησε εκ νέου 
η συνεδρίαση, που διεκόπη για πολλές ώρες, 
μετά την παραίτηση βουλευτή του κόμματός του.
Μάλιστα, ο Ζόραν Ζάεφ υπερθεμάτισε για τη 
«μακεδονική γλώσσα».
«Η μακεδονική γλώσσα χρησιμοποιείται σε 
όλους τους θεσμούς: στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ», 
σημείωσε, καλώντας τους βουλευτές να υπερψη-
φίσουν τη συνταγματική τροποποίηση, με βάση 
τη συμφωνία των Πρεσπών.
«Ολόκληρος ο δημοκρατικός κόσμος έστειλε 
μήνυμα ότι αυτή η συμφωνία είναι βήμα βγαλ-
μένο από το παρελθόν μας κι ανοίγει την πόρτα 
για το μέλλον μας» πρόσθεσε.
Πάντως, η τρίτη και τελευταία φάση της συνταγ-
ματικής αναθεώρησης ξεκίνησε με μια δυσάρε-
στη έκπληξη για τον Ζόραν Ζάεφ, καθώς ο βου-

λευτής του κόμματός του και συντονιστής της 
ομάδας των Σοσιαλιστών, Τόμισλαβ Τούντεβ, 
παραιτηθηκε.
Η παραίτηση δεν αποκλείεται να προκαλέσει 
καθυστέρηση στη διαδικασία της ψηφοφορίας. 
Ωστόσο, σύμφωνα με ΜΜΕ των Σκοπίων, ο βου-
λευτής θα αναλάβει επικεφαλής της υπηρεσίας 
πολιτικής αεροπορίας. Την ίδια ώρα, η κυβέρ-
νηση διαρρέει ότι διαθέτει την απαιτούμενη πλει-
οψηφία των 80 βουλευτών.
Πάντως, παρά το κρύο δεκάδες πολίτες βρίσκο-
νται έξω από τη βουλή των Σκοπίων και διαμαρ-
τύρονται για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το 
«παρών» έδωσε και ο ο επικεφαλής του VMRO 
Χριστιαν Μιτσκοσκι, ο οποίος έκανε και δηλώ-
σεις έξω από το Κοινοβούλιο.
«Δεν θα συμμετάσχουμε στη διαδικασία για 
να μην της δώσουμε νομιμοποίηση, καθώς οι 
συνταγματικές αλλαγές είναι επιζήμιες και αλλά-
ζουν την ταυτότητα. Όλοι ξέρουν ότι η αλλαγή 
δεν πραγματοποείται με δημοκρατικό τρόπο, 
αλλά με εκβιασμούς. Αυτή είναι η τελευταία 
πράξη σε αυτήν την ντροπιαστική διαδικασία 
στην οποία η Μακεδονία έχει οδηγηθεί από τον 
Ζαεφ και την κυβερνητική πλειοψηφία», είπε ο 
Μιτσκοσκι.

Ζάεφ: Η Ελλάδα δεν μπορεί να μας 
αρνηθεί τη «Μακεδονική ταυτότητα» 

Νέα συνθήκη γαλλογερμανικής 
συνεργασίας θα υπογράψουν 
Μέρκελ - Μακρόν

Ο 
πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ 
Μακρόν, και η καγκελάριος της 
Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ, θα υ-
πογράψουν στις 22 Ιανουαρίου 

μια νέα συνθήκη γαλλογερμανικής συνερ-
γασίας και ολοκλήρωσης, με στόχο την «ενί-
σχυση των ήδη στενών σχέσεων» μεταξύ των 
δύο χωρών, ανακοίνωσε σήμερα το Ελιζέ.
Αυτή η συνθήκη, που θα υπογραφθεί στο 
Άαχεν, στη Γερμανία, «θα βασίζεται στα 
ιδρυτικά θεμέλια της Συνθήκης του Ελιζέ 
του 1963, που συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό 
στην ιστορική συμφιλίωση μεταξύ της Γαλ-
λίας και της Γερμανίας και θα ορίζει ως νέο 
στόχο την αυξημένη σύγκλιση μεταξύ των 
δύο χωρών», διευκρινίζει στη σχετική ανα-
κοίνωση της η γαλλική προεδρία.
Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση της 
χρονιάς μεταξύ του Γάλλου προέδρου και 
της Γερμανίδας καγκελαρίου. Οι δύο Ευρω-
παίοι ηγέτες συναντήθηκαν τελευταία στο 

Άαχεν, την 10η Μαΐου με την ευκαιρία της 
απονομής του Βραβείου Καρλομάγνου στον 
Εμανουέλ Μακρόν.
Ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους και η 
επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης 
είχαν δεσμευτεί, πριν από έναν χρόνο, την 
22α Ιανουαρίου του 2017, να υπογράψουν 
μια νέα συνθήκη, που θα συμπληρώνει 
εκείνη που υπογράφθηκε 55 χρόνια νωρί-
τερα.
«Η συνθήκη του Άαχεν θα ενισχύσει του ήδη 
στενούς δεσμούς μεταξύ της Γερμανίας και 
της Γαλλίας, ιδίως στους τομείς της οικονομι-
κής πολιτικής, της εξωτερικής πολιτικής και 
ασφάλειας, της εκπαίδευσης και του πολιτι-
σμού, της έρευνας και τεχνολογίας, του κλί-
ματος και του περιβάλλοντος, όπως και στο 
θέμα της συνεργασίας μεταξύ των παρα-
μεθόριων περιοχών και της κοινωνίας των 
πολιτών», σημειώνει χαρακτηριστικά το 
Ελιζέ.
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Ο 56χρονος Μαδούρο επανεξελέγη 
στις 20 Μαΐου για μια νέα εξαετή θητεία 
έπειτα από αμφιλεγόμενες εκλογές

Τ
ο κοινοβούλιο της Βενεζουέλας, το ο-
ποίο ελέγχει η αντιπολίτευση, κήρυξε 
χθες Σάββατο παράνομη τη νέα θητεία 
του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, η 

οποία αναμένεται να αρχίσει στις 10 Ιανουα-
ρίου, υποσχόμενο να ενθαρρύνει μια «μετα-
βατική κυβέρνηση» και «ελεύθερες εκλογές».
Ο 56χρονος Μαδούρο επανεξελέγη στις 20 
Μαΐου για μια νέα εξαετή θητεία έπειτα από 
αμφιλεγόμενες εκλογές. Τα κύρια κόμματα της 
αντιπολίτευσης είχαν μποϋκοτάρει τις εκλο-
γές, οι οποίες σηματοδοτήθηκαν από μεγάλη 
αποχή.
«Επαναβεβαιώνουμε τον παράνομο χαρα-
κτήρα (της προεδρίας) του Νικολάς Μαδούρο 
(...). Από τις 10 Ιανουαρίου θα σφετεριστεί 
την προεδρία και η Εθνοσυνέλευση αυτή 
θα αποτελεί κατά συνέπεια την μόνη νόμιμη 
εκπροσώπηση του λαού», δήλωσε ο νέος 
πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χουάν Γου-
αΐδο.
Ο ίδιος δεσμεύτηκε επίσης να «υπάρξουν οι 
απαραίτητες συνθήκες για μια μεταβατική 
κυβέρνηση και για την προκήρυξη ελεύθε-
ρων εκλογών».
Ο κοινοβουλευτικός αξιω-
ματούχος, ο οποίος έκρινε 
εξάλλου ότι η αλυσίδα της 
σ τρατ ιωτ ικής διοίκησης 
--που αποτελεί κύριο υπο-
στηρικτή του Μαδούρο-- 
«έσπασε ή έπεσε θύμα κατά-
χρησης», κάλεσε τις ένοπλες 
δυνάμεις να υποστηρίξουν 
τις προσπάθειες για να «απο-
κατασταθεί η δημοκρατία» στη Βενεζουέλα, 
η οποία αντιμετωπίζει μια από τις χειρότερες 
οικονομικές κρίσεις στην ιστορία της.
Η ψηφοφορία αυτή του κοινοβουλίου έχει 
ωστόσο μόνον συμβολικό χαρακτήρα διότι 
από τις αρχές του 2016 το Ανώτατο Δικα-
στήριο, το οποίο είναι γνωστό ότι πρόσκει-
ται στην κυβέρνηση, κήρυξε άκυρες όλες τις 
αποφάσεις που υιοθετεί το κοινοβούλιο.
Το κοινοβούλιο είχε αποτύχει εξάλλου τον 
Ιανουάριο του 2017 να εξασφαλίσει την πρό-
ωρη αποχώρηση του Μαδούρο για «αμέλεια 
στην εκτέλεση καθήκοντος».
«Τίποτε δεν θα βγει από το κοινοβούλιο που 

να μπορεί να έχει τον παραμικρό αντίκτυπο», 
σημείωσε ο Πέτερ Άκιμ, του κέντρου ανα-
λύσεων Ενδοαμερικανικός Διάλογος (IAD), 
σημειώνοντας ότι «του αφαίρεσαν την εξου-
σία και την αρχή του».
«Τα χέρια μας είναι δεμένα» αναγνώρισε επί-
σης η βουλευτής της αντιπολίτευσης Ντέλσα 
Σολορθάνο.
Ο Χουάν Γουαΐδο σημείωσε ωστόσο ότι η 
αντιπολίτευση προβλέπει και περαιτέρω 
δράση, την οποία δεν διευκρίνισε, για να 
αναγκάσει τον Μαδούρο να εγκαταλείψει την 
εξουσία.
Η Βενεζουέλα, η οποία διαθέτει τα μεγαλύ-
τερα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως, 
ασφυκτιά υπό το βάρος μιας πολύ βαθειάς 
οικονομικής κρίσης και αντιμετωπίζει οικο-
νομικές κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Τα οικονο-
μικά προβλήματα έχουν αναγκάσει 2,3 εκα-
τομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη 
χώρα από το 2015 (το 7,5% ενός πληθυσμού 
30,6 εκατομμυρίων).

«Καράβι» που βουλιάζει η Βενε-
ζουέλα
Ως και δύο εκατομμύρια πολίτες της Βενεζου-
έλας εκτιμάται ότι μπορεί να μετατραπούν σε 
μετανάστες και πρόσφυγες το 2019, αυξά-
νοντας το σύνολό τους σε 5,3 εκατομμύρια, 
καθώς η οικονομική και πολιτική κρίση που 

έχει πυροδοτήσει τις μετα-
ναστευτικές ροές συνεχί-
ζεται, τόνισαν τα Ηνωμένα 
Έθνη την Παρασκευή.
Περίπου 5.000 πολίτες της 
Βενεζουέλας εγκαταλείπουν 
τη χώρα τους καθημερινά, 
αριθμός που είναι μάλιστα 
αισθητά μειωμένος από 
την κορύφωση των ροών, 

που καταγράφηκε τον Αύγουστο (13.000), 
σύμφωνα με τον Εδουάρδο Στάιν, κοινό 
ειδικό απεσταλμένο της Ύπατης Αρμοστείας 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και 
του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης 
(ΔΟΜ).
Ο Στάιν ανέφερε τον αριθμό των δύο εκατομ-
μυρίων ως την εκτίμηση στην οποία βασίζο-
νται οι επιχειρησιακοί σχεδιασμοί των υπη-
ρεσιών των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά 
τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που θα 
φύγουν για τις γειτονικές χώρες μέσα στους 
επόμενους 14 μήνες και θα χρειαστούν βοή-
θεια.

Βενεζουέλα: Το κοινοβούλιο 
κήρυξε παράνομη τη νέα θητεία 
του προέδρου Μαδούρο 

Ο 
διευθύνων σύμβουλος της 
Amazon και πλουσιότερος άν-
θρωπος στον κόσμο, με περι-
ουσία που υπολoγίζεται ότι ξε-

περνάει τα 160 δισ. δολάρια, Τζεφ Μπέ-
ζος και η σύζυγός του, Μακένζι Μπέζος, 
ανακοίνωσαν σήμερα ότι αποφάσισαν να 
πάρουν διαζύγιο έπειτα από ένα μεγάλο 
διάστημα, κατά το οποίο είχαν μείνει σε 
διάσταση.
Αυτό αναφέρεται στην κοινή δήλωσή 
τους, που ανήρτησε ο μεγιστάνας στο 
Twitter.
«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο 
σχετικά με μια εξέλιξη στις ζωές μας. 
Όπως γνωρίζουν η οικογένειά και οι στε-
νοί φίλοι μας, έπειτα από μια μακρά περί-
οδο εξερεύνησης της αγάπης και ενώ βρι-
σκόμασταν σε διάσταση, αποφασίσαμε να 
πάρουμε διαζύγιο και να συνεχίσουμε την 
κοινή μας ζωή ως φίλοι. Αισθανόμαστε 
απίστευτα τυχεροί που βρήκαμε ο ένας 
τον άλλο και βαθιά ευγνώμονες για κάθε 
ένα από τα χρόνια που ήμασταν παντρεμέ-
νοι. Εάν γνωρίζαμε ότι θα χωρίζαμε έπειτα 
από 25 χρόνια, θα τα κάναμε όλα ξανά. 
Είχαμε μια τόσο υπέροχη κοινή ζωή ως 
παντρεμένο ζευγάρι και αντικρίζουμε επί-
σης ένα υπέροχο μέλλον μπροστά μας, ως 
γονείς, φίλοι, συνέταιροι στα επιχειρημα-
τικά εγχειρήματά μας και τα σχέδιά μας κι 
ως άνθρωποι που κυνηγάμε επιχειρημα-
τικά εγχειρήματα και περιπέτειες. Μπορεί 
οι τίτλοι μας να είναι διαφορετικοί, παρα-
μένουμε οικογένεια και παραμένουμε 
αγαπημένοι φίλοι. Τζεφ και Μακένζι» 
έγραψε ο Τζεφ Μπέζος στο Twitter.

Ο κολοσσός Amazon αναδείχθηκε στην 
εταιρεία με τη μεγαλύτερη αξία στη Γουόλ 
Στριτ αυτήν την εβδομάδα, ξεπερνώντας 
την Microsoft Inc.
Η Μακένζι Μπέζος είναι συγγραφέας, που 
μεγάλωσε στο Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα 
με ένα αφιέρωμα του 2013 στο περιο-
δικό Vogue. Μεταξύ των γνωστότερων 
βιβλίων της είναι το «The Testing of Luther 
Albright». Σπούδασε στο πανεπιστήμιο 
του Πρίνστον και γνώρισε τον σύζυγό της, 
κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης για μια 
θέση στην εταιρεία επενδύσεων D.E Shaw 
στη Νέα Υόρκη, προτού ο Μπέζος ιδρύ-
σει την Amazon. Το 2014 δημιούργησε την 
πλατφόρμα εναντίον της παρενόχλησης, 
ByStander Revolution.
Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ένα 
μέρος του στρατηγικού σχεδίου της 
Amazon γράφηκε κατά τη διάρκεια ενός 
ταξιδιού του ζευγαριού με το αυτοκίνητο, 
από τη Νέα Υόρκη στο Σιάτλ.
Σε μια εκδήλωση του Business Insider 
στο Βερολίνο τον περασμένο Απρίλιο, ο 
Τζεφ Μπέζος αποκάλυψε ότι η στήριξη της 
Μακένζι ήταν καθοριστική, όταν εκείνος 
ίδρυσε την Amazon ως μια διαδικτυακή 
πλατφόρμα πώλησης βιβλίων το 1994. 
Τον πρώτο χρόνο, εκείνη είχε αναλάβει τα 
λογιστικά της εταιρείας.
«Όταν έχεις αγαπημένους ανθρώπους, 
που σε στηρίζουν, στη ζωή σου, όπως 
η Μακένζι, οι γονείς μου, οι παππούδες 
μου, καταλήγεις να είσαι ικανός να ανα-
λαμβάνεις ρίσκα» είχε πει στην εκδήλωση 
του Business Insider.
Το ζευγάρι έχει τέσσερα παιδιά.

Τζεφ Μπέζος: Ο πλουσιότερος 
άνθρωπος στον κόσμο παίρνει 
διαζύγιο 

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

Μήπως είσαι πολύ σκληρός/ή με 
τα παιδιά σου;
Η πειθαρχία είναι το κατάλληλο ξύπνημα 

για τα παιδιά μας όταν εξακολουθούν να 

συμπεριφέρονται άπρεπα ξανά και ξανά. 

Αν όμως είμαστε πολύ σκληροί στην πει-

θαρχία μας μπορεί να τους προκαλέσουμε 

μεγάλη ζημιά. Γιαυτό, αν η σκληρή συμπε-

ριφορά είναι ο συνηθισμένος τρόπος που 

φέρεσαι στα παιδιά σου, ίσως είναι και-

ρός  να αναθεωρήσεις τη στάση σου. Για 

να σε βοηθήσουμε να λύσεις αυτό το πρό-

βλημα , έχουμε δύο βήματα που πρέπει να 

κάνεις. Πρώτα, πρώτα, προετοιμάσου από 

το πρωί πώς θα διδάξεις στο παιδί σου με 

υπομονή τις συνέπειες όταν παραβιάζε-

ται κάποιος κανόνας. Δεύτερον, το βράδυ , 

βρες χρόνο να σκεφτείς αν κατά τη διάρκεια 

της ημέρας παραφέρθηκες και αντέδρασες 

με θυμό και ζήτησε συγνώμη από το παιδί 

σου. Να θυμάσαι ότι ο απώτερος σκοπός 

σου είναι να αποβάλεις τη σκληρότητα και 

το θυμό και να γίνεις αποφασιστικός/ή και 

σωστός/ή όταν επιβάλλεις την πειθαρχία 

στα παιδιά σου.

Άντρες, είστε έτοιμοι να σπάσετε 
τον κωδικό της επικοινωνίας στο 
γάμο σας;
Μέσα στα τριάντα πέντε χρόνια γάμου με τη 

Μαρία , τη γυναίκα μου, έμαθα ότι οι γυναί-

κες πολλές φορές επικοινωνούν λέγοντας 

ένα πράγμα , αλλά εννοώντας ένα άλλο. Για 

όλους τους άντρες λοιπόν που νομίζουν ότι 

είναι αδύνατο να καταλάβουν τις γυναίκες, 

έχουμε εδώ ένα κλειδί για να αποκωδικο-

ποιήσετε τα λόγια της γυναίκας σας. Πρώ-

τον, όταν λέει “είμαι μια χαρά” στην πραγ-

ματικότητα εννοεί “δεν είμαι καλά, αλλά δε 

θέλω να μιλήσω τώρα .” Δεύτερον, όταν 

λέει, “Δε βγήκες με τους φίλους σου το 

περασμένο Σαββατοκύριακο;” εννοεί “Το 

ξέρω ότι πέρασες ωραία με τους φίλους 

σου την περασμένη Παρασκευή, αλλά εγώ 

θέλω να βγούμε μαζί αυτό το Σαββατοκύ-

ριακο.”

Μητέρες, ποιες κακές συνήθειες 
πρέπει να κόψετε;
Όλοι μας παίρνουμε λανθασμένες αποφά-

σεις μερικές φορές. Αν όμως αυτές οι λάθος 

αποφάσεις επαναλαμβάνονται , τότε γίνο-

νται κακές συνήθειες. Εδώ παραθέτουμε 

μερικές συνηθισμένες κακές συνήθειες 

που οι μητέρες ίσως να θέλουν να κόψουν. 

Πρώτα, πρώτα, κόψτε τη συνήθεια να λέτε 

στο παιδί σας “θα είμαι οπωσδήποτε εκεί” 

και μετά να το ξεχνάτε. Αν δεν αποσπάσει 

το παιδί σας την προσοχή από σας, μπορεί 

να την ψάξει αλλού κι ίσως σε λάθος μέρος. 

Δεύτερον, κόψτε τη συνήθεια να ξοδεύ-

ετε λεφτά χωρίς προγραμματισμό. Φροντί-

στε να αποφασίσετε ένα λογικό ποσό και 

να μην το ξεπερνάτε. Τέλος, κόψτε τη συνή-

θεια να βάζετε τα παιδιά σας πρώτα και τον 

άντρα σας δεύτερο γιατί μία καλή και υγιής 

σχέση με τον άντρα σας είναι το καλύτερο 

που μπορείτε να δώσετε στα παιδιά σας.

Γυναίκες, ψάχνετε τρόπους για να 
γίνετε η ηρωίδα του άντρα σας; 
Δεν μπορώ να σας δώσω υπερδυνάμεις, 

αλλά μπορώ να σας δώσω τη δύναμη να 

γνωρίσετε καλά τον άντρα σας με 4 τρόπους 

για να γίνετε η ηρωίδα του. Πρώτον, να 

τον επαινείτε μπροστά στα παιδιά. Βρείτε 

ευκαιρία να πείτε, “Έπρεπε να δείτε το μπα-

μπά σήμερα -- ήταν υπέροχος!” Δεύτερον, 

ασχοληθείτε με κάτι που του αρέσει. Ανα-

καλύψτε με τι είναι παθιασμένος και δείξτε 

ενδιαφέρον να συμμετέχετε -- είτε αυτό 

είναι τα σπορ, η γυμναστική ή η μαγειρική. 

Τρίτον, να σέβεστε τις αποφάσεις του. Με 

άλλα λόγια να τον εμπιστεύεστε ότι μπο-

ρεί να χειριστεί τις υποθέσεις καλά. Τέταρ-

τον, να τον στηρίζετε. Να είστε το καταφύ-

γιο που μπορεί να καταφύγει όσο δύσκολη 

κι αν γίνει η ζωή.

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
Η στρατηγική του 

ελεγχόμενου ύπνου

Έ
να σωστά ξεκούραστο μωρό είναι 
ένα χαρούμενο μωρό. Αν και τυπι-
κά κάθε παιδί έχει διαφορετικές α-
νάγκες στον ύπνο, όλα μπορούν να 

επωφεληθούν από τις έξυπνες στρατηγικές 
των γονέων.
Ξεκινήστε διαλέγοντας μία ώρα ύπνου 
φιλική προς το μωρό. Οι ειδικοί γενικά προ-
τείνουν να το κάνετε μεταξύ 7 και 8 μ.μ. Αν 
ξεπεράσετε αυτήν την ώρα κατά πολύ, είναι 
πιο πιθανό να γκρινιάζει, να είναι πολύ κου-
ρασμένο και θα του είναι πιο δύσκολο να 
αποκοιμηθεί εύκολα. Όταν καταλήξετε στην 
ώρα, μείνετε συνεπής σε αυτήν και μην 
αλλάζετε κάθε λίγο και λιγάκι. Μόνο έτσι θα 
μάθει ποια είναι η ώρα του ύπνου.
Δημιουργήστε μία απλή και χαλαρωτική 
ιεροτελεστία για τον ύπνο. Η ρουτίνα θέτει 
τις βάσεις για καλές συνήθειες στον ύπνο 
από τη στιγμή της γέννησης. Διαλέξτε τρεις 
ή τέσσερις χαλαρωτικές δραστηριότητες 
που μπορείτε να κάνετε μαζί κάθε βράδυ. 
Κάντε του ένα μπάνιο και μασάζ, διαβάστε 
ένα παραμύθι ή τραγουδήστε του νανου-
ρίσματα. Κρατήστε τη διαδικασία σύντομη 
ώστε να κοιμηθεί μισή ώρα μετά το μπάνιο.
Μάθετε στο παιδί πώς να κοιμάται χωρίς 
εσάς. Αν το κουνάτε στην κούνια ή το θηλά-
ζετε μέχρι να το πάρει ο ύπνος, θα χρειαστεί 
την ίδια προσοχή όταν ξυπνήσει στη μέση 
της νύχτας. Τα μωρά που ξαπλώνουν ενώ 
είναι ήδη κουρασμένα, μπορούν να κοιμη-
θούν από μόνα τους πιο εύκολα.
Η ελεγχόμενη ανακούφιση και φροντίδα 
του μωρού που ξυπνά συνέχεια μέσα στη 
νύχτα είναι μία στρατηγική συμπεριφοράς 
για να το αντιμετωπίσετε. Περιλαμβάνει ένα 
γρήγορο έλεγχο και τον καθησυχασμό του 
μωρού όσο προσαρμόζεται στο νέο τρόπο 
ύπνου. Αυτό γίνεται για να μπορέσει να κοι-
μηθεί από μόνο του και να μην χρειάζεται τη 
δική σας βοήθεια. Αυτή η στρατηγική έχει 
αποδειχθεί αποτελεσματική και ασφαλής, 
ειδικά όταν εφαρμόζεται κατάλληλα.
Η διαφορά με το να το αφήσετε να κλαίει 
μέχρι να το πάρει ο ύπνος είναι ότι εδώ οι 
ειδικοί διαφωνούν με το εκτεταμένο κλάμα 
που δεν βοηθά ούτε το ίδιο αλλά ούτε και 

εσάς. Για να αποφασίσετε αν αυτή η μέθο-
δος είναι κατάλληλη για την οικογένειά σας, 
πάρτε το χρόνο να σκεφτείτε τα παρακάτω 
ερωτήματα. Αν η απάντηση είναι ναι, τότε 
μάλλον αυτή η στρατηγική σας ταιριάζει.

 ª     Είναι το μωρό μεταξύ 6 μηνών και 2 
ετών;

 ª     Είναι τόσο το μωρό όσο και εσείς 
καλά στην υγεία σας;

 ª     Πιστεύετε ότι το μωρό είναι άνετα 
όταν δεν είστε παρούσα;

 ª     Μπορείτε να αναγνωρίσετε εγκαίρως 
τα σημάδια κούρασής του;

 ª     Έχετε αρκετό χρόνο να παίξετε μαζί 
του όταν είναι ξύπνιο;

 ª     Τα πράγματα στο σπίτι είναι σταθερά, 
χωρίς μεγάλες αλλαγές όπως η μετακόμιση;

 ª     Συμφωνείτε με το σύντροφό σας 
πάνω σε αυτήν τη μέθοδο ύπνου;

Πώς θα το κάνετε βήμα βήμα
 ª  Δημιουργήστε μία σταθερή και θετική 

ρουτίνα ύπνου
 ª Όταν είναι η ώρα του ύπνου, βάλτε το 

μωρό στην κούνια και χαλαρώστε το μέχρι 
να ηρεμήσει.

 ª Πείτε καληνύχτα και φύγετε πριν απο-
κοιμηθεί.

 ª  Μείνετε έξω και δώστε του λίγο χρόνο 
να ηρεμήσει από μόνο του και μην επιστρέ-
ψετε αμέσως αν κλάψει.

 ª Αν το κάνει, περιμένετε για 2 λεπτά 
και κάθε φορά που το αφήνετε, αυξήστε τα 
λεπτά.

 ª Αν έχει περάσει ο χρόνος και το μωρό 
συνεχίζει να κλαίει, επιστρέψτε για λίγο. 
Μιλήστε του ή χαϊδέψτε το για ένα λεπτό 
αλλά μην το σηκώσετε.

 ª Αν ξυπνήσει μέσα στη νύχτα, κάντε την 
ίδια ρουτίνα.
Σημαντικές συμβουλές που βοηθούν: χρη-
σιμοποιήστε ένα ρολόι ή το κινητό σας για 
να κρατάτε το χρόνο και να είστε σε από-
σταση ώστε να ακούτε καλά το μωρό. Πάντα 
να είστε σίγουρη ότι το παιδί έχει φάει καλά 
μέσα στην ημέρα και ότι δεν πεινάει. Ζητή-
στε τη βοήθεια του συντρόφου σας αλλά 
ακολουθώντας ακριβώς την ίδια στρατηγική.
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Η 
κατανάλωση αυγών 
φαίνεται να σχετ ί-
ζ ε ται με ένα προ-
φί λ  με ταβολικών 

σ το αίμα που ενέχει χαμη-
λότερο κίνδυνο διαβήτη τύ-
που 2, σύμφωνα με μελέτη 
που πραγματοποιήθηκε στο 
Πανεπισ τήμιο της Ανατολι-
κής Φινλανδίας. Τα ευρήματα 
δημοσιεύτηκαν στο περιοδι-
κό Molecular Nutrition and 
Food Research.
Η  υ ψ η λ ή  π ρ ό σ λ η ψ η 
αυγών έ χε ι  παραδο -
σ ιακά αποθαρρυνθε ί 
λόγω της υψηλής περι-
ε κ τ ι κό τ η τ ά ς  τ ο υ ς 
σε χολησ τερόλη. 
Ωστόσο, τα αυγά 
ε ίναι επίσης μια 
π λ ο ύ σ ι α  π η γ ή 
πολλών βιοδραστι-
κών ενώσεων που μπο-
ρούν να έ χουν ευερ-
γε τ ικέ ς επιδράσε ις 
σ την υγε ία.  Αυτό 
σημαίνει ότι οι επι-
πτώσεις των αυγών 
σ τ η ν  υ γ ε ία  ε ί ν α ι 
δύσκολο να προσδιορι-
στούν με βάση μόνο την 
περιεκ τ ικότητά τους 
σε χοληστερόλη.
Οι ερευνητές έχουν 
δε ίξ ε ι  σ το  παρε λ -
θόν ότι η κατανάλωση 
ενός αυγού ημερησίως 
συσχετίστηκε με χαμη-
λότερο κίνδυνο εμφάνι-
σης διαβήτη τύπου 2 μεταξύ 
μεσήλικων ανδρών που συμ-
μετείχαν στη μελέτη Kuopio 
Ischemic Heart Disease Risk 
Factor σ την ανατολική Φιν-
λανδία.
«Σκοπός της παρούσας μελέ-
της ήταν η διερεύνηση δυνη-
τικών ενώσεων που θα μπο-
ρούσαν να εξηγήσουν αυτή 
τη σχέση χρησιμοποιώντας 
μη στοχευμένη μεταβολομική 
(non-targeted metabolomics) 
ανάλυση, μια τε χν ική που 
επιτρέπει έναν ευρύ χαρα-
κ τ η ρ ι σ τ ι κ ό  τ ω ν  χ η μ ι -

κών ουσιών σε ένα δείγμα 
αίματος», λέε ι  η Stefania 
Noerman από το Πανεπιστή-
μιο της Ανατολικής Φινλαν-
δίας.
Η με λέ τη διαπίσ τωσε ότ ι 
τα δε ίγματα α ίματος των 
αν θρώπων που έ τ ρωγαν 
περισσότερα αυγά περιε-
λάμβαναν ορισμένα μόρια 
λιπιδίων που συσχετίζονται 
θετικά με το προφίλ αίματος 
των ανδρών που παρέμειναν 

απαλ λαγμένοι από τον 
διαβήτη τύπου 2.

Περαιτέρω μελέτες
Επιπλέον,  οι  ερευ-
νητές προσδιόρισαν 
διάφορες βιοχημικές 

ενώσεις σ το αίμα που 
προέβλεπαν υψηλό-
τ ερο κ ίνδυνο ανά-
π τ υ ξ η ς  δ ι α β ή τ η 
τύπου 2, συμπερι-

λαμβανομένου του 
αμινοξέος τυροσίνη.

Η μελέτη προτείνει ορισμέ-
νους εύλογους μηχα-

νισμούς που θα μπο-
ρ ο ύσ α ν  να  ε ξ ηγ ή -
σουν την αντίστροφη 

συσχέτιση μεταξύ της 
πρόσληψης αυγών και 
του χαμηλότερου κινδύ-

νου εμφάνισης διαβήτη 
τύπου 2.
«Παρόλο που είναι πολύ 

νω ρίς  γ ια  να  βρούμε 
τυχόν α ι τ ια τά συμπερά-

σματα, τώρα έχουμε κάποιες 
υποδε ίξε ις  γ ια ορισμένε ς 
ενώσεις που σχετίζονται με 
τα αυγά που μπορεί να παί-
ζουν ρόλο. Περαιτέρω λεπτο-
μερείς έρευνες τόσο με κυτ-
ταρικά μοντέλα όσο και με 
με λέ τ ε ς  παρέμβασης που 
χ ρησ ιμο π ο ιού ν  σ ύ γ χ ρ ο -
νες τεχνικές σε ανθρώπους, 
όπως η μεταβολομική, είναι 
απαραίτητες για να κατανο-
ήσουμε τους μηχαν ισμούς 
πίσω από τ ις φυσιολογικές 
επιπτώσεις της πρόσληψης 
αυγών», είπε η Noerman.

Η 
έκθεση στον καπνό του τσιγάρου, έστω παθητικά, προκαλεί αλλα-
γές στην ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς, κάτι που μπορεί να 
προβλέψει την καρδιακή αρρυθμία και τον αιφνίδιο καρδιακό θά-
νατο, σύμφωνα με ερευνητές του University of California. Οι συγ-

γραφείς πιστεύουν ότι η μελέτη, που έγινε σε ποντίκια, υποδηλώνει ότι η έκ-
θεση στο παθητικό κάπνισμα μεταβάλλει τα κύτταρα που ρυθμίζουν τον τρό-
πο με τον οποίο χτυπά η καρδιά.
Η μελέτη είναι η πρώτη που εξέτασε τις κυτταρικές αλλαγές στον καρδιακό 
ιστό ως απόκριση στον καπνό του περιβάλλοντος. Επικεντρώθηκε σε μια καρ-
διακή κατάσταση διαφορετική από τη στεφανιαία αρτηριακή νόσο (CAD), ή 
την συσσώρευση πλάκας και τη σκλήρυνση των αγγείων που συνδέεται με 
τον τρόπο ζωής και την ηλικία.
Τα ποντίκια εκτέθηκαν σε παθητικό κάπνισμα σε θάλαμο ειδικά σχεδιασμένο 
για να εξετάσει τις επιδράσεις στην υγεία που σχετίζονται με τις εισπνεόμε-
νες τοξίνες. Τα επίπεδα καπνού καθορίστηκαν να είναι παρόμοια με αυτά που 
βρίσκονται σε δημόσιους χώρους στους οποίους υπάρχουν καπνιστές.
Μετά από τέσσερις, οκτώ και 12 εβδομάδες έκθεσης για έξι ώρες την ημέρα, 
πέντε ημέρες την εβδομάδα, οι καρδιές των ζώων ελέγχθηκαν χρησιμοποιώ-
ντας απεικόνιση υψηλής ταχύτητας και ηλεκτροκαρδιογραφήματα για αλλα-
γές στην ηλεκτρική δραστηριότητα. Για να δοκιμάσουν την ευαισθησία σε 
αρρυθμίες, οι καρδιές είχαν γρήγορο καρδιακούς ρυθμούς.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι καρδιές που εκτέθηκαν σε φιλτραρισμένο 
αέρα ανταποκρίθηκαν κανονικά, αλλά οι καρδιές που εκτέθηκαν σε παθητικό 
κάπνισμα δεν μπορούσαν να ανεχθούν γρήγορους ρυθμούς, ειδικά σε 12 
εβδομάδες έκθεσης. Διαπίστωσαν επίσης ότι τα επίπεδα ασβεστίου σε αυτές 
τις καρδιές δεν ανταποκρίθηκαν αρκετά γρήγορα, προκαλώντας αστάθεια 
από χτύπο σε χτύπο.

Ο
μάδα ερευνητών από 
τα τμήματα Φυσικοθε-
ραπείας, Ιατρικής και 
Ηλεκτρονικής Μηχα-

νικής του Πανεπιστημίου της Βα-
λένθια δημοσίευσε μια έρευνα 
για το ρόλο που παίζει η σωμα-
τική άσκηση στην προστασία έ-
ναντι του αιφνίδιου καρδιακού 
θανάτου. Η μελέτη δημοσιεύτηκε 
στο περιοδικό PlosOne.
Η μέτρια έντασης αερόβια σωμα-
τική άσκηση προστατεύει από 
τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο, 
ο οποίος στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων προκαλείται από 
τον πιο θανατηφόρο τύπο αρρυθ-
μίας: την κοιλιακή μαρμαρυγή.
Σε προηγούμενες μελέτες η 
αερόβια σωματική άσκηση έχει 
προταθεί ως μια μη φαρμακο-
λογική θεραπεία κατά των καρ-
διακών αρρυθμιών. Ωστόσο, οι 
ακριβείς υποκείμενες μηχανι-
σμοί της καρδιαγγειακής προ-
στασίας δεν είναι πλήρως κατα-
νοητοί.
Αυτή η έρευνα διευκρινίζει ότι 
η εφαρμογή ενός πρωτοκόλλου 
αερόβιας άσκησης σε καθιστικά 
ζώα, όπως εργαστηριακά κου-
νέλια, μπορεί να έχει ευεργετική 
επίδραση στις ηλεκτρικές ιδιότη-
τες της καρδιάς που σχετίζονται 
με την κοιλιακή μαρμαρυγή. Επι-
πλέον, οι ερευνητές προσπάθη-
σαν να μάθουν αν οι νευρώνες 
που βρίσκονται στην καρδιά, οι 
χολινεργικοί νευρώνες, παίζουν 
ρόλο στις πιθανές τροποποιή-
σεις που προκαλούνται από την 
μέτριας έντασης άσκηση.
Η μελέτη αποσαφηνίζει τους 
βασικούς μηχανισμούς μέσω των 
οποίων η τακτική άσκηση έχει 
προστατευτική επίδραση έναντι 
του αιφνίδιου καρδιακού θανά-
του. Επίσης παρέχει πληροφο-
ρίες σχετικά με τη συμμετοχή των 
χολινεργικών καρδιακών νευρώ-
νων στις προαναφερθείσες ευερ-
γετικές τροποποιήσεις.
Οι ερευνητές λένε ότι υπάρ-
χει ανάγκη συνέχισης αυτής της 
γραμμής έρευνας προκειμένου 
να διευκρινιστούν οι βασικοί 
μηχανισμοί των παρατηρούμε-
νων τροποποιήσεων.

Γιατί η σωματική 
δραστηριότητα 
προστατεύει 
από τον ξαφνικό 
καρδιακό θάνατο

Η έκθεση σε παθητικό κάπνισμα 
προκαλεί αλλαγές στην ηλεκτρική 
δραστηριότητα της καρδιάς

Οι μεταβολίτες αυγών 
στο αίμα σχετίζονται με 
χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτη

υγεία

Η εποχή των εορτών μπο-
ρεί να φέρει περισσότε-
ρους πονοκεφάλους για το 

περίπου 10% των ενηλίκων που 
πάσχουν από ημικρανίες σε ορι-
σμένες αναπτυγμένες χώρες.
Αυτό που πυροδοτεί τις ημι-
κρανίες μπορεί να διαφέρει 
κατά πολύ από άτομο σε άτομο. 
Ωστόσο, μερικές δεκαετίες μελε-
τών που βασίστηκαν σε ημερο-
λόγια ασθενών καταγράφουν 
μερικές κοινές αιτίες, με πολλούς 
παράγοντες να συγκλίνουν ότι 
σ’ αυτήν τη συγκεκριμένη εποχή 
του χρόνου, στις χριστουγεννιά-
τικες γιορτές, εμφανίζονται οι πιο 
έντονες ημικρανίες.
Οι διακυμάνσεις του ωραρίου 
του ύπνου, η έκθεση σε εορταστι-
κές τροφές όπως το παλιό τυρί, 
η σοκολάτα και το οινόπνευμα, 
μπορούν να φέρουν ημικρανίες

Οι γιατροί εξακολουθούν να 
ερευνούν τις βιολογικές αιτίες 
που προκαλούν τις ημικρανίες 
και φαίνεται πως αυτές είναι απο-
τέλεσμα πολύ ευαίσθητων αλλα-
γών - πολύ μικρότερων από τους 
τακτικούς πονοκεφάλους.
«Πιστεύεται ότι οι παράγοντες 
ενεργοποίησης μεταβάλλουν το 
περιβάλλον του εγκεφάλου και 
την ομοιόσταση, καθιστώντας 
έναν ασθενή πιο ευάλωτο σε μια 
επίθεση ημικρανίας» δηλώνει η 
Sarah Vollbracht, επίκουρη καθη-
γήτρια νευρολογίας στο Albert 
Einstein College of Medicine 
Bronx, στη Νέα Υόρκη.
Για παράδειγμα, τα έντονα και-
ρικά φαινόμενα, όπως το κρύο, η 
βροχή και η χιονοθύελλα, συμπί-
πτουν με υψηλότερη συχνότητα 
ημικρανιών σε πολλούς ασθε-
νείς.

Γιατί οι ημικρανίες είναι πιο 
συχνές τον χειμώνα
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ιστορίες

Είμαι γεμάτος σφαίρες και πληγές από μαχαίρι 
σε όλο μου το σώμα. Εντυπωσιάζουν κανέναν 
όλα αυτά; Όχι. Η ιστορία που θα διαβάσετε 
είναι για την οικογένεια, την ηθική, την πίστη 
και την πνευματικότητα. Κάτι συνέβη στη ζωή 
μου για να είμαι ακόμα ζωντανός και να μιλήσω 
γι’ αυτήν την ιστορία».

Μ
ια μικρή εισαγωγή που μας βάζει για τα 
καλά στο κλίμα όσων θα διαβάσουμε στο 
βιβλίο του μεγαλύτερου Έλληνα γκάν-
γκστερ της ανατολικής ακτής των Ηνωμέ-

νων Πολιτειών Αμερικής. Και το όνομα αυτού, Κέβιν 
Πάπας.
Ο ίδιος στο βιβλίο του «Godfather of Night: A Greek 
Mafia Father, a Drug Runner Son, and an Unexpected 
Shot at Redemption», κατάφερε να εκθέσει ανεπανόρ-
θωτα μια φαινομενικά ( ; ) καθώς πρέπει οικογένεια της 
κοινότητας του Τάρπον Σπρινγκς της Φλόριντας.
Συνολικά 272 σελίδες χρειάστηκαν για να «χωρέσουν» 
την ιστορία του πιο διαβόητου Έλληνα «νονού» της 
Φλόριντας, ο οποίος παραδέχτηκε πως μπήκε στον 
υπόκοσμο μόνο και μόνο για να γίνει αποδεκτός από 
τον βιολογικό του πατέρα. Έναν πατέρα ο οποίος ουδέ-
ποτε τον αποδέχτηκε, ούτε ως γιο ούτε ως «συνά-
δελφο». Τουλάχιστον, έτσι έχουν τα πράγματα σύμ-
φωνα με τον ίδιο.

Όλα ξεκίνησαν to 1981, όταν ο 17χρονος τότε Κέβιν 
Κάνιγχαμ μαθαίνει από τον ετοιμοθάνατο πατέρα του, 
Τζιμ Κάνιγχαμ, πως στην πραγματικότητα δεν είναι δικό 
του παιδί. Ήταν εκείνος που αποκάλυψε στον μετέπειτα 
κακοποιό πως ο πραγματικός του πατέρας δεν είναι 
άλλος από έναν επιφανή Έλληνα επιχειρηματία της 
πόλης που μεγάλωσε. Το όνομα αυτού Λούκι Πάπας.
Επρόκειτο για έναν εξαιρετικά δραστήριο επιχειρημα-

τία του Τάρπον Σπρινγκς, στο εστιατόριο του οποίου η 
μητέρα του Κέβιν εργαζόταν ως λογίστρια. Σύμφωνα 
με όσα υποστηρίζει ο ίδιος, γεννήθηκε ως καρπός ενός 
παράνομου έρωτα τον οποίο ο πατέρας του σκόπευε να 
κρατήσει κρυφό ως το τέλος. Η αποκάλυψη του Κάνιγ-
χαμ, όμως, του χάλασε τα σχέδια.

Ένας νέος Πάππας «γεννιέται»
Ο Κέβιν αμέσως άλλαξε το επίθετό του σε Πάπας και επί 
χρόνια πάσχιζε να γίνει αποδεκτός από την οικογένεια 
του πατέρα του. Μάταια όμως. Την ώρα που εκείνος 
επέμενε για το κοινό τους αίμα, τόσο ο πατέρας του όσο 
και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του αρνούνταν 
πεισματικά οποιαδήποτε σχέση μαζί του.
Ο Πάπας, βλέπεις, ήταν αξιοσέβαστο πρόσωπο της 
πόλης, το οποίο είχε ευεργετήσει πολύ κόσμο και θεω-
ρούνταν μεγάλο «κεφάλαιο». Βάσει όσων διαβάζουμε 
στο βιβλίο του Κέβιν, τα εστιατόρια της οικογενείας δεν 
ήταν παρά μια βιτρίνα που οδηγούσε στην είσοδο του 
υποκόσμου.
Η ελληνική μαφία σάρωνε τα πάντα στην περιοχή. Ο 
ίδιος ο Λούκι είχε υπό τον έλεγχό του από την αστυ-
νομία και τους ντόπιους πολιτικούς μέχρι την τοπική 
ορθόδοξη εκκλησία.
Κάπως έτσι το σχέδιο του Κέβιν Πάπας δεν άργησε να 
μπει σε εφαρμογή: Θα γινόταν ισχυρός παράγοντας του 
υποκόσμου και θα κέρδιζε τον σεβασμό και την εκτί-
μηση του «νονού» πατέρα του.

Και πράγματι, βυθίστηκε 
για τα καλά στη λάσπη της 
μαφίας πριν καν κλείσει τα 
20 του χρόνια. 

«Η Συμμορία των 5»
Ο Κέβιν έμοιαζ ε πλέον 
με… θηρίο. Εξαιρε τ ικά 
σωματώδης, με λατρεία 
σ τ ις αυξητ ικέ ς ορμόνες 
και μαλλιά μέχρι τη μέση 
έμοιαζε απλησίαστος μέσα 
στις Πόρσε και τις Φεράρι 
που οδηγούσε. Συνοδευό-
ταν σχεδόν πάντα από απί-
στευτης ομορφιάς μοντέλα 
του «Ρenthouse»,  ε νώ 
μεγάλο μέρος των εσό-
δων του από τις παράνο-
μες δραστηριότητές του 
ξόδευε σε δεκάδων χιλιά-
δων Rolex.
Δεν ανησυχούσε, όμως. 
Τα έσοδά του ήταν πολλά. 
Ήδη από τα 20 του θεω-
ρούνταν ένας από τους πιο 
επιτυχημένους με γαλέ-
μπορους κοκαΐνης με πολύ 
διάσημη πε λατ ε ία που 
έσπευδε να προμηθευτεί 
τη δόση της.
Στα 24 του χρόν ια ε ίχε 
δημιουργήσει τη διαβό-
ητη «Συμμορία των 5» με 
την οποία εισήγαγε τερά-
στιες ποσότητες ναρκωτι-

κών από την Κολομβία. Σήμα κατατεθέν τους, το μεντα-
γιόν που φορούσαν όλα τα μέλη το οποίο είχε χαραγ-
μένο στη μπροστινή πλευρά το πορτρέτο του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου και στην πίσω έναν Σπαρτιάτη πολεμιστή.
Ο Κέβιν Πάπας εξακολουθούσε να διεκδικεί την ελλη-
νική του «ταυτότητα». Όντας αποφασισμένος, ρίσκαρε 
τα πάντα. Δεν άργησε να συλληφθεί στην Ατλάντα για 
εμπόριο κοκαΐνης βάρους 107 κιλών! Ανάμεσα στις 

κατηγορίες που τον βάραιναν ήταν η οπλοκατοχή και το 
ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι δικαστές τον έστειλαν 
στη φυλακή με ποινή ισόβιας κάθειρξης, η οποία μειώ-
θηκε τελικά στα 14 χρόνια όταν ο ίδιος συμφώνησε να 
συνεργαστεί με το με το FΒΙ για την πάταξη των εγκλη-
μάτων της μαφίας.

«Φυσικά και είμαι ο πατέρας σου…»
Μία από τις αποστολές του ήταν να ξεσκεπάσει την 
παράνομη δράση της οικογενείας Πάπας. Αν και αρχικά 
δέχτηκε, εντέλει πρόδωσε την εμπιστοσύνη των ομο-
σπονδιακών πρακτόρων, αποκαλύπτοντας στον πατέρα 
του τα σχέδια του FBI. Ήταν τον Αύγουστο του 1991 
όταν οι δύο άντρες συναντήθηκαν ως ίσος προς ίσο στο 
Τάρπον Σπρινγκς για να δώσουν τα χέρια για μια συμ-
φωνία σχετική με το εμπόριο κοκαΐνης.
Ο Κέβιν Πάπας αναφέρει στο βιβλίο του πως εκείνη η 
φορά ήταν η μοναδική που ο Λούκι παραδέχτηκε πως 
ήταν ο πραγματικός του πατέρας. «Πες μου την αλή-
θεια, έστω μια φορά και δεν θα το αναφέρω ξανά», λέει 
πως ψέλλισε στον ισχυρό άνδρα της μαφίας. «Φυσικά 
και είμαι ο πατέρας σου…», απάντησε εκείνος.
Τα λόγια εκείνα ήταν που τον λύγισαν συναισθημα-
τικά και τον ανάγκασαν να αποκαλύψει το μικρόφωνο 
του FBI που είχε στη μέσα μεριά του πουκάμισού του. 
Δεν θέλησε να προδώσει τον πατέρα του, κάτι που του 
κόστισε σε χρόνια φυλάκισης.

Η «κάθαρση»
Το βιβλίο του αντιμετωπίστηκε ως μια αράδα συκο-
φαντίες από την τοπική κοινωνία. Εκείνος, όμως, δεν 
μετάνιωσε ποτέ για όσα έγραψε, διότι με τον τρόπο 
αυτό –όπως παραδέχτηκε σε συνεντεύξεις του- κατά-
φερε να γλιτώσει από τους δαίμονες του παρελθόντος.
Για εκείνον, το βιβλίο του ήταν ο μοναδικός τρόπος να 
ακουστεί και η δική του πλευρά και ουδεμία σχέση είχε 
με την πρόθεσή του να διεκδικήσει μέρος την περιου-
σίας του πατέρα του. Έγινε ίδιος για να αποδείξει πως 
οι δυο τους είχαν το ίδιο αίμα. Πως μπορούσε να στα-
θεί αντάξιος γιος του μαφιόζου πατέρα.
Σήμερα, η ζωή του είναι εντελώς διαφορετική. Έχοντας 
αποφυλακιστεί ήδη από το 2000, εξακολουθεί να ζει 
στην Ατλάντα μαζί με την σύζυγό του, Κάθι Πάπας και 
τα τρία τους παιδιά.
Η νέα του ζωή μοιάζει να έχει «σβήσει» τα λάθη του 
παρελθόντος, με τον ίδιο να παραδέχεται πως η συμ-
φιλίωση με τον εαυτό του και το νέο του ξεκίνημα δεν 
ήταν εύκολη διαδικασία.
Με τον πατέρα του δεν κατάφερε ποτέ να γίνει «οικο-
γένεια»…

Κοκαΐνη, μοντέλα, όπλα
Ο Έλληνας «νονός» που έτρεμε ακόμα και η Μαφία
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απόψεις

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, 
ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τ
ώρα που πέρασαν οι πορείες του 
Πολυτεχνείου και του Γρηγορό-
πουλου με τις συνηθισμένες κα-
ταστροφές που ακολουθήσαν, και 

ησύχασαν τα πνεύματα, θα ασχοληθώ ό-
σο πιο αντικειμενικά μπορώ με το επίμα-
χο αυτό Θέμα. 
Ολοένα και περισσότεροι αμφιβάλουν 
αν όντως υπήρξαν νεκροί στο πολυτε-
χνείο. Πολλοι ισχυρίζονται ότι το πολυτε-
χνείο είναι ένας μύθος που δημιούργησε 
η μεταπολίτευση σαν όπλο ενάντια στη 
δικτατορία.  Ίσως η αδυναμία πιστοποίη-
σης του ακριβούς αριθμού «νεκρών του 
πολυτεχνείου», τα επεισόδια που γίνο-
νται κάθε χρόνο κατά τη πορεία του πολυ-
τεχνείου, και η αποτυχία της γενιάς του 
πολυτεχνείου να κυβερνήσει τη χώρα, και 
που οδήγησε στη χρεοκοπία της Ελλάδας, 
να έχει οδηγήσει στη διατύπωση αυτών 
των αμφιβολιών. Είναι όμως ετσι? 
Ως «νεκροί του Πολυτεχνείου» αναφέρο-
νται τα θύματα από τα χτυπήματα και τους 
πυροβολισμούς των σωμάτων ασφαλείας, 
κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Πολυ-
τεχνείου, (56 ώρες) στο χώρο του Πολυτε-
χνείου στις 17 Νοέμβριου 1973. 
Οι πρώτες δημοσιογραφικές αναφορές 
μιλούσαν για 11 και άλλες για  59 νεκρούς.
Η πρώτη επίσημη καταγραφή έγινε τον 
Οκτώβριο του 1974, από τον εισαγγελέα 
Δημήτρη Τσεβά, ο οποίος πιστοποίησε  18 
νεκρούς.
Ένα χρόνο αργότερα ο αντιεισαγγελέας 
εφετών Ιωάννης  Ζαγκίνης έκανε λόγο για 
23 νεκρούς. 
Σύμφωνα με έρευνα του διευθυντή του 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Λεωνίδα 
Καλλιβρετάκη το 2003, δηλαδή 30 χρόνια 
μετα το πολυτεχνείο, ο αριθμός των επω-
νύμων νεκρών ανέρχεται σε 24.
Αυτός ο κατάλογος του Εθνικού Ιδρύμα-
τος Ερευνών είναι σήμερα γενικά αποδε-
κτός και περιλαμβάνει  3 γυναίκες και 21 
άνδρες.  Ακολουθεί ο κατάλογος από το 
μεγαλυτερο προς το μικρότερο σε ηλικία 
θύμα. 
1. Αργυροπούλου Αικατερίνη σύζυ-
γος Αγγελή, 76 ετών, κάτοικος Κέννεντυ 
και Καλύμνου, Άγιοι Ανάργυροι Αττικής. 
Στις 10.00 της 17.11.1973, ενώ βρισκόταν 
στην αυλή του σπιτιού της, τραυματίστηκε 
στην πλάτη από σφαίρα. Διακομίστηκε 
στην κλινική «Παμμακάριστος» (Κάτω 
Πατησιά), όπου νοσηλεύτηκε επί ένα μήνα 
και κατόπιν μεταφέρθηκε στο σπίτι της, 
όπου πέθανε συνεπεία του τραύματος 
της μετά από ένα εξάμηνο (Μάιος 1974).  
Εμφανέστατος ο λόγος αμφιβολίας. Η ηλι-

κία της τι εχει να κάνει με την εξέγερση 
των φοιτητών? Η απόσταση απ το πολυ-
τεχνείο, και η μη συμμετοχή της στην εξέ-
γερση προσθέτει στις αμφιβολίες.
2. Κουμπος Ανδρέας του Στέργιου, 63 
ετών, βιοτέχνης, από την Καρδίτσα, κάτοι-
κος Αμαλιάδας 12, Κολωνός. Γύρω στις 
11.00 με 12.00 της 18.11.1973, ενώ βάδιζε 
στη διασταύρωση των οδών Γ' Σεπτεμ-

βρίου και Καπιστριού, τραυματίστηκε στη 
λεκάνη από πυρά μυδραλίου τεθωρακι-
σμένου στρατιωτικού οχήματος. Μετα-
φέρθηκε στο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών 
του Ε.Ε.Σ., κατόπιν στο Ρυθμιστικό Κέντρο 
Αθηνών και τέλος στο Κ.Α.Τ., όπου και 
πέθανε στις 30.1.1974. Η εκτός φοιτητικής 
ιδιότητος η μεγάλη ηλικία, και η εκτός των 
τοίχων του πολυτεχνείου θάνατος του, μια 
μέρα μετα το πολυτεχνείο δημιουργούν  
αμφισβητήσεις.
3. Παπαϊωάννου Δημήτριος, 60 ετών, 
διευθυντής ταμείου αλευροβιομηχάνων, 
κάτοικος Αριστομένους 105, Αθήνα. Γύρω 
στις 11.30 της 17.11.1973, ενώ βρισκόταν 
στην πλατεία Ομονοίας, προσβλήθηκε 
από δακρυγόνα αέρια που έριχνε η Αστυ-
νομία. Μεταφέρθηκε στο Σταθμό Πρώτων 
Βοηθειών του Ε.Ε.Σ., όπου διαπιστώθηκε 
ο θάνατος του, συνεπεία εμφράγματος. 
Να μην επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα 
αλλα ούτε καν αναφέρεται η λέξη πολυτε-
χνείο στο ιστορικό του θανάτου του.
4. Παπαθανασίου Αλέξανδρος του 
Σπυρίδωνος, 59 ετών, συνταξιούχος εφο-
ριακός, από το Κερασφόρο Αιτωλοακαρ-
νανίας, κάτοικος Νάξου 116, Αθήνα. Στις 
13.30 της 18.11.1973, ενώ βάδιζε με τις 
ανήλικες κόρες του στη διασταύρωση των 
οδών Δροσοπούλου και Κύθνου, απένα-
ντι από το ΙΣΤ' Αστυνομικό Τμήμα, βρέ-
θηκε εν μέσω πυρών, προερχομένων από 

τους αστυνομικούς του Τμήματος, με απο-
τέλεσμα να πάθει συγκοπή. Μεταφέρθηκε 
στο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών, όπου δια-
πιστώθηκε ο θάνατος του. Ξανά ο κοι-
νός παρονομαστής είναι  ο εκτός πολυτε-
χνείου και έμμεσος θάνατος όχι από πυρά 
αλλα από συγκοπή μια μέρα μετα το πολυ-
τεχνείο χωρις να εχει λάβει μέρος στην 
εξέγερση.

5. Μιχαήλ Σωκράτης, 57 ετών, εμπει-
ρογνώμων ασφαλιστικής εταιρείας, κάτοι-
κος Περιστερίου Αττικής. Στις 16.11.1973, 
μεταξύ 21.00 και 22.30, ενώ βρισκό-
ταν μεταξύ των οδών Μπουμπούνας και 
Σόλωνος, προσβλήθηκε από δακρυγόνα 
αέρια που έριχνε η Αστυνομία κατά των 
διαδηλωτών, με αποτέλεσμα να υποστεί 
απόφραξη της αριστερά στεφανιαίας. 
Μεταφέρθηκε ημιθανής στο Σταθμό Πρώ-
των Βοηθειών του Ε.Ε.Σ. (Γ Σεπτεμβρίου), 
όπου και πέθανε. Να μη λέω τα ιδιά πράγ-
ματα ρε παιδιά κρίνε τε μονοί σας.
6. Κοντομάρης Σπυρίδων του Αναστα-
σίου, 57 ετών, δικηγόρος (πρώην βου-
λευτής Κερκύρας της Ένωσης Κέντρου), 
κάτοικος Αγίου Μελετίου, Αθήνα. Στις 
16.11.1973, γύρω στις 20.30-21.00, ενώ 
βρισκόταν στη διασταύρωση οδών Γεωρ-
γίου Σταύρου & Σταδίου, προσβλήθηκε 
από δακρυγόνα αέρια που έριχνε η Αστυ-
νομία κατά των διαδηλωτών, με αποτέλε-
σμα να υποστεί έμφραγμα του μυοκαρ-
δίου. Μεταφέρθηκε στο Σταθμό Πρώτων 
Βοηθειών του Ε.Ε.Σ., όπου διαπιστώθηκε 
ο θάνατος του. Και ξανά έμφραγμα  και 
ξανά μια απ τα ίδια…
7. Κολινιάτης Ευστάθιος, 47 ετών, 
από τον Πειραιά, κάτοικος Νικοπόλεως 
4, Καματερό Αττικής. Χτυπήθηκε στις 
18.11.1973 από αστυνομικούς με συμπα-
γείς ράβδους, και υπέστη κρανιοεγκε-

φαλικές κακώσεις, συνεπεία των οποίων 
πέθανε στις 21.11.1973. Εδώ σίγουρα 
πρόκειται για αστυνομική βία και σίγουρα 
έχομε ένα θύμα της δικτατορίας , αλλα 
έγινε μια μέρα μετα το πολυτεχνείο και 
πάλι μακριά απ αυτό. 
8. Γεριτσίδης Γεώργιος του Αλεξάν-
δρου, 47 ετών, εφοριακός υπάλληλος, 
κάτοικος Ελπίδος 29, Νέο Ηράκλειο Αττι-
κής. Στις 12.00 της 17.11.1973, ενώ βρι-
σκόταν μέσα στο αυτοκίνητο του στα 
Νέα Λιόσια, τραυματίστηκε θανάσιμα 
στο κεφάλι από πυρά που τρύπησαν τον 
ουρανό του αυτοκινήτου. Μεταφέρθηκε 
στο Ρυθμιστικό Κέντρο Αθηνών, όπου 
πέθανε αυθημερόν. Πολυτεχνείο γιοκ! 
Ούτε στην εξέγερση ήταν, ούτε στο πολυ-
τεχνείο. Απλά προστέθηκε αυθαίρετα στη 
λίστα νέκρων του  πολυτεχνείου.
9. Παντελεάκης Κυριάκος του Δημη-
τρίου, 44 ετών, δικηγόρος, από την 
Κροκέα Λακωνίας, κάτοικος Φερρών 5, 
Αθήνα. Στις 12.00 με 12.30 το μεσημέρι 
της 18.11.1973, ενώ βάδιζε στη διασταύ-
ρωση των οδών Πατησίων και Γλάδστω-
νος, τραυματίστηκε θανάσιμα από πυρά 
διερχομένου άρματος μάχης. Μεταφέρ-
θηκε στο Ρυθμιστικό Κέντρο Αθηνών, 
όπου και πέθανε στις 27.12.1973. Εκτός 
πολυτεχνείου νεκρός, και  μια μέρα μετα 
το πολυτεχνείο αλλα σίγουρα θύμα της 
δικτατορίας.
10. Καράκας Αλέξανδρος Βασίλειος 
(Μπασρί), 43 ετών, Αφγανός τουρκικής 
υπηκοότητας, ταχυδακτυλουργός, κάτοι-
κος Μύρων 10, Άγιος Παντελεήμονας, 
Αθήνα. Στις 13.00, της 17.11.1973, ενώ 
βάδιζε με τον 13χρονο γιο του στη δια-
σταύρωση των οδών Χέϋδεν και Αχαρ-
νών, τραυματίστηκε θανάσιμα στην κοι-
λιά από ριπή μυδραλίου τεθωρακισμένου 
στρατιωτικού οχήματος. Μεταφέρθηκε 
απευθείας στο νεκροτομείο, όπου δια-
πιστώθηκε ο θάνατος του. Εκτός πολυτε-
χνείου, Τούρκος, υπήκοος δεν ειχε λάβει 
καν μέρος στην εξέγερση, αλλά σίγουρα  
ήταν θύμα της δικτατορίας. 
11. Κυριακόπουλος Δημήτριος του 
Αντωνίου, 35 ετών, οικοδόμος, από 
τα Καλάβρυτα, κάτοικος Περιστερίου 
Αττικής. Κατά τις βραδινές ώρες της 
16.11.1973 ενώ βρισκόταν στην περιοχή 
του Πολυτεχνείου, προσβλήθηκε από 
δακρυγόνα αέρια και στη συνέχεια χτυ-
πήθηκε από αστυνομικούς με συμπαγείς 
ράβδους, με αποτέλεσμα να πεθάνει από 
οξεία ρήξη αορτής τρεις ημέρες αργό-
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Η 
Υπουργός Τουρισμού κα Έλενα 
Κουντουρά συναντήθηκε με τον Υ-
πουργό Τουρισμού του Οντάριο κ. 
Μichael Tibollo,  στο πλαίσιο επί-

σκεψής της και προγραμματισμένων επαφών 
στο Τορόντο για την περαιτέρω προώθηση 
του ελληνικού τουρισμού στον Καναδά.
Στη συνάντηση των δύο Υπουργών συμμε-
τείχαν  ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο 
Τορόντο κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης  και   η 
Προϊσταμένη του ΕΟΤ Εξωτερικού Αμερι-

κής και Καναδά κα Γκρέτα Καματερού. Επί-
σης, παρέστη η βουλευτής της Πολιτείας του 
Οντάριο και υφυπουργός Υγείας, κα Effie 
Triantafilopoulos.
Ο  κ. Tibollo συνεχάρη  την Ελληνίδα Υπουργό 
για την επιτυχία του ελληνικού τουρισμού και 
ζήτησε να ενημερωθεί για την εθνική τουρι-
στική πολιτική της Ελλάδας και τις καλές πρα-
κτικές που εφάρμοσε την τελευταία τετραετία 
και οδήγησαν στις υψηλότερες επιδόσεις όλων 
των εποχών σε όλα τα τουριστικά μεγέθη. 
Η κα Κουντουρά επίσης αναφέρθηκε στη στα-
θερή διψήφια αύξηση του τουριστικού ρεύ-
ματος από τον Καναδά προς τη χώρα μας τα 
τελευταία χρόνια, όπως επίσης και στη στρα-
τηγική για το 2019, όπου επιδιώκεται μέσω 
νέων συνεργασιών νέα άνοδος στις αφίξεις 
και τα τουριστικά έσοδα, και τα πρώτα μηνύ-
ματα είναι θετικά. 
Ο κ. Tibollo ευχαρίστησε την Υπουργό για την 
εκτενή  ενημέρωση γύρω από τα ζητήματα 
στρατηγικής στην ανάπτυξη του τουρισμού, 
και τόνισε τα οικονομικά οφέλη από την ανά-
πτυξη του τουρισμού μεταξύ της Ελλάδας και 
της Πολιτείας του Οντάριο. 
Συζήτησαν επίσης για τις δυνατότητες προώ-
θησης συγκεκριμένων δράσεων στο Οντά-
ριο που συνδέονται με τους τομείς του πολι-
τισμού, του αθλητισμού και της εκπαίδευσης 
και που συμβάλλουν στην περαιτέρω προ-
βολή της Ελλάδας και του ελληνικού τουρι-
σμού. 

Η Υπουργός Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά με 
τον Υπουργό Τουρισμού της Πολιτείας του Οντάριο 
κ. Μichael Tibollo και Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας 

στο Τορόντο κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδη

Η Υπουργός Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά με τον Υπουργό Τουρισμού της Πολιτείας του Οντάριο κ. 
Μichael Tibollo, το Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδη και την ελληνική 

καταγωγής βουλευτή της Πολιτείας του Οντάριο και υφυπουργό Υγείας, κα Effie Triantafilopoulos

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη της Υπουργού Τουρισμού κας Έλενας Κουντουρά στο Υπουργείο 
Τουρισμού της Πολιτείας του Οντάριο του Καναδά

Συνάντηση της Υπ. Τουρισμού 
Έλενας Κουντουρά με τον Υπ. 

Τουρισμού του Οντάριο Michael 
Tibollo για την προώθηση του 

ελληνικού τουρισμού 



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ34 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

11 Ιανουαρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

Μ
ε την ολοκλήρωση των εκδηλώ-
σεων, αλλά και της έκθεσης την 
επόμενη εβδομάδα, ολοκληρώ-
νεται ο κύκλος της επετείου 125 

ετών από την άφιξη των πρώτων Ελλήνων με-
ταναστών στην πόλη του Πίτσμπουργκ, επε-
σήμανε στον «Ε.Κ.», ο Δρ Νικόλαος Γιαννου-
κάκης (Nick Giannoukakis) γραμματέας του 
American Hellenic Foundation of Western 
Pennsylvania (AHFWP).
Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι καθώς δεν έχει 
αδελφοποιηθεί το Πίτσμπουργκ με κάποια 
ελληνική πόλη, ο ο δήμαρχος, κ. Ουίλιαμ 
Πεντούτο (William Peduto), προέτρεψε, δια 
της συνεργασίας του, να αρχίσουν οι σχετικές 
διαδικασίες.
Στόχος, είπε ο Δρ Γιαννουκάκης, είναι μέχρι 
το 2020 να γίνουν τα εγκαίνια αδελφοποίη-
σης. «Με πολλή χαρά, συμφωνήσαμε με τον 
Δήμαρχο, με την άφιξη του Νέου Ετους, να 
αρχίσουμε τις διαδικασίες», πρόσθεσε.
Ειδικότερα, όσον αφορά στις εκδηλώσεις 
για τα 125 χρόνια παρουσίας Ελλήνων στο 
Πίτσμπουργκ, ολοκληρώνονται με το ιστο-
ρικό έκθεμα που λαμβάνει χώρα αυτή την 
εβδομάδα (μέχρι και το τελος της 6ης Ιανου-
αρίου) στην Κύρια Αίθουσα του Δημαρχείου 
της Πόλης του Πίττσμπουργκ.
Οπως υπενθύμισε ο Δρ Γιαννουκάκης, τον 
Δεκέμβριο του 1893, φθάνουν στην πόλη του 
Πίττσμπουργκ οι πρώτοι μετανάστες απο την 

Ελλάδα (οι περισσότεροι απο τις βορειοανα-
τολικές μεγαλοπόλεις των ΗΠΑ) και αμέσως 
αρχίζουν δια της σκληρής εργασίας στα ορυ-
χεία, τα χαλυβουργεία, και ως εργολάβοι, την 
δόμηση της βάσης μιας λαμπρής κοινότητας.
Η κοινότητα αυτή, είπε, «για τα χρόνια 
εκείνα, και υπό τις τότε συνθήκες, ξεπέρασε 
τους άθλους και τις επιτυχίες τον Ελλήνων 
στις μεγαλύτερες πόλεις των ΗΠΑ οι οποίες 
είχαν μεγαλύτερο πλυθισμό και γεωγραφική 
επέκταση».
Το 1906, η κοινότητα λαμβάνει την άδεια 

ενσωμάτωσης ως νόμιμο φυσικό πρόσωπο. 
Το 1920 έχουν εξελιχθεί πολλοί μετανάστες 
ως ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, εστια-
τορίων, καφενείων, κομμωτηρίων, ακόμα και 
ως οργανωτές του πρώτου κινηματογράφου 
της πόλης (Αντωνόπουλος και Μπαζιώτης).
Μεταξύ αυτών, βρίσκονται ιατροί, δικηγό-
ροι, και τραπεζίτες (στελέχη στην επενδυτική 
επιχείρηση της οικογένειας Mellon η οποία 
αργότερα εξελίσσεται στην περίφημη Mellon 
Bank).
Ο πρώτος οργανωμένος παναμερικανικός 

ενωτικός και εκπαιδευτικός Ελληνοαμερι-
κανικός οργανισμός δημιουργείται στο Πίτ-
τσμπουργκ (Greek American Progressive 
Association, GAPA) πρίν ακόμα συγκροτηθεί 
η AHEPA, με πλούσια δραστηριότητα. Πολλές 
άλλες οργανώσεις συγκροτούνται την ίδια 
εποχή (Η ΕΝΩΣΙΣ, εθνικοτοπικές αδελφότη-
τες, και ελληνεκπαιδευτικά σωματεία).
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος της Πόλης, 
μαζί με το Δοικητικό Συμβούλιο, εξέδωσαν 
Προκήρυξη για τη σημαντική αυτή Επέτειο.
Στην Αίθουσα του Δημάρχου παρευρέθη-
καν εκπρόσωποι των διαφόρων Ελληνοαμε-
ρικανικών οργανισμών και σωματείων της 
περιοχής του Πίιττσμπουργκ (AHEPA, GAPA, 
American Hellenic Foundation of Western 
Pennsylvania, Pan-Icarian Brotherhood, 
Pan-Cretan Fraternity, Greek Nationality 
Room Committee of the Nationality Rooms 
Program at the University of Pittsburgh), 
συνεορτάζοντας την Προκήρυξη επισήμως.
Ο δήμαρχος της πόλης, κ. William Peduto, 
στην ομιλία του τόνισε τον ρόλο και την συμ-
βολή των Ελλήνων μεταναστών στην εξέλιξη 
της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, τόσο 
στο επίπεδο το οικονομικό, αλλα περισσό-
τερο στην εξέλιξη και διαμόρφωση του πνεύ-
ματος των πολιτών της περιοχής να στρα-
φούν προς την φιλοξενία και την διακονία 
στον «ξένο» δια της αγάπης και του γνωστού 
ελληνικού φιλότιμου.

Τιμήθηκε η επέτειος 125 χρόνων της άφιξης 
των πρώτων Ελλήνων στο Πίτσμπουργκ

ΠΗΓΗ: SOFIATIMES.COM
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Ί
σως δεν είναι πολλοί όσοι μπορούν να 
συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της α-
πώλειας για τον Ελληνισμό του ομογε-
νή επιχειρηματία και πραγματικά φι-

λανθρώπου, χωρίς να αυτοδιαφημίζεται, 
Νίκου Μούγιαρη. Ένας άνθρωπος απόλυτα 
αυτοδημιούργητος, με την αξία της εταιρίας 
καλλυντικών MANA PRODUCTS που ίδρυ-
σε στις Ηνωμένες Πολιτείες, να κυμαίνεται 
στο δισεκατομμύριο… Πέρα από ένας πά-
μπλουτος επιχειρηματίας, ήταν ένας άνθρω-
πος που πάντα πίστευε στην ισχύ του ενός, 
του καθένα από εμάς. Πίστευε ότι κάθε άτο-
μο, αν το αποφάσιζε, μπορούσε να κάνει τη 
διαφορά, να βάλει το δικό του λιθαράκι… 
και το έκανε πράξη στη ζωή του.
Ο άνθρωπος αυτός έφυγε χθες στη Νέα 
Υόρκη νικημένος από τον καρκίνο σε πολύ 

μικρή ηλικία. Ήταν ο ηγέτης του HALC 
(Hellenic American Leadership Council) που 
είχε πετύχει το τελευταίο διάστημα μεγάλες 
νίκες κατά της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον, 
έχοντας παίξει ενεργό ρόλο στο να ανοίξουν 
τα μάτια ορισμένων γραφειοκρατών τόσο 
για το θέμα των ρωσικών S-400 όσο και γι’ 
αυτό των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35.
Ο Νίκος Μούγιαρης, ένας απίστευτα γλυ-
κός και προσηνής άνθρωπος για όσους 
είχαν την τιμή να τον γνωρίσουν (μεταξύ των 
οποίων και το DP), ήταν ένας φτωχός φοι-
τητής από την Κύπρο όταν μετέβη στις ΗΠΑ 
σε ηλικία 19 ετών, το 1964. Είχε γεννηθεί 
στις 23 Φεβρουαρίου του 1945. Στις ΗΠΑ, 
κατάφερε να σπουδάσει χημικός μηχανι-

κός στα πανεπιστήμια Rutgers και St. John’s 
Universities και με δάνειο 6.000 δολαρίων 
ίδρυσε την εταιρία Mana Products, Inc., που 
συγκαταλέγεται στις κορυφαίες του κόσμου 
στον τομέα των καλλυντικών.
Εκτός από τις τρομερές προσπάθειες που 
κατέβαλλε στον τομέα της βοήθειας των 
υποθέσεων του Ελληνισμού (Ελλαδι-
κού και Κυπριακού εξίσου), ενίσχυε την 
έδρα «Οδυσσέας Ελύτης» στο πανεπιστή-
μιο Rutgers, Τα «Χωριά SOS» και σειρά 
άλλων οργανώσεων σε Ελλάδα και Κύπρο. 
Συντηρούσε ορφανοτροφείο για παιδιά 
των οποίων οι γονείς πέθαναν από τον ιό 
έμπολα, μόρφωνε νέες γυναίκες στο Κον-
γκό.
Η απώλεια είναι τεράστια. Το κενό δυσα-
ναπλήρωτο. Η αξία του ανθρώπου αποδει-

κνύεται από το ότι πολλοί που θα διαβά-
σουν το κείμενο, θα αναρωτηθούν “μα πώς 
δεν τον ξέραμε”; Δεν τον γνώριζαν πολλοί, 
διότι δεν επεδίωκε την προβολή. Ήταν εξαι-
ρετικά απλός και ανθρώπινος. Ήταν ο εαυ-
τός του όπου και να βρισκόταν. Δεν προ-
σποιούνταν, μιλούσε απλά και κατανοητά. 
Δεν παρίστανε τον σημαντικό. Ήταν σημα-
ντικός…
Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την παρουσία του, 
μαζί με μια σειρά “φτασμένων” Ελληνοαμε-
ρικανών, κατά η διάρκεια συνεδρίου για την 
ελληνική οικονομία σε κεντρικό ξενοδοχείο 
της Αθήνας. Εκεί συμμετείχε μαζί με μερι-
κούς ακόμα διακεκριμένους και προβεβλη-
μένους Ελληνοαμερικανούς επιχειρηματίες, 

κάποιοι εκ των οποίων απασχόλησαν την 
ελλαδική επιχειρηματική δημοσιότητα με 
κάποια αφορμή.
Ο αείμνηστος Νίκος Μούγιαρης, δεν είχε 
διστάσει να εγκαλέσει όσους επεδίωκαν να 
επενδύσουν στην Ελλάδα έχοντας εξασφα-
λισμένο κέρδος, μη εξαιρώντας τους παρι-
σταμένους. Είχε ζητήσει – προ(σ)καλέσει για 

– την ίδρυση ταμείου με συνεισφορά σημα-
ντικών χρηματικών ποσών, τα οποία οι ομο-
γενείς επιχειρηματίες θα ήταν διατεθειμένοι 
ακόμα και να τα χάσουν, για να βοηθηθεί η 
κοινότητα των νεοφυών επιχειρήσεων νέων 
ανθρώπων στην Ελλάδα, των αποκαλούμε-

νων “start ups“.
Και εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρί-
ζουμε, προχώρησε μόνος του κάνοντας τα 
λόγια έργα. Χωρίς να τον πάρει χαμπάρι 
κανείς. Και δεν έδινε μόνο χρήματα. Συμ-
βούλευε, άνοιγε πόρτες… Γι’ αυτό η απώ-
λεια είναι τεράστια. Διότι το παράδειγμα 
που έδινε και η στάση που τηρούσε, απλά 

σε έκανε να αναρωτιέσαι αν ήταν αλήθεια, ή 
επρόκειτο για κάποιο επικοινωνιακό δημι-
ούργημα. Έφυγε νωρίς… Ήταν μόλις 73 
ετών. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκε-
πάσει…

Νίκος Μούγιαρης: Εφυγε από τη ζωή ένας 
ξεχωριστός ομογενής επιχειρηματίας
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τερα, στις 19.11.1973, ενώ μεταφερόταν 
στο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ. 
Θύμα του πολυτεχνείου και της δικτατο-
ρίας.
12. Μαρίνος Σπύρος του Διονυσίου, 
επονομαζόμενος Γεωργαράς, 31 ετών, 
ιδιωτικός υπάλληλος, από την Εξωχώρα 
Ζακύνθου. Κατά τις βράδυνες ώρες της 
16.11.1973, ενώ βρισκόταν στην περιοχή 
του Πολυτεχνείου, κτυπήθηκε από αστυ-
νομικούς με συμπαγείς ράβδους, και υπέ-
στη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μετα-
φέρθηκε στο Θεραπευτήριο Πεντέλης, 
όπου πέθανε τη Δευτέρα, 19.11.1973, 
από οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. 
Τάφηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, όπου 
στις 9.9.1974, έγινε τελετή στη μνήμη του. 
Σίγουρα θύμα του Πολυτεχνείου και της 
δικτατορίας.
13. Φάμελλος Βασίλειος του Πανα-
γιώτη, 26 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος, 
από τον Πύργο Ηλείας, κάτοικος Κάσου 
1, Κυψέλη, Αθήνα. Στις 16.11.1973, γύρω 
στις 23.30, τραυματίστηκε θανάσιμα στο 
κεφάλι από πυρά της φρουράς του Υπουρ-
γείου Δημοσίας Τάξεως. Μεταφέρθηκε 
από διαδηλωτές στο Σταθμό Πρώτων 
Βοηθειών του Ε.Ε.Σ. και από εκεί, νεκρός 
πλέον, στο Ρυθμιστικό Κέντρο Αθηνών. 
Θύμα της δικτατορίας αλλα όχι στο πολυ-
τεχνείο.
14. Μαρκούλης Νικόλαος του Πέτρου, 
24 ετών, εργάτης, από το Παρθένι Θεσ-

σαλονίκης, κάτοικος Χρηστομάνου 67, 
Σεπόλια, Αθήνα, εργάτης. Κατά τις πρω-
ινές ώρες της 17.11.1973, ενώ βάδιζε 
σ την πλατεία Βάθης, τραυματίστηκε 
στην κοιλιά από ριπή στρατιωτικής περι-
πόλου. Μεταφέρθηκε στο Ρυθμιστικό 
Κέντρο Αθηνών, όπου πέθανε τη Δευτέρα 
19.11.1973. Εκτός πολυτεχνείου νεκρός, 
αλλα θύμα της δικτατορίας
15. Καραμανής Μάρκος του Δημητρίου, 
23 ετών, ηλεκτρολόγος, από τον Πειραιά, 
κάτοικος Χίου 35, Αιγάλεω. Στις 10.30 
περίπου το πρωί της 17.11.1973, ενώ βρι-
σκόταν στην ταράτσα πολυκατοικίας επί 
της πλατείας Αιγύπτου 1, τραυματίστηκε 
θανάσιμα στο κεφάλι από πυρά της στρα-
τιωτικής φρουράς που ενέδρευε στην 
ταράτσα του Ο.Τ.Ε. (αυτουργός ο ανθυπο-
λοχαγός Νίκος Λυμπέρης, 573ου Τάγμα-
τος Πεζικού). Μεταφέρθηκε στην κλινική 
«Παντάνασσα» (πλατεία Βικτωρίας), όπου 
διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Θύμα της 
δικτατορίας αλλα όχι του πολυτεχνείου, 
δεν έλαβε μέρος καν στην εξέγερση.
16. Μικρώνης Ιωάννης του Αγγέλου, 22 
ετών, φοιτητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, 
από την Άνω Αλισσό Αχαΐας. Συμμε-
τείχε στην κατάληψη του Πανεπιστημίου 
Πατρών. Χτυπήθηκε μετά τα γεγονότα, 
υπό συνθήκες που παραμένουν ακόμη 
αδιευκρίνιστες. Συνεπεία της κακοποίη-
σης του υπέστη ρήξη του ήπατος, εξαι-
τίας της οποίας πέθανε στις 17.12.1973 

στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου 
νοσηλευόταν. Σύμφωνα με ορισμένες 
ενδείξεις, ο τραυματισμός του συνέβη 
στην Πάτρα, άλλες όμως πληροφορίες 
τον τοποθετούν στην Αθήνα. Η περίπτωση 
του παραμένει υπό έρευνα. Αμφιβολίες 
πολλές όπως βλέπετε, δύσκολο να πει 
κανεις.
17. Σαμούρης Γεώργιος του Ανδρέα, 
22 ετών, φοιτητής Παντείου, από την 
Πάτρα, κάτοικος πλατείας Κουντουρι-
ώτου 7, Κουκάκι. Στις 16.11.1973 γύρω 
στις 24.00, ενώ βρισκόταν στην ευρύ-
τερη περιοχή του Πολυτεχνείου (Καλλι-
δρομίου και Ζωσιμάδων), τραυματίστηκε 
θανάσιμα στον τράχηλο από πυρά της 
αστυνομίας. Μεταφέρθηκε στο πρόχειρο 
ιατρείο του Πολυτεχνείου, όπου απεβί-
ωσε. Από εκεί μεταφέρθηκε στο Σταθμό 
Πρώτων Βοηθειών του Ι.Κ.Α. Ανακριβώς 
είχε αναφερθεί αρχικά από την Αστυνο-
μία ως «Χαμουρλής». Θύμα του πολυτε-
χνείου σίγουρα.
18. Τόριλ Μαργκρέτα Ενγκελαντ, 22 
ετών, φοιτήτρια από το Μόλντε της Νορ-
βηγίας.[9] Στις 16.11.1973, γύρω στις 
23.30, τραυματίστηκε θανάσιμα στο στή-
θος από πυρά της φρουράς του Υπουρ-
γείου Δημοσίας Τάξεως. Μεταφέρθηκε 
από διαδηλωτές στο ξενοδοχείο «Ακρο-
πόλ» και αργότερα, νεκρή ήδη, στο 
Σταθμό Πρώτων Βοηθειών του Ι.Κ.Α. Ανα-
κριβώς είχε αναφερθεί αρχικά από την 
Αστυνομία ως «Αιγυπτία Τουρίλ Τεκλέτ» 
και η παρεξήγηση αυτή επιβιώνει ακόμη 
σε κάποιους «καταλόγους νεκρών». Φαι-
νεται να ειναι θύμα του πολυτεχνείου.
19. Μυρογιάννης Μιχαήλ του Δημη-
τρίου, 20 ετών, ηλεκτρολόγος, από τη 
Μυτιλήνη, κάτοικος Ασημάκη Φωτήλα 
8, Αθήνα. Στις 12.00 το μεσημέρι της 
18.11.1973, ενώ βάδιζε στη διασταύρωση 
των οδών Πατησίων και Στουρνάρη, τραυ-
ματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι από πυρά 
περιστρόφου αξιωματικού του Στρατού 
(αυτουργός ο συνταγματάρχης Νικόλαος 
Ντερτιλής). Μεταφέρθηκε στο Σταθμό 
Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ. σε κωμα-
τώδη κατάσταση και κατόπιν στο Ρυθ-
μιστικό Κέντρο Αθηνών, όπου πέθανε 
αυθημερόν. Εκτός πολυτεχνείου θύμα της 
δικτατορίας, σκοτώθηκε μια μέρα μετα. 
Κρίνετε εσείς αν ανήκει στο κατάλογο 
νέκρων του Πολυτεχνείου.
20. Καραγεώργης Στυλιανός του Αγα-
μέμνονος, 19 ετών, οικοδόμος, κάτοικος 
Μιαούλη 38, Νέο Ηράκλειο Αττικής. Στις 
10.15 το πρωί της 17.11.1973, ενώ βρι-
σκόταν μαζί με άλλους διαδηλωτές στην 
οδό Πατησίων, μεταξύ των κινηματογρά-
φων «ΑΕΛΑΩ» και «ΕΛΛΗΝΙΣ», τραυμα-
τίστηκε από ριπή πολυβόλου που έριξε 
εναντίον τους περίπολος πεζοναυτών που 
επέβαινε ενός τεθωρακισμένου οχήματος. 
Μεταφέρθηκε στο Κ.Α.Τ., όπου πέθανε 
μετά από 12 μέρες, στις 30.11.1973. Θύμα 
της δικτατορίας Ναι θύμα του πολυτε-
χνείου Όχι.
21.Κομνηνός Διομήδης του Ιωάννη, 
17 ετών, μαθητής, κάτοικος Λευκάδος 
7, Αθήνα. Στις 16.11.1973, μεταξύ 21.30 
και 21.45, ενώ βρισκόταν μαζί με άλλους 
διαδηλωτές στη διασταύρωση των οδών 

Αβέρωφ & Μάρνη, τραυματίστηκε θανά-
σιμα στην καρδιά από πυρά που έριξαν 
εναντίον του άνδρες της φρουράς του 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Μεταφέρ-
θηκε στο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών του 
Ε.Ε.Σ. και από εκεί, νεκρός πλέον, στο Ρυθ-
μιστικό Κέντρο Αθηνών (όπως λεγόταν 
τότε το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο). Εκτός 
πολυτεχνείου αλλα πολύ κοντά σ αυτό.
22.Μπεκιάρη Βασιλική του Φωτίου, 17 
ετών, εργαζόμενη μαθήτρια, από τα Αμπε-
λάκια Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας, κάτοι-
κος Μεταγένους 8, Νέος Κόσμος. Στις 
12.00 το μεσημέρι της 17.11.1973, ενώ 
βρισκόταν στην ταράτσα του σπιτιού της, 
τραυματίστηκε θανάσιμα στον αυχένα 
από πυρά. Μεταφέρθηκε στο Ρυθμιστικό 
Κέντρο Αθηνών και στη συνέχεια στον 
«Ευαγγελισμό», όπου πέθανε αυθημερόν. 
Σίγουρα εκτός πολυτεχνείου χωρις να εχει 
λάβει μέρος στην εξέγερση του. 
23. Σπαρτίδης Αλέξανδρος του Ευστρα-
τίου, 16 ετών, μαθητής, από τον Πει-
ραιά, κάτοικος Αγίας Λαύρας 80, Αθήνα. 
Στις 10.30 με 11.00 περίπου το πρωί της 
17.11.1973, ενώ βάδιζε στη διασταύρωση 
των οδών Πατησίων και Κότσικα, τραυ-
ματίστηκε θανάσιμα στην κοιλιά από 
πυρά της στρατιωτικής φρουράς που ενέ-
δρευε στην ταράτσα του Ο.Τ.Ε. (αυτουρ-
γός ο ανθυπολοχαγός Νίκος Λυμπέρης, 
573ου Τάγματος Πεζικού). Με διαμπερές 
τραύμα μεταφέρθηκε στο Κ.Α.Τ., όπου 
τον βρήκε νεκρό ο πατέρας του. Θύμα της 
δικτατορίας αλλα σε κάποια απόσταση 
απ το πολυτεχνείο κοντά στο πεδίο του 
Άρεως.
24. Θεοδώρας Δημήτρης του Θεοφά-
νους, 5 1/2 ετών, κάτοικος Ανακρέοντος 
2, Ζωγράφου. Στις 13.00, της 17.11.1973, 
ενώ διέσχιζε με τη μητέρα του τη δια-
σταύρωση της οδού Ορεινής Ταξιαρχίας 
με τη λεωφόρο Παπάγου στου Ζωγρά-
φου, τραυματίσ τηκε θανάσιμα σ το 
κεφάλι από πυρά στρατιωτικής περιπό-
λου με επικεφαλής αξιωματικό (πιθανόν ο 
ίλαρχος Σπυρίδων Σταθάκης του Κ.Ε.Τ/Θ), 
που βρισκόταν ακροβολισμένη στο λόφο 
του Αγίου Θεράποντος. Εξέπνευσε ακαρι-
αία και όταν μεταφέρθηκε στο Νοσοκο-
μείο των Παίδων, απλώς διαπιστώθηκε ο 
θάνατος του. Παιδάκι, θύμα της δικτατο-
ρίας στου Ζωγράφου, αλλα  καμία σχέση 
με το πολυτεχνείο και την εξέγερση. 

Συμπερασματικά  
Πρώτος μύθος:  «Η  νεολαία της Ελλάδος  
πρωτοστάτησαν στο Πολυτεχνείο» 12 (οι 
μισοί) ήταν πανω από 31 χρονών  Από 
τους υπόλοιπους 12, ένα ήταν παιδάκι 
μόλις 5.5 χρονών και 11 ήταν «νεολαίοι». 
Δεύτερος μύθος:  «Οι  φοιτητές και μαθη-
τές πρωτοστάτησαν στο Πολυτεχνείο» 
Όπως διαβάσατε μόνο 3 ήταν φοιτητές και 
3 μαθητές, δηλαδή 6 απ τους 24 νεκρούς.
Τριτος Μύθος: ¨»Οι ήρωες του Πολυτε-
χνείου σκοτωθήκαν στο προαύλιο του 
Πολυτεχνείου». Όπως διαβάσατε μόνο 
4-5  από τους 24 βρισκόντουσαν στο 
Πολυτεχνείο. 
Και τώρα ξέρετε όλη την ιστορια του 
Πολυτεχνείου να σχηματίσετε τη δική σας 
γνώμη!

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 29
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Επιφάνεια, Τάρπον Σπρινγκς Φλόριδα:
Γιατί μόνο αγόρια να ανασύρουν τον σταυρό;

Γ
ιά 113 χρόνια η παράδοση συ-
νεχίζεται στο ''ελληνικό χωριό'' 
Τάρπον Σπρινγκς δυτ. Φλόρι-
δας, με τα Επιφάνεια ή Θεοφά-

νεια. Στην τελετή, που προσελκύει χι-
λιάδες πολίτες, δίνεται προβολή από 
τα ΜΜΕ, ενώ τον σταυρό στα νερά του 
κόλπου, ρίχνει -παραδοσιακά- ο αρχι-
επίσκοπος Αμερικής. Τα Επιφάνεια στο 
Τάρπον Σπρίνγκς, είναι φημισμένα και 
τα μεγαλύτερα στο δυτικό ημισφαίριο. 
Θεωρούνται επίσημη τελετή της Πολι-
τείας Φλόριδας. Ακόμα και ο Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος τα είχε τιμήσει πριν 95 
χρόνια.
Η κορύφωση της τελετής είναι η ρήψη 
του σταυρού στην θάλασσα από τον 
αρχιεπίσκοπο και η προσπάθεια 50+ 
νεαρών, που κάνουν βουτιά, γιά να 
τον ανασύρουν. Ο ''τυχερός'' έχει την 
''ευλογία'' γιά έναν χρόνο. Οι νεαροί 
που κάνουν βουτιά γιά ανάσυρση του 
σταυρού, πρέπει να είναι, το ελάχιστο, 
16 χρονών, Χριστιανοί Ορθόδοξοι και 
να έχουν σχέση-επαφή (ως μέλη ή παι-
διά μελών) με την ενορία του καθε-
δρικού αγίου Νικολάου στο Τάρπον 
Σπρινγκς ή με άλλες ενορίες της περιο-
χής. Μόνο αγόρια μπορούν να βουτή-
ξουν γιά την ανάσυρση του σταυρού. 
'Οχι κορίτσια.

Αυτή η διαφορά, η διάκριση, έκανε 
την εγγονή ιερέα (Τρύφωνα Θεο-
φιλόπουλου, απόφοιτου θεολογ ι-
κής Σχολής Χάλκης, απεβίωσε 2005), 
ο οποίος υπηρέτησε την ενορία του 
αγίου Νικολάου γιά 30 χρόνια, να 
γράψει ένα άρθρο, σε έκδοση του 
πανεπιστήμιου Fordham, ως φοιτή-
τριά του, με τον τίτλο ''THE PROBLEM 
W I T H  G E N D ER I N G  EP I P H A N Y 
CELEBRATIONS''. Η Ιωάννα Θεοφιλό-
πουλου, τονίζει ότι ''ο κανόνας αυτός 
πρέπει να αλλάξει'', επειδή, θεολογικά, 
είναι ''αδικαιολόγητος''.
Με αφορμή την 113η τελετή των Επι-
φανείων σ το Τάρπον Σπρινγκς (6 
Ιανουαρίου 2019), το ζήτημα, όπως το 
έθεσε η Ιωάννα, απασχόλησε και την 
εφημερίδα ''Tampa Bay News''.
Εκτιμούμε ότι, καλό είναι να τοποθετη-
θεί στο ζήτημα η Εκκλησία, μέσω της 
Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Μια 17χρονη ομογενής έπια-
σε τον Σταυρό στη Νότια Αυ-
στραλία!
Έκανε όλους τους ομογενείς υπερήφα-
νους για το κατόρθωμα της!
Η 17χρονη Βικτώρια Πανέρας ήταν η 
γενναία νεαρή που βούτηξε στα παγω-
μένα νερά της παραλίας του Glenelg 

στην Νότια Αυστραλία και έπιασε το 
σταυρό κάνοντας όλους τους ομογενείς 
υπερήφανους για το κατόρθωμα της.
«Είμαι πολυ χαρούμενη και περήφανη 
πρώτον γιατί μου επέτρεψαν να λάβω 
μέρος και να προσπαθήσω και που 
τελικα τα κατάφερα», είπε στην εφημε-
ρίδα Νέος Κόσμος η νεαρή ομογενης 
που ήταν η μοναδική κοπέλα που έπεσε 
στο νερό μαζί με περίπου 40 παλικάρια.
«Μεγαλώνουμε τρεις κόρες και για 
εμάς είναι σημαντικό να έχουν και τα 

κορίτσια την ευκαιρία όχι μόνο να συμ-
μετέχουν αλλά και να ενθαρρύνονται 
και να ανταμείβονται από τον Ελληνι-
σμό και την παροικία», δήλωσαν στο 
Νέο Κόσμο οι γονείς της, Μάρκος και 
Μαρία Πανέρα.
Στον αγιασμό των υδάτων παραβρέ-
θηκαν και ο νέος Γενικός Πρόξενος της 
Ελλάδας στη ΝΑ κ. Γεώργιος Ψιάχας 
καθως και οι ομογενείς γερουσιαστές 
Ειρήνη Πνευματικού και Κωνσταντίνα 
Μπονάρου.

ΠΗΓΗ: KALAMI.US
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Τ
α πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα ως φορολογικοί 
κάτοικοι αλλοδαπής στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού 
φορολογούνται στην Ελλάδα και έχουν υποχρέωση 
για υποβολή δήλωσης μόνο για τα εισοδήματα που 

προκύπτουν στη χώρα μας. Αυτό ισχύει τόσο για τους Ελλη-
νες που μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτε-
ρικό λόγω μετοικεσίας όσο και για τους αλλοδαπούς.
Συνεπώς, ένα φορολογικός κάτοικος εξωτερικού θα φορο-
λογηθεί με βάση την εσωτερική νομοθεσία μας π.χ. για τα 
ενοίκια που εισπράττει από ακίνητα εντός Ελλάδος, για μερί-
σματα από μετοχές ελληνικών εταιρειών, για κέρδη από συμ-
μετοχές σε ημεδαπές ΕΠΕ, ΙΚΕ, προσωπικές εταιρείες, για 
τόκους καταθέσεων σε ημεδαπές τράπεζες, για μισθούς από 
εργοδότη/επιχείρηση εγκαταστημένη στη χώρα μας κ.λπ.
Στην περίπτωση, ωστόσο, που ο αποκτών το εισόδημα είναι 
κάτοικος χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμ-
βαση αποφυγής διπλής φορολογίας/ΣΑΔΦ (όλες οι χώρες 
της Ε.Ε., του ΕΟΧ, ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα κ.λπ.), θα φορολο-
γηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας σύμβασης. Σύμ-
φωνα δε με πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ (2465/2018) στις 
ΣΑΔΦ εμπίπτει και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Αν και 
όλες οι διμερείς συμβάσεις δεν είναι όμοιες, στην πλειο-
νότητά τους προβλέπουν συνήθως ότι, π.χ., τα έσοδα από 
ακίνητα φορολογούνται στη χώρα όπου βρίσκεται το ακί-
νητο, τα μερίσματα, οι τόκοι και τα δικαιώματα υπόκεινται σε 
παρακράτηση φόρου (με συγκεκριμένους συντελεστές) στη 
χώρα που προκύπτουν, τα έσοδα από την άσκηση επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας φορολογούνται μόνο στη χώρα 
φορολογικής κατοικίας του επαγγελματία, εκτός εάν αυτός 
έχει μόνιμη επαγγελματική βάση στην Ελλάδα κ.λπ.
Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού δεν δικαιούνται τις 
μειώσεις φόρου για το εισόδημα από μισθωτή εργασία 

και συντάξεις που αποκτούν στην Ελλάδα, εκτός εάν είναι 
φορολογικού κάτοικοι Ε.Ε. ή ΕΟΧ και αποκτούν τουλάχιστον 
το 90% του παγκόσμιου εισοδήματος στην Ελλάδα ή απο-
δεικνύουν ότι το φορολογητέο εισόδημά τους είναι τόσο 
χαμηλό, ώστε θα δικαιούνταν τη μείωση του φόρου δυνά-
μει της φορολογικής νομοθεσίας του κράτους της κατοικίας 
τους.
Περαιτέρω, ο φορολογικός κάτοικος εξωτερικού θα πρέπει 

να εξετάσει με βάσει τη φορολογική νομοθεσία της χώρας 
της φορολογικής του κατοικίας εάν υποχρεούται να δηλώ-
σει κι εκεί το εισόδημα που απέκτησε στην Ελλάδα. Σε αυτή 
την (συνήθη) περίπτωση θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνα-
τότητα πίστωσης του φόρου που καταβλήθηκε στη χώρα 
μας για το εισόδημα αυτό, έναντι του φόρου που οφείλεται 
στην αλλοδαπή.
Από την άλλη, εφόσον ένας φορολογικός κάτοικος εξωτε-
ρικού δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα, δεν 
έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης στη χώρα 
μας.

Τονίζεται ότι για τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού 
δεν ισχύουν τα τεκμήρια διαβίωσης, συνεπώς ένα τέτοιο 
πρόσωπο δεν θα φορολογηθεί για το τεκμαρτό έσοδο που 
προκύπτει από τη διατήρηση π.χ. αυτοκινήτου ή παραθερι-
στικής οικίας στην Ελλάδα. Επίσης, στα πρόσωπα αυτά δεν 
εφαρμόζονται ούτε τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών 
στοιχείων (ακινήτων, οχημάτων κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν αποκτούν πραγματικό εισόδημα στη χώρα μας.
Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού με φορολογικές υπο-
χρεώσεις στην Ελλάδα οφείλουν να ορίσουν φορολογικό 
εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία και διεύθυνση στην 
Ελλάδα, ο οποίος θα λαμβάνει την αλληλογραφία τους με 
τη φορολογική διοίκηση. Ο φορολογικός εκπρόσωπος δεν 
φέρει καμία ευθύνη για την εκπλήρωση ή μη των φορολογι-
κών υποχρεώσεων του φορολογικού κατοίκου εξωτερικού.
Φόροι επί των ακινήτων. Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερι-
κού υπόκεινται κανονικά σε φόρο μεταβίβασης ακινήτων ή 
ΦΠΑ κατά την αγορά ακινήτου ή εμπραγμάτου δικαιώματος 
επί ακινήτου (επικαρπία, ψιλή κυριότητα κ.λπ.) το οποίο βρί-
σκεται στη χώρα μας. Ωστόσο, για τους πολίτες της Ε.Ε. και 
του ΕΟΧ, σε κάποιους ομογενείς κ.ά. παρέχεται υπό προϋπο-
θέσεις η δυνατότητα απαλλαγής από τον φόρο για την από-
κτηση πρώτης κατοικίας.
Περαιτέρω, οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού που δια-
τηρούν ακίνητο στην Ελλάδα οφείλουν να έχουν ΑΦΜ (ήδη 
κατά τον χρόνο κατάρτισης του σχετικού συμβολαίου αγο-
ράς κ.λπ.), να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση στοι-
χείων (Ε9) τους ή των ακινήτων τους, να δηλώνουν τις σχετι-
κές μεταβολές κ.λπ. Με βάση τη δήλωση αυτή βεβαιώνεται 
και οφείλεται ετησίως ο ΕΝΦΙΑ (κύριος και συμπληρωμα-
τικός), όπως γίνεται και για τους φορολογικούς κατοίκους 
Ελλάδος.

Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις
των κατοίκων του εξωτερικού

ΠΗΓΗ: KATHIMERINI.GR
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Α
ναγκαία καθίσταται πλέον, μετά την 
κατάργηση του ΕΦΚ στο κρασί και 
την τυπική έξοδο της οινικής αγο-
ράς από την τριετή περιπέτεια στην 

οποία είχε περιέλθει με την εφαρμογή του, η 
επίσπευση των μέτρων εκείνων που θα το-
νώσουν την ανταγωνιστικότητα του κλάδου 
και θα διευκολύνουν περαιτέρω τον εξαγω-
γικό προσανατολισμό του”.
Αυτό τονίζει ο πρόεδρος της ΕΔΟΑΟ, κ. Βαγ-
γέλης Αργύρης, χαρακτηρίζοντας θετικό 
γεγονός την κατάργηση χθες του ειδικού 
φόρου και η οποία, όπως επισημαίνει, 
συμπίπτει χρονικά με τη γνωστοποίηση των 
τελευταίων στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και της ΕΛΣΤΑΤ που επιβεβαιώνουν 
τον θετικό ρόλο που έχουν διαδραματίσει τα 
προγράμματα προβολής και προώθησης του 
ελληνικού κρασιού σε δύσκολες και απαιτη-

τικές αγορές, όπως των ΗΠΑ και του Καναδά.
Σημειώνεται ότι και στις δύο αυτές αγο-
ρές, που αποτελούν άλλωστε από τις αγο-
ρές-στόχους του στρατηγικού σχεδίου 
marketing που εφαρμόζεται με συνέπεια 
από το 2010, οι εξαγωγικές επιδόσεις του 
ελληνικού κρασιού είναι θεαματικές, κατα-
γράφοντας αυξήσεις πολύ πάνω από το 
100%! Ειδικότερα, έως το 2017 οι εξαγω-
γές ελληνικού κρασιού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν 
κατά 108,4% σε αξία, με αξιοσημείωτη την 
αύξηση κατά 54% και της μέσης τιμής εξα-
γωγής, που φθάνει τα 5,3 ευρώ ανά λίτρο. 
Οι εξαγωγές στον Καναδά αυξήθηκαν κατά 
128,2% σε αξία, με τη μέση τιμή να διαμορ-
φώνεται στα 4,58 ευρώ ανά λίτρο σημειώ-
νοντας αύξηση 53,7% .
Τα στοιχεία αυτά καθιστούν μονόδρομο για 
τον κλάδο την φυγή προς τα μπρος , σημει-
ώνει ο κ. Αργύρης, προσθέτοντας ότι είναι 
ανάγκη να κλείσουν οι εκκρεμότητες με τα 
προγράμματα που προκαλούν αναίτια αβε-
βαιότητα και κοστίζουν σε χρόνο. Για την  
τόνωση της ανταγωνιστικότητας, ο πρόεδρος 
της Διεπαγγελματικής αναφέρει ότι  συναρ-
τάται ευθέως με τον Αμπελουργικό Σχεδια-
σμό, ο οποίος πλέον, μετά και τις πρόσφα-
τες διαβεβαιώσεις του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης κ. Αραχωβίτη για την στήριξη του 
εγχειρήματος στη Γενική Συνέλευση της Διε-
παγγελματικής, περνά στην τελική φάση.

Θεαματικές οι εξαγωγές 
επιδόσεις ελληνικού κρασιού 

σε ΗΠΑ και Καναδά
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Τ
ρία άτομα τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού, μετά από μια 
σύγκρουση στην εθνική οδό 407 στο Vaughan. Αυτό συνέβη στις δυτικές λωρίδες 
της εθνικής οδού, κοντά στην οδό Jane, περίπου στις 11:30 π.μ την Πέμπτη. Εικόνες 
από τη σκηνή έδειξαν το αστυνομικό όχημα στυλ SUV με σοβαρές ζημιές στο πίσω 

μέρος του. Αεροφωτογραφίες έδειξαν επίσης ένα μαύρο SUV με σοβαρές ζημιές στο μπρο-
στινό μέρος. Τουλάχιστον δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό, 
το ένα με σοβαρούς τραυματισμούς, όπως ανέφερε η αστυνομία. Οι τραυματισμοί των α-
στυνομικών θεωρούνται δεν θεωρούνται σοβαροί.Ένας από τους τραυματίες ήταν στο πί-
σω μέρος του οχήματος της αστυνομίας κατά τη στιγμή της σύγκρουσης και έπρεπε να απε-
γκλωβιστεί.

Ε
πτά νέοι συνελήφθησαν μετά από 
ένα περιστατικό στο γυμνάσιο του 
Μίλτον την Πέμπτη το πρωί, με τον 
έναν από αυτούς τελικώς να αφή-

νεται ελεύθερος. Το Καθολικό Δευτερο-
βάθμιο Σχολείο Bishop Reding, που βρί-
σκεται μεταξύ των δρόμων Main Street 
East και Thompson Road North,  παρέμει-
νε κλειστό για ώρες την Πέμπτη το πρωί. 

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως μια ομάδα 
νεαρών μπήκε στο σχολείο όπως φαίνεται 
για να προστατευτεί από μία άλλη ομάδα 
νεαρών που τους κυνηγούσε.   Το σχολείο 
επέστρεψε κανονικά στην λειτουργία του. 
Δεν έχει γίνει γνωστό αν οι νεαροί είναι 
μαθητές στο σχολείο και τα στοιχεία τους 
δεν μπορούν να γίνουν γνωστά λόγω του 
Ποινικού Δικαίου Ανηλικών.

Τ
ην στιγμή που οι επαρχιακές και 
ομοσπονδιακές κυβερνήσεις 
συνεχίζουν να αγωνίζονται για 
την αλλαγή του κλίματος, η Ο-

τάβα ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία 
για να βοηθήσει τα κτίρια στο κέντρο 
του Τορόντο. Η Υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Κλιματικής Αλλαγής, Catherine 
McKenna, δήλωσε την Πέμπτη ότι το 
Enwave θα είναι ο πρώτος αποδέκτης 
των 10 εκατομμυρίων δολαρίων, ο ο-
ποίος θα προχωρήσει στην επέκταση 
του συστήματος βαθιάς ψύξης νερού 
της εταιρείας που παρέχει κλιματισμό 
στο Τορόντο. Η χρηματοδότηση ύψους 
10 εκατομμυρίων δολαρίων προέρχεται 
από το νέο πρόγραμμα ενεργειακής α-
πόδοσης της ομοσπονδιακής κυβέρνη-
σης. Ο McKenna είπε ότι αυτή η συνερ-
γασία θα βοηθήσει να κάνει τα πράγμα-
τα με έναν καλύτερο, φθηνότερο, κα-
θαρότερο τρόπο. Το σύστημα Enwave 
παίρνει κρύο νερό από τις λίμνες Great 
Lakes για να δροσίσει τα κτίρια στο κέ-
ντρο της πόλης, μειώνοντας το ενεργει-
ακό κόστος κατά 80%.

 Συνελήφθησαν έξι νεαροί για κατόχη 
όπλων και εισβολή σε σχολείο του Μίλτον

Η Οτάβα δίνει στο Enwave $ 10 εκατομμύρια 
για να βοηθήσει το Τορόντο να… δροσιστεί

Νεκρός από πυροβολισμούς ένας 
18χρονος στο Rexdale

Ο
ι πυροβολισμοί συνέ-
βησαν σ το Elmhurst 
Plaza, κοντά στους δρό-
μους Islington και στο 

Elmhurst Drive, περίπου στις οκτώ 
το βράδυ της Τετάρτης. Σύμφωνα με 
τα όσα ανακοίνωσε η αστυνμία, το 
θύμα προσπάθησε να τρέξει αφού 
πυροβολήθηκε αλλά ελάχιστα μέτρα 
πιο κάτω κατέρρευσε. Οι μάρτυρες 
παρείχαν πρώτες βοήθειες και όταν 
έφτασαν οι παραϊατρικοί, ο νεαρός 
άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσο-
κομείο για να αντιμετωπιστούν τα 
τραύματα του, ωστόσο τελικά υπέ-
κυψε. Το όνομα του νεαρού δεν έχει 
ακόμη γίνει γνωστό. Οι μάρτυρες 
ανέφεραν ότι άκουσαν μέχρι και 
πέντε πυροβολισμούς κατά τη διάρ-
κεια του συμβάντος. Συγκεκριμένα, 
κάποιος που έβγαινε από το πάρ-
κινγκ της πλάζας είδε δύο άνδρες να 
βγαίνουν από ένα μαύρο αυτοκίνητο 
και στην συνέχεια να πυροβολούν 
τον νεαρό. Η αστυνομία δεν έχει επι-
βεβαιώσει ακόμη αυτή τη πληροφο-
ρία αλλά ανέφερε ότι ψάχνει για τέσ-
σερις υπόπτους.

Περιπολικό ενεπλάκη σε ατύχημα 
στο 407
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Τα πορτοκάλια βράχηκαν με θάλασσα
πάλι και φέτος!

 Τον θυμάμαι τον Αγιασμό σαν τώρα στην 
εκκλησία του πατερούλη , τους Αγίους 
Αναργύρους της Λευκάδας. Ηταν μέρα 
μεγάλη ή μάλλον μεγίστη με την εξέδρα στη-
μένη στη μέση του ναού μας και τον πατε-
ρούλη να ρένει το εκκλησίασμα με την αγια-
στούρα, φτιαγμένη απο κλαδιά δεντρολίβα-
νου και δάφνη.
Και οι σταγόνες του Αγιασμού να πετιούνται 
με φόρα στα πρόσωπα των εκκλησιαζομέ-
νων και τα πρόσωπα να έρχονται σιμότερα 
να βραχούν περισσότερο απο το καθαγια-
σμένο ύδωρ. Για την ευλογία, για το καλό του 
χρόνου, για την ευημερία.
Κι ύστερα οι κυρίες, κομψές με τα ταγεράκια 
τους να περιμένουν υπομονετικά στην ουρά 
να γεμίσουν τα λεπτεπίλεπτα κανατάκια τους 
με τον Αγιασμό. Α! Αυτά τα κανατάκια, άλλα 
περίτεχνα απο σκαλισμένο κρύσταλλο, άλλα 

μαλαματένια κι άλλα απο πορσελάνη με 
τόσες όμορφες ζωγραφιές πάνω τους. Μα 
ναι, λες κι οι ενορίτισσες συναγωνίζονταν 
να δείξουν τα μαστραπαδάκια τους εκείνη 
τη λαμπρή μέρα. Κι εγώ να φαντασιώνομαι 
σπίτια με σερβίτσια στις εταζέρες και να χαί-
ρομαι που ο πατερούλης μοίραζε αγιασμό 
και αγαλλίαση στις κυρίες.
Κι έτσι περνούσε αυτή η λαμπρή λειτουργία 
–τωνκυριών κυρίως- για να ακολουθήσει 
η περίλαμπρη Γιορτή των Φώτων την επο-
μένη ημέρα. «Εν Ιορδάνη βαφτιζομένου σου 
Κύριε...» αντηχούσε η κοντράλτα φωνή του 
πατερούλη μέχρι το Μαρκά, έφτανε στην 
αγορά, χάιδευε ολάκερη τη Λευκάδα  σκορ-
πωντας μια αγιασμένη σχεδόν δροσιά.
Στην εκκλησιά ερχόνταν οι οικογένειες, 
πολλές οικογένειες, γιαγιάδες, παππούδες, 
μαμάδες, πατεράδες, παιδιά. Καλοντυμένοι 
όλοι με τα Κυριακάτικά τους εισέβαλαν στο 
ναό απο το μπροστινό προκυνητάρι να τους 
καμαρώσουν όλοι. Καθόμουν πάντα πρώτη 
στη σειρά μην τύχει και χάσω καμία εικόνα. 
Γιατί εγώ τρελλαινόμουν να βλέπω τους 
κυρίους να τραβάνε στον ανδρωνίτη και τις 
κυρίες να στριμώχνονται στο πίσω μέρος 
του ναού, προσπαθώντας να δαμάσουν τα 
παιδιά τους. Είχαν κότσους αλά ντομάτα και 
μπανάνα της εποχής , λες και μόλις είχαν βγεί 
απο το κομμωτήριο. Και μύριζε η εκκλησιά 
μας γυναικεία λάκ κι αρώματα υπέροχα, που 
τα θυμάμαι σαν και τώρα.

Οταν τελείωνε η λαμπρή λειτουργία των 
Φώτων, εμείς επιστρεφαμε στο σπίτι μας. 
Περνούσαν απο κεί και μας έπαιρναν τα 
ξαδέλφια μας του θείου παπα-Νίκου Κακα-
βούλη, που έφεραν μαζί τους δεμένα πορ-
τοκάλια. Προνομιούχα παιδιά στα περιβό-
λια των εσπεριδοειδών απο μια εβδομάδα 
πριν τα ξαδέφια μας έκοβαν και ετοίμαζαν τα 
πορτοκάλια που θα ρίχναμε στη θάλασσα με 
την κατάδυση του Σταυρού.
Και όλοι οι Λευκαδίτες σιγά-σιγά κατευθυ-
νόμασταν μέσω της αγοράς προς την παρα-
λία. Ολοι κρατούσαμε τα δεμένα πορτοκά-
λια κι αναστέναζε η αγορά απο το πορτο-
καλοάρωμα κι όλο επιταχύναμε το βήμα 
μας μην χάσουμε το ρίξιμο του Σταυρού στη 
θάλασσα. Για μας η κατάδυση του Σταυρού 
ήταν η κορύφωση των Χριστουγεννιάτικων 
γιορτών.
Κι έτσι απο όλα τα σημεία της πόλης κατέ-
φθαναν καραβάνια ανθρώπων με πορτοκά-
λια δεμένα σαν τσαμπιά πάνω σε σκοινί. Και 
παρά το διαπεραστικό κρύο της παραλίας, 
έφθαναν και κύκλωναν την εξέδρα όπου 
βρισκόταν ο Δεσπότης και οι επίσημοι.
Κι εν μέσω του απολυτικίου «Εν Ιορδάνη 
βαφτιζομένου σου Κύριε», ο Δεσπότης έρρι-
χνε το σταυρό στη θάλασσα. Και τα παλι-
κάρια της εποχής, οι ωραιότεροι, ανθεκτι-
κότεροι και πιό γεροί έπεφταν με μιας στη 
θάλασσα να πιάσουν το Σταυρό. Τον αση-
μένιο Σταυρό που βυθιζόταν γρήγορα κι 

όποιος τον έπιανε και τον έφερνε πίσω στο 
Δεσπότη ήταν ο ευλογημένος.
Την ίδια ώρα με το Σταυρό στη θάλασσα 
βουτούσαν οι Λευκαδίτες τα πορτοκάλια 
τους στη θάλασσα, τα βουτούσαν και τα 
ξαναβουτούσαν για να αγιαστούν. Κι αυτά 
τα πορτοκάλια δεν σάπιζαν όλο το χρόνο, 
περίμεναν να φαγωθούν φρέσκα και ζου-
μερά παραμονή των επόμενων Θεοφανείων.
Αυτό ήταν ένα θαύμα, ένα απτό θαύμα που 
η ανθρώπινη φύση το αναγνώριζε ως πέραν 
της λογικής και του μέτρου, ένα θαύμα που 
συνέβαινε στα πορτοκάλια των αγιασμένων 
νερών της Λευκάδας.
Α! Και η θάλασσα γέμιζε απο τις βάρκες των 
ψαράδων που έρριχναν τα δικά τους πορ-
τοκάλια μισοπέλαγα με προσευχές στο Θεό 
νάχουν μεστές ψαριές.
Τα Θεοφάνεια ήταν λαμπρή γιορτή στον 
τόπο μου. Και μου λείπει αφόρητα αυτός ο 
εθιμικός γιορτασμός, μου λείπει το άρωμα 
των πορτοκαλιών, το συναπάντημα με τους 
Λευκαδίτες στην παραλία, οι ανταλλαγές των 
ευχών μας.
Μου λείπουν οι θριαμβευτικοί ήχοι της 
Φιλαρμονικής στην κατάδυση και την ανά-
δυση του Σταυρού. Μα πιότερο μου λείπει 
η αθωότητα που τάκανε όλα να μοιάζουν 
μαγικά και θαυματουργά.
Χρόνια πολλά Λευκάδα,
Χρόνια πολλά Φωτεινέ, Φώτη, Φωτεινή, 
Φωτούλα, Θεοφάνη, Θεοφανία!

ΤΗΣ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ- ΑΡΓΥΡΗ
ΠΗΓΗ: IOUSTINI.BLOGSPOT.COM
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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

Κάλυμνος 1950

Χαρταετός στην Φιλοπάππου το 1955

Μύκονος 1955Άγιος Νικόλαος 1920 Χτυπώντας την Καμπάνα στην Σαντορίνη

Παιδί στην Πίνδο του 1959 κοιμάται πάνω στο μουλάρι

James Burke, Αύγουστος 1961, Ύδρα, ο Antony Perkins και η 
Μελίνα Μερκούρη στα γυρίσματα της ταινίας «Φαίδρα»

Στην Αράχοβα το Πάσχα του 1933

Ο δρόμος που οδηγούσε από την Αθήνα στην Πάτρα την δεκαετία του ΄60
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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
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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)

ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΞΙΟΝ ΙΙ – Με διάθεση αντιπαράθεσης

Απάντηση προς Αντώνη Μιχαηλίδη

Φ
ίλτατε κ. Κουρτέση στην προηγού-

μενη έκδοση, ο παλαιός φίλος –α-

πό το 1978- Αντώνιος Μιχαηλίδης 

έγραψε μία επιστολή με επιγρα-

φή... «Απορίας Άξιον». Πριν αναφερθώ στα 

γραφόμενα, θέλω να επαναλάβω και εγώ την 

ίδια επικεφαλίδα....είναι Απορίας Άξιον, πως 

ένας Έλληνας πολυγραφότατος Διηγηματο-

γράφος ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ, -εγώ, επί παρα-

δείγματι, έχω εκδώσει τέσσερα πολυσέλιδα 

βιβλία του, εδώ στο Τορόντο «Ο Νευροχει-

ρούργος», «Όταν οι Θεοί είχανε κέφι», «Το 

κορίτσι στο παράθυρο» και «Τα έξι γράμματα 

στον Αϊ Βασίλη»- σαν τον Αντώνιο δεν μπή-

κε στον κόπο, να αναγνώσει την Συνθήκη του 

Βουκουρεστίου, αλλά είμαι πεπεισμένος, ότι 

δεν διάβασε ΟΥΤΕ την συμφωνία του βάλτου 

(Πρεσπών)! Οψόμεθα.

Σας παρέδωσα αντίγραφο της Συνθήκη του 

Βουκουρεστίου, καθώς και χάρτη με τα νέα 

(τότε) σύνορα που ακολούθησαν της Συν-

θήκης του Βουκουρεστίου στις 10 Αυγού-

στου 1913. Επίσης για όσουν ενδιαφέρο-

νται, μπορούν να το δούνε και να το ελέγ-

ξουν στο διαδίκτυο εδώ: http://www.geetha.

mil.gr/media/Thesmika_Keimena/GEETHA/

diethnh/2%20SYNTHIKI%20EIRHNHS%20

VOUKOURESTIOU.pdf

Θα παρακαλούσα τον φίλο Αντώνιο να μας 

δείξει την ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ αναφορά σε «Μακε-

δονία», αλλά και «μοιρασιά» «των εδαφών 

της Μακεδονίας του Αλεξάνδρου» (εγώ προ-

σθέτω ΜΕΓΑΛΟΥ Αλεξάνδρου), στην Συν-

θήκη του Βουκουρεστίου. Με το να γράφει 

«...με την Ελλάδα να παίρνει τη «μερίδα του 

λέοντος». Έτσι ισχυρίστηκαν οι τότε κυβερνώ-

ντες, που παρέδωσαν με στάμπα, βούλα και 

υπογραφή, Μακεδονικά εδάφη στις όμορες 

χώρες Βουλγαρία και Σερβία.» αυτό δεν τον 

απαλάσσει από την ευθύνη να μας δείξει ΠΟΥ 

γράφει κάτι τέτοιο, αλλά και αναφορά όπως 

έγραψα παραπάνω, περί Μακεδονίας!!!

Φίλος ο Αντώνιος, φιλτάτη η αληθεία! Ποτέ 

ούτε ο Αλέξανδρος ούτε ο Φίλιππος, αλλά 

ούτε και οι επίγονοι δεν θεώρησαν τις –με την 

σειρά από νότο προς βορρά- Παιονία, Πελα-

γονία και Δαρδανία περιοχές Μακεδονικές, 

ούτε καν είχαν κατοικηθεί από Μακεδόνες! Οι 

τρεις προαναφερόμενες γεωγραφικές περιο-

χές ανήκουν αποκλειστικά σχεδόν πλέον στην 

επικράτεια των Σκοπίων και της Νότιας Σερ-

βίας!
Ο φίλος Αντώνιος έγραψε: «….μακάρι να βρε-

θούν κι άλλοι σαν τον κ. Γκεκόπουλο να ανα-

πτύξουν τις θεωρίες και τα πιστεύω τους…». 

Θέλω να τονίσω στον Αντώνιο, ότι ούτε ανέ-

πτυξα καμμιά ΘΕΩΡΙΑ, ούτε παρουσίασα 

τα –όποια- πιστεύω μου! Έκανα –δοκώ- μία 

όσο το δυνατόν απλή ανάλυση πολλών τρο-

μερών και καταστροφικών Άρθρων για την 

Ελλάδα, της κατάπτυστης συμφωνίας του βάλ-

του (Πρεσπών). Ό,τι γράφει η εικοσασέλιδη 

συμφωνία, αυτό και μόνον ανέλυσα! Ούτε 

την «γνώμη» μου, ούτε τα «πιστεύω» μου!

Το μόνο «πιστεύω» που ανέφερα ήταν: «το 

διαπιστώνω σχεδόν καθημερινά, ότι έχουμε 

πρώτα να αντιμετωπίσουμε τους Έλληνες και 

μετά όλους και όλα τ’ άλλα»! Και όταν λέω 

Έλληνες, στην συγκεκριμένη περίπτωση 

εννοώ –και μόνον- τους κομμουνιστές 

οποιασδήποτε απόχρωσης! ΚΚΕ Εσ., Εξ., Μ-Λ 

ΚΚΕ, ΚΚΕ Μ-Λ, Συνασπισμούς και Σύριζα και 

το κακό συναπάντημα! Ο Αντώνιος μπορεί να 

γράφει, ότι «....σέβομαι τα πιστεύω του καθε-

νός, άσχετα αν τα πιστεύω ή όχι.» Εγώ προ-

σωπικά, αλλά και κάθε λογικά σκεπτώμενος 

άνθρωπος, δεν μπορώ να σεβαστώ κανενός 

τα πιστεύω, εάν είναι Ναζιστικά, Σταλινικά και 

Φασιστικά, διότι όλα τα ολοκληρωτικά δόγ-

ματα το μόνο που προσφέραν στην ανθρω-

πότητα είναι καταστροφή και ανείπωτος θρή-

νος! Είναι όμως όλα καταδικασμένα από το 

σύνολο της ανθρωπότητος!

Θα απαντήσω εν τάχει: α) ΠΟΤΕ δεν αναγνω-

ρίστηκε «Μακεδονική» γλώσσα. Το 1977 

στην Σύνοδο του ΟΗΕ για την Λατινογραφή 

των Γεωγραφικών Όρων της υφηλίου, από 

όλες τις γλώσσες/γραφές παγκόσμια. Στη 

«σύσταση» περιγράφεται -όπως και για τα 

αλφάβητα πολλών άλλων γλωσσών- πώς θα 

αποδίδεται λατινικά κάθε γράμμα του κυριλ-

λικού αλφαβήτου που χρησιμοποιούν τα 

Σκόπια «for the romanization of Macedonian 

geographical names in Yugoslavia». Δια τον 

λόγο αυτό έλαβε μέρος ο Υπουργός Πολιτι-

σμού  Κωνσταντίνος Τρυπάνης και φυσικά 

δεν υπήρξε θέμα αναγνώρισης οιασδήποτε 

γλώσσης. Το αντικείμενο των εργασιών ήταν 

αμιγώς, η εφαρμογή του λατινικού αλφαβή-

του σε μη λατινογενείς γλώσσες για την τυπο-

ποίηση γεωγραφικών ονομάτων.

β) Το 1991 ΠΡΕΠΕΙ να θυμάται ο Αντώνιος 

ότι είμασταν ΟΛΟΙ ανεξαρτήτου κομματι-

κής ιδεολογίας/θέσης –εκτός των κομμουνι-

στών- εναντίον και οι τότε Πολιτικοί αρχηγοί, 

αλλά και ο κόσμος εντός και εκτός Ελλάδος 

με τεράστια Συλλαλητήρια (τότε δεν είχαμε 

τα κομμούνια, να «βαφτίζουν» όλους τους 

διαμαρτυρόμενους ...φασίστες) στην Θεσσα-

λονίκη και σε όλη την Ελλάδα, αλλά και εδώ 

στον Καναδά. Ποτέ τα Σκόπια δεν είχαν επί-

σημα ούτε καν το Π.Γ.Δ.Μ. ως –έστω- προσω-

ρινό όνομα, ΠΟΤΕ! Ακόμη και αυτό είναι ψέμα 

και γι’ αυτό στην συμφωνία δεν αναφέρουν 

καν το όνομα των Σκοπίων. Εάν την πάρει στα 

χέρια του ο Αντώνιος, μπορεί να το διαπιστώ-

σει ιδίοις όμμασιν!

γ) Ήδη ανέφερα και πολύ εύκολα απέδειξα, 

ότι οι σημερινοί κυβερνώντες  «τα χέρια τους 

ΔΕΝ είναι δεμένα από τη Συμφωνία του Βου-

κουρεστίου» διότι απλούστατα δεν υπάρχει 

ΚΑΜΜΙΑ απολύτως αναφορά περί ΜΑΚΕ-

ΔΟΝΙΑΣ!
Τελειώνοντας κύριε Κουρτέση θα ήθελα 

να αναφερθώ σε πρόταση/πρόκληση που 

έχω κάνει κατ’ ιδίαν στους ομογενείς: Μάκη 

Ανδρικόπουλο, Γεώργιο Γκέκα, Γιάννη Στεφα-

νόπουλο και τώρα και στον Αντώνιο, αλλά και 

σε όποιον-αν άλλο-η θα ενδιαφερόταν, να 

κάνουμε δημόσια μία αντιπαράθεση για την 

«Συμφωνία των Πρεσπών». Με άλλα λόγια 

ένα Δίβατον, Debate στην Αγγλική! Υπάρχουν 

αίθουσες διαθέσιμες. Το να γράφει ο ένας 

στον άλλο, γραφή, μετά απάντηση, μετά επα-

ναφορά ή μέσω Η/Τ, νομίζω, είναι και ψυχο-

φθόρο και χρονοβόρο!

«Ιδού η Ρόδος. Ιδού και το πήδημα»

Με διάθεση ουσιαστικής και εμπεριστατωμέ-

νης αντιπαράθεσης,

Ευγενικά, 
Δημήτριος Δ. Γκεκόπουλος
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Amanda Taylor: 
βλέμμα που καθηλώνει

Τον περασμένο 
Ιανουάριο, το ξανθό 
μοντέλο βγήκε μέσα 
στην πρώτη 20αδα με 
τις «πιο σέξι κοπέλες 
του Instagram». 
Και η διάκριση 
αυτή είναι απόλυτα 
δικαιολογημένη.

Η Amanda Taylor 
με καταγωγή 
από τη Βόρεια 
Καρολίνα διαθέτει 
ένα εντυπωσιακό 
κορμί, πανέμορφο 
πρόσωπο και βλέμμα 
που καθηλώνει. 
Και στα χαρίσματα 
της έρχονται οι 
φιλήδονες πόζες της 
να αναστατώσουν 
κάθε φορά τους 
followers της.
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Δ
εν ξεκίνη-
σε καλά η 
νέα χρο-
νιά για τον 

Γιώργο Σαμπάνη α-
φού ένα πρόβλημα 
υγείας θα τον κρατή-
σει μακριά από την 
πίστα το ερχόμενο 
Σαββατοκύριακο. Ο 
τραγουδιστής για α-
κόμα μια σεζόν εμ-
φανίζεται σε γνω-
στό, νυχτερινό μα-
γαζί του κέντρου της 
Αθήνας και κάθε Πα-
ρασκευή και Σάββα-
το δίνει τον καλύτε-
ρο του εαυτό.
Όμως αυτή την 
εβδομάδα ακύρωσε 
τις εμφανίσεις του, 
αφού ταλαιπωρεί-
ται από μια σοβαρή 
γαστρεντερίτιδα. Η 
εισαγωγή του στο 
νοσοκομείο κρίθηκε 
απαραίτητη και το 
δυσάρεστο γεγο-
νός δημοσίευσε η 
ομάδα του.

Μέγκι Ντρίο για 

Playboy

Το μοντέλο που γνωρίσαμε 
και ξεχώρισε μέσα στο GNTM 
μίλησε στην εκπομπή της 
Φαίης Σκορδά και αναφέρθηκε 
σε πολλά. Η όμορφη Μέγκι 
μίλησε τόσο για τη ζωή της 
εντός και εκτός παιχνιδιού, για 
την καταγωγή της, για τη φωτο-
γράφηση που έκανε στο Down 
Town και την έφερε σε ρήξη με 
το STAR, για την πρόταση του 
Playboy που απέρριψε γιατί 
δεν συμφωνούσε με τις πόζες, 
αλλά και το unfollow της Εύης 
Ιωαννίδου.

Λευτέρης Ελευθερίου: 

«Θα έφευγα από την 

Αθήνα, αρκεί να…»

Ο ηθοποιός μίλησε για την νέα 
ταινία στην οποία πρωταγωνι-
στεί «Περιμένοντας τη νονά» 
ενώ απάντησε στο αν θα μπο-
ρούσε να φύγει από την Αθήνα 
και να μείνει μόνιμα στη γενέ-
τειρα του, τη Νάξο.
«Θα έφευγα από την Αθήνα, 
αρκεί να με κάλυπτε το θέμα 
της υγείας των παιδιών, γιατί αν 
έχει απαγορευτικά μπορεί να 
συμβεί οτιδήποτε. Έχεις τέτοια 
θέματα, αυτό σκέφτομαι λίγο», 
είπε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός.

Με τον καλύτερο τρόπο υπο-
δέχθηκε το 2019 η Φελίσια 
Λαπάτη, η οποία δημοσί-
ευσε την πρώτη της φωτο-
γραφία στο Instagram για τον 
νέο χρόνο. Η μελαχρινή καλ-
λονή φορώντας ένα αποκα-
λυπτικό μπλουζάκι που ανα-
δεικνύει το «εκρηκτικό» της 
μπούστο έγραψε χαρακτη-
ριστικά στην περιγραφή της: 
«ο καθένας θέλει την ευτυ-
χία σου, μην τους αφήσεις να 
στην πάρουν.»

Ο Γιώργος Σαμπάνης ακυρώνει 
τις εμφανίσεις του αυτή την 
εβδομάδα

Δήμητρα Αλεξανδράκη: H σχέση 
μου άλλαξε μετά το Nomads 

Φελίσια Λαπάτη: η 

υποδοχή στο 2019

Υ
πήρξε μούσα πολλών φωτογράφων 
και «κορίτσι» του Θέμου Αναστασιάδη 
στο «ΟΛΑ 3». Ο λόγος για την Αγγελίνα 
Ματαλιωτάκη.

Το εν τυπωσ ιακό μον τέ λο μί λησε σ το 
protothema.gr και την Πηνελόπη Μασούρη για 
το modeling, τα plus size μοντέλα, τον Πειραιά, 
τη συνεργασία της με τον Θέμο Αναστασιάδη και 
τα μελλοντικά της σχέδια.

«Η αλήθεια είναι ότι οι στόχοι μου αλλάζουν 
συνεχώς και αυτό επηρεάζεται φυσικά από το 
ότι μεγαλώνω, αλλάζουν οι προτεραιότητες μου. 
Οι μοναδικοί στόχοι που έχω πάντα, είναι να 
κάνω αξιόλογες συνεργασίες. Δεν είμαι εμμο-
νική με κάτι, άλλωστε η ίδια η ζωή μου έχει απο-
δείξει ότι είναι ένα μάταιο επάγγελμα με ημε-
ρομηνία λήξης, οι καλές συνεργασίες έχουν και 
καλά έσοδα .»

Αγγελίνα Ματαλιωτάκη: Το εντυπωσιακό 
μοντέλο φεύγει για τα ξένα 

Η 
Δήμητρα Αλε-
ξανδράκη βρέ-
θηκε καλεσμέ-
νη στην εκπο-

μπή «Έλα χαμογέλα» και 
μεταξύ άλλων μίλησε για 
το Nomads αλλά και για 
τη σχέση της.
«Το Nomads για μένα 
ήταν μια πολύ ωραία 
πρόκληση, κάτι τελείως 
έξω από εμένα. Νιώθω 
ότι τα κατάφερα στο 
Nomads,  ότ ι  ξ επέ-
ρασα τον εαυτό μου και 
τ ις προσδοκίες μου. 
Σίγουρα θα ξαναέκανα 
το Nomads αν δεν είχα 
σχέση.»!
Πώς άλλαξε η σχέση της 
μετά το Nomads;
«Μπορώ να σου πω ότι 
με τον Δημήτρη είμαστε 
στην πιο γλυκιά φάση 
της ζωής μας. Ούτε οι 
ίδιοι δεν μπορούσαμε 
να πιστέψουμε ότι το 
Nomads θα κάνει καλό 
και στους δύο και είμαι 
πραγματικά πολύ ευτυ-
χισμένη και πολύ ευγνώ-
μων για όλο αυτό».
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Τ
ης αρέσει να προ-
καλεί και αυτό βγαί-
νει προς τα έξω! Η 
Natasha Thomsen, 

το μοντέλο από τη Δανία, 
διαθέτει έναν από τους πιο 
«καυτούς» λογαριασμούς 
στο Instagram, τον οποίο 
και να θες, δε μπορείς να α-
γνοήσει!

Η Natasha Thomsen συχνά 
ανεβάζ ε ι  φωτογραφίε ς 
της σε άκρως προκλητικές 
πόζες, με τα μικροσκοπικά 
μπικίνι, εσώρουχα ή μπλου-
ζάκια να συγκρατούν με 
δυσκολία τα πληθωρικά της 
προσόντα.

Άλλωστε, οι προκλητικές της 
πόζες είναι αυτές που την 
έκαναν γνωστή και ο λογα-
ριασμός της στο Instagramέ-
φτασε να με τράει μέχρι 
σήμερα, 4,5 εκατ. followers.

Π
ατέρας για τρί-
τη φορά έγινε ο 
τ ραγουδισ τής 
Ρίκι Μάρτιν. Ο 

Πορτορικανός επέλεξε τα 
μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης για να ανακοινώσει 
τον ερχομό της κόρης του 
την ημέρα της πρωτοχρο-
νιάς. «Είμαστε ενθουσια-
σμένοι που ανακοινώνου-
με ότι έχουμε γίνει γονείς 
μιας όμορφης και υγιούς 
κόρης που την έχουμε ο-
νομάσει Λουτσία Μάρ-
τιν - Γιόσεφ», έγραψε στο 
Instagram ο βραβευμένος 
με Grammy τραγουδιστής 
κάτω από μία φωτογραφία 
με τα ποδαράκια της νεο-
γέννητης κόρης του, χωρίς 
ωστόσο να δώσει περισ-
σότερες πληροφορίες για 
τη γέννηση του νέου μέ-
λους της οικογένειας.
Ο τραγουδιστής είναι εδώ 
κι έναν χρόνο παντρεμέ-
νος με τον ζωγράφο Χουάν 
Γιόσεφ από τη Συρία-Σουη-
δία, με αρμενική και κουρ-
δική καταγωγή κι έχει δύο 
γιους που έχει αποκτήσει 
με παρένθετη μητέρα πριν 
από 10 χρονιά.

Πατέρας για τρίτη φορά ο Ρίκι 
Μάρτιν 

Η Ριάνα εκτός από 
τραγουδίστρια και 
show woman είναι 
και επιχειρηματίας 
καθώς διαθέτει δική 
της σειρά με καλλυ-
ντικά, είδη μακιγιάζ 
και εσώρουχα. Η σταρ 
από τα Μπαρμπέιντος 
τις τελευταίες μέρες 
λανσάρει τα δικά της 
εσώρουχα τα οποία 
προτείνει στις γυναίκες 
ειδικά για την ημέρα 
του Αγίου Βαλεντίνου.

Σέξι, διαφανή και με 
καρδούλες στα επίμαχα 
σημεία είναι η πρόταση 
της Ριάνα για την συγκε-
κριμένη μέρα. Μάλιστα η 
τραγουδίστρια έχει φρο-
ντίσει να καλύψει και τις 
ανάγκες πιο εύσωμων 
γυναικών.

Natasha Thomsen: Οι σέξι 
φωτογραφίες της στο instagram

H Julissa Neal φόρεσε το πιο 
σέξι μπικίνι της αγοράς 

H 
Julissa Neal έχει καταφέρει 

με τις καμπύλες της να ξεχω-

ρίσει και να κατακτήσει μία 

θέση στη showbiz του αμερι-

κάνικου στερεώματος. Η ίδια προσπαθεί 

με προκλητικές εμφανίσεις και σκάνδαλα 

να διατηρεί τη φήμη του σέξι κοριτσιού 

που θα έκανε τα πάντα για να γίνει διά-

σημη και πέρα από τα σύνορα των Η.Π.Α.

Η Julissa αυτή τη φορά φόρεσε το πιο 

σέξι κατακόκκινο μπικίνι της και από-

λαυσε το μπάνιο της σε πολυτελές ξενο-

δοχείο στο Miami. Φυσικά ο φωτογραφι-

κός φακός την εντόπισε και απαθανάτισε 

τις άκρως αποκαλυπτικές στιγμές χαλά-

ρωσης της.

H Ριάνα προετοιμάζεται για τον Άγιο 
Βαλεντίνο
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Μαθήματα ιστορίας, περιπλανήσεις στη 
φύση του Χελμού, δυνατές ορεσίβιες 
γεύσεις και απρόσμενες ανακαλύψεις.

Τ
ο πολύ όμορφο φυσικό τοπίο γύρω α-
πό τα Καλάβρυτα κρύβει και πολλές δι-
αφορετικές επιλογές για τον ταξιδιώτη: 
το χιονοδρομικό κέντρο του Χελμού, τον 

Οδοντωτό, υπέροχα σπήλαια με λίμνες, αλλά και 
μικρότερες σπηλιές όπου έχουν χτιστεί τα ιερά 
εκκλησιών. Τη μεγαλύτερη ζωντάνια μέσα στα 
Καλάβρυτα συγκεντρώνει η οδός Αγίου Αλεξί-
ου, ο κεντρικός πεζόδρομος που είναι γεμάτος 
καφέ-μπαρ, ταβέρνες, παντοπωλεία, καταστή-
ματα με εξοπλισμό για σκι και λίγα δέντρα στην 
πλατεία, που εύχομαι να παραμείνουν στη θέση 
τους μετά την ανάπλαση που προγραμματίζεται. 
Τα πλατάνια και τα έλατα τονίζουν ευχάριστα τον 
ορεινό χαρακτήρα μιας κωμόπολης που ουσια-
στικά ξαναχτίστηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο και πλέον αποτελεί σημαντικό –χειμερινό 
κυρίως– προορισμό. Τριγύρω, οι δρόμοι είναι 
γεμάτοι ξενοδοχεία. «Υπάρχει μια πολύ καλή υ-
ποδομή με περίπου 2.000 κλίνες στον Δήμο Κα-
λαβρύτων και τα περισσότερα ξενοδοχεία είναι 
είτε καινούργια είτε πρόσφατα ανακαινισμένα», 
αναφέρει ο Κωνσταντίνος Δαφαλιάς, πρόεδρος 
της Ένωσης Ξενοδοχείων και Τουριστικών Κα-
ταλυμάτων.

Ιστορική συνείδηση
Τα Καλάβρυτα δεν στολίζουν ποτέ για τα Χρι-
στούγεννα πριν από την επέτειο του Ολοκαυ-
τώματος της 13ης Δεκεμβρίου 1943, οπότε και 
χάθηκε η πλειονότητα του ανδρικού πληθυσμού 
του χωριού – άνδρες και αγόρια άνω των 13 
ετών. Η σφαγή έγινε με αφορμή την εκτέλεση 77 
Γερμανών αξιωματικών από αντάρτες του ΕΑΜ. 
Για όλα αυτά «μιλάει» με πολύ μεστό τρόπο και 
χρήση οπτικοακουστικού υλικού το Δημοτικό 
Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος (τηλ. 
26920-23646, dmko.gr, Τρ-Κυρ 09.00-16.00, 2 
ευρώ). Πρόκειται για το ιστορικό πλέον Σχολείο 
Συγγρού, που κάηκε ολοσχερώς το 1943, όπως 
άλλωστε και όλο το χωριό. Σήμερα, καθεμία από 
τις πέντε αίθουσές του είναι αφιερωμένη σε μια 
διαφορετική θεματική ενότητα, ξεκινώντας με 
ασπρόμαυρες προπολεμικές φωτογραφίες των 
Καλαβρύτων. Οι ιστορίες εκείνης της περιόδου 
παραμένουν ζωντανές για τις περισσότερες οικο-
γένειες Καλαβρυτινών, όπως για τον Παναγιώτη 
Σαρανταυγά, που σήμερα έχει το ομώνυμο κατά-
στημα με τοπικά προϊόντα στον κεντρικό δρόμο 
και, όπως πολλοί συγχωριανοί του, μεγάλωσε 
σε μια οικογένεια κι έναν τόπο με βαρύ πένθος. 
Ο παππούς του, Παναής Σαρανταυγάς, ήταν ένας 
από τους μόλις 13 άντρες που επέζησαν του Ολο-
καυτώματος.
Βάλτε στο πρόγραμμα μια επίσκεψη και στο 
μικρό Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Καλα-
βρύτων (τηλ. 6945-579985, καθημερινά 14.00-
20.00, αργίες 10.00-20.00), μια πρωτοβουλία 
του δασκάλου Λεωνίδα Πετρόπουλου, ο οποίος 
διατηρεί έναν ιδιαίτερα εκπαιδευτικό και ευχά-
ριστο τόνο όταν μιλάει για τα εκθέματα: ενδυ-
μασίες, κεντήματα, διακοσμητικά και χρηστικά 
αντικείμενα.

Το Χιονοδρομικό ανανεώνεται
Τα Καλάβρυτα οφείλουν την τουριστική τους 

ανάπτυξη κατ’ αρχάς στο χιονοδρομικό τους 
κέντρο (τηλ. 26920-24451, kalavryta-ski.gr). 
Φέτος, μαζί με το φρέσκο χιόνι στον Χελμό, κατα-
φθάνουν και τα νέα για τον εκσυγχρονισμό του. 
Όπως μας πληροφορεί ο διευθυντής του, Λεωνί-
δας Σπυρόπουλος, «το κέντρο θα αναβαθμιστεί 
με δύο υπερσύγχρονους αναβατήρες με καμπί-
νες και καρεκλάκια, έναν νέο συρόμενο αναβα-
τήρα, χιονοστρωτήρες και βιολογικό καθαρισμό. 
Επιπλέον, θα γίνει συντήρηση και ενεργειακή 
αναβάθμιση των κτιρίων, όπως και αυτοματο-
ποίηση των διαδικασιών με δυνατότητα έκδο-
σης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Στόχος, μετά την 
ολοκλήρωση όλων των εργασιών, είναι να λει-
τουργεί και τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου 
με εναλλακτικές δραστηριότητες: mountain bike, 
περιπατητικές διαδρομές στα ύδατα της Στυγός, 
trekking, τοξοβολία κ.ά. Οι εργασίες θα ξεκινή-
σουν μετά το τέλος της χειμερινής σεζόν, οπότε 
στο μεταξύ οι λάτρεις του σκι, του σνόουμπορντ 
και άλλων αθλημάτων του βουνού θα απολαύ-
σουν, όπως κάθε χρονιά, τις χιονισμένες πλαγιές 
του Χελμού από τις 21 Δεκεμβρίου, οπότε και 
ανοίγει το χιονοδρομικό.

Ορεινές περιπλανήσεις
Με επίκεντρο τα Καλάβρυτα, οι διαδρομές από 
χωριό σε χωριό θα σας πείσουν ότι καθόλου 
δεν έχει πλήξει ο τουρισμός την κτηνοτροφική 
ταυτότητα του τόπου. Κοπάδια με αιγοπρόβατα 
διασχίζουν συχνά τον δρόμο, ανακόπτοντας την 
πορεία σας. Επισκεφτείτε χωριά όπως η Βλασσία, 
η Κέρτεζη και η Κλειτορία, με τις ταβέρνες και τα 
ψητοπωλεία γύρω από τις κεντρικές τους πλα-
τείες, τα αναμμένα τζάκια ή τις ξυλόσομπες και 
το ντόπιο τσίπουρο. Αφήστε την ορεινή Αχαΐα 
να σας εκπλήξει με μια επίσκεψη έως το Πλανη-
τέρο, απ’ όπου πηγάζει ο Λάδωνας ποταμός ή 
Αροάνιος, όπως είναι η αρχαιοελληνική ονομα-
σία του. Είναι πολύ όμορφο μέσα σε ένα πλούσιο 
πλατανόδασος, στους πρόποδες του βουνού, να 
παρατηρείς το νερό ν’ αναβλύζει από τη γη και να 
μετατρέπεται σε ποταμό. Δίπλα στις πηγές λει-
τουργούν ιχθυοτροφεία πέστροφας, την οποία 
σερβίρουν και οι ταβέρνες της περιοχής.
Από τις πηγές του Λάδωνα ξεκινάει, παράλληλα 
στον δρόμο προς την Κλειτορία, ένα μονοπάτι 
που οδηγεί στο «κλήμα του Παυσανία», ένα δια-
τηρητέο μνημείο της φύσης ηλικίας χιλιάδων 

ετών. Πρόκειται για τεράστιους κορμούς αμπε-
λιού που απλώνονται πάνω σε δέντρα, στον 
περίβολο της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, στο 
χωριό Παγκράτι. Αν θελήσετε να πεζοπορήσετε 
στην ύπαιθρο γύρω από τα Καλάβρυτα, μπορείτε 
να επικοινωνήσετε με τον τοπικό Σύλλογο Χιονο-
δρομίας-Ορειβασίας-Αναρρίχησης και Προστα-
σίας Περιβάλλοντος (τηλ. 6946-175853).

Σπάνιο τρένο σε σπάνιο τοπίο
Ο Οδοντωτός, από τα πιο σπάνια στο είδος του 
τρένα σε όλο τον κόσμο, πήρε αυτή την ονομα-
σία από τα «δόντια» που χρησιμοποιούν οι αμα-
ξοστοιχίες για να κινούνται με ασφάλεια σε πλα-
γιές με μεγάλες κλίσεις. Έκανε το πρώτο του δρο-
μολόγιο στις 10 Μαρτίου 1896 και όταν εγκαινί-
ασε τη λειτουργία του, ήταν ένα πολύ δύσκολο 
και καινοτόμο έργο για την εποχή του. Η δια-
δρομή διαρκεί μία ώρα, εκτός κι αν η παρέα 
αποφασίσει να κατέβει για καφέ ή φαγητό στη 
μοναδική στάση, το χωριό Ζαχλωρού. Διασχί-
ζει δάση από πλατάνια, μικρά τούνελ που δια-
νοίχθηκαν με  χειρωνακτική εργασία, ιδιαίτερα 
στενές σχισμές βράχων από τις οποίες περνάει 
σύρριζα το τρένο και πλαγιές με έντονη κλίση σε 
χαμηλές ταχύτητες, που βοηθούν μικρούς και 
μεγάλους να απολαμβάνουν το τοπίο. Συνήθως 
εκτελεί τρία δρομολόγια ημερησίως, ενώ στις 
γιορτές πέντε (odontotos.com). Αξίζει να γνω-
ρίζετε ότι το φαράγγι ανήκει στο Γεωπάρκο Χελ-
μού-Βουραϊκού (fdchelmos.gr). Όσοι αγαπούν 
την πεζοπορία μπορούν να ακολουθήσουν το 
μονοπάτι Ε4 παράλληλα με τις γραμμές και να 
απολαύσουν την αμεσότητα με τη φύση και κάθε 
λεπτομέρεια του πλούσιου αυτού μικρόκοσμου.

Στα Σπήλαια των Καλαβρύτων
Το άλλο εξαιρετικά ενδιαφέρον φυσικό φαι-
νόμενο του Γεωπάρκου είναι τα σπήλαιά του, 
με αυτό των Λιμνών, στην περιοχή Καστριά, 
να ξεχωρίζει. Υπήρξε θεραπευτήριο του μυθι-
κού μάντη της αρχαιότητας Μελάμποδα και 
συνεχίζει να διατηρεί μια μυστηριώδη σχεδόν 
ατμόσφαιρα. Μέχρι στιγμής έχει εξερευνηθεί 
σε μήκος 1.980 μέτρων. Από τις 13 κλιμακωτές 
λίμνες που το απαρτίζουν, επισκέψιμες στο κοινό 
είναι οι τρεις πρώτες. Στις υπόλοιπες, οι μελετη-
τές φτάνουν κάποιες φορές με πολύ μικρά βαρ-
κάκια, αλλά κυρίως κολυμπώντας με καταδυτι-

κές στολές, καθώς το νερό είναι παγωμένο. Το 
σπήλαιο χαρακτηρίζουν επίσης υπέροχοι στα-
λακτίτες και σταλαγμίτες, «κολόνες» και άλλα 
μοναδικά φαινόμενα. Θα τα παρατηρήσετε περ-
πατώντας πάνω στο στενό γεφυράκι που δια-
σχίζει το επισκέψιμο μέρος του. Δίπλα του κατα-
σκευάζεται ένα σύγχρονο Κέντρο Εκπαιδευτικής 
Ενημέρωσης που αναμένεται να λειτουργήσει 
την άνοιξη του 2019.
Στην απέναντι πλαγιά της Καστριάς έχει χτιστεί 
το ιερό μιας εκκλησίας με κυματοειδή στέγη, 
γνωστό ως Σπήλαιο της Ανάληψης. Το πιο γνω-
στό όμως σπήλαιο που μετατράπηκε σε χριστια-
νικό ιερό, σε ναό και στη συνέχεια σε μοναστήρι 
είναι η Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, σφηνω-
μένη πάνω σε κάθετη βραχώδη πλαγιά πάνω 
από τη Ζαχλωρού. Μαζί με την Αγία Λαύρα μοι-
ράζεται τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στην 
περιοχή.

Με τα lifts στον «Αρίσταρχο»
Το δικό μας αχόρταγο πνεύμα εξερεύνησης προ-
σείλκυσε η Νεραϊδόραχη. Έτσι λέγεται η κορυφή 
όπου έχει τοποθετηθεί ο «Αρίσταρχος», το πιο 
σύγχρονο τηλεσκόπιο του Αστεροσκοπείου 
Αθηνών, μοναδικό στα Βαλκάνια και ένα από τα 
σημαντικότερα της Ευρώπης. Βρίσκεται σε υψό-
μετρο 2.340 μ. και έχει ύψος 23 μ. Ανεβήκαμε 
έως εκεί με τζιπ και η απογευματινή θέα ήταν 
μαγική, όπως και τα αστέρια που ξεπρόβαλλαν 
γύρω του λίγο αργότερα. Οι λάτρεις των βουνών 
και των αστεριών κρατήστε την πληροφορία για 
την άνοιξη και το καλοκαίρι, έχοντας υπόψη πως 
ξενοδοχεία όπως το Kalavryta Canyon οργανώ-
νουν επισκέψεις για μικρά γκρουπ. Τον χειμώνα, 
ο πιο εύκολος τρόπος να τον προσεγγίσετε είναι 
με τα lifts του χιονοδρομικού. Ενημερωθείτε 
περαιτέρω για τη λειτουργία του στο helmos.
astro.noa.gr. Με τον εκσυγχρονισμό του χιονο-
δρομικού θα βελτιωθεί και η προσβασιμότητα 
στον «Αρίσταρχο», κάτι που πρώτα απ’ όλα θα 
διευκολύνει τους ίδιους τους αστρονόμους στη 
δουλειά τους, σύμφωνα με τον υπεύθυνο ερευ-
νητή του Αστεροσκοπείου Χελμού, Παναγιώτη 
Χάντζιο. Σε λίγες περιπτώσεις, μπορούν μικρές 
ομάδες 10 ατόμων το πολύ να ξεναγηθούν στο 
εσωτερικό του. Για σχετική άδεια επικοινωνήστε 
με τους υπευθύνους του Αστεροσκοπείου Χελ-
μού (τηλ. 210-8109161).

Καλάβρυτα: Το φαβορί του χειμώνα
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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

Κολοκυθόπιτα 
εύκολη 

Άρωμα Κουζίνας
ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ

ΥΛΙΚΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
 ª Τρίβουμε στον τρίφτη χοντρό μερος τα κολοκυθάκια και τα σωτάρουμε 

μαζί με τα επόμενα 3 υλικά μέχρι να μαραθούν το σκόρδο και τα κρεμμύδια. 
 ª Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τα αυγά χτυπημένα, το τυρί, 

1 φλιτζάνα του τσαγιού φρυγανιά, αλατοπίπερο και τα μυρωδικά μας κι ανα-
κατεύουμε καλά. Αν το μείγμα μας φαίνεται πολύ υγρό προσθέτουμε λίγη 
φρυγανιά ακόμη. 

 ª Απλώνουμε λίγο σπορέλαιο στο ταψί και στρώνουμε από πάνω τριμμένη 
φρυγανιά, να καλύψουμε καλά τον πάτο μ’ ένα σχετικά λεπτό στρώμα. 

 ª Ρίχνουμε το μείγμα στο ταψί και καλύπτουμε μ’ ένα λεπτό στρώμα φρυ-
γανιάς. 

 ª Ψήνουμε στους 350*f για 45’. 
 ª Καλή επιτυχία 

 ª 2 μέτρια κολοκυθάκια 
 ª 1 μέτριο ξερό κρεμμύδι 
 ª 5-6 φρέσκα κρεμμυδάκια 
 ª 1 σκόρδο 
 ª αλατοπίπερο 
 ª 1 χούφτα ψιλοκομμένος μαϊντανός 
 ª 1 χούφτα ψιλοκομμένος δυόσμος 

 ª 3 αυγά 
 ª 250 γραμμάρια λευκό τυρί χοντρο-

τριμμένο 
 ª 2-3 φλιτζάνες του τσαγιού τριμμένη 

φρυγανιά 
 ª λίγη ρίγανη 
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Έξαφανίζεται ένα κοριτσάκι 13 χρονών 
από το σπίτι του...
Αστυνομίες, ιστορίες... Οι γονείς του το 
ψάχνουν για τρεις μέρες.
Την τρίτη μέρα, εκεί που περιμέναν 
σημείωμα για λύτρα, λαμβάνουν ένα 
γράμμα.
Το ανοίγουν όλο αγωνία:
«Μαμά, είμαι στην Τουρκία.
Μην έρθεις να με ψάξεις.
Ζω με έναν Τούρκο.
Είναι πολύ μεγαλύτερός μου, και παντρε-
μένος, αλλά δεν πειράζει.
Είναι και αλκοολικός και παίρνει ναρκω-
τικά, αλλά ούτε αυτό πειράζει.
Είμαι έγκυος, και μου προμηθεύει ναρ-
κωτικά, αλλά ούτε αυτό πειράζει...
Μαμά, μην ανησυχείς, πλάκα κάνω.
Είμαι στην γειτόνισσα.
Πήραμε ελέγχους.
Βλέπεις πως τελικά οι βαθμοί δεν είναι 
και τόσο σημαντικοί;» 

Ήταν ο Αδάμ στον παράδεισο και κάνει 
κάποια στιγμή:
- Θεέ μου, βαριέμαι τόσο πολύ.
- Γιατί παιδί μου, αφού σου τα έχω δώσει 
όλα.
- Ε, να νιώθω πολύ μόνος.
- Εντάξει, θα σου φτιάξω μία γυναίκα για 
να έχεις παρέα, του αποκρίνεται ο Θεός.

- Εντάξει.
- Για να την φτιάξω όμως πρέπει να μου 
δώσεις το μισό σου σώμα. Ολόκληρη 
την δεξιά σου πλευρά.
Το ξανασκέφτεται ο Αδάμ και λέει:
- Θεέ μου, μου ζητάς πάρα πολλά. Με 
ένα πλευρό τί παίρνω;

-Γιατί κλαίς αγάπη μου?
-Πρώτη φορά έφτιαξα ένα φαΐ με τα 
χέρια
μου και το έφαγε ο σκύλος..
-Δεν πε ιράζ ε ι..θα πάρουμε άλ λο 
σκύλο..

Αν μη τι άλλο... Πρέπει να παραδε-
χτούμε ότι υπάρχει συμαντική εξέλιξη 
του μετρό Θεσσαλονίκης .. από την ρεα-
λιστική γούβα με λάσπες του Κούβελα 
.. στην photoshopεαλιστικη φουτουρι-
στική αφίσα του Τσίπρα.. σύντομα και 
στους κινηματογράφους...

Το να φοβάσαι να ελέγξεις το τραπεζικό 
σου υπόλοιπο είναι η ενήλικη εκδοχή 
του να φοβάσαι να ελέγξεις τους βαθ-
μούς των εξετάσεων.

FUN

ΚΡΙΟΣ
Αυτό το διάστημα νιώθετε ότι δεν μπορείτε 
να πραγματοποιήσετε τις φιλοδοξίες σας. 
Φαίνεται ότι τίποτα δεν περνάει από το χέρι 
σας και προτιμάτε να υπομένετε ορισμέ-
νες καταστάσεις παρά να ρισκάρετε, αφού 
φοβάστε ότι θα χάσετε τα κεκτημένα. Στον 
εργασιακό σας χώρο ίσως δεχθείτε κάποια 
ερωτικής μορφής παρενόχληση. Ένα δάνειο 
ή χρέος μπορεί να εξαντλήσει τον προϋπο-
λογισμό σας.

ΤΑΥΡΟΣ
Ίσως να αντιμετωπίσετε κάποια επαγγελ-
ματικά προβλήματα αυτή την εβδομάδα. 
Προσοχή, θα χρειαστεί να δείξετε ιδιαίτερη 
σύνεση στα οικονομικά σας. Καλό θα ήταν 
να είστε πιο φιλικοί με τους ανθρώπους που 
σας περιβάλλουν. Σκεφτείτε πολύ πριν πρά-
ξετε και αποφύγετε συγκρούσεις και αντι-
παραθέσεις.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Στο προσεχές διάστημα θα αρχίσει μία περί-
οδος που θα δείξει ότι τελειώνουν σύντομα 
οι οικονομικές σας δυσκολίες, θα αλλάξει 
την ψυχική σας κατάσταση, θα σας κάνει να 
αναζητήσετε καινούργια ενδιαφέροντα που 
όμως αυτό θα σας βοηθήσει να ξαναγυρί-
σετε στα παλιά. Είναι γεγονός πως η συμπε-
ριφορά μερικών προσώπων της οικογένειάς 
σας, είναι τέτοια που σας εκνευρίζει και 
καθόλου άδικα. Επιχειρηματικά 
αυτή η εβδομάδα είναι κατάλ-
ληλη για επενδύσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Συνεχίζεται η ταλαιπω-
ρία της καθημερινότητας 
εξαιτίας της αντίθεσης 
του χαρακτήρα σας με το 
κλίμα των ημερών. Μετα-
τρέψτε το άγχος σας σε 
δημιουργικότητα, δεχθείτε 
κάτι που δεν αλλάζει, ελέγξτε 
τους πανικούς που σας προκαλούν 
«τρίτοι» και καλλιεργήστε την αισιοδοξία για 
το οικονομικό σας μέλλον. 

ΛΕΩΝ
Ήρθε ο καιρός να εκτιμήσετε τα αποτελέ-
σματα των αποφάσεων ή των ενεργειών 
σας. Πρέπει να στραφείτε στα δικά σας προ-
βλήματα και να αφήσετε την κριτική στους 
άλλους. Ο εγωισμός ήταν είναι και θα είναι 
κακός σύμβουλος και αυτό σας έχει γίνει 
μάθημα. Οι επαγγελματικές σας εκκρεμό-
τητες χρειάζονται άμεση λύση. Μην προ-
σπαθείτε με οποιονδήποτε τρόπο να εδραι-
ωθείτε στην εργασία σας. 

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Πρέπει να κινηθείτε με περισσότερη διπλω-
ματία, αν θέλετε ηρεμία στη ζωή σας. Πολύ 
σύντομα θα διαψευστούν κάποιες προσδο-
κίες σας και είναι εύκολο να χαλάσει η διά-
θεσή σας. Αποφύγετε κάθε δύσκολη συζή-
τηση και προσπαθήστε να προστατέψετε 
από την ένταση σχέσεις που σας ενδιαφέρει 
να διατηρηθούν. Μιλήστε με άτομα που ο 
χρόνος έχει αποδείξει ότι παίζουν θετικό 
ρόλο στη ζωή σας.

ΖΥΓΟΣ
Η ορμητική σας διάθεση σας ανοίγει και-
νούργιους δρόμους. Ταξίδια, σπουδές, 
συμβόλαια και επαφές με άτομα που ζουν 
μακριά σας απασχολούν. Βέβαια τα προβλή-
ματα που αφορούν την προσωπική σας και 
την επαγγελματική σας ζωή, δεν λείπουν. 
Προσέξτε την εργασία σας και αποφύγετε 
κάποιες αντιθέσεις με ανθρώπους του άμε-
σου περιβάλλοντός σας. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αυτή η εποχή σας βοηθά να ανακτήσετε 
γρήγορα χαμένο έδαφος στον επαγγελμα-
τικό χώρο και να έχετε καλές αποδόσεις. Οι 
καθυστερήσεις και οι αναβολές θα μπορού-
σαν λίγο να μπλοκάρουν την ορμή σας, αλλά 
μην ανησυχείτε γιατί είναι περαστικό. Οι 
εντάσεις πάντως δεν θα λείψουν. Όπως και 
στο παρελθόν, έτσι και τώρα έχετε να αντι-
μετωπίσετε παρόμοιες εντάσεις, που είναι 
ικανές να σας βλάψουν σοβαρά.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Προσπαθήστε να είστε περισσότερο στα-
θεροί και πιο ξεκαθαρισμένοι στις από-
ψεις σας. Αυξάνονται οι υποχρεώσεις και 
οι ευθύνες, στον επαγγελματικό χώρο 
όμως θα έχετε συμμάχους στο πλευρό σας 
τους συνεργάτες οι οποίοι απλόχερα θα 
σας δίνουν την πολύτιμη βοήθειά τους και 

θα σας στηρίζουν θερμά και σε κάθε 
σας βήμα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Να είστε σίγουροι ότι 
θα προκύψουν πολλές 
καταστάσεις που θα 
ξυπνήσουν τη δημι-
ουργικότητά σας. Ενδι-
αφέρον παρουσιάζει 

από κοινωνική πλευρά 
το διάστημα αυτό. Όσο 

κι αν η ατμόσφαιρα είναι 
σαφώς ηλεκτρισμένη, εσείς 

μπορείτε να διορθώσετε τις κατα-
στάσεις και να διατηρήσετε τις βασικές ισορ-
ροπίες. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Να είστε προσεκτικοί στις συναλλαγές σας 
και να αποφύγετε κάθε βεβιασμένη από-
φαση, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν αγο-
ρές. Όποιες υπερεκτίμησε τις δυνατότη-
τές του βγήκε χαμένος. Προσέξτε λοιπόν 
και μην ακολουθείτε τον ίδιο λανθασμένο 
δρόμο. Αποφάσεις που λαμβάνονται σε 
στιγμές άγχους ή μελαγχολίας θα αποδει-
χθούν λάθος.

ΙΧΘΕΙΣ
Θα είστε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
στους κύκλους που κινείστε. Η περίοδος 
αυτή σας βοηθά να γίνετε ιδιαίτερα δημο-
φιλείς, και να τραβάτε τα βλέμματα πάνω 
σας, ενώ φίλοι νέοι και παλιοί θα είναι 
κοντά σας όταν τους ζητήσετε. Αυτό βέβαια 
δεν σημαίνει πως κάποιοι δεν θα σας ζητή-
σουν και τα απαραίτητα ανταλλάγματα. Θα 
έχετε την ανάγκη να εκμυστηρευτείτε σε 
ανθρώπους που εμπιστεύεστε προσωπικά 
σας θέματα. 

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Η έκθεση που φιλοξενείται 
αυτήν την περίοδο στο 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 
προσφέρει ισχυρή εμπειρία. 
Και όχι μόνο για την αρτιότητά 
της. 

Ε
ίναι μια έκθεση που φέρνει 
στο φως, έπειτα από αιώνες 
λήθης, τρεις μεγάλες πόλεις 
της Κρήτης, την Απτερα, κο-

ντά στη Σούδα, την Ελεύθερνα και 
την Κνωσό, πόλεις που ήκμασαν με 
διακυμάνσεις από τα νεολιθικά ώς τα 
βυζαντινά χρόνια, και που έκτοτε –
ώς τους πρόσφατους χρόνους– σκε-
πάστηκαν από σιωπή. Παρά τον τε-
ράστιο πλούτο πληροφοριών, η έκ-
θεση είναι ευανάγνωστη, έχει θαυ-
μαστή οικονομία (και ως εκ τούτου 
εκθέματα πρώτης διαλογής) και τυ-
λίγεται από ένα πέπλο μελαγχολίας. 
Τη μελαγχολία της ακμής και του τέ-
λους. Η έκθεση, την οποία οφείλου-
με στον καθηγητή Νίκο Σταμπολίδη 
και σε ένα μεγάλο δίκτυο συνεργει-
ών, με τις τοπικές εφορείες, τα αρ-
χαιολογικά μουσεία και το Πανεπι-
στήμιο Κρήτης, τη Βρετανική Σχολή 
Αθηνών κ.ά., προσφέρει στον επι-
σκέπτη δύο σημαντικά δώρα. Πρώ-
τον, τη γνώση γι’ αυτές τις πόλεις της 
Κρήτης.
Και, δεύτερον, το δίδαγμα της αφά-

νειάς τους. Είναι μια πανάρχαια 
διδαχή που συχνά τυλίχτηκε με τη 
γάζα της ρομαντικής έλξης των ερει-
πίων και του τέλους, αλλά εν προκει-
μένω είναι και η γέννηση ενός δεύ-
τερου βλέμματος πάνω στο ανεξά-
ντλητο του αστικού κόσμου της Κρή-
της. Εξαίρετα δείγματα γλυπτικής και 
κεραμικής, ταφικά μνημεία και κτε-
ρίσματα, κοσμήματα και μεταλλοτε-
χνία και ψηφιακές αναπαραστάσεις 
συγκροτούν έναν «κόσμο», πυκνό, 
με επάλληλες στρώσεις, ανοικτό σε 

πολλαπλές αναγνώσεις. Στο σημείο, 
όπου ακούγεται η μουσική σύν-
θεση του Γιώργου Καλούδη, γεν-
νιέται μια ώσμωση πλήρως καλο-
δεχούμενη. Είναι η σύνθεση «Ορθή 
Πέτρα» για τετράχορδη κρητική 
λύρα με συμπαθητικές χορδές και 
τσέλο (αποτέλεσμα της έρευνας του 
Γιώργου Καλούδη πάνω στη διεύ-
ρυνση της μουσικής εμπειρίας και 
στη συνομιλία παραδοσιακής και 
δυτικής μουσικής).
Ακόμη μία έκπληξη θα δοκιμάσει 

ο επισκέπτης στο τέλος της πορείας 
της έκθεσης, εκεί που αναγγέλλεται 
η έκθεση που θα ακολουθήσει τον 
Ιούνιο με θέμα «Πικάσο και αρχαι-
ότητα: γραμμή και πηλός». Ο τρόπος 
που αναγγέλλεται είναι εξαίσιος, 
λιτός και ισχυρός. Είναι η συνέχιση 
μιας μεγάλης έρευνας πάνω στον 
ευρύτερο πολιτισμό του Αιγαίου και 
της Κρήτης και της διασύνδεσής του 
αλλά και της ανάγνωσής του από τον 
μοντερνισμό (εν προκειμένω) και τη 
διαρκή διαχρονικότητά του.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο 
χορός που μας ενώνει και μας 
απογειώνει. Η Στέγη του Ιδρύ-
ματος Ωνάση, σ ταθερή σ την 
πίστη της στον σύγχρονο πολι-

τισμό και στην ανάταση που μας προκα-
λούν οι παραστάσεις υψηλού επιπέδου, 
προτείνει ελληνικές παραγωγές έχοντας 
ως στόχο την απελευθέρωση δυνάμεων 
των Ελλήνων καλλιτεχνών και συμμετέ-
χει ως συμπαραγωγός σε σημαντικές ξέ-
νες προτάσεις.
Τρεις παραγωγές/συμπαραγωγές της Στέ-
γης συμπεριλαμβάνονται στις δέκα καλύ-
τερες παραστάσεις χορού που παίχτηκαν 
στο Sadler’s Wells στην Αγγλία το 2018, 
σύμφωνα με τις κριτικούς χορού Judith 
Mackrell και Lyndsey Winship της εφημε-
ρίδας The Guardian.
Στην 9η θέση βρίσκεται o Μεγάλος Δαμα-
σ τής (The Great Tamer) του Δημήτρη 
Παπαϊωάννου, η παραγωγή της Στέγης 
που, από την πρεμιέρα της στην Κεντρική 
Σκηνή της, τον Μάιο του 2017, συνεχίζει 
στη διεθνή της περιοδεία να «δαμάζει» 
τις αισθήσεις του κοινού.
Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η συμπα-
ραγωγή της Στέγης Xenos του Akram 

Khan, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα 
στη Στέγη τον Φεβρουάριο του 2018. «Το 
αριστοτεχνικό επίτευγμα του Άκραμ Καν, 
σ το τελευταίο σόλο της καριέρας του, 
ήταν ότι προκάλεσε τον τρόμο και τον 
οίκτο για τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο χωρίς 
να χρησιμοποιήσει καμία οικεία εικόνα 
ή κλισέ.
Στην πρώτη θέση φιγουράρει το A Quiet 
Evening of Dance του William Forsythe, η 

συμπαραγωγή της Στέγης που θα παρου-
σιαστεί στην Κεντρική Σκηνή, από 6 έως 
10 Φεβρουαρίου 2019. Στην παράσταση 
αυτή, ο Φόρσαϊθ ξεπερνά τον εαυτό του. 
Τέσσερα έργα του μεγάλου χορογρά-
φου συνθέτουν μια βραδιά απόλαυσης, 
καθώς στην άδεια σκηνή και χωρίς άλλο 
ήχο τα σώματα εξαιρετικών χορευτών 
συντονίζονται, πετούν, ξαναβρίσκονται 
– με άλλα λόγια, χορεύουν.

Χρυσή Σφαίρα 
στην Ολίβια 
Κόλμαν για την 
ταινία του Γιώργου 
Λάνθιμου

Ν
ικήτρια στην κατηγο-
ρία του Α’ Γυναικείου 
Ρόλου σε μουσική ή 
κωμική ταινία στις 

Χρυσές Σφαίρες αναδείχθηκε 
η Ολίβια Κόλμαν για τον ρόλο 
της βασίλισσας Άννας στην ται-
νία «The Favourite» του Γιώρ-
γου Λάνθιμου.
Η Ολίβια Κόλμαν παραλαμβά-
νοντας το βραβείο της αστει-
εύτηκε λέγοντας ότι θα ήθελε 
να κλάψει αλλά δεν θα το κάνει 
γιατί «θα την κοροϊδέψει το 
τραπέζι της». 
Ευχαρίσ τ ησ ε  επ ίσ ης  τ ι ς 
συμπρωταγωνίστριες της Εμα 
Στόουν και Ρέιτσελ Βάις που 
ήταν αμφότερες υποψήφιες 
στην κατηγορία του Β’ γυναι-
κείου ρόλου. 
Αναλυτικά οι νικητές της 76ης 
τελετής απονομής είναι:
Καλύτερη δραματική ταινία: 
Bohemian Rhapsody
Καλύτερη ηθοποιός σε δραμα-
τική ταινία: Glenn Close, «The 
Wife»
Καλύτερος ηθοποιός σε δρα-
ματική ταινία: Rami Malek, 
«Bohemian Rhapsody»
Καλύτερη κωμωδία ή μιούζι-
καλ: «Green Book»
Καλύτερος ηθοποιός σε κωμω-
δία ή μιούζικαλ: Christian Bale, 
«Vice»
Καλύτερη ηθοποιός σε κωμω-
δία ή μιούζικαλ: Olivia Colman, 
«The Favourite»
Καλύτερος Β’ Γυναικείος ρόλος 
σε ταινία: Regina King, «If Beale 
Street Could Talk»
Καλύτερος Β’ Ανδρικός ρόλος 
σε ταινία: Mahershala Ali, 
«Green Book»
Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία: 
«Roma»
Καλύτερη σκηνοθεσία: Alfonso 
Cuaron, «Roma»
Καλύτ ερο σε νάριο:  Nick 
Vallelonga, Brian Currie, Peter 
Farrelly, «Green Book»
Καλύτερη ταινία κινουμένων 
σχεδίων: «Spider-Man: Into the 
Spider-Verse»

Απτερα, Ελεύθερνα, Κνωσός, τρεις πόλεις της 
Κρήτης βγαίνουν από τη λήθη

Τρεις παραγωγές της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση στις 
δέκα καλύτερες παραστάσεις χορού 
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Ο 
Ολυμπιακός είχε δύο δοκάρια αλλά και η 
Ξάνθη κατά διαστήματα στο ματς πατού-
σε πιο καλά και απείλησε. Τελικώς έμεινε 
το 0-0 στο Ξάνθη - Ολυμπιακός στο πρώ-

το ματς των 2 αντιπάλων στο Κύπελλο με τη ρεβάνς 
να είναι στο Καραϊσκάκη. Ντεμπούτο για τον Γιώργο 
Μασούρα στον Ολυμπιακό και τον Μπαριέντος στην 
Ξάνθη.

 ΜΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΑ 
Ο ΜΑΡΤΙΝΣ ΚΑΙ ΜΕ 4-2-3-1 & Η ΞΑΝΘΗ
Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» επέλεξε για το 
Ξάνθη - Ολυμπιακός τον Σα κάτω από τα δοκάρια 
και τους Τοροσίδη, Μεριά, Βούκοβιτς, Κού-
τρη στην τετράδα της άμυνας. Καμαρά και 
Γκιγιέρμε το δίδυμο στα χαφ, με τους 
Ναουέλ, Φορτούνη, Φετφατζίδη να 
αποτελούν την μεσοεπιθετική τριάδα 
πίσω από τον μοναδικό προωθημένο 
Γκερέρο.
 Οι 11 της Ξάνθης ήταν: Ζίβκοβιτς, 
Μπαξεβανίδης, Λισγάρας, Κασάδο, 
Σιλά, Καμαρά, Καβάτσεβιτς, Ντουρίτσκο-
βιτς, Καντά, Μπρίτο και Κάστρο. Σχήμα 4-2-
3-1 με τον φορ Μπρίτο να έχει πίσω του, τους Καντά, 
Ντουρίτσκοβιτς και Μπρίτο.

 ΜΠΗΚΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΔΟΚΑΡΙ 
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο καλά και δυνατά στο ματς. 
Στο 9’ είχε καλή φάση με τον Φορτούνη και στο 10’ 
ένα σουτ του Κούτρη πάνω σε χέρι αντιπάλου. Στο 
11’ ο Φορτούνης είχε δοκάρι μετά από ένα καλό 
φάουλ του. 
Στο 20’ ο Σα είχε μία πολύ καλή επέμβαση σε σουτ 
του Καμαρά. Στο 23’ δεν μέτρησε ορθά γκολ του 
Κάστρο μετά από υπόδειξη οφσάιντ στον Μπρίτο 
και στο 29’ η Ξάνθη ζήτησε πέναλτι για χέρι του Κού-
τρη. Στο 34’ ο Σα είχε επέμβαση σε προσπάθεια του 
Μπρίτο. Οι Ακρίτες από το 20’ - 25’ και μετά είχαν 
πιο καλή εικόνα στο γήπεδο από τους Πειραιώτες.

 ΞΑΝΑ ΔΟΚΑΡΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ!
Στο β’ μέρος και το 53’ ακυρώθηκε επίσης ορθά 
γκολ του Βούκοβιτς με κεφαλιά από φάουλ 

του Φορτούνη. Στο 58’ ο Φορτούνης είχε ξανά 
δοκάρι με κεφαλιά από σέν τρα του Τορο-
σίδη. Ο Μαρτίνς έβαλε στο ματς και τον Γιώργο 
Μασούρα και τον Νάτχο καθώς χτύπησε ο 
Καμαρά. Και ο Ράσταβατς είχε αλλαγές με τον 
Μασούρα και τον Ντουρίτσκοβιτς να έχουν σουτ. 
Στο 78’ ένα σουτ του Κοβάσεβιτς έφυγε λίγο έξω 
ενώ μετά είχε σουτ που μπλόκαρε ο Ζίβκοβιτς ο 
Νάτχο. Προς το τέλος του αγώνα και οι δύο ομά-
δες θα μπορούσαν να είχαν σκοράρει αλλά εν 
τέλει έμεινε το 0-0. Εξαιρετική πάντως η παρου-
σία και των δύο κίπερ. Το τελικό αποτέλεσμα δεί-
χνει πως τα πάντα θα κριθούν στο Φάληρο εκεί 

όπου ο Ολυμπιακός και λόγω έδρας έχει 
το προβάδισμα.

 ΞΑΝΘΗ: Ζίβκοβιτς, Μπαξεβανίδης, 
Λισγάρας, Κασάδο, Σιλά, Καμαρά, 
Καβάτσεβιτς (90+ Αλμεϊδα), Ντου-
ρίτσκοβιτς, Καντά (59’ Μπαριέ-
ντος), Μπρίτο (85’ Μελισσόπουλος) 
και Κάστρο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Σα, Μεριά, Βούκο-
βιτς, Κούτρης, Τοροσίδης, Γκιγιέρμε, 

Καμαρά (68’ λ.τρ. Νάτχο), Φορτούνης, 
Ναουέλ, Φετφατζίδης (61’ Γιώργος Μασούρας) 
και Γκερέρο (74’ Χασάν).

Ράσταβατς: «Είχαμε δύο στόχους για 
το ματς και τους πετύχαμε»
Ο προπονητής της Ξάνθης, Μίλαν Ράσταβατς, 
είπε on camera τους δύο στόχους που είχαν οι 
Ακρίτες για το ματς Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό 
και τους πέτυχαν και τους δύο.
Ο Ράσταβατς είπε στη COSMOTE TV για:
 Το παιχνίδι και τον Μπαριέντος: Πριν το ματς 
είχαμε θέσει δύο στόχους. Το πρώτο να προ-
ετοιμαστούμε κατάλληλα για τον 2ο γύρο και 
ο δεύτερος στόχο να πάρουμε ένα αποτέλεσμα 
καλό ενόψει της 2ης αναμέτρησης. Νομίζω ότι 
τα καταφέραμε. Πετύχαμε και τους δύο στό-
χους που είχαμε. Παίξαμε ένα καλό ματς με έναν 
μεγάλο και σπουδαίο και δυνατό αντίπαλο. Είμαι 
ευχαριστημένος με τον Μπαριέντος. Θέλει χρόνο 
προσαρμογής αλλά είμαι σίγουρος πως θα μας 
βοηθήσει πολύ. 

SPORTSNEWS

Τα δοκάρια σταμάτησαν τον Ολυμπιακό, καθώς δύο φορές οι προσπάθειες του Κώστα 
Φορτούνη είχαν ίδια τύχη. Το 0-0 στα Πηγάδια κόντρα στην Ξάνθη δίνει προβάδισμα 
πρόκρισης στους «ερυθρόλευκους» αλλά τα πάντα θα κριθούν στη ρεβάνς του Φαλήρου. 

Στο Φάληρο... τα σπουδαία! Απουσίες υπήρχαν, αλλά όχι και δικαιολογίες για να μην μπει 
η ΑΕΚ με το δεξί στο 2019. Με τη διαφορά δυναμικότητας να 
είναι φανερή παρά το γεγονός ότι δεν εντυπωσίασε με την 
απόδοση της, η πρωταθλήτρια ήταν μπροστά με 1-0 στα Περι-

βόλια ως το 93’ αλλά τελικά άφησε, έστω σε θεωρητικό επίπεδο και 
μόνο, ανοιχτή την υπόθεση ρεβάνς, αφού στο 93’ δέχθηκε την ισο-
φάριση! Ο Πόνσε, ο οποίος ήταν και ο κορυφαίος του ματς, ήταν 
αυτός που έβαλε το γκολ της Ενωσης, για την οποία ανέβηκε στο 
δεύτερο ημίχρονο ο Μάνταλος ενώ ήταν σε κακή μέρα ο Τσιγκρίν-
σκι. Προσπάθησαν για το καλύτερο οι γηπεδούχοι και δικαιώθηκαν 
στην τελευταία φάση με τον Ρίσκι, στο πλευρό της ΑΕΚ στάθηκαν για 
ακόμη μία φορά οι οπαδοί της.
Το γεγονός ότι στα πρώτα 11 λεπτά ο Τσιγκρίνσκι -από όλους τους 
αμυντικούς της ΑΕΚ- έκανε δύο λάθη που θα μπορούσαν να δώσουν 
γκολ στον Ρίσκι, αν δεν επέβαινε ο Τσόσιτς στη μία περίπτωση και 
αν δεν ήταν άστοχος στην άλλη, μάλλον τα λέει όλα για το πώς μπήκε 
στο ματς η πρωταθλήτρια. Λόγω διαφοράς δυναμικότητας οι Κιτρι-
νόμαυροι μπορούσαν να φτάνουν εύκολα ως την αντίπαλη περιοχή 
αλλά εκεί γίνονταν δύσκολα τα πράγματα, αφού έλειπαν οι ευκαι-
ρίες. Μία καλή κεφαλιά του Πόνσε -που έφυγε άουτ- μετά το κόρ-
νερ του Γκάλο στο 19’ ήταν ό,τι καλύτερο είχε να δείξει η Ενωση στο 
20λεπτο, απέναντι σε έναν Κισσαμικό που έκανε ό,τι μπορούσε. Και 
το καλύτερο που μπορούσε ήταν να κρατάει το ματς στο 0-0.
Μέχρι το 38’ δηλαδή, γιατί σε εκείνο το χρονικό σημείο η ΑΕΚ βγήκε 
ωραία στην κόντρα και ο Κλωναρίδης -ο οποίος ήταν στον άξονα σε 
αυτή τη φάση, ακριβώς όπως του ζητούσε ο Ουζουνίδης- έδωσε 
στον Μπογέ, για να κάνει το 0-1 ο Αργεντίνος με διαγώνιο σουτ. 
Ενα γκολ που βοήθησε ώστε να... χαλαρώσουν λίγο τα πράγματα, με 
αποτέλεσμα η πρωταθλήτρια να έχει άλλες δύο καλές φάσεις ως το 
τέλος του ημιχρόνου με τους Κλωναρίδη και Μπακάκη.
Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Ουζουνίδης πέρασε στο 
ματς τον Λιβάια αντί του κακού Μπογέ, με τον Κροάτη να δείχνει 
αμέσως ορεξάτος. Ο Λιβάια ζητούσε μπάλα, την έπαιρνε και την μοί-
ραζε σωστά, χωρίς όμως να έχουν την ίδια διάθεση και οι συμπαί-
κτες του. Ετσι, τα λεπτά περνούσαν χωρίς κάτι το ιδιαίτερο για 
την Ενωση, για την οποία ανέβασε την απόδοση του στο δεύτερο 
45λεπτο ο Μάνταλος, βοηθώντας αρκετά στην πρώτη πάσα αλλά 
και με τα κλεψίματα. Και με το σκορ να παραμένει στο 0-1 καθώς 
μπαίναμε στο τελευταίο 15λεπτο, ο Κισσαμικός ένιωθε ότι είχε ελπί-
δες για ένα θετικό αποτέλεσμα και προσπάθησε να το παλέψει. Και 
δικαιώθηκε!
Η ΑΕΚ -η οποία στο 80’ θα μπορούσε να πάρει πέναλτι για το γκρέ-
μισμα του Πόνσε από τον Παπαδόπουλο- ουσιαστικά περίμενε το 
τέλος του ματς και τελικά η τιμωρία για αυτό ήρθε στο 93’: Εκτέλεση 
φάουλ, η άμυνα δεν έδιωξε, η μπάλα παρέμεινε κοντά στην εστία και 
ο Ρίσκι βρήκε την ευκαιρία για να διαμορφώσει το τελικό 1-1!
Κισσαμικός (Αλέκος Βοσνιάδης): Παπαδόπουλος, Τόλι (82’ Τεγού-
σης), Σεσάι, Ζιούλης, Παπαχρήστος, Σελινιωτάκης, Γκίνη, Σιμόν (68’ 
Καραγιάννης), Χαλκιαδάκης (62’ Αρναρέλλης), Βρεττός, Ρίσκι.
ΑΕΚ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Τσιντώτας, Μπακάκης, Τσόσιτς, Τσι-
γκρίνσκι, Χουλτ, Άλεφ, Μάνταλος, Γκάλο (79’ Γιαννιώτας), Κλωναρί-
δης (71’ Μοράν), Μπογέ (46’ Λιβάια), Πόνσε.

«Πλήρωσε» στο τέλος την 
αγγαρεία! 

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Σ
τους χιονισμένους «Ζωσιμάδες» ο 
ΠΑΣ Γιάννινα προηγήθηκε με τον 
Κρίζμαν, ο Πανιώνιος βρήκε το ε-
κτός έδρας γκολ με το εύστοχο πέ-

ναλτι του Ντουρμισάι και το 1-1 αφήνει α-
νοιχτούς λογαριασμούς πρόκρισης ενόψει 
της ρεβάνς στη Νέα Σμύρνη.      
Το χιόνι που έριξε στα Γιάννενα και οι 
χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατού-
σαν δυσκόλεψαν τις προσπάθειες των 
παικτών του ΠΑΣ και του Πανιωνίου. Σε 
ένα κακό ποιοτικό ματς, οι δύο ομάδες 
κρατάνε μόνο το πρώτο μέρος, κατά το 
οποίο διαμορφώθηκε το τελικό αποτέ-
λεσμα (1-1), με τα τέρματα των Κρίζμαν 
και Ντουρμισάι. Στο δεύτερο ημίχρονο ο 
Πανιώνιος έδειξε διάθεση να κρατήσει 
αυτό το 1-1, ο ΠΑΣ δεν μπορούσε να δημι-
ουργήσει και, χωρίς καμία απολύτως αξι-
όλογη φάση για τα υπόλοιπα 45 λεπτά, η 
πρόκριση έμεινε ανοικτή για τη ρεβάνς.
Ο Πανιώνιος ήταν αυτός που απείλησε 
πρώτος στο 12’ όταν ο Κούρντι από εξαι-
ρετική θέση απέναντι από τον Βελλίδη 
δεν κατάφερε να βρει στόχο. Ένα λεπτό 
μετά μάλιστα, ο ΠΑΣ απάντησε, παίρνο-
ντας αυτός το προβάδισμα, όταν ο Λίλα 
τροφοδότησε τον Κρίζμαν και αυτός 
με πλασέ προ κενής εστίας έκανε 
το 1-0.
Το ματς, λόγω και του χιο-
νιού στον αγωνιστικό χώρο, 
δεν είχε ρυθμό με τους παί-
κτες των δύο ομάδων να 
κάνουν αρκετά λάθη. Στο 24’ 
ωστόσο ο Πανιώνιος κατά-
φερε να ισοφαρίσει. Ο Μπου-
κουβάλας ανέτρεψε τον Τσιλούλη, 
με τους «κυανέρυθρους» να κερδίζουν 
πέναλτι και τον Ντουρμισάι να σημαδεύει 
γωνία για το 1-1.
Αυτή ήταν και η τελευταία ουσιαστική 
φάση για το πρώτο μέρος, με τους παί-
κτες του ΠΑΣ και του Πανιωνίου να μην 
μπορούν να δημιουργήσουν παιχνίδι. Με 
την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο ΠΑΣ 
έπαιρνε σταδιακά όλο και περισσότερο 
την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν μπο-
ρούσε να φανεί επικίνδυνος.
Το ματς συνέχιζε να μην έχει ρυθμό, με 
καμία αξιόλογη φάση σε όλο το δεύτερο 
μέρος. Στο 76’ ο Αθανασιάδης μπήκε με 
αξιώσεις μέσα στην περιοχή, αλλά ο Σταυ-
ρόπουλος κατάφερε να τον σταματήσει 
πριν απειλήσει τον Μανοΐλοβιτς, ενώ το 
ίδιο συνέβη και στο 82’ όταν ο Κρίζμαν 

κόπηκε τελευταία στιγμή από την άμυνα 
του Πανιωνίου.

Εργοτέλης - ΟΦΗ 1-1
Ισόπαλο 1-1 έληξε το ντέρμπι του Ηρα-
κλείου, όπου Εργοτέλης και ΟΦΗ έμειναν 
στο 1-1. Ομως οι γηπεδούχοι μπορούν να 
αισθάνονται πως έκλεψαν τις εντυπώσεις, 
καθώς στο δεύτερο μισό ήταν καλύτεροι, 
απώλεσαν ευκαιρίες ώστε να «γυρίσουν» 
το ματς και η διαφορά κατηγορίας κάθε 
άλλο παρά εμφανής ήταν. 
Βέβαια πριν ξεκινήσουμε να πούμε το 
εξής. Οι φιλοξενούμενοι είχαν  δύο νέα 
πρόσωπα στο αρχικό τους σχήμα (Μπρά-
ουν, Γιαννούλη), αρκετές αλλαγές (π.χ. 
είδαμε τον Κοροβέση εξτρέμ και τον Οικο-
νόμου στα χαφ σε διάταξη 4-2-3-1) και 
προέρχονταν από αποχή περίπου 20 ημε-
ρών. Αρα ρυθμός.... γιοκ, η ομοιογένειά 
τους δεν βρίσκονταν σε υψηλά επίπεδα 
(ως αλλαγή ντεμπουτάρισε και ο φορ Πέρ-
σον) και δεν αναμένονταν να δείξουν κάτι 
extreme. Θα ήταν κάπως... εκτός πλάνων. 
Οπερ και εγένετο. Από το πρώτο ημί-
χρονο κρατάμε φυσικά την γκολάρα του 
Νάστου στο 28’ με «βολίδα» αρκετά έξω 

από τα αντίπαλα καρέ, ένα καλό 
σουτ του Οικονόμου (22’) και 

ότι ανασταλτικά λειτουργού-
σαν καλά, καθώς απειλή-
θηκαν μόνο στο  44’ όταν 
ο Στρέζος επενέβη σωτή-
ρια στη δεξιά του γωνία, 
με τά από «αναμπου-

μπούλα» στην άμυνά του. 
Σε ανάλογο τέμπο ξεκίνησε και 

το δεύτερο μισό, όμως η είσοδος 
του Κούατενκ σε συνδυασμό με την κατα-
κόρυφη άνοδο της απόδοσης των Γιακού-
μπου, Εφορντ άλλαξαν άρδην την εικόνα 
του ματς. Οι γηπεδούχοι πήραν τα ηνία, 
στο 59’ απείλησαν με τον Εφορντ και στο 
66’ έφτασαν στην ισοφάριση με την κεφα-
λιά του Ιατρούδη από το ύψος της μικρής 
περιοχής, ύστερα από σέντρα του Γιακού-
μπου. Ο νεαρός χαφ «νίκησε» στον αέρα 
τον Μιχόγιεβιτς, ο οποίος στο 81’ παρα-
λίγο να αποβεί μοιραίος, αλλά το πλασέ 
του Κούατενκ που εκμεταλλεύτηκε το 
λάθος του, απέκρουσε ο Ποτουρίδης πριν 
η μπάλα περάσει τη γραμμή.  
Ετσι η «μάχη» της πόλης έληξε χωρίς 
νικητή, αλλά με τους φιλοξενούμενους να 
έχουν πλέον το προβάδισμα, χάρις στο 
εκτός έδρας γκολ.

Τα... έγραψαν όλα στο χιόνι! 

Η καταπληκτική Παναχαϊκή 
υποχρέωσε τον ΠΑΟΚ στην πρώτη 
ήττα (2-1) της σεζόν σε εγχώριες 
διοργανώσεις. Ο Δικέφαλος ήταν 
κακός και μετά από 15 παιχνίδια που 
ήταν αήττητος στο Κύπελλο Ελλάδος 
(από τις 12/4/2017)... χάλασε το σερί!

Η 
Παναχαϊκή έφτασε δίκαια στην 
πρώτη νίκη της επί του ΠΑΟΚ ύ-
στερα από πέντε αναμετρήσεις 
στο θεσμό του Κυπέλλου, υπο-

χρεώνοντας το «Δικέφαλο» στην πρώτη του 
ήττα στη διοργάνωση, μετά από τον Απρίλιο 
του 2017, αλλά και την πρώτη εντός συνό-
ρων, μετά τον Μάρτιο του 2018 και την ήττα 
από τον Αστέρα στην Τρίπολη. Κάπως έτσι 
διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης 
απέναντι στον κάτοχο του τροπαίου και ε-
νόψει της ρεβάνς στις 22 Ιανουαρίου στην 
Τούμπα.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε λόγω για κακή 
νοοτροπία των ποδοσφαιριστών του, την 
ίδια ώρα που ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος 
επιβράβευε τους δικούς του παίκτες που 
μπήκαν στο γήπεδο για να παίξουν ποδό-
σφαιρο και το έκαναν με τον σωστό τρόπο 
στη μεγαλύτερη διάρκεια απέναντι στον 
πρωτοπόρο του ελληνικού πρωταθλήματος.
Σ’ ένα γήπεδο, όπου δεν μπορούσες να 
κοντρολάρεις εύκολα την μπάλα, οι ποδο-
σφαιριστές του Λουτσέσκου είχαν πολλά 
προβλήματα στο να βρουν ρυθμό και να 
πάρουν αυτοί τα ηνία της αναμέτρησης η 
οποία ήταν κομμένη και ραμμένη στα μέτρα 
της Παναχαϊκής, που μπήκε στο γήπεδο με 
ξεκάθαρη διάθεση να δώσει χώρο στον 
ΠΑΟΚ και να χτυπήσει στην κόντρα επί-
θεση.
Κάπως έτσι οι γηπεδούχοι απάντησαν με 
τη μεγάλη ευκαιρία του Κυνηγόπουλου 
(13’) στην πρώτη καλή στιγμή των «ασπρό-
μαυρων», το σουτ του Νίκου Καρέλη (6’), 
που έστειλε την μπάλα να περάσει άουτ, 
αφού πρώτα χτύπησε στο αριστερό κάθετο 
δοκάρι του Καπούταγλη.
Στο 35’ η Παναχαϊκή πήρε προβάδισμα στο 
σκορ, επιβεβαιώνοντας ότι ήταν η καλύ-
τερη ομάδα μέσα στο γήπεδο και αυτή που 
μπορούσε χωρίς προβλήματα να μεταφέ-
ρει την μπάλα από την  άμυνα στην επίθεση. 
Ο Κυνηγόπουλος έκανε την κούρσα και το 
τελείωμα, ο Πασχαλάκης του αρνήθηκε για 
δεύτερη φορά το γκολ, αλλά έδιωξε λανθα-
σμένα και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα 

στο σουτ του αμαρκάριστου Μπαστακού, ο 
οποίος από το ύψος του πέναλτι «εκτέλεσε» 
και έκανε το 1-0.
O ΠΑΟΚ είχε μπροστά του σχεδόν μία 
ώρα για να αντιδράσει και το έκανε με την 
συμπλήρωση δέκα λεπτών στο β’ μέρος, 
όταν ο Νίκος Καρέλης «ντύθηκε» Πρίγιο-
βιτς και με κεφαλιά στο 56’ ισοφάρισε σε 
1-1, μετά την εξαιρετική προσπάθεια και 
σέντρα του Δημήτρη Λημνιού, που δέκα 
λεπτά αργότερα σπατάλησε τη μεγαλύτερη 
ευκαιρία των «ασπρόμαυρων» αστοχώντας 
προ κενής εστίας.
Κόντρα στη ροή του αγώνα η Παναχαϊκή 
πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο σκορ, 
εκμεταλλευόμενη την κακή αντίδραση 
της άμυνας του ΠΑΟΚ, το «βγαίνω και δεν 
βγαίνω» του Πασχαλάκη και με τον στόπερ 
Λουμπαρδέα, δίκην επιθετικού, να στέλνει 
την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1 (68’).
Ο Λουτσέσκου άρχισε να μοιράζει χαρτά-
κια στους παίκτες του και με την είσοδο του 
Μπίσεσβαρ να επιχειρεί να ανακατέψει την 
τράπουλα, με στόχο να φτάσει στην ισοφά-
ριση.
Παναχαϊκή (Σ. Οφρυδρόπουλος): Καπούτα-
γλης, Σταματόπουλος, Λουμπαρδέας, Τσελε-
πίδης, Πολίμος, Παπατόλιος, Πλέγας, Ελευ-
θεριάδης (66’ Καρατσανάκοφ), Αργυρόπου-
λος (61’ Κολ), Κυνηγόπουλος, Μπαστακός 
(82’ Μωραίτης).
ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, 
Κίτσιου, Βαρέλα, Μαλεζάς (73’ Μπίσε-
σβαρ), Τόσκα, Σάχοφ, Μαουρίσιο (81’ 
Ζαμπά), Λημνιός, Ουάρντα (66’ Πέλκας), Ελ 
Καντουρί, Καρέλης.

Μπαστακός: «Νικήσαμε την καλύ-
τερη ομάδα στην Ελλάδα»
Στην ποιότητα του ΠΑΟΚ στάθηκε ο σκόρερ 
της Παναχαϊκής, Μιχάλης Μπαστακός στις 
δηλώσεις του μετά τη νίκη των Πατρινών 
στο παιχνίδι της Αγυιάς για το Κύπελλο.
Ο Έλληνας φορ άνοιξε το σκορ απέναντι 
στον Δικέφαλο του Βορρά και στο τέλος 
πανηγύρισε με τους συμπαίκτες του μια 
σπουδαία επιτυχία (2-1), την οποία η Πανα-
χαϊκή άξιζε, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.
«Σίγουρα παίζαμε με την καλύτερη ομάδα 
στην Ελλάδα κατά τη γνώμη μου, είναι μια 
ποιοτική ομάδα οι παίκτες έχουν πολλές 
εμπειρίες και ευρωπαϊκές παραστάσεις. 
Παρόλα αυτά εμείς δουλέψαμε όλη τη βδο-
μάδα και ευτυχίσαμε να πάρουμε το παι-
χνίδι. Ήμασταν καλύτεροι πιστεύω και κερ-
δίσαμε δίκαια.»

Η Παναχαϊκή του... έσπασε τη ρήτρα 
με το αήττητο!
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Ο Απόλλων Λάρισας, πέρασε από 
το Ηράκλειο επικρατώντας 1-2 
του Εργοτέλη και θα συνεχίσει να 
βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Νίκησε 
με 2-1 τα Τρίκαλα η Παναχαϊκή.

Μ
ε το διπλό έφυγε από το Ηρά-
κλειο ο Απόλλων Λάρισας, 
που επικράτησε του Εργοτέ-
λη 1-2 και θα παραμείνει στην 

δεύτερη θέση της βαθμολογίας.
Το σκορ άνοιξε πολύ γρήγορα για την 
ομάδα της Λάρισας, ο Τασιουλής στο 5’ 
μετά από ατομική προσπάθεια. Από εκεί 
και πέρα ο Εργοτέλης ανέβηκε και πίεσε 
αναζητώντας την ισοφάριση χωρίς απο-
τέλεσμα, μιας και όλες οι προσπάθειές 
του σταματούσαν στην καλά οργανωμένη 
άμυνα των φιλοξενούμενων.
Στην επανάληψη, ο Απόλλων Λάρισας 
έφτασε κοντά στο 0-2, όταν ο Τασιουλής 
στο 56’ πλάσαρε, αλλά ο Κατσιμήτρος 
έδιωξε. Τελικά το 0-2 ήρθε στο 68’ όταν ο 
Τασιουλής γύρισε στον Λουκάο κι αυτός 
πλάσαρε στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. 
Η απάντηση από τον Εργοτέλη ήταν άμεση, 
καθώς στο 72’ ο Έφορντ μείωσε κι έβαλε 
και πάλι τον Εργοτέλη στο παιχνίδι. 
Οι γηπεδούχοι, θα μπορούσαν να είχαν 
ισοφαρίσει καθώς έχασαν δύο μεγά-
λες ευκαιρίες στη συνέχεια. Αρχικά στο 
78’ ο Μπουρσέλης έστειλε την μπάλα στο 
δοκάρι, ενώ στο 91’ Κατσούρι σούταρε 
έξω από την περιοχή με τον Μαντζάρη να 
σώζει, την μπάλα να φτάνει στον Ιατρούδη 
ο οποίος με πλασέ από την μικρή περιοχή 
κατάφερε να αστοχήσει και το 1-2 να μείνει 
μέχρι τέλους.
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ (Νίκκι Παπαβασιλείου): Κατσι-
μήτρος, Μαζουλουξής (65’ Καπνίδης), Για-
κούμπου, Οικονόμου (46’ Μπουτσάκης), 
Μπάτζιος, Μπουρσέλης, Μπρους, Τσέ-
λιος, Ιατρούδης, Έφορντ, Κουατένγκ (80’ 
Κατσούρρι).
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Μαρσέλο Τροΐζι): 
Μαντζάρης, Σκούπρα, Κουρτεσιώτης, Σου-
λιώτης, Λίταινας (65’ Καμπέρης), Καρατά-
σιος, Μαρκολίνο (89’ Κοντοθανάσης), Τασι-
ούλης, Λούκας Ράμος, Πολέτο (81’ Αγιώ-
της), Λουκάο.

Παναχαϊκή - Τρίκαλα 2-1
Η Παναχαϊκή επέστρεψε στις νίκες, επικρα-
τώντας 2-1 των Τρικάλων φτάνοντας στην 
έκτη θέση της βαθμολογίας. 

Οι γηπεδούχοι, μπήκαν δυνατά στην ανα-
μέτρηση και στο 16’ είχαν δοκάρι με τον 
Τσελεπίδη, ενώ στο 44’ κέρδισαν πέναλτι 
όταν ο Κυνηγόπουλος ανατράπηκε. Την 
εκτέλεση ανέλαβε ο Ελευθεριάδης που 
ευστόχησε και στο 45’ έκανε το 1-0.
Τα Τρίκαλα βρήκαν απάντηση λίγο μετά 
την έναρξη της επανάληψης, όταν στο 61’ 
ο Συμελίδης με σουτ έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα ισοφαρίζοντας σε 1-1. Η Παναχαϊκή 
από εκεί και πέρα πήρε τα ηνία της αναμέ-
τρησης και κατάφερε να βρει το γκολ της 
νίκης. Συγκεκριμένα, στο 81’ ο Λουμπαρ-
δέας μετά από εκτέλεση κόρνερ με προ-
βολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα γράφο-
ντας το τελικό 2-1. 
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): 
Καπούταγλης, Σταμόπουλος, Πλέγας (80’ 
Μωραΐτης), Αργυρόπουλος, Ελευθεριάδης 
(70’ Καρατσανάκοφ), Κολ (70’ Παπατόλιος), 
Μπαστακός, Λουμπαρδέας, Ντάσιος, Κυνη-
γόπουλος, Τσελεπίδης.     
ΤΡΙΚΑΛΑ (Θωμάς Γράφας): Ταΐρης, Πάνος, 
Γκότοβος, Συριόπουλος, Τριανταφυλλάκος, 
Τσιάρας, Τσιμίκας (57’ Γκατσολάρι), Γκου-
γκούδης, Συμελίδης, Καπός, Σταματάκος 
(60’ Κούλπας) 

ΑΟΧ Κισσαμικός - Ηρακλής 0-1
Επιστροφή στις νίκες για τον Ηρακλή, ο 
οποίος πέρασε από την έδρα του ΑΟΧ Κισ-
σαμικού (0-1) και πήρε μια πολύ σημαντική 
ανάσα, καθώς είχε βρεθεί κοντά στη ζώνη 
του υποβιβασμού.
Το παιχνίδι μόνο εύκολο δεν ήταν για τον 
«Γηραιό», με την ομάδα της Θεσσαλονίκης 
να πιέζει ψηλά από τα πρώτα λεπτά, αλλά να 
μην βρίσκει το γκολ στο πρώτο ημίχρονο, 
με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να πάνε στα 
αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς τέρματα.
Στην επανάληψη, ο Ηρακλής κατάφερε να 
βρει το γκολ που έψαχνε, όταν στο 57’ ο 
Περόνε με εκτέλεση φάουλ έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Από εκεί και 
πέρα, ο Ηρακλής θα μπορούσε να βρει 
και δεύτερο τέρμα, αλλά ο Ρόβας αστό-
χησε στις δύο ευκαιρίες που είχε και το 0-1 
έμεινε μέχρι τέλους.
ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ (Αλέκος Βοσνιάδης): 
Λαζαρίδης, Σισέ, Φαζός, Παπαχρήστος, 
Γκίνη, Μουμίν, Σελινιωτάκης (72’ Καρα-
γιάννης), Αρναρέλλης (58’ Σιμόν), Βρεττός, 
Αποστολόπουλος (62’ Χαλκιαδάκης), Ρίσκι.
ΗΡΑΚΛΗΣ (Μανουέλ Ρόκα): Βοσνιάδης, 
Κουτρομάνος, Καζναφέρης, Γιαννίτσης, 
Ζιαμπάρης, Στάμου, Κωστούλας, Πασάς, 

Ντούνης (90’ Πτηνόπουλος), Χασομέρης 
(71’ Παναγιωτούδης), Περόνε (71’ Ρόβας).

Σπάρτη - Ηρόδοτος 3-0
Εύκολο μεσημέρι είχε η Σπάρτη απέναντι 
στον Ηρόδοτο, τον οποίο και κέρδισε με 
3-0 ξεκολλώντας από την ζώνη του υποβι-
βασμού για πρώτη φορά!
Το σκορ άνοιξε ο Καινούργιος στο 38’, μετά 
από γύρισμα του Νάτση, με το γκολ αυτό 
να είναι και η μοναδική αξιόλογη φάση στο 
πρώτο ημίχρονο. 
Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι πάτησαν 
για τα καλά γκάζι και στο 55’ ο Βλαχομήτρος 
με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, 
με τον Νάτση να κάνει δεύτερη ασίστ στο 
ματς. Ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, 
έγινε δημιουργός στο 80’ και έστρωσε στον 
Καινούργιο ο οποίος σούταρε και σκόραρε 
το 3-0, πετυχαίνοντας και το δεύτερο προ-
σωπικό του τέρμα.
ΣΠΑΡΤΗ (Αντρέι Τσερνίσοφ): Πάντος, Αρώ-
νης, Φραγκούλης, Κολτσίδας, Καλούσης, 
Παυλής, Κωνσταντινόπουλος, Νάτσης (76’ 
Κοζάκης), Βλαχομήτρος, Καινούργιος, 
Καψάσκης (46’ Ζαχαριουδάκης)
ΗΡΟΔΟΤΟΣ (Αρμάντο Φουτσίνι): Τσιλιγγί-
ρης, Χατζηλιάδης, Γραικός, Δαμιανάκης (79’ 
Σιαλμάς), Κανδηλάκης, Αργκιλέσι, Κασαπά-
κης, Φραγκουλάκης (83’ Κλινάκης), Φουκα-
ράκης (70’ Αμαραντίδης), Κονέ, Νύκταρης

Κέρκυρα - Πλατανιάς 1-0
Στο ντέρμπι της αγωνιστικής στη Football 
League, οι δύο ομάδες που πέρσι υποβι-

βάστηκαν από την Super League βρέθη-
καν αντιμέτωπες στην Κέρκυρα. Η τοπική 
ομάδα ήταν ανώτερη σε ένα άθλιο αγωνι-
στικό χώρο κι έφτασε δίκαια στη νίκη με 
1-0, η οποία την έφερε και στην τρίτη θέση 
της βαθμολογίας, εκεί όπου ήταν ο Πλατα-
νιάς πριν την έναρξη της αναμέτρησης.
Οι «Φαίακες», ήταν ανώτεροι και στα 90’ 
της αναμέτρησης και το 1-0 ίσως να τους 
αδικεί. Πρώτη καλή στιγμή ήταν στο 4’ 
με το σουτ του Σιατραβάνη να μη βρίσκει 
στόχο, ενώ άουτ κατέληξε και η κεφα-
λιά του Λινάρδου στο 15’. Ίδια κατάληξη 
είχε και η κεφαλιά του Παπανικολάου στο 
31’, στην μοναδική καλή στιγμή του Πλα-
τανιά. Το γκολ για την Κέρκυρα ήρθε στο 
45’, όταν ο Λινάρδος σέντραρε από δεξιά 
και ο Τουράμ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα κάνοντας το 1-0 στο φινάλε του 
πρώτου μέρους.
Στην επανάληψη ο ρυθμός έπεσε αισθητά, 
με την Κέρκυρα να έχει τον απόλυτο έλεγχο, 
αλλά να μην δημιουργεί δύσκολες καταστά-
σεις στην απέναντι εστία. Στο 66’ το σουτ 
του Κούρου έφυγε άουτ, ενώ στο 80’ οι 
γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι σε ανατροπή 
του Τουράμ από τον Κόρτσταμ. Τελευταία 
φάση στο ματς ήταν για τον Πλατανιά, με 
το σουτ του Σινγκ να φεύγει άουτ στο 89’. 
Στις καθυστερήσεις δεν άλλαξε τίποτα και η 
Κέρκυρα πανηγύρισε τη νίκη που την έφερε 
στην τρίτη θέση και την κράτησε στο -3 από 
τον δεύτερο Απόλλωνα Λάρισας, ενώ μεί-
ωσε από τον πρωτοπόρο Βόλο στους 8, 
αλλά με παιχνίδι παραπάνω.

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Σταθερά στη δυάδα ο Απόλλων Λάρισας
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Μ
ε πολύ δυνατή ομάδα θα 
«κατέβει» η Ελλάδα στους 
πρώτους Μεσογειακούς Α-
γώνς Κ-23 που θα διεξα-

χθούν στις 19 Ιανουαρίου στην πόλη Μι-
ραμάς της Γαλλίας. 
Συνολικά πέντε Άνδρες και δύο Γυναίκες 
θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση, ανά-
μεσα σε αυτούς τρία δυνατά χαρτιά του 
ελληνικού στίβου. Ο Μίλτος Τεντόγλου, 
ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Οδυσσέας 
Μουζενίδης θα ανοίξουν τις  εμφανίσεις 
τους στη σεζόν, στη διοργάνωση της Γαλ-
λίας.
Ο πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος 
ξεκινάει τη χρονιά έχοντας ήδη στο 
μυαλό του το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
κλειστού, όπου θα επιδιώξει να βρεθεί 
και πάλι στο βάθρο των νικητών, λίγους 
μόλις μήνες από την εξαιρετική εμφάνιση 
του Βερολίνου.
Τον πρώτο του αγώνα μετά την πολύμηνη 
απουσία, λόγω του σοβαρού τραυματι-
σμού, θα κάνει ο Εμμανουήλ Καραλής, 
που και αυτός στοχεύει στη διάκριση στη 
διοργάνωση της Γλασκώβης. Η τελευ-
ταία εμφάνιση του Καραλή ήταν στις 4 
Μαρτίου όταν με άλμα στα 5,80 μ. κατέ-
κτησε την πέμπτη θέση στο επί κοντώ, 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού.
Από περίοδο αποκατάστασης προέρχε-

ται ο Οδυσσέας Μουζενίδης, που τραυ-
ματίστηκε τον Σεπτέμβριο στον ώμο και 
υποβλήθηκε σε χειρουργείο. Ο «χάλκι-
νος» πρωταθλητής κόσμου στους Έφη-
βους στη σφαιροβολία ξεκινάει τη χρο-
νιά με υψηλές προσδοκίες και με βασικό 
στόχο της χρονιάς τη διάκριση στο Ευρω-
παϊκό πρωτάθλημα Κ23, το καλοκαίρι 
στο Γκέβλε.
Με ενδιαφέρον αναμένεται η πρώτη 
εμφάνιση στη σεζόν των Μιχάλη Παππά 
και Θάνου Καλάκου σε 400 μ. και 800 μ., 
αντίστοιχα, , αλλά και της Αναΐς Καρα-
γιάννη και της Άλκηστις Βαγγέλη.
Η ομάδα θα αναχωρήσει για την Γαλλία 
στις 17 Ιανουαρίου και θα επιστρέψει 
στις 20 Ιανουαρίου.
Ανδρες
400 μ.: Μιχάλης Παππάς (ΕΚΑ Δωδώνη 
Ιωαννίνων)
800 μ.: Θάνος Καλάκος (ΓΣ Γλυφάδας)
Επί κοντώ: Εμμανουήλ Καραλής (ΓΣ 
Κηφισιάς)
Μήκος: Μίλτος Τεντόγλου (ΓΣ Κηφισιάς)
Σφαιροβολία: Οδυσσέας Μουζενίδης 
(Κένταυρος Χαλκιδικής)
Γυναίκες
60 μ. εμπ.: Αναΐς Καραγιάννη (ΓΣ Κηφι-
σιάς)
Ύψος: Άλκηστις Βαγγέλη (Αθηναϊκός όμι-
λος Αθλητισμού)

Με «αστέρια» στους 
Μεσογειακούς Κ-23 η Ελλάδα

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

«Βούλιαξε» τους Κροάτες ο 
Ολυμπιακός!

Τ
ην 3η του νίκη στο Τσάμπιονς Λιγκ 
(2018-19) πέτυχε το βράδυ της Τε-
τάρτης (9/1) στο εθνικό κολυμβητή-
ριο του Πειραιά ο Ολυμπιακός, α-

φού στο πλαίσιο της 6ης ημέρας του Β' ομί-
λου κέρδισε με 13-7 τη Γιαντράν Σπλιτ. 
Ο Ολυμπιακός που διατήρησε το απόλυτο 
στην έδρα του (9β) έμεινε στην 3η θέση του 
βαθμολογικού πίνακα με 11 βαθμούς και 
είναι στο... χέρι του στα δυο παιχνίδια με 
την πρώτη Γιουγκ που ακολουθούν να κυνη-
γήσει την κορυφή. 
Η ομάδα του Θόδωρου Βλάχου, ξεκίνησε 
δυνατά στο πρώτο της ευρωπαϊκό ματς στο 
2019, προηγήθηκε με 3-0 αλλά είχε αμυ-
ντικά θέματα στα 2 οτχάλεπτα και είδε... 

τους Κροτάες να μειώνουν τρεις φορές (3-2, 
4-3 και 6-5) στο γκολ. 
Ο Ολυμπιακός είχε 7/9 στον παραπάνω ενώ 
στο τέλος του 3ου έχασε με αντικατάσταση 
τον Φουντούλη ο οποίος διαπληκτίστηκε με 
τον Σέτκα. 
Εν συνεχεία ανέβασε στροφές, έπαιξε 
καλή άμυνα, και έφτασε εύκολα στο 10-5 
και αύξανε συνεχώς την διαφορά στο σκορ 
απέναντι στους Κροάτες έως το τέλος του 
αγώνα! Πρώτος σκόρερ για ένα ακόμη παι-
χνίδι ήταν ο Αλέξανδρος Γούνας ο οποίος 
σταμάτησε στα 5 γκολ! 
Ο Ολυμπιακός παίζει πλέον το Σάββατο 
στην Α1 στο Γουδή απέναντι στον 2ο της 
βαθμολογίας Απόλλωνα Σμύρνης. 
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Σε εξ΄ αναβολής αναμέτρηση της 13ης 
αγωνιστικής του 6ου ομίλου της 
Γ΄ Εθνικής ο Διαγόρας Βραχνείκων 
επιβλήθηκε με 3-0 του Φοίβου 
Κρεμαστής, σε ένα πολύ κακό 
αγωνιστικό χώρο, παίρνοντας βαθιά 
βαθμολιγική ανάσα.

Τ
ο πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπη-
μένο με τις δύο ομάδες να μένουν 
στο μηδέν. Στα τελευταία λεπτά ο Δι-
αγόρας πίεσε, δημιούργησε ευκαι-

ρίες και κατάφερε αρχικά στο 79ο λεπτό με 
τον Γιώργο Παπαδόπουλο από πλάγια θέση 
να ανοίξει το σκορ, στο 93΄ με τον Διονύση 
Καταβάτη να κάνει το 2-0 με γκολάρα από 
μακρινή θέση, ενώ το τελικό σκορ διαμόρ-
φωσε στο 95΄ με πέναλτι ο Τσιριγώτης.
Πολύτιμη νίκη για τον Διαγόρα που τον 
φέρνει στο +4 από την επικίνδυνη γραμμή 
στο τέλος του πρώτου γύρου. Για την 
ομάδα του Φίλιππου Σχοινά ακολουθεί το 
ματς της Κυριακή με τον ΠΑΟ Βάρδας εκτός 
έδρας.

Ανακοίνωσε Στασινό η Θύελλα 
Καμαρίου
Την ανακοίνωση της συνεργασίας με τον 
Αναστάσιο Στασινό, ανακοίνωσε πριν από 
λίγο η Θύελλα Καμαρίου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Έναρξη συνεργασίας με Αναστάσιο Στασινό.
Το Δ.Σ. της ομάδας μας ανακοινώνει την 
έναρξη συνεργασίας του με τον αμυντικό 
Αναστάστιο Στασινό.
Ο εν λόγω παίχτης είναι γεννημένος στις 
19/08/1985 και στο παρελθόν έχει αγωνι-
στεί στις ομάδες των Βύζαντα, Ελπιδοφό-
ρου Κηφισιάς, Α.Ε. Κηφισιάς και Εθνικού 
Πειραιώς.
Το Δ.Σ. της ομάδας μας καλωσορίζει τον 
Αναστάση στην οικογένεια της Θύελλας 
Καμαρίου και του εύχεται καλή επιτυχία!

Τα αποτελέσματα της... λειψής Γ’ 
Εθνικής
Δράση στους πέντε από τους οχτώ ομίλους 
της Γ’ Εθνικής είχαμε την Κυριακή, καθώς τα 
παιχνίδια του πρώτου, δεύτερου και τέταρ-
του ομίλου αναβλήθηκαν λόγω κακοκαι-
ρίας. Δείτε όλα τα αποτελέσματα.
1ος όμιλος

Αετός Ορφανού – Νέστος Χρυσούπολης 
ΑΝΑΒΟΛΗ
Καβάλα – Ασπίδα Ξάνθης ΑΝΑΒΟΛΗ
Εθνικός Σιδηροκάστρου – Ορφέας Ξάνθης 
ΑΝΑΒΟΛΗ
Κεραυνός Πέρνης – Εθνικός Αλεξανδρούπο-
λης ΑΝΑΒΟΛΗ
Πανσερραϊκός – Αλέξανδρος Κιλκίς ΑΝΑ-
ΒΟΛΗ
Άρης Αβάτου – ΑΕ Καλαμπακίου ΑΝΑΒΟΛΗ
Απόλλων Παραλιμνίου – ΠΑΟΚ Κοσμίου 
ΑΝΑΒΟΛΗ
2ος όμιλος
Μελιτέας Μελίτης – Ολυμπιακός Κυμίνων 
ΑΝΑΒΟΛΗ
Άρης Παλαιοχωρίου – Εδεσσαϊκός ΑΝΑ-
ΒΟΛΗ
Βέροια – Αγροτικός Αστέρας ΑΝΑΒΟΛΗ
ΠΟ Τρίγλιας – Μακεδονικός ΑΝΑΒΟΛΗ
ΑΠΕ Λαγκαδά – Νίκη Αγκαθιάς ΑΝΑΒΟΛΗ
Αλμωπός Αριδαίας – ΑΣ Γιαννιτσά ΑΝΑ-
ΒΟΛΗ
ΠΑΟ Κουφαλίων – Ερμής Αμυνταίου ΑΝΑ-
ΒΟΛΗ
3ος όμιλος
Τηλυκράτης – Κρόνος Αργυράδων 0-1 (90’ )
ΑΕ Λευκίμμης – Μέγας Αλέξανδρος Καλλι-
θέας 1-1 (30’ Κάντας / 39’ Νικολόπουλος)
Θεσπρωτός – Θρίαμβος Σερβιανών 3-2 (62’ 
Μπίκας, 64’ Γκόλιας, 72’ Φούντζουλας / 55’ 
Μπλέτσας, 80’ Τσιαφίτσας πεν)
Αχέρων Καναλακίου – Ναυπακτιακός 2-1 
(5’ Φέτσης πεν, 30’ Φράγκος / 10’ Νικολα-
κόπουλος)
ΑΟ Φλωριάδας – Σούλι Παραμυθιάς 0-3 α.α.
Μακεδονικός Σιάτιστας – Γρεβενά Αεράτα 
ΑΝΑΒΟΛΗ
4ος όμιλος
ΓΣ Αλμυρού – Ολυμπιακός Βόλου ΑΝΑ-
ΒΟΛΗ
Νίκη Βόλου – Πιερικός ΑΝΑΒΟΛΗ
Απόλλων Μακρυχωρίου – Μετέωρα ΑΝΑ-
ΒΟΛΗ
ΑΟ Σελλάνων – Φωκικός ΑΝΑΒΟΛΗ
Αστέρας Ιτέας – Οικονόμος Τσαριτσάνης 
ΑΝΑΒΟΛΗ
ΑΟ Στυλίδας – Θησέας Αγριάς ΑΝΑΒΟΛΗ
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας – Αναγέννηση 
Καρδίτσας ΑΝΑΒΟΛΗ
5ος όμιλος
ΑΠΟ Κερατσίνι – Γιούχτας 0-0
Αμπελακιακός – Προοδευτική 1-1 (45+ / 
27’)

ΑΕ Νεάπολης – ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ 0-0
Εθνικός – ΟΦ Ιεράπετρας 1-1 (76’ Τσιλιγκί-
ρης / 36’ Χίσι)
Ιωνικός – Ατσαλένιος 1-0 (11’ Καλλέργης)
ΑΟ Παλαιόχωρας – ΑΟ Επισκοπής 1-4 (84’ 
Πάγκαλος / 19’ Τζόρνταν, 26’ Σουμπασάκης, 
87’ Ρικαρντίνιο, 90+ Κατσικοκέρης)

6ος όμιλος
TΕΛΙΚΟ Ιάλυσος – Αστέρας Αμαλιάδας 6-0 
(4’-13’ Βελλίνης, 8’-73’ Δελαπόρτας, 22’ 
Τσούπρος, 39’ Περογαμβράκης)
ΤΕΛΙΚΟ Παναιγιάλειος – Παλληνιακός 2-2 
(19’ Φουρτάδο πεν, 45+ Τζανουλίνος / 38’ 
Σάμιος, 66’ Δημητρίου)
ΤΕΛΙΚΟ Αχαρναϊκός – ΠΑΟ Βάρδας 0-1 (28’ 
Νικολόπουλος Θ.)
ΤΕΛΙΚΟ Νίκη Τραγανού – Πανηλειακός 1-3 
(77’ Σκοζάι / 42’ Αρβανίτης, 82’ Μπαρμπα-
ρούσης, 90+ Τσίγκρηλας)
ΤΕΛΙΚΟ Θύελλα Ραφήνας – Πανομβριακός 
2-0 (89’-90+ Μαραθιανός)
Διαγόρας Βραχνεΐκων – Φοίβος Κρεμαστής 
(Τετάρτη 9/1)
7ος όμιλος (12η αγωνιστική)
Πανθηραϊκός - ΠΑΣ Κόρινθος 1-0 (71’ Γκίκα)
Αιολικός - Χαραυγιακός 1-0 (66’ Τσομπα-
νέλης)
Αιγάλεω - Θύελλα Καμαρίου 2-0 (13’ Βέρ-
μπης, 73’ Γουνδουλάκης πεν)
ΑΟ Χαλκίς - Καλλιθέα 1-0 (30’ Ντάμπος πεν)
Ηλυσιακός - Απόλλων Ερέτριας 4-1 (33’ 
Μέξης, 45+-73’ Τσίτσαρης, 62’ Μάλτσι / 13’ 
Μώρος)
Άγιος Ιερόθεος - Άγιοι Ανάργυροι 2-2 (18’ 

Νικολέτος πεν, 90+ Αποστόλου / 31’ Νταου-
ντάι, 67’ Θεοδωράκης)
8ος όμιλος
ΑΕ Ερμιονίδας – ΑΟ Κατασταρίου 1-3 (36’ 
Τριμπόνιας / 14’ Μεζίνι, 59’ Μαρούδας, 67’ 
Κάρδαρης)
ΑΟ Εικοσιμίας – Αμβρυσσέας Διστόμου 0-5 
(14’ πεν-41’-75’ Σένκα, 23’-86’ Δήμου)
Παναρκαδικός – Καλαμάτα 0-1 (82’ Μάρ-
κοβιτς)
Μανδραϊκός – ΑΕ Πελλάνας 1-3 (27’ Κού-
στας / 56’ Παναγιωτίδης, 57’ Κοτσωβός, 83’ 
Ντιατά)
Ένωση Λέρνας – Ασπρόπυργος 1-2 (32’ 
Κορωνίδης / 27’ Καραλής, 74’ Δουκάκης)
Πάμισος – Παναργειακός 0-4 (38’ Μπου-
ντόπουλος πεν, 46’ Παναγιώτου, 69’-75’ 
Συρεγγέλας)
Αστέρας Βλαχιώτη – ΑΟ Υπάτου 0-3 (20’ 
Ντελέκος, 66’ Δέδες, 75’ Σπηλιώτης)

Στη Νεοκαισάρεια ο Κραγιόπου-
λος
Και με …βούλα λοιπόν ο Στέφανος Κρα-
γιόπουλος στον Αχιλλέα, με την ομάδα της 
Νεοκαισάρειας να ανακοινώνει και επίσημα 
την συνεργασία της με τον έμπειρο κεντρικό 
αμυντικό.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ο Αχιλλέας Νεοκαισάρειας ανακοινώνει 
την συνεργασία του με τον ποδοσφαιριστή 
Στέφανο Κραγιόπουλο.
Τον καλωσορίζει στον σύλλογο και του 
εύχεται καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία 
και πολλές επιτυχίες»

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Ανάσα παραμονής για Διαγόρα Βραχνεΐκων!
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Ο Γίργκεν Κλοπ παρέταξε πολλούς 
αναπληρωματικούς και η Λίβερπουλ 
έχασε με 2-1 από την Γουλβς και 
αποκλείστηκε από το Κύπελλο 
Αγγλίας.

Μ
ια διοργάνωση λιγότερη πλέ-
ον για την Λίβερπουλ, η οποία 
γνώρισε δεύτερη σερί ήττα, ύ-
στερα από εκείνη από την Σί-

τι, καθώς ηττήθηκε εκτός από την Γουλβς. 
Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο πήρε 
μίνι-εκδίκηση για την ήττα στο πρωτά-
θλημα και δίνει πλέον τη δυνατό-
τητα στους Reds να κάνουν με-
γαλύτερο focus στην Premier 
League.
Η Λίβερπουλ έχασε μόλις στο 
6’ λεπτό τον Λόβρεν με τραυ-
ματισμό και με δεδομένο ότι 
είχε ήδη αρκετούς αναπλη-
ρωματικούς στο αρχικό σχήμα, 
είδε την Γουλβς να είναι πιο κινη-
τική. Στο 38’ η ομάδα του Κλοπ βρέθηκε 
να χάνει όταν ο Μίλνερ έκανε τραγικό λάθος 
στο κέντρο και ο Ραούλ Χιμένες πήρε όλα τα 
μέτρα και με δυνατό δεξί νίκησε τον Μινι-
ολέ για το 1-0 που ήταν το σκορ του πρώ-
του μέρους. Η επανάληψη ξεκίνησε με γκολ 
και απάντηση από τους Reds καθώς στο 51’ 
με δυνατό αριστερό ο Οριζί ισοφάρισε για 
την Λίβερπουλ, όμως το 1-1 δεν έμεινε για 
πολύ. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ρούμπεν 
Νέβες με τρομερό σουτ εκτός περιοχής 
έδωσε ξανά προβάδισμα στην Γουλβς (2-1). 
Στο 69’ ο Σακίρι είχε δοκάρι με απευθείας 
εκτέλεση φάουλ και στο 70’ ο Κλοπ έκανε 
διπλή αλλαγή με Σαλάχ και Φιρμίνο, όμως 
τίποτα δεν έμελλε να αλλάξει και η Γουλβς 
πανηγύρισε μια μεγάλη πρόκριση.

Τότεναμ - Τσέλσι 1-0
Η Τότεναμ είχε σπάσει το αήττητο της 
Τσέλσι φέτος στο πρωτάθλημα και τώρα 
την κέρδισε με 1-0 για να κάνει το πρώτο 
βήμα για την πρόκριση στον τελικό του 
League Cup. Οι μπλε είχαν την κατοχή, 
όμως ήταν κακοί στο πρώτο μέρος, με τον 
Κέιν να σκοράρει με πέναλτι, που δόθηκε 
με τη βοήθεια του VAR.
Ο ρυθμός ήταν πολύ καλός στο ξεκίνημα 
και στο 26’ ήρθε το γκολ για τους γηπεδού-
χους. Ο Κέιν έφυγε στην πλάτη της άμυ-

νας, ο Κέπα τον ανέτρεψε στην περιοχή 
και ο διαιτητής Όλιβερ χρειάστηκε τη βοή-
θεια του VAR για να διορθώσει το λάθος 
του επόπτη, που σήκωσε τη σημαία για 
οφσάιντ, καταλογίζοντας το πέναλτι. Ο Κέιν 
δεν αστόχησε από την άσπρη βούλα και 
έκανε το 1-0.
Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την Τσέλσι 
χάθηκε στο 40’, με το πλασέ του Καντέ 
να σταματάει στο δοκάρι και από εκείνο 
το σημείο και μετά οι παίκτες του Σάρι 
ήταν καλύτεροι. Παρά τις προσπάθειές 
τους, όμως, δεν κατάφεραν ποτέ να φτά-

σουν στην ισοφάριση. Κρίστενσεν και 
Μπάρκλεϊ έχασαν κλασικές ευκαι-

ρίες στην επανάληψη για το 
1-1, όμως η απουσία επιθετι-
κού κλάσης φαίνεται και με 
το παραπάνω για τους μπλε, 
που θα προσπαθήσουν να 
κάνουν την ανατροπή στον 

επαναληπτικό με στόχο τον 
τελικό. Το 1-0 παρέμεινε μέχρι 

το τέλος, με την Τότεναμ να κερδί-
ζει για τρίτη συνεχόμενη φορά την Τσέλσι 

σε όλες τις διοργανώσεις για πρώτη φορά 
μετά το 1963.

Μάντσεστερ Σίτι - Μπέρτον 9-0
Μετά την εντυπωσιακή πρόκριση στο 
Κύπελλο με το 7-0 επί της Ρόδεραμ, η 
Μάντσεστερ Σίτι έδωσε ακόμη μία «παρά-
σταση» και δεν άφησε κανένα περιθώριο 
στην Μπέρτον, την οποία διέλυσε με 9-0, 
εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τη θέση της 
στον τελικό του League Cup (υπάρχει και 
επαναληπτικός).
Φυσικά, δεν μπορεί να γίνει κριτική για την 
αναμέτρηση, που ξεκίνησε με γκολ για την 
Σίτι μόλις στο 5’ με κεφαλιά του Ντε Μπρό-
ινε. Στη συνέχεια, ανέλαβε δράση ο Γκά-
μπριελ Ζεσούς, που σκόραρε στο 30’ και 
στο 34’, πριν ο Ζίντσενκο επιχειρήσει τη 
σέντρα και πετύχει απίθανο γκολ στο 37’ για 
το 4-0! Ο Ζεσούς έκανε χατ τρικ για το 5-0 
στο 57’, ενώ στο 62’ σκόραρε και ο Φόντεν.
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός βρήκε ξανά 
δίχτυα για το 7-0 στο 65’, με την Σίτι να 
ψάχνει και άλλα τέρματα. Στο 70’ ο Γουό-
κερ έκανε το 8-0, ενώ το τελικό 9-0 διαμόρ-
φωσε ο Μαχρέζ στο 83’. Αυτή η νίκη ήταν η 
μεγαλύτερη στην καριέρα του Γκουαρδιόλα 
μαζί με το 9-0 της Μπαρτσελόνα επί της Λ’ 
Οσπιταλέτ το 2011.

αθλητικά

Rotation και τιμωρία για την 
Λίβερπουλ!

Προβάδισμα πρόκρισης στα 
προημιτελικά του Copa Del Rey για την 
Ρεάλ με την... βασίλισσα να επικρατεί 
με 3-0 της Λεγανές του Σιόβα και να 
κάνει ακόμα πιο εύκολο το έργο της 
στη ρεβάνς.

Γ
ια 44 λεπτά δυσκολεύτηκε η Ρεάλ στον 
πρώτο της αγώνα με την Λεγανές για 
την φάση των «16» του Copa Del Rey. 
Στο λεπτό αυτό ο Σέρχιο Ράμος έκανε το 

1-0 με πέναλτι και μετά όλα πήραν τον δρόμο 
τους. Οι «μερνένχες» επικράτησαν με 3-0 και 
ουσιαστικά εξασφάλισαν την πρόκριση στα 
προημιτελικά του θεσμού.
Οπως αναφέραμε η Λεγανές κατάφερε να 
κρατήσει στην άμυνα μέχρι το τέλος του 
πρώτου ημιχρόνου, με τον Σέρχιο Ράμος στο 
44’ να κάνει το 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο τα 
πάντα έγιναν πιο εύκολα για τους γηπεδού-
χους. Αρχικά στο 68’ ο Βάσκεθ έκανε το 2-0 
για να έρθει ο Βινίσιους στο 77’ να διαμορ-
φώσει το τελικό 3-0.

Ανατροπή και ελπίδα για την Βιγι-
αρεάλ
Η Βιγιαρεάλ έχανε 0-2 μέχρι το 85’ από την 
Εσπανιόλ, όμως γύρισε το ματς σε 2-2 και 
μπορεί να ελπίζει για πρόκριση στους «8» 
του Κυπέλλου. Νίκη με Βαγιαδολίδ η Χετάφε 
(1-0).
Μια πρόκριση που πέντε λεπτά πριν το τέλος 
έμοιαζε άπιαστο όνειρο θα έχει την ευκαι-
ρία να διεκδικήσει η Βιγιαρεάλ. Οι Amarillos 
δέχθηκαν γκολ από το σουτ του Νταρντέρ στο 
15’ και το βολέ του Αλεξ Λόπεθ στο 71’ για 
να έχει στα χέρια της η Εσπανιόλ... σίγουρη 
νίκη. Ή μάλλον, σχεδόν σίγουρη αφού στο 
85’ και το 89’ με δύο κεφαλιές οι Εκαμπί και 
Μπάκα αντίστοιχα, διαμόρφωσαν το τελικό 
2-2. Στο άλλο ματς που έγινε την ίδια ώρα, 
η Χετάφε με γκολ του Ανχελ επιβλήθηκε 1-0 
στην Μαδρίτη της Βαγιαδολίδ και πήρε προ-
βάδισμα πρόκρισης.

Χιρόνα - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1
Η Ατλέτικο Μαδρίτης αναδείχθηκε ισόπαλη 
1-1 στην έδρα της Χιρόνα και πήρε μικρό 
προβάδισμα για την πρόκριση στα προημι-
τελικά του Copa del Rey.
Στη ρεβάνς του Wanda Metropolitano θα κρι-
θεί η πρόκριση στη φάση των «8» ανάμεσα 
σε Χιρόνα και Ατλέτικο καθώς οι δύο ομάδες 

αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο Montilivi. Σε 
ένα ματς που... επλήγη από τους ισχυρούς 
ανέμους, οι δύο ομάδες τα άφησαν όλα για 
την επόμενη Τετάρτη (16/01), αν και η ομάδα 
του Τσόλο Σιμεόνε έχει το προβάδισμα. Στο 9’ 
άνοιξαν το σκορ οι Rojiblancos όταν το σουτ 
του Γκριεζμάν πήγε στο οριζόντιο δοκάρι, 
στην πλάτη του Γκόρκα Ιραΐθόθ και κατέληξε 
στα δίχτυα, όμως για τους Καταλανούς ισο-
φάρισε πριν το ημίχρονο ο Αντονι Λοσάνο, 
με το 1-1 να μην αλλάζει στην επανάληψη και 
να παραμένει ως το τελικό.

Πρώτο βήμα για Χιχόν κόντρα στη 
Βαλένθια
Πρώτο βήμα για πρόκριση στους «8» του 
Κυπέλλου Ισπανίας για την Σπόρτινγκ Χιχόν 
η οποία επικράτησε στον πρώτο αγώνα της 
Βαλένθια με 2-1.
Ναι μεν αλλά για την Χιχόν στο ματς με την 
Βαλένθια για την φάση των «16» του Copa 
Del Rey, καθώς ναι μεν επικράτησε της αντι-
πάλου της, αλλά με 2-1 και το εκτός έδρας 
γκολ δίνει στις «νυχτερίδες» προβάδισμα 
πρόκρισης στην επόμενη φάση, μιας και τους 
φτάνει ακόμα και το 1-0 στο Μεστάγια.
Το σκορ άνοιξε για τους γηπεδούχους ο Νου-
μπλέχος στο 34’, με την Βαλένθια να κατα-
φέρνει να ισοφαρίζει στο 45’ με τον Παρέχο. 
Οι παίκτες της Χιχόν ωστόσο προσπάθη-
σαν στην συνέχεια και κατάφεραν στο 79’ να 
πάρουν τη νίκη με τον Μπλάκμαν.

Θέλτα - Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-2
Στην έδρα που έχει πετύχει τις περισσότερες 
νίκες, το «Μπαλαΐδος», η Αθλέτικ τις έκανε 18 
και βρέθηκε έξω από τη ζώνη του υποβιβα-
σμού, βάζοντας σε αυτή την Βιγιαρεάλ. Ηταν 
το πρώτο τρίποντο μακριά από το Nuevo San 
Mames για φέτος για την Μπιλμπάο, η οποία 
μετά το τέλος της 18ης αγωνιστικής μπορεί 
να ανασάνει καλύτερα. Στο 14’ η Θέλτα είχε 
δοκάρι με το φάουλ του Μάξι Γκόμες και πέντε 
λεπτά αργότερα σε μια εκπληκτική κόντρα 
για την Αθλέτικ, ο Ινιάκι Γουίλιαμς έφυγε από 
δεξιά και έδωσε πάρε-βάλε στον Μουνιαΐν. 
Το 0-1 δεν ήταν το σκορ του πρώτου μέρους, 
καθώς στις καθυστερήσεις ύστερα από εκτέ-
λεση κόρνερ, ο Γκόμες πήρε την κεφαλιά και ο 
Μπελτράν έκανε το 1-1. Στο δεύτερο μέρος ο 
Ινιάκι Γουίλιαμς στο 54’ πέτυχε το νικητήριο 
γκολ για τους Βάσκους πλασάροντας σωστά 
σε τετ-α-τετ έπειτα από ασίστ του τερματοφύ-
λακα των φιλοξενούμενων, Ιάγο Ερερίν (1-2).

Με το ενάμιση πόδι στα 
προημιτελικά η Ρεάλ
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Με το διπλό απέδρασε από το «N. Papas Group/ Αμμόχω-
στος-Επιστροφή» ο Απόλλωνας.
Η ομάδα της Λεμεσού με επαγγελματικό και άψογο στυλ επι-
κράτησε επί της Νέας Σαλαμίνας με 0-3 στο πλαίσιο της 15ης 

αγωνιστικής του Πρωταθλήματος CYTA και επέστρεψε στα νικη-
φόρα αποτελέσματα. Πλέον οι «κυανόλευκοι» πηγαίνουν στον εξ 
αναβολής αγώνα με την ΑΕΚ με την καλύτερη ψυχολογία.
Το πάλεψε μέχρι το τέλος η ομάδα της Αμμοχώστου, αλλά πλήρωσε 
την αστοχία της.
Α’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Πολύ δυνατά και αποφασισμένος να «κλειδώσει» τη νίκη από πολύ 
νωρίς μπήκε στην αναμέτρηση ο Απόλλωνας. Η ομάδα της Λεμε-
σού πήρε από νωρίς τον έλεγχο και τις πρωτουβλίες του αγώνα και 
άνοιξε το σκορ μόλις στο 5’ της αναμέτρησης.
Ο Μάγκλιτσα φεύγοντας από κανονική θέση στην πλάτη της άμυ-
νας της Νέας Σαλαμίνας μετά από μεταβίβαση από τον Σκέμπρι και 
σημείωσε με κοντινό πλασέ τι 0-1.
Το γκολ αυτό δεν πτόησε τους ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων 
καθώς οι «ερυθρόλευκοι» επιχείρησαν να αντιδράσουν και προ-
σπάθησαν να φτάσουν στην ισοφάριση. Χαρακτηριστική ήταν η 
μεγάλη διπλή ευκαιρία των Ελουντού και Τιάγκο στο 11’ που δεν 
κατάφεραν να νικήσουν τον Βάλε.
Λίγα λεπτά αργότερα και πριν καν ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκά-
λεπτο ο Απόλλωνας και πάλι με πρωταγωνιστή τον Μάγκλιτσα 
πέτυχε και δεύτερο γκολ. Ο Κροάτης μετά από άψογη σέντρα-α-
σίστ από τον Κερμπρ σημείωσε με καρφωτή κεφαλιά το 0-2 για 
τους φιλοξενούμενους.
Ακολούθως η Νέα Σαλαμίνα ισορρόπησε εκ νέου την αναμέτρηση, 
δημιουργώντας επιπλέον προϋποθέσεις για να πετύχει το γκολ, 
χωρίς όμως αποτέλεσμα.
Στο τελευταίο τέταρτο ο ρυθμός του αγώνα έπεσε και το σκορ παρέ-
μεινε χωρίς διαφοροποιήσεις. Έτσι οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα 
αποδυτήρια με το 0-2 υπέρ του Απόλλωνα.
Β’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Καλύτερα μπήκε στο β’ μέρος η Νέας Σαλαμίνα με τους ποδοσφαι-
ριστές του Σάββα Πουρσαϊτίδη να πιέζουν ψηλά τη μεσοαμυντική 
γραμμή των φιλοξενούμενων και να δημιουργούν κάποιες καλές 
προϋποθέσεις για να μειώσουν στο σκορ.
Ωστόσο, ο  Απόλλωνας με άψογο επαγγελματισμό και προσεχτικό 
παιχνιδι έκανε πολύ σωστή διαχείριση του υπέρ του προβαδίσμα-
τος σε όλη τη διάρκεια του β’ μέρους.
Για τη Νέα Σαλαμίνα ξεχώρισε η ευκαιρία του Σιαθά στο 65’, εκεί 
όπου οι γηπεδούχοι μπορούσαν να μειώσουν στο σκορ και να 
αλλάξουν τα δεδομένα.
Όσο όμως ο χρόνος περνούσε οι ψυχολογικές και σωματικές δυνά-
μεις εγκατέλειπαν τα σώματα των ποδοσφαιριστών της Νέας Σαλα-
μίνας, με αποτέλεσμα ο Απόλλωνας να διατηρεί το προβάδισμά 
του.
Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε στο 89’ ο Φώτης Παπουλής σημει-
ώνοντας το 0-3 που ήταν και το τελικό σκορ.
Νέα Σαλαμίνα (Πουρσαϊτίδης): Βεσελόφσκι, Μιντίκκης, Φουστάρ, 
Χριστοφόρου, Σεργίου(82’ Σικόρσκι), Κορέια, Μαργκάσα, Νουρ, 
Ελουντού, Τιάγκο(43’ Σιαθάς), Κίνγκσλεϊ
Απόλλων (Αυγουστή): Βάλε, Πέδρο, Ουεντραόγκο, Ρομπέρζ, 
Κέρμπρ, Χάμπος, Μάρκοβιτς, Μπρου, Σκέμπρι(71’ Σαρδινέρο), 
Μάγκλιτσα(86’ Σπόλιαριτς), Ζελάγια(61’ Παπουλής)

ΑΕΚ και Απόλλωνας συμβιβάστηκαν με το 
ισόπαλο 0-0 στην Αρένα της Λάρνακας για 
τον εξ αναβολής αγώνα της 2ης αγωνιστικής. 
Στους 31 βαθμούς οι Γαλάζιοι και στους 22 οι 
Λαρνακείς.

Ο 
Απόλλωνας ήταν η ομάδα που μπήκε πιο 
δυνατά στον εξ αναβολής αγώνα της 2ης 
αγωνιστικής κόντρα στην ΑΕΚ. Η ομάδα 
της Λεμεσού απείλησε τον Τόνιο με τους 

Μάγκλιτσα και Ζελάγια να δημιουργούν τις προϋπο-
θέσεις για το προβάδισμα, χωρίς όμως να καταφέρ-
νουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που έφτιαξαν.
Στην συνέχεια οι γηπεδούχοι ισορρόπησαν τον 
αγώνα και στο 20’ απώλεσαν τριπλή ευκαιρία με 
τους Φλοριάν, Σίλβα και Τέτε να αστοχούν, με τον 
πρώτο πέντε λεπτά αργότερα με κεφαλιά να στέλνει 
την μπάλα άουτ μετά από σέντρα του Καταλά.
Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τις δύο ομά-
δες να μην μπορούν να εκπληρώσουν το στόχο ενός 
γκολ και το 0-0 να παραμένει αναλλοίωτο.
Στο δεύτερο μέρος οι Λαρνακείς ξεκίνησαν με περισ-

σότερη διάθεση μεσοεπιθετικά εντούτοις δεν ανη-
σύχησε ιδιαίτερα ο Βάλε. Στο χρονικό διάστημα που 
ακολούθησε μέχρι το 75’ οι ευκαιρίες από τις δύο 
ομάδες περιορίστηκαν, ενώ στο τελευταίο δεκα-
πεντάλεπτο το παιχνίδι άνοιξε περισσότερο με τον 
Απόλλωνα να κυνηγά περισσότερο το γκολ της νίκης 
χωρίς να καταφέρνει να το πετύχει παρά τις ευκαι-
ρίες.
Το ισόπαλο 0-0 παρέμεινε μέχρι τέλους με τις δύο 
ομάδες να παίρνουν από ένα βαθμό…
ΑΕΚ (Ιραόλα): Τόνιο, Σίλβα(Γκαρσία 48’), Καταλά, 
Γκονζάλεζ, Τρουγιόλς, Χέφελ(Αναστασίου 85’), 
Κάσες(Λαμπάν 77’), Λαρένα, Τέτε, Ακοράν, Φλοριάν
Απόλλωνας (Αυγουστή): Βάλε, Πέδρο, Ουεντραόγκο, 
Ρομπέρζ, Βασιλείου, Χάμπος, Μάρκοβιτς, Μπρου, 
Σαρδινέρο(Παπουλής 71’), Μαγκλίτσα(Καραγιόλ 
85’), Ζελάγια(Σκέμπρι 59’)

Ερμής-ΕΝΠ 0-0
Οι δύο ομάδες δημιούργησαν αρκετές προϋποθέ-
σεις για να σκοράρουν, πλήρωσαν όμως την αστοχία 
τους και έμειναν κολλημένες στην τελευταία και προ-
τελευταία θέση της βαθμολογίας, αντίστοιχα.

Πιο δυνατά μπήκε ο Ερμής στην αναμέ-
τρηση του «Αμμόχωστος», με την ομάδα 
της Αραδίππου να αναλαμβάνει από 
νωρίς τις πρωτοβουλίες των κινήσεων, 
τον έλεγχο και την κατοχή της μπάλας.
Οι επιθετικές διαθέσεις των «φτεροπό-
δαρων» εκφράστηκαν πολύ νωρίς όταν 
στο 11’ ο Ντεβέσα μετά από κατέβασμα 
του Κατσιατή δεν κατάφερε να νικήσε τον 
Κλέιμαν. Εφτά λεπτά αργότερα και στο 
18’ ο Κεϊτά ήταν αυτός που θα έχανε την 
επόμενη μεγάλη ευκαιρία των γηπεδού-
χων μετά από νέα τροφοδότηση από τον 
Κατσιατή.
Από την πλευρά της ΕΝΠ παρουσί-
ασε σοβαρό πρόβλημα ανάπτυξης και 
δυσκολεύτηκε πολύ να γίνει απειλη-
τική απέναντι στην εστία του Φιρινίδη. 
Μέχρι το ημίωρο κάποια λάθη στη μεσο-
αμυντική γραμμή του Ερμή έδωσαν 
στους φιλοξενούμενους την ευκαιρία να 
πάρουν βήματα μπροστά στο γήπεδο, 
χωρίς όμως κάποιο ουσιαστικό αποτέ-
λεσμα.
Στη συνέχεια, ο ρυθμός του αγώνα ανέ-
βηκε εκ νέου, με τον Ερμή να πιέζει πιο 
ψηλά και κυρίως με πλαγιοκοπήσεις να 
προσπαθεί να φτάσει στο γκολ.
Τελικά το 0-0 διατηρήθηκς, με τη μεγάλη 
φάση απέναντι στις δύο εστίες να απου-
σιάζει.

αθλητικά
ΑΕΚ-Απόλλωνας 0-0

Τα μοιράστηκαν όλα… 
Νέα Σαλαμίνα-Απόλλωνας 0-3
Άνετος, άψογος και… 
επαγγελματίας!
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αθλητικά
Ολυμπιακός - Μπασκόνια 91-87

Η ομάδα των ανατροπών, επέστρεψε!

Ο Ολυμπιακός (11-6) γύρισε ένα χαμένο παιχνίδι όπως μόνο αυτός ξέρει και με ήρωες τους 
Παπανικολάου (22π., 6ρ) και ΛεΝτέι (23π., 9ρ.) νίκησε την Μπασκόνια στην παράταση με 91-87.

Ο 
Ολυμπιακός με μία ανατροπή που θύμιζε 
προ τριετίας ένδοξες εποχές γύρισε ένα 
χαμένο ματς και επικράτησε της Μπασκό-
νια με 91-87.

Κώστας Παπανικολάου (22π., 6ρ.) και Ζακ ΛεΝτέι 
(23π., 9ρ.) έκαναν τα αδύνατα δυνατά και χάρισαν 
μία σπουδαία νίκη στην ομάδα τους.  Αμφότερες 
οι ομάδες παρουσιάστηκαν επηρεασμένες από τις 
απουσίες των Μιλουτίνοφ, Σενγκέλια και Γκρέιντζερ.
Οι φιλοξενούμενοι στο ξεκίνημα του αγώνα ακού-
μπησαν συχνά την μπάλα στον Πουαριέ λόγω της 
απουσίας του Μιλουτίνοφ και μαζί με τον Χουέρ-
τας δημιούργησαν προβλήματα (7-9, 5’). Παπανικο-
λάου (από τα 6.75) και Πρίντεζης (από το low post) 
πρόσφεραν με τη σειρά τους πόντους στην ομάδα 
τους η οποία ανέκαμψε στον πίνακα του σκορ (14-11, 
7’).  Μέχρι το τέλος του δεκαλέπτου ο Γάλλος σέντερ 
των Βάσκων συνέχισε να σκοράρει, αλλά δύο 
καλάθια του Χίλιαρντ ήταν αυτά που έδω-
σαν το προβάδισμα στην Μπασκόνια 
(20-22, 10’).
Ο ΛεΝτέι βρήκε χώρο δράσης απέ-
ναντι στον Ντιόπ, όμως οι φιλοξε-
νούμενοι βρήκαν καλάθια στον αιφ-
νιδιασμό και βρέθηκαν στο +4 (26-
30, 14’). Η άμυνα το Ολυμπιακού 
κοντά στο καλάθι πρόσφερε «περι-
πάτους» στους Βάσκους οι οποίοι με 
πολλά εύκολα καλάθια έκαναν το 36-43 
(17’).
Στο τρίτο δεκάλεπτο η άμυνα του Ολυμπιακού λει-
τούργησε πολύ καλύτερα χάρη κυρίως στους 
Μάντζαρη, Παπανικολάου και Μπόγρη. Στην επί-
θεση ο «Παπ» με 2/2 τρίποντα ισοφάρισε στους 
53 πόντους (26’). Οι Βάσκοι όμως αντέδρασαν και 
με δικό τους σερί 7-0 προσπέρασαν ξανά με 55-62 
(30’).
Στον Ολυμπιακό ήθελαν να δώσουν όλες τους δυνά-
μεις για την επιστροφή στο σκορ και ήξεραν πως τα 
πάντα ξεκινούσαν από την άμυνα. Με αρκετή πίεση 
και έλεγχο του ριμπάουντ, οι Πειραιώτες βρήκαν 
τρόπο να μειώσουν σε 67-68 (36’) χάρη σε συνε-
χόμενα καλάθια του ΛεΝτέι. Ο Βιλντόζα όμως με 6 
συνεχόμενους πόντους, έκοψε προσωρινά τη φόρα 
των «ερυθρόλευκων» αφού και πάλι ο ΛεΝτέι πρό-
σφερε λύσεις με προσωπικά καλάθια (71-74, 37’). 
Στο τέλος οι φιλοξενούμενοι επέλεξαν με τη δια-
φορά στους τρεις πόντους να μην κάνουν φάουλ και 
ο Παπανικολάου τους… τιμώρησε στέλνοντας με 
τρίποντο το παιχνίδι στην παράταση.

Στο επιπλέον πεντάλεπτο οι Πειραιώτες βρήκαν 
μακρινά σουτ και πήραν προβάδισμα 5 πόντων (87-
82, 42’). Η Μπασκόνια με τον Πουαριέ να έχει απο-
βληθεί με φάουλ είχε περιορισμένες λύσεις. Με το 
ΣΕΦ να έχει πάρει… φωτιά, οι Πειραιώτες έμειναν 
ψύχραιμοι και πήραν σπουδαία νίκη.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Δεν τα παράτησε ποτέ, έπαιξε σπου-
δαία άμυνα στα τελευταία 15 λεπτά κι είχε 39% στα 
τρίποντα (30% η Μπασκόνια).
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Κώστας Παπανικολάου σε 
36:01 είχε 22 πόντους (0/3δ., 6/7τρ.,4/4β.), 6 ριμπά-
ουντ, 2 ασίστ, ένα κλέψιμο, ένα λάθος και 2 κοψί-
ματα.
Ο Ζακ ΛεΝτέι σε 29:51 είχε 23 πόντους (10/13δ., 
3/6β.), 9 ριμπάουντ, ένα κλέψιμο, ένα λάθος κι ένα 
κόψιμο.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Ματ Τζάνινγκ είχε 

8 πόντους με 1/6 δίποντα και 2/9 τρίποντα.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Γιώργος Πρίντεζης 

τελείωσε με 19 πόντους, 4 ριμπάουντ 
και 5 ασίστ.
ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Τα δύο τρίπο-
ντα του Παπανικολάου. Αυτό που 
έστειλε το ματς στην παράταση και 
αυτό με σπάσιμο μέσης με το οποίο 
ξεκίνησε το επιπλέον πεντάλεπτο.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το τρίπο-
ντο του Παπανικολάου που έκανε το 

80-80 φυσικά.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Ο Ολυμπιακός την κακή επιθετική 

λειτουργία στα τρία δεκάλεπτα. Η Μπασκόνια την 
τραγική τελευταία περίοδο και το πεντάλεπτο της 
παράτασης.
Τα δεκάλεπτα: 20-22, 43-47, 55-62, 80-80, (παρ.) 
91-87

Παπανικολάου για την ισοφάριση: «Έχω 
μάθει από τον Σπανούλη»!
Ο Κώστας Παπανικολάου σχολίασε το απίθανο τρί-
ποντο που έβαλε κι έστειλε τον αγώνα με την Μπα-
σκόνια στην παράταση ενώ έστειλε μήνυμα στον 
Μιλουτίνοφ!  
«Φυσικά, θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους. 
Είναι ομαδική η προσπάθεια. Έχω δει τον Μπίλι 
να το κάνει αυτό πολλές φορές! Είμαι περήφανος 
που μπήκα στα παπούτσια του για μια μέρα και τα 
κατάφερα. Ήταν μία ομαδική προσπάθεια» εξήγησε 
αρχικά στην κάμερα της NOVA και στη συνέχεια ανα-
φέρθηκε στον Νίκολα Μιλουτίνοφ: «Νίκο, γύρνα 
σύντομα, σε χρειαζόμαστε. Περαστικά, αδελφέ».

Γέμισε... βενζίνη για την 
ανηφόρα!

Σ
το... περιθώριο του ντό-
ρου για τη συμφωνία με 
τον Σον Κιλπάτρικ, ο Πα-
ναθηναϊκός είχε ένα ματς 

που έπρεπε πάση θυσία να κερ-
δίσει ώστε να παραμείνει «ζω-
ντανός» στο κυνήγι της οκτάδας. 
Αυτό ήταν το πρώτο και το με-
γαλύτερο ζητούμενο, πολλώ δε 
μάλλον από τη στιγμή που ακο-
λουθούν τρία ματς-φωτιά μακριά 
από το ΟΑΚΑ σε Βαρκελώνη, Κά-
ουνας και Τελ Αβίβ.
Όπερ και εγένετο. Με τον Νικ 
Καλάθη πραγματικό... μαέστρο 
έχοντας 14 πόντους, 11 ασίστ 
και 6 ριμπάουντ και τον Ιωάννη 
Παπαπέτρου να σημειώνει προ-
σωπικό ρεκόρ πόντων με 18 
πόντους και 8 ριμπάουντ, οι 
«πράσινοι» κατάφεραν να ξεπε-
ράσουν την άσχημη βραδιά στο 
ΣΕΦ, να επιστρέψουν στις νίκες 
και να μπουν και πάλι σε τροχιά... 
πρόκρισης στα playoffs.
Έστω και αν έδειξε και πάλι αδυ-
ναμίες κοντά στο καλάθι, έστω 
και αν ήταν ξανά άστοχος έξω 
από τα 6.75 μέτρα με 3/15 τρί-
ποντα, έστω και αν μην εντυ-
πωσίασε καθόλου με την εμφά-
νισή του. Παρά μόνο με κάποια 
ξεσπάσματα κατά τη διάρκεια 
του αγώνα. Το μεγάλο κέρδος 
ωστόσο αφορά τη... διπλή νίκη 
κόντρα στην Μπάγερν αφού σε 
οποιαδήποτε ισοβαθμία ο Πανα-
θηναϊκός θα έχει τον πρώτο λόγο 
καθώς κάλυψε το -1 από την ανα-
μέτρηση του Μονάχου.
Μπορεί το παιχνίδι να μην προ-
σφερόταν για μεγάλη ένταση και 
πλούσιο θέαμα, αλλά ο Παναθη-
ναϊκός έκανε αυτό που έπρεπε 
στο ξεκίνημα του αγώνα ώστε 
να πάρει τα ηνία, να ελέγξει τον 
ρυθμό και να μην βρεθεί στο 
σημείο να «κυνηγάει» στο σκορ. 
Γκιστ και Παπαπέτρου ήταν εκεί-
νοι που... ανέλαβαν δράση με 
αποτέλεσμα οι «πράσινοι» να 
προηγηθούν με 17-9 χάρη και 
στην καλή τους άμυνα. Η Μπά-
γερν τα περίμενε... όλα από τον 
Ντέρικ Ουίλιαμς και αυτό φαί-
νεται από τα 5/16 εντός παιδιάς 

που είχαν στο πρώτο δεκάλεπτο 
(22-11). Ένα διάστημα όπου ο 
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ είχε διπλά-
σια ριμπάουντ (12-6) και παρά τα 
1/6 τρίποντα, μέτρησε 9/13 δίπο-
ντα!
Η διαφορά έφτασε και στους 14 
πόντους (29-15) στο 12’ χάρη 
στις επιθετικές βοήθειες που 
πρόσφερε ο Ματ Λοτζέσκι, 
ωστόσο η Μπάγερν κατάφερε 
να μειώσει μέχρι τους 8 πόντους 
(33-25) και αυτό λόγω... Κόπονεν 
που είχε αρχίσει να «βρίσκει» το 
χέρι του σε αυτό το διάστημα. 
Ακόμα και έτσι η διαφορά επέ-
στρεψε στο +14 (41-27 στο 18’) 
λίγο πριν από το τέλος του ημι-
χρόνου (43-32). Ο Ντέρικ Ουί-
λιαμς με 13 πόντους (3/3δίπ., 
2/3τρ., 1/2β.) ήταν το «στή-
ριγμα» των «Βαυαρών» ενώ για 
τον Παναθηναϊκό ο Παπαπέτρου 
ήταν ο μοναδικός «διψήφιος» 
με 11 πόντους (4/6δίπ., 1/3τρ., 5 
ριμπ., 2ασ.) ενώ πολύ καλή ήταν 
και η παρουσία των Τόμας (8π., 
4/5δίπ.) και Καλάθη (7π., 5ασ., 
2ρ.)
Νωθρό ήταν το ξεκίνημα στο 
δεύτερο ημίχρονο, με τον Λού-
τσιτς να κάνει την μεγαλύτερη 
ζημιά στην «πράσινη» άμυνα 
έχοντας πετύχει 7 «μαζεμένους» 
πόντους με αποτέλεσμα η Μπά-
γερν να επιστρέψει και να μειώ-
σει στους έξι πόντους (45-39 στο 
24’). Ο Παναθηναϊκός παρέμενε 
σε... χαμηλές πτήσεις ωστόσο 
κατάφερε να διατηρήσει την δια-
φορά σε διψήφια επίπεδα (51-
41, 55-45) μέχρι το τέλος του τρί-
του δεκαλέπτου (59-50). Ήταν 
το διαστημα όπου η Μπάγερν 
ισορρόπησε στα ριμπάουντ (24-
20) ενώ βρήκε σκορ έξω από 
τα 6.75 μέτρα. Στο ίδιο μοτίβο 
κύλησε και η τελευταία περίο-
δος. Η Μπάγερν προσπαθούσε 
αλλά έδειχνε ότι δεν... μπορούσε, 
με τους «πράσινους» να κάνουν 
απλά τα... απαραίτητα προκειμέ-
νου να διατηρούν την διαφορά 
κοντά στους 10 πόντους μέχρι και 
την τελευταία κόρνα της γραμμα-
τείας.
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