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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,

Εύχομαι να σας βρίσκω καλά με τις αξιότιμες οικο-

γένειες σας.

Σε αυτό το γράμμα μου θέλω να εκφράσω τα θερμά 

μου συλλυπητήρια στις αξιότιμες οικογένειες δύο συναδέλ-

φων που «έφυγαν» από το μάταιο τούτο κόσμο. 50 χρόνια 

ο Βασίλης ο Σκλάβος έκανε πάντα ζωντανή την εβδομαδιαία 

επικοινωνία με την «ΕΒΔΟΜΑΔΑ» του, την εφημερίδα που 

αγάπησε και υπηρέτησε πιστά πάνω από πέντε δεκαετίες. Στο 

δικό μας μετερίζι άνθρωποι που καλύπτουμε ομογένεια πολ-

λές δεκαετίες δεν νομίζω όταν «φεύγουμε» ότι μπορούμε να 

αντικατασταθούμε από οποιοδήποτε. Ο καθένας έχει αφήσει 

το δικό του στίγμα στην ιστορία της ομογένεια που εύχομαι 

οι επερχόμενες γενεές να μπορέσουν να εκτιμήσουν τι παρέ-

λαβαν από ανθρώπου που δούλεψαν μια ζωή για να τους 

δώσουν την σκυτάλη.

Φυσικά όλα αυτά είναι λόγια για την ιστορία, οι οικογένειες 

τους όμως, έχασαν τους αγαπημένους τους κι ο πόνος είναι 

μεγάλος.

Ο δεύτερος ο κ. Κώστας Καψάλης ήταν ο δημιουργός πριν 

πολλές δεκαετίες του πρώτου ελληνικού ραδιοφωνικού 

σταθμού στο Τορόντο. Ανακατεύτηκε και με άλλες επιχειρή-

σεις, δούλεψε σκληρά και έφυγε πλήρης ημερών αφήνοντας 

πίσω μια μεγάλη οικογένεια.

Έλληνες κι Ελληνίδες η HELLAS NEWS οι συνεργάτες της εύχο-

νται και στις δύο οικογένειες ΘΕΡΜΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ στο 

βαρύ πένθος τους και να είναι καλά να τους θυμούνται. ΑΙΩ-

ΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ.

ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΦΥΓΑΝ 
ΓΙΑ ΤΟ «ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ» ΔΥΟ 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ Ο ΣΚΛΑΒΟΣ 
ΚΑΙ Ο ΚΩΣΤΑΣ Ο ΚΑΨΑΛΗΣ.

ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ

ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Ο 
Λι Χουαγιού δεν έφυγε ούτε λεπτό απ’ το πλευ-
ρό της αρραβωνιαστικιάς του αφότου τη χτύ-
πησε αυτοκίνητο ενώ πήγαινε με το ποδήλατο 
στη δουλειά της τον περασμένο Φεβρουάριο, 

πέντε μήνες πριν το γάμο τους. Μετά το ατύχημα η Μα-
ρουγιάμα, έπαθε αμνησία κι ούτε τους συγγενείς της δεν 
μπορούσε να θυμηθεί, πόσω μάλλον τι σήμαινε «οικογέ-
νεια». Αλλά ο 22χρονος φίλος της δεν το βάζει κάτω. Έχει 
βαλθεί να κερδίζει κάθε μέρα απ’ την αρχή την καρδιά της 
αγαπημένης του.
«Ο γιατρός δεν με έχει ακόμη ενημερώσει, δεν ξέρω αν 
θα επιστρέψει η μνήμη μου», είπε η 24χρονη σε εκπομπή 
του ιαπωνικού δικτύου TBS. «Ζώ κάθε μέρα χωριστά. Σχε-
διάζαμε να παντρευτούμε με τον φίλο μου, αλλά αναγκα-
στήκαμε να αναβάλουμε τον γάμο».
Η Μαρουγιάμα είπε ότι η κατάστασή της αρχικά ήταν τόσο 
σοβαρή που ξεχνούσε συχνά ακόμη και την ίδια της εμφά-
νιση. «Κοιτάζω στον καθρέφτη και λέω μέσα μου: «α, αυτό 
είναι το πρόσωπό μου»
Τις εβδομάδες μετά το ατύχημα η κοπέλα ξυπνούσε έχο-
ντας ξεχάσει τι είχε συμβεί την προηγούμενη μέρα και 
ξανάρχιζε τη ζωή της πάλι από την αρχή. «Για περίπου δύο 
μήνες έκανα reset (επαναφορά ) κάθε μέρα.»
Στο δύσκολο αυτό δίμηνο ο Λι έκανε ό,τι μπορούσε για να 

στηρίξει την εκλεκτή της καρδιάς του, που συχνά αναρρω-
τιόταν αν ο άνδρας που έβλεπε μπροστά της ήταν φίλος. 
Πίστευε ότι θα ήταν καλύτερα να βάλουν τέλος στη σχέση 
τους για να γλιτώσει εκείνος το μαρτύριο, αλλά ο Λι την 
έπεισε ότι την αγαπούσε βαθιά κι ότι ήθελε πάση θυσία να 
μείνει στο πλευρό της.

«Κι αν δεν έχεις αναμνήσεις, μπορούμε να φτιάξουμε και-
νούριες»...
«Μου έλεγε: “μου αρέσει όπως είσαι τώρα”. Ήταν ο μόνος 
που μου το έλεγε αυτό», είπε η Μαρουγιάμα, που κρατά 
κάθε μέρα ημερολόγιο με προτροπή των γιατρών. «Έτσι 
θυμάμαι πώς είναι να ερωτεύεσαι κάποιον ξανά και ξανά... 
Ήμουν διστακτική στην αρχή, δεν ήμουν το κορίτσι που 
γνώριζε παλαιότερο. Αλλά εκείνος μου είπε: «κι αν δεν 
έχεις αναμνήσεις, μπορούμε να ξαναφτιάξουμε καινού-

ριες»...
Κάθε πρωί, λοιπόν, ο Λι ξεκινούσε τη μέρα του με τη 
Μαρουγιάμα θυμίζοντας στην αγαπημένη του ποιος ήταν, 
πώς είχαν ερωτευτεί και τι της είχε συμβεί στο ατύχημα. 
Βλέποντας τη στοργική αφοσίωσή του η κοπέλα θέλησε 
να του επιβεβαιώσει ότι ο έρωτάς της για εκείνον παρέ-
μενε ζωντανός και ζήτησε τη βοήθεια της εκπομπής του 
TBS για να πάει με τον καλό της στη Disneyland και να ανα-
νεώσει την πρόταση γάμου.
«Ο γιατρός μου είπε ότι υπάρχουν 50% πιθανότητες να 
είναι ανεπίστροφη η αμνησία μου. Θα είσαι παρόλα αυτά 
στο πλευρό μου;» τον ρώτησε.
Κι ο Λι δεν δίστασε ούτε δευτερόλεπτο. «Υπόσχομαι να 
μην πάω πουθενά και να τη φροντίσω όσο μπορώ καλύ-
τερο», απάντησε στη διάρκεια της εκπομπής. «Υπάρχει 
πιθανότητα να ξαναξεχάσει. Αλλά ακόμη κι αν ξαναχά-
σει τη μνήμη της, δεν θα φύγω από κοντά της. Αυτήν επέ-
λεξα», είπε.
Η συγκινητική ιστορία αγάπης του ζευγαριού θυμίζει την 
ταινία «Κάθε Φορά Πρώτη Φορά» (50 First Dates) του 
2004 με τον Άνταμ Σάντλερ και τη Ντρου Μπάριμορ, που 
παθαίνει αμνησία μετά από σοβαρό ατύχημα κι εκείνος 
προσπαθεί κάθε μέρα να ξανακερδίσει την καρδιά της σαν 
να πρωτοβγαίνουν ραντεβού.

Eπαθε αμνησία σε τροχαίο κι ο αρραβωνιαστικός της 
προσπαθεί κάθε μέρα να ξανακερδίσει την καρδιά της
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επικαιρότητα

Κύπρος: Μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου 5-8 τρισ. 
κυβικά στο οικόπεδο 10 ανακοίνωσε η Exxon Mobil

Α
πό 5-8 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια είναι το 
κοίτασμα φυσικού αερίου στο οικόπεδο 10 της 
κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, 
σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε πριν από λίγο η 

αμερικανική εταιρεία Exxon Mobil.
Η επιτυχής κατάληξη των γεωτρήσεων στον στόχο 
«Γλαύκος» της κυπριακής ΑΟΖ επιβεβαίωσε και τρίτο 
κοίτασμα υδρογονανθράκων που εντοπίζεται στη 
θαλάσσια ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Προηγή-
θηκαν το κοίτασμα «Αφροδίτη» στο τεμάχιο 12 (περί-
που 4 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια) και το κοίτασμα 
«Καλυψώ» στο τεμάχιο 6, για το οποίο η κοινοπραξία 
Total/ENI δεν ανακοίνωσαν ποσότητα αλλά οι πληρο-
φορίες το τοποθετούν κοντά στα 4 tcf (τρισεκατομμύρια 
κυβικά πόδια). Με βάση τα τελευταία στοιχεία, το κοίτα-
σμα στον στόχο «Γλαύκος» στο οικόπεδο 10 της κυπρια-
κής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης είναι το μεγαλύ-
τερο από τα τρία που έχουν εντοπιστεί στην Κύπρο.

Exxon Mobil: Καταπληκτικό το αποτέλεσμα 
της γεώτρησης
Καταπληκτικό χαρακτήρισε το αποτέλεσμα της γεώτρη-
σης της ExxonMobile στο τεμάχιο 10 της Κυπριακής ΑΟΖ 
ο αντιπρόεεδρος της Exxon Mobil. 

Λακκοτρύπης: Το κοίτασμα είναι καλή βάση 
για δημιουργία σταθμού LNG
Όπως ανεφερε ο Κύπριος υπουργός Ενέργειας Γιώργος 
Λακκοτρύπης, στον στόχο «Δελφύνη» δεν εντοπίστηκαν 
οποιαδήποτε κοιτάσματα, ωστόσο τα συνολικά αποτε-
λέσματα αποδεικνύουν τον ρόλο της Κύπρου ως εναλλα-
κτική πηγή εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χαρακτήρισε «καλή βάση» την ποσότητα, για δημιουρ-
γία τερματικού σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου 
(LNG), ωστόσο σημείωσε ότι θα χρειαστούν περισσότε-
ρες ποσότητες.
Ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil, Τρίσταν Άσπρεϊ, εξέ-
φρασε ενθουσιασμό για τα κοιτάσματα στον «Γλαύκο», 
δηλώνοντας ότι η αμερικανική εταιρεία θα συνεχίσει την 
ανάλυση των αποτελεσμάτων.
Επεσήμανε δε πως ακόμα είμαστε στην αρχή ενός μεγά-
λου ταξιδιού για μια μελλοντική ανάπτυξη, μιλώντας για 
δυνατότητα νέων ανακαλύψεων τόσο στο τεμάχιο 10 
όσο και σε άλλα τεμάχια. Εξέφρασε το ενδιαφέρον της 
εταιρείας για ευρύτερες έρευνες στην Ανατολική Μεσό-
γειο.
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ενημερώθηκε 

στις 12 το μεσημέρι, από αντιπροσωπεία της εταιρείας 
ExxonMobil, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρό της Τρί-
σταν Άσπρεϊ.

Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση του υ-
πουργείου Ενέργειας της Κύπρου
«Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
ανακοινώνει ότι με τη λήξη των εργασιών για τη γεώ-
τρηση «Glaucus-1», έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η 
πρώτη φάση του ερευνητικού προγράμματος της κοι-
νοπραξίας των ExxonMobil Exploration and Production 
Cyprus (Offshore) Limited και Qatar Petroleum 
International Upstream OPC, στο Τεμάχιο 10 της Απο-
κλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. 
Η γεώτρηση «Glaucus-1» ολοκληρώθηκε στις 17 
Φεβρουαρίου 2019, φθάνοντας στο γεωτρητικό βάθος 
των 4.200 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασ-
σας, σε βάθος νερού 2.063 μέτρων. Στη γεώτρηση ανα-
καλύφθηκε στήλη φυσικού αερίου 133 μέτρων και 

βάσει της προκαταρκτικής ανάλυσης που έχει διενεργη-
θεί, εκτιμάται ότι ο ταμιευτήρας είναι άριστης ποιότητας 
και διαθέτει συνολικές ποσότητες φυσικού αερίου 5 έως 
8 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (Tcf).
 Προκειμένου δε να εκτιμηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η 
ποσότητα φυσικού αερίου που περιέχεται στον ταμιευ-
τήρα «Glaucus-1», θα πραγματοποιηθούν τους επόμε-
νους μήνες περαιτέρω εργασίες αξιολόγησης.
 Της γεώτρησης «Glaucus-1» είχαν προηγηθεί οι γεω-
τρητικές εργασίες στον στόχο «Delphyne-1», οι οποίες 
διενεργήθηκαν μεταξύ Νοεμβρίου 2018 και Ιανουα-
ρίου 2019 χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί εκμεταλλεύσιμη 
συγκέντρωση υδρογονανθράκων».

Στελέχη των εταιρειών ExxonMobil, Eni, 
Noble Energy, Total και Hellenic Petroleum 
συζητούν για την ενέργεια
Στελέχη από κορυφαίες εταιρείες πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των Eni, 
ExxonMobil, Hellenic Petroleum, Noble Energy και Total, 
συγκεντρώνονται  στις 6 και 7 Μαρτίου στη Λευκωσία 
για να συζητήσουν τις εξελίξεις και τις προοπτικές του 
κλάδου στην Ανατολική Μεσόγειο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, το συνέδριο Eastern 
Mediterranean Gas Conference (EMGC) 2019 αποτελεί 
τη σημαντικότερη εκδήλωση του κλάδου της ενέργειας 
στην Ανατολική Μεσόγειο, με διήμερο πρόγραμμα ομι-
λιών από εμπειρογνώμονες του χώρου.
Ένα από τα σημαντικότερα σημεία του φετινού συνε-
δρίου αναμένεται να αποτελέσει η συζήτηση πάνελ 
μεταξύ στελεχών της Eni, της Total, της ExxonMobil, της 
Hellenic Petroleum και της Noble Energy. Τα στελέχη 
των εταιρειών που διαχειρίζονται τεμάχια στις ΑΟΖ της 
περιοχής θα συζητήσουν για το πώς η Κύπρος μπορεί 
να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της, ώστε να αποτελέσει 
κέντρο παροχής υπηρεσιών πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, θα διερευνήσουν τα σχετιζόμενα πλεονεκτή-
ματα και τις προκλήσεις και θα προτείνουν στρατηγικές 
για την καθιέρωση της Κύπρου σε αυτό τον ρόλο.
Το συνέδριο θα περιλαμβάνει επίσης παρουσιάσεις 
υψηλού επιπέδου από ομιλητές όπως ο Υπουργός Ενέρ-
γειας Γιώργος Λακκότρυπης, ο Carlo Russo, Εκτελεστι-
κός Αντιπρόεδρος της Ευρώπης και της Ρωσίας της Eni 
SpA, ο Ηλίας Κασής, Αντιπρόεδρος της Βόρειας Αφρικής 
της Total Exploration & Production και ο Γιάννης Μπα-
σιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστι-
κής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ).

Είναι το μεγαλύτερο από τα τρία 
κοιτάσματα που έχουν εντοπιστεί 
μέχρι τώρα στην Κύπρο - Ο 
αντιπρόεδρος της ExxonMobil 
εξέφρασε ενθουσιασμό για τα 
κοιτάσματα στο οικόπεδο 10 της 
κυπριακής ΑΟΖ
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Τ
ο γραφείο τελετών του Αλέξανδρου 
Χρυσικού και του Βασίλη Καραφω-
τιά στο Ναύπλιο εξέπληξε του πά-
ντες καθώς οι ιδιοκτήτες έφτιαξαν 

μία ψησταριά… φέρετρο!
Όπως ήταν φυσικό η «ψησταριά» συγκέ-
ντρωσε τα βλέμματα των περαστικών οι 
οποίοι δεν πίστευαν στα μάτια τους!
Ο ένας από τους ιδιοκτήτες, ο οποίος έκανε 
και χρέη ψήστη, ο Αλέξανδρος Χρυσικός, 

είπε πως κάθε χρόνο το γραφείο του πρω-
τοτυπεί και κατασκευάζει ότι πιο παράξενο 
αναλόγως και τον περιστάσεων.
Πέρσι το ίδιο γραφείο είχε κατασκευάσει 
ένα φέρετρο με τον Παρθενώνα και ένα 
φέρετρο σε σχήμα καϊκιού κάνοντας πραγ-
ματικότητα την επιθυμία πελατών του.
Τα σουβλάκια και τα λουκάνικα που έψησε 
τα γευτηκαν οι υπάλληλοι του γραφείου 
αλλά και όποιος περνούσε από το σημείο.

Τσικνοπέμπτη: Το φέρετρο – 
ψησταριά που τους «κούφανε» στο 
Ναύπλιο

Μητσοτάκης από Μόσχα: Η 
Ελλάδα ανήκει στον δυτικό κόσμο, 
αλλά μπορεί να έχει και καλές 
σχέσεις με τη Ρωσία 

«Διαφωνούμε και οι δύο με την 
Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά από 
διαφορετική αφετηρία» ανέφεραν 
γαλάζιες πηγές - «Οι σχέσεις 
μεταξύ Ελλάδος και Ρωσίας 
αποκτούν τη δική τους ξεχωριστή 
σημασία, καθώς είναι γνωστοί οι 
πολύ στενοί ιστορικοί δεσμοί που 
συνδέουν τους δύο λαούς» τόνισε 
ο πρόεδρος της ΝΔ

Τ
ην πεποίθησή του ότι η Ελλάδα 
μπορεί να είναι ένας φερέγγυος 
και αξιόπιστος εταίρος για την 
Ρωσία εξέφρασε ο αρχηγός της 

αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκος 
Μητσοτάκης, σε δηλώ-
σεις που έκανε από την 
Μόσχα, μετά το πέρας 
των υψηλού επιπέδου 
συναντήσεων που είχε 
με αξιωματούχους της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Όπ ω ς  τ όν ισ ε  ο  κ . 
Μητσοτάκης, «σε αυτήν 
ακριβώς την κατεύθυνση προτίθεται να 
κινηθεί και η πολιτική της Νέας Δημο-
κρατίας, εφόσον ο ελληνικός λαός την 
περιβάλλει με την εμπιστοσύνη του μετά 
τις επόμενες εκλογές».
Κατά την δεύτερη μέρα της επίσκεψης 
του στη Ρωσία, ο αρχηγός της ΝΔ βρέ-
θηκε στο Κοινοβούλιο της χώρας και 
είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της 
Δούμα, Βιατσεσλάβ Βολοντίν. Στη συνέ-
χεια συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό, 
Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ενώ ακολούθως 
είχε γεύμα εργασίας με τον υπουργό 
Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης δια-
πίστωσε κατά τις επαφές που είχε «μια 
ενδόμυχη επιθυμία να υπάρξει βελτίωση 
των ελληνορωσικων σχέσεων». Συνερ-
γάτες του επισήμαναν ότι η υποδοχή της 
οποίας έτυχε, έδειχνε ότι επίκειται πολι-
τική αλλαγή στην Ελλάδα και ότι η ελλη-
νική πολιτική απέναντι στην Ρωσία τα 
τελευταία χρόνια είχε ταλαντώσεις.
«Η Ελλάδα μπορεί να ανήκει σ τον 
δυτικό κόσμο, αλλά αυτό δεν σημαίνει 
ότι δεν μπορεί να έχει καλές σχέσεις με 
την Ρωσία» τόνισε ο αρχηγός της αξι-

ωματικής αν τ ιπολίτευσης. «Παιχν ί-
δια εμείς δεν παίζουμε, ξέρουμε που 
συμφωνούμε και που διαφωνούμε» 
συμπλήρωσε. «Είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ 
και της ΕΕ και σεβόμαστε τις αποφάσεις 
τους» τονίστηκε από ελληνικής πλευράς. 
Στις συνομιλίες, η ρωσική πλευρά έθεσε 
το ζήτημα των σχέσεων με την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, ενώ από ελληνικής πλευράς 
τέθηκαν τα ζητήματα που άπτονται της 
Τουρκίας με την επισήμανση ότι η βελ-
τίωση των ρωσοτουρκικών σχέσων δεν 
σημαίνει αυτομάτως ότι τίθεται θέμα 
με τις ελληνορωσικές σχέσεις. Συζητή-
θηκε επίσης και το ζήτημα των ρωσικών 
επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς, όπως 
ειπώθηκε, «μια χώρα, όπως η Ελλάδα, 

που χρειάζεται 150 δισ. 
ευρώ επενδύσεων, πρέπει 
να τις αναζητήσει από όλες 
τις χώρες, αλλά με όρους». 
Παράλληλα, ζητήθηκε να 
μην υπάρξει επέκταση του 
ρωσικού εμπάργκο και σε 
άλλα προϊόν τα, όπως οι 
ελιές.

Γαλάζιες πηγές επισήμαιναν ότι οι από-
ψεις των δύο πλευρών για τα Σκόπια δεν 
συμπίπτουν. «Διαφωνούμε και οι δύο 
με τη Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά 
από διαφορετική αφετηρία» ανέφεραν. 
Διότι, όπως εξηγούσαν, «είναι άλλο να 
αναγνωρίζεις τη “Μακεδονία”, όπως την 
είχαν αναγνωρίσει οι Ρώσοι, και άλλο 
να αναγνωρίσουν την εθνότητα και την 
γλώσσα».
Στις δηλώσεις του, ο κ. Μητσοτάκης 
επισήμανε ότι ο ίδιος και το κόμμα του 
αναπτύσσουν «ένα ευρύ και πυκνό 
δίκτυο διεθνών επαφών προς όφελος 
της χώρας και των εθνικών συμφερό-
ντων». Και συμπλήρωσε ότι, σε αυτό το 
πλαίσιο, «οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και 
Ρωσίας αποκτούν τη δική τους ξεχωρι-
στή σημασία, καθώς είναι γνωστοί οι 
πολλοί στενοί ιστορικοί δεσμοί που 
συνδέουν τους δύο λαούς». 
Η Ελλάδα, συμπλήρωσε, ε ίναι μια 
χώρα η οποία αναπόσπαστα ανήκει στο 
δυτικό σύστημα ασφάλειας και αξιών. 
Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι δεν μπο-
ρεί να βελτιώσει τις διμερείς σχέσεις με 
την Ρωσία.
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Το ρωσικό Sputnik πήρε τη σκυτάλη από το BBC - Κάνει λόγο για «μακεδονική μειονότητα που μιλά την 
μακεδονική γλώσσα», που μιλούν «πάνω από 500 χωριά

Σ
υνεχίζονται οι «φωτιές» 
που άναψε το BBC, που σε 
ρεπορτάζ του έκανε λόγο 
για καταπιεσμένη «μακε-

δονική μειονότητα» στην Ελλάδα. 
Τη σκυτάλη παρέλαβε το ρωσικό 
Sputnik. Σε μακροσκελές κείμε-
νο που δημοσιεύει στην ιστοσε-
λίδα του, φιλοξενεί συνέντευξη 
και του ιδρυτή του «Ουράνιου Τό-
ξου», Παύλου Βοσκόπουλου, που 
ισχυρίζεται ότι εκφράζει την αυτο-
αποκαλούμενη «μακεδονική μει-
ονότητα που μιλά την μακεδονική 
γλώσσα».
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μετά 
τη Συμφωνία των Πρεσπών, μια 
ομάδα «αγνώστου αριθμού Ελλή-
νων πολιτών διεκδικεί την ανα-
γνώριση της ως “Μακεδονική 
Μειονότητα της Ελλάδας”».
Το Sputnik αναφέρεται σε παλαιό-
τερες δηλώσεις του Κωνσταντίνου 
Μητσοτάκη, που το 1995 είχε ανα-
φέρει ότι το πρόβλημα γι’ αυτόν 
«ήταν να μη δημιουργηθεί ένα 
δεύτερο μειονοτικό ζήτημα στην 
περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. 
Αυτό ήταν το κλειδί της ελληνο-
σκοπιανής διαφοράς».
Παλαιότερα, ο πρώην πρωθυ-
πουργός είχε υποστηρίξει ότι η 
«Μακεδονική μειονότητα είναι 
μειονότητα φάντασμα. Είναι η 
μοναδική περίπτωση, από όσες 
εγώ γνωρίζω, όπου την μειονό-
τητα την παρουσιάζουν τρίτοι, 
απ’ έξω από τη χώρα και όχι μέσα 
στην ενδιαφερόμενη χώρα.»

«Υπάρχουν περίπου 500 
χωριά που ακούγεται η α-
παγορευμένη γλώσσα»
Ο κ. Βοσκόπουλος υποστηρί-
ζει ότι «υπάρχουν περίπου 500 
χωριά στη Βόρεια Ελλάδα από 
την Καστοριά μέχρι τη Δράμα και 
μέχρι τις παρυφές της Ναούσης 

και της Βέροιας όπου ακούγεται η 
απαγορευμένη γλώσσα».
««Μη μιλάς παιδί μου, βούλωσέ 
το», έλεγαν αρκετοί γονείς στα 
παιδιά τους, όταν τα άκουγαν να τη 
μιλάνε» προσθέτει αναφερόμενος 
σε περασμένες δεκαετίες.
Αίτημα του «Ουράνιου Τόξου 
είναι να διδάσκεται στα σχολεία 
η «μακεδονική γλώσσα» εκεί που 
είναι ζωντανή. «Κανονικά σ τα 
σχολεία του ελληνικού κράτους, 
όχι σε παράλληλα σχολεία, γιατί 
εκεί θα υπάρξει περιθωριοποί-
ηση», αναφέρει ο πρόεδρός του. 
«Δύσκολο είναι να εκτιμήσουμε 
τον ακριβή αριθμό ομιλητών. Αν 
βρεθείτε σε πανηγύρια χωριών 
στην Καστοριά, στις Σέρρες, στην 
Ημαθία, θα ακούσεις τα λεγόμενα 
μακεδονικά τραγούδια σε αυτήν 
την «ανύπαρκτη» γλώσσα», προ-
σθέτει.

Ο κ. Βοσκόπουλος υποστηρίζει 
ότι «ο μέσος Έλληνας αγνοεί ότι 
υπάρχουν πολίτες στα Βαλκάνια 
που μιλούν για τη σύγχρονη μακε-
δονική ταυτότητα, λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν τη σλαβική παράμετρο 
χωρίς να συνδέονται κατ’ αποκλει-
στικότητα με την αρχαιότητα». Σε 
κάθε περίπτωση, ο ίδιος αποτάσ-
σεται την αρχαιολοτρεία λέγοντας 
ότι το κόμμα του πιστεύει ότι «η 
σύγχρονη μακεδονική ιδεολογία 
δομήθηκε στη μαγιά αναρχικών 
και σοσιαλιστικών ιδεών».

Πάγια θέση των ελληνικών 
κυβερνήσεων ότι δεν υφί-
σταται μακεδονική μειονό-
τητα στην Ελλάδα
Ήδη, από την κυβέρνηση Μητσο-
τάκη, το 1991, «πάγια θέση των 
ελληνικών κυβερνήσεων παραμένει 
ότι δεν υφίσταται μακεδονική μει-
ονότητα στην Ελλάδα, αναφέρει το 
δημοσίευμα.
Το ζήτημα προκάλεσε κόντρα ανά-
μεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και της 
ΝΔ, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
είχε αναφέρει ότι «ίσως δρομολο-
γείται διεκδίκηση μακεδονικής μειο-
νότητας εντός της Ελλάδας», γεγονός 
που προκάλεσε την αντίδραση της 
κυβέρνησης.
«Κανείς δεν αμφισβητεί ότι υπάρ-
χουν σλαβόφωνες ή δίγλωσσες οικο-
γένειες στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά 
μειονότητα δεν υπάρχει» επιση-
μαίνει στο Sputnik συνεργάτης του 
πρώην πρωθυπουργού Κωνσταντί-
νου Μητσοτάκη, «αφού τα ποσοστά 
του καθιστούν την σχετική υπόθεση, 
μη συγκρίσιμη αριθμητικά με οποια-
δήποτε αναγνωρισμένη εθνική μειο-
νότητα στην Ευρώπη».

Το «Ουράνιο Τόξο καταδικάζει 
τον μακεδονικό εθνικισμό»
Ο κ. Βοσκόπουλος διεκδικεί, όπως 
λέει, δικαίωμα στον αυτοπροσδιο-
ρισμό, ενώ εκφράζει αντιρρήσεις 
για το γεωγραφικό πρόθεμα της νεάς 
ονομασίας των Σκοπίων. «Είμαστε 
αντίθετοι στον εκατέρωθεν αλυτρω-
τισμό καθώς όταν ακούσει κάποιος 
και μαθαίνει για Βόρεια Μακεδονία, 
θα ρωτήσει τι συμβαίνει με τη Νότια 
Μακεδονία», επισημαίνει.
«Ως «Ουράνιο τόξο» καταδικά-
ζουμε τον μακεδονικό εθνικισμό 
και όποιους βγάζουν αυτές τις βλα-
κείες, χάρτες της μεγάλης Μακεδο-
νίας. Τους καταδικάζουμε και θα 
τους πολεμάμε», προσθέτει.

Και το ρωσικό Sputnik θέτει θέμα 
«μακεδονικής μειονότητας» στην 
Ελλάδα 

Στουρνάρας 
στον εισαγγελέα: 
Ο Πολάκης με 
κατέγραψε χωρίς τη 
συναίνεσή μου 

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 
κατέθετε επί δίωρο στον εισαγγελέα 
για την καταγραφή της συνομιλίας του 
με τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας 
Παύλο Πολάκη μετά  τις αποκαλύψεις 
του Πρώτου ΘΕΜΑτος για το δάνειο των 
100.000 ευρώ που έλαβε ο υπουργός από 
την Attica Bank

Γ
ια καταγραφή της συνομιλίας από τον 
Παύλο Πολάκη και μάλιστα χωρίς τη συ-
ναίνεσή του, κατέθεσε σήμερα, σύμφωνα 
με πληροφορίες, στον αρμόδιο εισαγγε-

λέα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάν-
νης Στουρνάρας.
Ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας κλήθηκε από 
τον εισαγγελέα να καταθέσει ως μάρτυρας στο 
πλαίσιο έρευνας που διενεργείται μετά τις απο-
καλύψεις ότι o αναπληρωτής υπουργός Υγείας 
είχε καταγράψει συνομιλία του με τον κ. Στουρ-
νάρα, την οποία είχε μαζί του μετά τις αποκα-
λύψεις του «Πρώτου Θέματος» γ ια το δάνειο 
των 100.000 ευρώ που έλαβε από την τράπεζα 
Attica Bank.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Στουρνάρας, 
που κατέθετε επί δυο περίπου ώρα στις αρμό-
διε ς ε ισαγγελε ίς αρχές, φέρεται να ανέφερε 
στην κατάθεσή του πως ο κ. Πολάκης κατέγραψε 
τη συνομιλία τους, κάτι το οποίο, όπως φέρεται 
να είπε, προκύπτει από τα εξής αντικειμενικά 
περιστατικά:
- Καταρχάς ο ίδιος ο κ. Πολάκης του είπε πως 
τον καταγράφει.
-  Στη συνέ χε ια,  ο αναπληρωτής υπουργός 
Υγείας σε συνέν τευξη του σ την ΕΡΤ ανέφερε 
πως αυτός έδωσε τη συνομιλία τους σε ιστοσε-
λίδα.
- Δεν θα μπορούσε από μνήμης να γίνει η μετα-
φορά της συνομιλίας με τέτοια πιστότητα.
-Ο κ. Πολάκης ανακάλεσε ότι προέβη σε κατα-
γραφή μόνο όταν έγινε γνωστό ότι η παράνομη 
καταγραφή είναι αξιόποινη πράξη.
- Αν δεν ήθελε να τον καταγράψει μπορούσε 
να τον καλέσει στο τριψήφιο νούμερο που δεν 
υπάρχει δυνατότητα καταγραφής κι όχι σε συμ-
βατικό τηλέφωνο.
Πλέον, μετά την κατάθεσή του κ. Στουρνάρα ο 
αρμόδιος εισαγγελέας θα εξετάσει τα στοιχεία 
που έχουν συγκεντρωθεί και θα αποφασίσει αν 
θα αποστείλει τη δικογραφία στη Βουλή ή όχι 
και αν την αποστείλει πότε θα το πράξει.

επικαιρότητα
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Μ
η ρεαλιστικές χαρακτήρισε τις 
δεσμεύσεις της ελληνικής κυ-
βέρνησης για τα πρωτογενή 
πλεονάσματα εως το 2060 ο 

Πιέρ Μοσκοβισί μιλώντας στα μέλη της επι-
τροπής Οικονομικών και Ευρωπαϊκών Υπο-
θέσεων της Ελληνικής Βουλής.
Ο ευρωπαίος επίτροπος για θέματα Οικονο-
μίας επανέλαβε οτι «οι συμφωνίες πρεπει 
να τηρούνται» προσθεσε ωστόσο σε άλλο 
σημείο πως «ούτως ή άλλως, κάποια στιγμή, 
διότι αυτά τα πλεονάσματα δεν είναι ρεα-
λιστικά, κάποια στιγμή θα πρέπει να μειω-
θούν, όμως θα πρέπει να γίνει αυτό μέσα 
στα πλαίσια συμφωνιών που θα συναφθούν 
και θα υλοποιηθούν».
Παράλληλα, ξεκαθάρισε οτι η Κομισιόν δια-
φωνούσε με τους υψηλούς στόχους πλεονα-
σμάτων όμως τους επέβαλε το Δ.Ν.Τ και τους 
δέχθηκε η ελληνική κυβερνηση. Μάλιστα, 
ο κ.Μοσκοβισί ουσιαστικά αποδέχθηκε τη 
μείωση των πλεονασμάτων με νέα συμφω-
νία, μετά από σχετική -πιεστική- τοποθέ-
τηση του βουλευτή της ΝΔ Σταύρου Καλα-
φάτη. Σημειώνεται ότι νέα συμφωνία για τη 
μείωση των πλεονασμάτων ζητά ουσιαστικά 
η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης. 
Σύμφωνα με τα πρακτικά της Βουλής ο κ 
Μοσκοβισί απάντησε για το ζήτημα των 
πλεονασμάτων: «Υπάρχει μια συγκεκρι-
μένη ερώτηση στην οποία θα ήθελα να απα-
ντήσω, η παρατήρηση που έκανα χθες και 
την αναφέρατε κύριε εκπρόσωπε της Ν.Δ., 
όσον αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα, 
μία δημοσιογράφος με ερώτησε, για τη μεί-
ωση από το 5% στο 2% κ.λπ. και είπα ότι 
όντως, «pacta sunt servanda» οι συμφωνίες 
είναι για να γίνονται σεβαστές, όμως, να σας 
πω ότι το πλεόνασμα αυτό δεν τον πρότεινε 
η Κομισιόν.
Η Κομισιόν, πάντοτε πίστευε ότι τα πλεο-
νάσματα μπορεί να ήταν πιο χαμηλά, ανά 
πάσα στιγμή, άλλοι όμως τα επέβαλαν και 
έγιναν δεκτά στα πλαίσια της συμφωνίας 
του Eurogroup, του Ιουνίου. Λέγοντας αυτό 
βέβαια, σέβομαι και πρέπει να σεβαστούμε 
τις συμφωνίες που έχουν αναληφθεί, γιατί 
η Ελλάδα θα γίνει πιο σεβαστή εάν σέβε-
ται αυτές τις συμφωνίες. Ούτως ή άλλως, 
κάποια στιγμή, διότι αυτά τα πλεονάσματα 
δεν είναι ρεαλιστικά, κάποια στιγμή θα πρέ-
πει να μειωθούν, όμως θα πρέπει να γίνει 
αυτό μέσα στα πλαίσια συμφωνιών που θα 
συναφθούν και θα υλοποιηθούν.

Τώρα, το για το ότι ο κ. Weber, είναι ένας 
άνθρωπος, πολύ καλός συνομιλητής, συνερ-
γαζόμαστε πάρα πολύ καλά, το ELK είναι ένα 
κόμμα το οποίο είναι απόλυτα σεβαστό, 
όμως ανήκει στο CDU στη Γερμανία, μη το 
ξεχνάμε. Ότι ο εκπρόσωπος CDU και CU 
που ήταν τότε Υπουργός Οικονομικών, αν 
λάμβανε τότε μια πιο ευέλικτη θέση, αυτό θα 
βοηθούσε και εσάς και εμάς, όμως δεν μπο-
ρούμε να το αλλάξουμε αυτό, το παρελθόν 
ανήκει στο παρελθόν. Ελπίζω όμως ότι στο 
μέλλον θα μπορούμε να κάνουμε τις απαραί-
τητες προσαρμογές.
Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία θέση, απλώς 
η Κομισιόν είναι εδώ για να κάνει σεβα-
στούς τους κανόνες, θα μπορούσαμε να 
έχουμε μια δημιουργική ερμηνεία που θα 
φαινόταν κάπως χαλαρή, όμως αυτό δεν 
μπορώ να το κάνω, γιατί αυτό θα μπέρδευε 
την κατάσταση. Τέλος πάντων, θα πρέπει 
ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών, ενόψει 
των εθνικών εκλογών να κάνουμε μια ειλι-
κρινή συζήτηση για το τι έχει γίνει και το πώς 
βλέπουμε την Ευρώπη να εξελίσσεται».
Το συγκεκριμένο ζήτημα ειχε θέσει απο την 
ΝΔ η Φωτεινή Αραμπατζή λέγοντας:
«Ένα δεύτερο ερώτημα, αφορά στην πάγια 
θέση του Προέδρου του Κόμματος μας, του 
κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, για την ανάγκη 
μείωσης των υπερπλεονασμάτων, που έχει 
συμφωνήσει η Κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.
ΕΛ., από 3,5% τουλάχιστον στο 2%. Ο υπο-
ψήφιος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, 
ο κ. Weber, σε τοποθέτησή του εδώ στην 
Αθήνα πριν από λίγες μέρες, ανέφερε πως η 
Ευρώπη θα μπορούσε μελλοντικά να συζη-
τήσει τη μείωση του υπερπλεονάσματος.
Υιοθετείτε αυτή την άποψη; Οι Ευρωπαίοι 
Σοσιαλιστές, εφόσον εκλεγεί ο κ. Weber 
στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, θα στηρίξουν αυτή τη θέση για μεί-
ωση του υπερπλεονάσματος; Αν εκλεγεί 
ο κ. Timmermans, όπως φαντάζομαι εσείς 
ελπίζετε, θα έχει την ίδια άποψη με τον κ. 
Weber;»
Νωρίτερα και ο Σταυρος Καλαφάτης είχε επι-
σημάνει «Ακούσαμε όμως, κύριε Επίτροπε, 
ότι απαντάτε αρνητικά στο αίτημα που προ-
βάλλει ο Πρόεδρος του Κόμματος μας, για 
αναθεώρηση των δεσμεύσεων που αναλή-
φθηκαν, ως προς τα πρωτογενή πλεόνασμα. 
Ακούσαμε πώς δηλώσατε, ότι «Οι δεσμεύ-
σεις πρέπει να γίνονται σεβαστές και ότι η 
εκπλήρωση των στόχων για πρωτογενή πλε-
ονάσματα δεν τίθεται σε συζήτηση».

«Παράθυρο» για μείωση των 
πλεονασμάτων με νέα συμφωνία 
άνοιξε ο Μοσκοβισί 

316 άνθρωποι έχουν νοσηλευτεί σε εντατικές - Στοιχεία για την επιδημία της 
γρίπης μέχρι την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου έδωσε στη δημοσιότητα το ΚΕΕΛΠΝΟ

Γρίπη: 91 οι νεκροί - 17 θάνατοι 
μέσα σε μία εβδομάδα από την 
επιδημία 

Μ
ε σταθερά υψηλή ταχύτητα 
συνεχίζει να κυκλοφορεί 
η εποχική γρίπη στη χώρα 
μας, με ό,τι αυτό συνεπά-

γεται για τον πληθυσμό, ιδίως τον ανεμ-
βολίαστο. Τα θύματα της γρίπης αλλά 
και τα σοβαρά περιστατικά της νόσου, 
που χρειάζονται νοσηλεία στις δυσεύ-
ρετες πλέον Μονάδες Εντατικής Θερα-
πείας (ΜΕΘ), αυξάνονται συνεχώς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευ-
ταίας επιδημιολογικής έκθεσης του 
Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων και Πρό-
ληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), η οποία 
αφορά το διάστημα 18-24 Φεβρουα-
ρίου, άλλοι 17 άνθρωποι έχασαν τη 
ζωή τους λόγω της γρίπης ή/και των 
επιπλοκών της. Πρόκειται για την τρίτη 
συνεχόμενη εβδομάδα του Φεβρου-
αρίου, και της περιόδου, με τον ίδιο 
υψηλό αριθμό ανθρώπινων απωλειών. 
Ωστόσο, το θλιβερό ρεκόρ των θανά-
των κατέχει η εβδομάδα 27 Ιανουα-
ρίου- 3 Φεβρουαρίου που καταγράφη-
καν 20 θάνατοι.
Ο αριθμός των νεκρών στην εφετινή 
επιδημία γρίπης μέχρι τώρα ανέρχε-
ται σε 91. Ωστόσο, από τους 91 ασθε-
νείς που είχαν μοιραία κατάληξη, οι 
10 δεν νοσηλεύθηκαν σε ΜΕΘ, χωρίς 
να αποσαφηνίζεται αν αυτό δεν κατέ-
στη δυνατό λόγω έλλειψης κρεβατιού ή 
διότι πιθανόν εκτιμήθηκε ότι δεν απαι-
τείται η εντατική νοσηλεία τους.

Κατά την ίδια εβδομάδα, 18-24 
Φεβρουαρίου, καταγράφηκαν άλλα 30 
περιστατικά σοβαρής γρίπης που εισή-
χθησαν σε ΜΕΘ, με τον συνολικό απο-
λογισμό των σοβαρών νοσηλειών σε 
ΜΕΘ να ανέρχονται σε 305. Επίσης, 
11 ασθενείς με γρίπη που εμφάνισαν 
σοβαρές επιπλοκές της δηλώνονται ως 
νοσηλευόμενοι εκτός ΜΕΘ.
Η έλλειψη αντιγριπικής προστασίας 
παραμένει μείζον πρόβλημα που σχε-
τίζεται με την κακή έκβαση της ασθέ-
νειας, στο μεγαλύτερο ποσοστό των 
ασθενών με γρίπη: από τα 305 περι-
στατικά που έχουν νοσήσει από την 
αρχή της περιόδου γρίπης μόλις τα 46 
(ποσοστό 15%) ήταν εμβολιασμένα και 
συνεπώς είχαν τη δυνατότητα να περι-
ορίσουν ή και να ελαχιστοποιήσουν τις 
σοβαρές επιπλοκές της νόσου. Κι αυτό 
παρότι τα 231 περιστατικά (ποσοστό 
75,7%) από τα 305 σοβαρά κρούσματα 
με νοσηλεία σε ΜΕΘ ανήκαν σε κλινική 
ομάδα υψηλού κινδύνου για την οποία 
συστήνεται εμβολιασμός για την επο-
χική γρίπη!
Σημειώνεται ότι τα επίσημα στοιχεία από 
το υπουργείο Υγείας αφορούν την εβδο-
μάδα μέχρι την Κυριακή 24 εβρουαρίου. 
Δηλαδή, στους 91 συνανθρώπους μας 
που έχουν χάσει τη ζωή τους από επι-
πλοκές της εποχικής γρίπης δεν συμπε-
ριλαμβάνονται ασθενείς που πιθανόν να 
κατέληξαν το τελευταίο τριήμερο.
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Σε δημοσκόπηση της 
Pulse για τον ΣΚΑΪ, η Νέα 
Δημοκρατία προηγείται 
11 μονάδες του ΣΥΡΙΖΑ με  
αναγωγή επί των εγκύρων, 
συγκεντρώνοντας ποσοστό 
32,5%, έναντι 21,5% - Στις 
9,5 μονάδες η διαφορά 
στην πρόθεση ψήφου - 
Πεντακομματική Βουλή 
- Καταλληλότερος για 
πρωθυπουργός ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης

Μ
ε διαφορά 11 ποσο-
στιαίων μονάδων 
προηγείται η Νέα 
Δημοκρατία έναντι 

του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου 
με αναγωγή επί των εγκύρων, συ-
γκεντρώνοντας ποσοστό 32,5%, 
έναντι του 21,5% που καταγράφει 
το κυβερνητικό κόμμα.
Στη δημοσκόπηση της Pulse 
για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, που 
παρουσιάστηκε σήμερα στο 
κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 
σταθμού, προκύπτει ότι η επό-
μενη Βουλή θα είναι πεντακομ-
ματική, καθώς στην πρόθεση 
ψήφου επί των εγκύρων ακολου-
θούν η Χρυσή Αυγή με 8%, το 

Κίνημα Αλλαγής με 7% και το ΚΚΕ 
με 6%. Από τα υπόλοιπα κόμ-
ματα, μόνο η Ελληνική Λύση του 
Κυριάκου Βελόπουλου, με ποσο-
στό 2,5%, δείχνει να έχει πιθανό-
τητες να διεκδικήσει την είσοδό 
του στην επόμενη Βουλή.
Χαμηλότερα ποσοστά από το 3% 
επί των εγκύρων που απαιτείται 
για την είσοδο ενός κόμματος στη 
Βουλή καταγράψουν οι υπόλοιποι 
κομματικοί σχηματισμοί, καθώς 
ακολουθούν: η Ένωση Κεντρώων 
με 2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 
1,5%, ενώ το Ποτάμι, οι Ανεξάρ-
τητοι Έλληνες, η Δημιουργία Ξανά 
και η Λαϊκή Ενότητα συγκεντρώ-
νουν από 1%.
Στην πρόθεση ψήφου η «ψαλίδα» 
υπέρ της ΝΔ βρίσκεται στο 9,5%, 
καθώς συγκεντρώνει ποσοστό 
30%, με τον ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκε-
ται στο 20,5%. Και πάλι, Χρυσή 
Αυγή, Κίνημα Αλλαγής και ΚΚΕ 
ακολουθούν με 7,5%, 6,5% και 
5,5%, αντίστοιχα, συνθέτοντας 
μια πεντακομματική Βουλή.
Υψηλό είναι το ποσοστό της αδι-
ευκρίνιστης ψήφου, καθώς ανα-
ποφάσιστοι και όσοι επέλεξαν 
να μην απαντήσουν, έφτασαν το 
11%. Η ΝΔ παρουσιάζει μεγάλο 
βαθμό συσπείρωσης, που φτάνει 

το 81%, ενώ η συσπείρωση του 
ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 51%.
Στην καταλληλότητα για την πρω-
θυπουργία δεν υπήρξε σχε-
δόν καμία αλλαγή από την προ-
ηγούμενη δημοσκόπηση της 
Pulse, που διενεργήθηκε το διά-
στημα 20-22 Ιανουαρίου 2019. 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκε-
ντρώνει ποσοστό 35%. Ακολου-
θεί η απάντηση: «Κανένας από 
τους δύο» σε ποσοστό 34% και ο 
Αλέξης Τσίπρας με 24%.
Οι Έλληνες εμφανίζονται απαι-
σιόδοξοι για την κατεύθυνση 

που πηγαίνουν τα πράγματα 
στη χώρα. Στην ερώτηση «σε τι 
κατεύθυνση πηγαίνουν τα πράγ-
ματα στην Ελλάδα τους τελευταί-
ους έξι μήνες», το 63% απαντά 
Σίγουρα/Μάλλον σε λάθος κατεύ-
θυνση. Μόλις το 29% απαντά σε 
Σίγουρα/Μάλλον σωστή κατεύ-
θυνση.
Παράλληλα, οι πολίτες δηλώ-
νουν δυσαρεστημένοι με το πολι-
τικό κλίμα και το επίπεδο πολιτι-
κού διαλόγου στη χώρα. Το 82% 
απαντά ότι το πολιτικό κλίμα είναι 
Σίγουρα/Μάλλον όχι ικανοποι-

ητικό και μόλις το 9% απαντά 
Σίγουρα/Μάλλον ναι ικανοποιη-
τικό.
Στο ερώτημα για τον χρόνο διε-
ξαγωγής των εθνικών εκλογών, 
οι πολίτες εμφανίζονται... μοιρα-
σμένοι. Το 36% απαντά άμεσα, 
πριν από τις αυτοδιοικητικές και 
τις ευρωεκλογές του Μαΐου και 
το 32% αργότερα, μέχρι και την 
λήξη της θητείας της κυβέρνησης 
τον Οκτώβριο. Το 21% υποστηρί-
ζει ότι θα πρέπει να διεξαχθούν 
ταυτόχρονα με τις εκλογές του 
Μαΐου.

Νέα δημοσκόπηση: Στις 11 μονάδες η διαφορά ΝΔ - 
ΣΥΡΙΖΑ 

επικαιρότητα
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Προσλήψεις με «άρωμα» εκλογών: 
Στις 15 Μαρτίου η προκήρυξη για τον 
διορισμό 4.500 εκπαιδευτικών

Σ
τα μέσα Μαρτίου θα ανακοινωθεί α-
πό το ΑΣΕΠ η προκήρυξη για τον δι-
ορισμό 4.500 μόνιμων εκπαιδευτι-
κών στην Ειδική Αγωγή, ανακοίνωσε 

ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, 
από τη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποι-
εί επίσκεψη.
Ο υπουργός Παιδείας ήδη έχει κάνει την 
εκτίμηση ότι ο αριθμός των υποψηφίων 
εκπαιδευτικών για τις 15.000 θέσεις θα 
ανέλθει στις 150.000. Συγκεκριμένα ο κ. 
Γαβρόγλου ανέφερε ότι εντός του Μαρτίου 
θα γίνει η προκήρυξη από τον ΑΣΕΠ και θα 
ανοίξει το σύστημα κατάθεσης δικαιολογη-
τικών για τις 4.500 προσλήψεις στην Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση, για το σχολικό έτος 
2019-2020.Επιπλέον, θα εκδοθεί Πράξη 
Υπουργικού Συμβουλίου που θα κατοχυ-
ρώνει τις 5.250 προσλήψεις μόνιμων εκπαι-
δευτικών για το σχολικό έτος 2020-2021.

Ο κ. Γαβρόγλου επισήμανε ότι οι Σχολές του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου θα ενταχθούν στο 
φετινό μηχανογραφικό για την εισαγωγή 
των φοιτητών στο ακαδημαϊκό έτος 2019 
– 2020, αλλά ως προς τα νέα τμήματα, είναι 
στη διακριτική ευκαιρία των συγκλήτων 
αν θα ενταχθούν φέτος ή του χρόνου στο 
μηχανογραφικό . Για το μάθημα των Λατι-
νικών ο κ. Γαβρόγλου ανέφερε ότι μπορεί 
να είναι μάθημα επιλογής για τους μαθη-
τές που επιθυμούν να το διδαχθούν και ως 
προς τις αντιδράσεις απάντησε:«Είναι αντι-
δράσεις που εδράζονται σε ιδεολογικά και 
σε πολιτικά ζητήματα. Κάποια στιγμή στη 
χώρα μας θα πρέπει να μπει και το μεγάλο 
ερώτημα για το πόσο μελετάμε τον ρωμαϊκό 
πολιτισμό, γιατί όλοι αυτοί που θέλουν τη 
γλώσσα των Λατινικών ξεχνούν ότι υπάρχει 
και ο ρωμαϊκός πολιτισμός ο οποίος ελάχι-
στα διδάσκεται».

επικαιρότητα

Είκοσι χρόνια ευρώ... κερδισμένες 
Γερμανία, Ολλανδία και Ελλάδα 

Με βάση τα στοιχεία που 
παρουσίασε το Κέντρο 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής, με έδρα 
το Φράιμπουργκ, η Ελλάδα 
αύξησε σημαντικά τα επίπεδα 
ευημερίας την περίοδο 2001-2010

Ε
ίκοσι χρόνια μετά την εισαγω-
γή του ευρώ οι μεγάλοι κερδι-
σμένοι του ενιαίου νομίσματος 
ως προς την ενίσχυση της ευη-

μερίας τους είναι Γερμανία και Ολλαν-
δία, ενώ οι μεγάλοι χαμένοι Γαλλία και 
Ιταλία. Στις χώρες που κέρδισαν σε ευ-
ημερία ανήκει και η Ελλάδα, όμως μόνο 
μέχρι το 2011, συμπεραίνει έκθεση του 
Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEP) 
με έδρα το Φράιμπουργκ της Γερμανίας.
Στην έκθεση που παρουσ ιάσ τηκε 
σήμερα στο Βερολίνο αναφέρεται ότι 
η Γερμανία επωφελήθηκε περισσότερο 
από κάθε άλλη χώρα της Ευρωζώνης. 
Βάσει μάλιστα μοντέλου του γερμανι-
κού ινστιτούτου η ευημερία στη χώρα 
αυξήθηκε κατά 1,9 τρισεκατομμύρια 
ευρώ που αντιστοιχεί ανά κάτοικο σε 
περισσότερα από 23.000 ευρώ.
Όσον αφορά την Ελλάδα η έκθεση δεί-
χνει ότι η ευημερία στην Ελλάδα ενι-
σχύθηκε σημαντικά την περίοδο 2001-
2010. Η ανοδική πορεία ωστόσο ανα-
κόπηκε το 2011 δύο χρόνια αφότου 
«έσκασε η φούσκα», γράφει χαρακτη-
ριστικά η έκθεση. Από τότε ξεκίνησε 
η καθοδική πορεία. Λόγω όμως του 
σημαντικού οφέλους τα πρώτα εννέα 
χρόνια από την εισαγωγή του ευρώ το 
συνολικό αποτέλεσμα, μέχρι τα τέλη 

του 2017 που εξετάζει η έκθεση, έχει 
θετικό πρόσημο με περίπου 2 δις που 
αντιστοιχούν ανά κάτοικο σε περίπου 
190 ευρώ. Για να παραμείνει ωφελη-
μένη η Ελλάδα από το ευρώ οι συντά-
κτες του γερμανικού ινστιτούτου προ-
τείνουν την εφαρμογή μεταρρυθμί-
σεων για την τόνωση του ΑΕΠ, όπως η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος.
Οι ειδικοί του Κέντρου Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής εξέτασαν συνολικά 8 χώρες-
μέλη της Ευρωζώνης από τις οποίες 
κερδισμένες βγαίνουν μόνο τρεις: Γερ-
μανία, Ολλανδία και Ελλάδα, ενώ χαμέ-
νες όλες οι υπόλοιπες: Ισπανία, Πορτο-
γαλία, Βέλγιο, Γαλλία και Ιταλία.
Οι απώλειες σε ευημερία από την εισα-
γωγή του ενιαίου νομίσματος κοστολο-
γούνται στη Γαλλία σε σχεδόν 3,6 τρι-
σεκατομμύρια ευρώ, ενώ στην Ιταλία 
σε 4,3 τρισεκατομμύρια. Οι συντάκτες 
της έκθεσης συμπεραίνουν ότι τόσο 
η Γαλλία όσο και η Ιταλία δεν βρήκαν 
τρόπους ενίσχυσης της ανταγωνιστικό-
τητάς τους εντός Ευρωζώνης. Έτσι από 
την εισαγωγή του ευρώ προχωρούν 
σε συστηματική υποτίμηση του νομί-
σματός τους. Σύμφωνα με την έκθεση 
για να επωφεληθούν από το ευρώ θα 
πρέπει να συνεχίσουν με συνέπεια 
την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που 
έχουν ήδη δρομολογηθεί. Ως παρά-
δειγμα επιτυχημένης εφαρμογής ριζι-
κών μεταρρυθμίσεων η έκθεση ανα-
φέρει την Ισπανία, η οποία πετυχαίνει 
από το 2015 να επιβραδύνει τις αρνητι-
κές επιπτώσεις της εισαγωγής του ενι-
αίου νομίσματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Αλίκη Κατσαβού για Κώστα Βουτσά: 
«Σε ευγνωμονώ για το παιδί που μου 
χάρισες»

Ε
υτυχισμένη και ευγνώμων 
δηλώνει η Αλίκη Κατσαβού για 
τον γεγονός ότι γνώρισε και 
παντρεύτηκε τον Κώστα Βου-
τσά. Το ζευγάρι, είχε χθες επέ-

τειο γάμου και η ηθοποιός είπε και μέσα 
από τα social media, λόγια αγάπης για τον 
αγαπημένο της.
Η Αλίκη και ο Κώστας Βουτσάς είναι μαζί 
6 χρόνια και πριν τρία χρόνια ένωσαν τις 
ζωές τους με έναν όμορφο γάμο. Μετά 

ήρθε στη ζωή τους, ο υπέροχος γιος τους 
Φοίβος.
«Επέτειος γάμου σήμερα! 3 χρόνια 
παντρεμένοι (6 χρόνια μαζί) σ’αγαπώ 
κάθε μέρα πιο πολύ! Σε ευγνωμονώ για 
το παιδί που μου χάρισες, τη δύναμη της 
ψυχής που μου δίδαξες και τα ατέλειωτα 
γέλια που κάνουμε! Ούτε στα πιο τρελά 
μου όνειρα δεν φανταζόμουν ότι η ζωή 
μπορεί να είναι τόσο υπέροχη», έγραψε 
στα social media η ηθοποιός.
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Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
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Πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρ-
νησης της τάξης των €257,5 
εκ. (1,2% στο ΑΕΠ) σε 

σύγκριση με πλεόνασμα €255,2 
εκ. τον Ιανουάριο του 2018 (επί-
σης 1,2% στο ΑΕΠ) καταδεικνύουν 
τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά 
αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν 
από τη Στατιστική Υπηρεσία για τον 
Ιανουάριο του 2019.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στα-
τιστικής Υπηρεσίας, οι συνολικές 
δαπάνες για τον Ιανουάριο 2019 
σημείωσαν αύξηση κατά €32,1 εκ. 
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα 
του 2018 και ανήλθαν στα €544,1 
εκ. από €512,0 εκ. πέρσι (6,3% 
αύξηση).
Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις σημείω-
σαν την μεγαλύτερη αύξηση (€33,7 
εκ.) και ανήλθαν στα €87,9 εκ. τον 
Ιανουάριο του 2019 σε σύγκριση με 
€54,2 εκ. τον Ιανουάριο του 2018. 
Οι απολαβές προσωπικού (συμπερι-
λαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνι-
κών εισφορών και συντάξεων δημο-
σίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά 
4,3% ή €7,9 εκ. και ανήλθαν στα 
€191,8 εκ. (από €183,9 εκ. το 2018).
Μικρότερες αυξήσεις σημείωσαν οι 
επιχορηγήσεις (€2,2 εκ.) που ανήλ-
θαν στα €2,7 εκ. και οι κεφαλαιου-
χικές δαπάνες (€2,5 εκ.) οι οποίες 
ανήλθαν στα €9,1 εκ. σε σύγκριση 
με €6,6 εκ. τον Ιανουάριο του 2018. 
Εξαιρουμένων των απαλλοτριώ-
σεων γης, οι οποίες συμπεριλαμβά-
νονται στις κεφαλαιουχικές δαπά-
νες, αυτές κατέγραψαν μείωση της 
τάξης των €3,1 εκ.(€1,7 εκ. το 2019 
σε σύγκριση με €4,8 εκ. το 2018). 
Τέλος, οι κοινωνικές παροχές αυξή-
θηκαν ελαφρώς κατά €1,6 εκ. το 
2019 και ανήλθαν στα €203,8 εκ.
Οι υπόλοιπες τρεις κατηγορίες 
δαπανών κατέγραψαν μείωση. 
Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανά-
λωση κατέγραψε μείωση της τάξης 
των €11,1 εκ. και περιορίστηκε στα 
€24,6 εκ. από €35,7 εκ. τον Ιανου-
άριο του 2018. Επίσης, οι πληρωθέ-
ντες τόκοι μειώθηκαν κατά €3,6 εκ. 
και ανήλθαν στα €22,2 εκ. (€25,8 
εκ. τον Ιανουάριο του 2018) και οι 
κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώ-
θηκαν κατά €1,1 εκ. και ανήλθαν στα 
€2,0 εκ.

Το πλεόνασμα 
της Γενικής 
Κυβέρνησης 
ανήλθε στα €257,5 
εκ. τον Ιανουάριο 

 Ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος Πρόδρομος 
Προδρόμου επανέλαβε 
σήμερα ότι στόχος του 
Προέδρου της Δημοκρατίας 
παραμένει η συνομολόγηση 
το ταχύτερο δυνατόν 
των όρων αναφοράς για 
να υπάρξει επανέναρξη 
των διαπραγματεύσεων, 
σημειώνοντας ότι παρόλο 
που η χθεσινή συνάντηση 
με τον Τουρκοκύπριο 
ηγέτη ήταν θετική εξέλιξη, 
εντούτοις δεν υπήρξε 
μετατόπιση.

Α
παντώντας σε ερωτή-
σεις δημοσιογράφων 
στο Προεδρικό για το αν 
ο Πρόεδρος Αναστασιά-

δης ενημέρωσε πιο αναλυτικά τον 
Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά 
Ακιντζί για την αποκεντρωμένη 
ομοσπονδία από ό,τι τους αρχη-
γούς των κομμάτων, ο κ. Προδρό-
μου διαβεβαίωσε ότι οι πρώτοι με 
τους οποίους μοιράστηκε τον προ-
βληματισμό του ο Πρόεδρος ήταν 
τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου.
Σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι 
μετά τη συνάντηση χθες του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας με τον 
Τουρκοκύπριο ηγέτη, τα πλείστα 
πολιτικά κόμματα αφήνουν αιχμές 
περί μετατόπισης της ουσίας του 
Κυπριακού στα ΜΟΕ, ο κ. Προ-
δρόμου είπε ότι «εμείς θεωρούμε 
αυτή καθ΄αυτή τη συνάντηση ως 
μια θετική εξέλιξη, διότι ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας από την 
επόμενη μέρα της επανεκλογής 
του επεδίωκε να υπάρξουν συνα-
ντήσεις και διάλογος με την τουρ-
κοκυπριακή πλευρά, έστω και αν 
ήταν μια άτυπη συνάντηση που 
δεν είναι στο πλαίσιο των δια-
πραγματεύσεων, αλλά δεν παύει 
από το να είναι χρήσιμη».

Όπως επίσης., πρόσθεσε, «κατα-
γράφουμε ότι είναι θετικό το γεγο-
νός ότι έχουν εγκριθεί και ανα-
κοινωθεί κάποια ΜΟΕ, ιδιαίτερα 
μέτρα που αφορούν την ευρύτερη 
κοινωνία, την καθημερινότητα των 
ανθρώπων, όπως είναι η τηλεφω-
νική διασύνδεση και η μονιμότητα 
της διασύνδεσης του ηλεκτρικού 
δικτύου».
«Αυτή η διασύνδεση μέσω κόμ-
βου, αντίθετα από ό,τι έχει παρα-
τηρηθεί χθες, δεν συνεπάγε-
ται οποιαδήποτε δικαιοπραξία, 
οποιαδήποτε συμβατική σχέση 
ανάμεσα στους παρόχους που λει-
τουργούν αδειοδοτημένοι στην 
Κυπριακή Δημοκρατία και σε μη 
αδειοδοτημένους παρόχους που 
λειτουργούν στα κατεχόμενα, και 
συγκεκριμένα δεν συνεπάγεται 
κάποια συμβατική σχέση ανάμεσα 
στην ΑΤΗΚ και οποιονδήποτε 
πάροχο στα κατεχόμενα», είπε.
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
πρόσθεσε ότι βεβαίως, αυτά τα 
ΜΟΕ, και άλλα ενδεχομένως, από 
ένα ευρύ κατάλογο που έχει προ-
τείνει ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας, με κανένα τρόπο δεν υποκα-
θιστούν το κύριο 
ζητούμενο το οποίο 
αυτή τη σ τ ιγμή 
είναι η επανέναρξη 
των διαπραγματεύ-
σεων».
Ο π ω ς  α ν έφ ε ρ ε 
«δεν υπάρχει καμιά 
μετατόπιση και για 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το 
επίκεντρο της χθεσινής συζήτη-
σης ήταν η ανάγκη να συνομολο-
γηθούν το ταχύτερο δυνατόν όροι 
αναφοράς, όπως ζήτησε ο ΓΓ των 
ΗΕ μέσω της κ. Λουτ που διαμε-
σολαβεί, προκειμένου και πάλι το 
συντομότερο δυνατόν να ξεκινή-
σουν ξανά οι διαπραγματεύσεις».
Ο Πρόδρομος Προδρόμου υπεν-
θύμισε ακόμη ότι «η δική μας 

πλευρά δεν συμμερίζεται την 
άποψη ότι οι διαπραγματεύσεις 
θα μπορούν να γίνουν μόνο μετά 
τον Ιούνιο. Δεν διαπιστώνουμε 
να συντρέχουν λόγοι καθυστέρη-
σης».
Βεβαίως, είπε, «τα αντικειμενικά 
δεδομένα είναι τέτοια που φαί-
νεται ότι μοιραία θα ακολουθή-
σουμε αυτό τον χρονικό προσδι-
ορισμό».
Σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι 
πρόσφατα είδε το φως της δημο-
σιότητας θέμα που αφορά κλοπή 
ηλεκτρικού ρεύματος από τις 
ελεύθερες περιοχές στα κατε-
χόμενα ο Εκπρόσωπος είπε 
ότι «η διασύνδεση ηλεκτρικής 
ενέργειας υπάρχει και λειτουρ-
γεί εδώ και ενάμιση-δύο χρό-
νια και έχει διαπιστωθεί στην 
πράξη ότι λειτουργεί κανονικά. 
Βεβαίως παρέχεται ηλεκτρισμός 
εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, επί 
πληρωμή». Ενδεχόμενα ζητή-
ματα που μπορεί να αποτελούν 
θέματα παραβατικότητας εξετά-
ζονται χωριστά και σίγουρα η 
λογική της διασύνδεσης είναι με 
όρους αγοράς και με όρους πλη-

ρωμής, πρόσθεσε.
Κληθείς να επι-
βεβαιώσει αν θα 
συνέλθει το Εθνικό 
Συμ βούλ ιο  τ ην 
Παρασκευή, απά-
ντησε καταφατικά.
Σε ερώτηση αν 
στο Εθνικό Συμ-

βούλιο θα συζητηθεί και η από-
φαση του Διεθνούς Δικαστηρίου 
για τον Μαυρίκιο και τις Βρετα-
νικές Βάσεις, ο Εκπρόσωπος είπε 
ότι «η πολύ σημαντική αυτή από-
φαση του Διεθνούς Δικαστηρίου 
δεν αφορά το Κυπριακό άμεσα, 
εντούτοις, άλλα θέματα τα οποία 
σχετίζονται με την πρωτοβουλία 
της κ. Λουτ δεν αποκλείεται να 
συζητηθούν στο Εθνικό Συμβού-

λιο. Το κύριο θέμα, όμως, είναι η 
συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο 
ηγέτη».
Απαντώντας σε ερώτηση αν ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης θα ανα-
πτύξει σε βάθος στο Εθνικό Συμ-
βούλιο την ιδέα του για την απο-
κεντρωμένη ομοσπονδία απά-
ντησε ότι «η πρώτη ενημέρωση, 
η οποία έχει γίνει ήταν στο Εθνικό 
Συμβούλιο. Οι πρώτοι με τους 
οποίους έχει μοιραστεί ο Πρόε-
δρος  τον προβληματισμό και την 
ιδέα του για μια λογική αποκέ-
ντρωσης είναι τα μέλη του Εθνι-
κού Συμβουλίου. Πρώτα το Εθνικό 
Συμβούλιο ενημερώθηκε και μετά 
έγινε οποιαδήποτε συζήτηση είτε 
δημόσια, είτε χθες με τον Τουρκο-
κύπριο ηγέτη».
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
υπογράμμισε ακόμη ότι η συζή-
τηση η οποία γίνεται «για να επι-
τευχθεί λειτουργικότητα του ομο-
σπονδιακού συστήματος μέσω 
μιας αποκέντρωσης, η οποία 
όπως έχει εξηγήσει ο Πρόεδρος 
αφορά όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, 
εκτός των τριών βασικών πυλώ-
νων ενός κανονικού κράτους, 
τα τρία singles όπως λέμε στην 
Αγγλική και τα θέματα Ευρώπης 
και τα θέματα οικονομίας». 
Για τα υπόλοιπα θέματα που είναι 
αρκετά, είπε, «μπορεί να συζητη-
θεί αποκέντρωση προκειμένου 
εν όψει και της συζήτησης για την 
αποτελεσματική συμμετοχή και το 
αίτημα για την ανάγκη μιας θετι-
κής ψήφου Τουρκοκυπρίου στα 
διάφορα όργανα, προκειμένου να 
πετύχουμε λειτουργικότητα του 
συστήματος ούτως ώστε να μην 
υπάρχει η ανησυχία ότι μπορεί να 
έχουμε συνεχείς εμπλοκές».
«Αυτή είναι η λογική και αυτή 
η συζήτηση που γίνεται με τον 
Τουρκοκύπριο ηγέτη είναι πάντα 
στο πλαίσιο των παραμέτρων του 
Γενικού Γραμματέα», ανέφερε.

Δεν υπάρχει μετατόπιση, στόχος η επανέναρξη 
διαπραγματεύσεων, δηλώνει ο Εκπρόσωπος 
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Η 
γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για 
τον Μαυρίκιο μπορεί να αποτελέσει όπλο στη 
φαρέτρα των επιχειρημάτων της Λευκωσίας, 
λένε νομικοί, διεθνολόγοι και πρόσωπα που 

χειρίστηκαν από θέσεις ευθύνης το θέμα της προσφυγής 
της νησιωτικής χώρας στη Χάγη. Μιλώντας στο ΚΥΠΕ ο 
τέως Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης, οι νο-
μικοί Κρις Τριανταφυλλίδης και Ανδρέας Αγγελίδης και ο 
διεθνολόγος και επικεφαλής Κυπριακού του ΑΚΕΛ Του-
μάζος Τσελεπής εκφράζουν ωστόσο διαφορετικές εκτι-
μήσεις αναφορικά με το εύρος και τον τρόπο αξιοποίη-
σης της νομικής απόφασης. Πρόκειται για συμβουλευτι-
κού χαρακτήρα γνωμοδότηση και όχι για απόφαση, λέει 
η Βρετανική Ύπατη Αρμοστεία στη Λευκωσία.
Στη γνωμοδότησή που εκδόθηκε την Τρίτη, το Διεθνές 
Δικαστήριο σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι το Ηνωμένο 
Βασίλειο έχει την υποχρέωση να τερματίσει τη διοί-
κησή του στο Αρχιπέλαγος Τσάγκος «το συντομότερο 
δυνατόν». Το αρχιπέλαγος αποσπάστηκε το 1965 από 
τη πρώην αποικία με αντάλλαγμα την ανεξαρτησία του 
Μαυρικίου από το Ηνωμένο Βασίλειο το 1968. Το 1966 
Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία για 
την εγκαθίδρυση αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο 
αρχιπέλαγος.
Ο Ιωάννης Κασουλίδης χαρακτηρίζει «νομικό και 
διπλωματικό όπλο» στο ευρύτερο πλέγμα των σχέ-

σεων Λευκωσίας-Λονδίνου, τη γνωμοδότηση, σημει-
ώνει ωστόσο ότι η πολιτική όλων των Κυβερνήσεων 
της Κύπρου, από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και εντεύ-
θεν, δεν είχε ως στόχο την αποχώρηση των βρετανικών 
βάσεων.
«Δεν βλέπω την ανάγκη αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον 
σε αυτή την εποχή που είμαστε, να ανοίγει ένας τέτοιος 
δρόμος», είπε. Ανέφερε ωστόσο ότι «εάν η Βρετανία δεν 
προσέξει να κρατήσει την ισορροπία των σχέσεών της 
με την Κύπρο, τότε τίποτα δεν μας εμποδίζει από το να 
ανοίξουμε τέτοιο θέμα». Ενόσω τα πράγματα βρίσκονται 
σε μια ισορροπία δούναι και λαβείν, γιατί να ανοίξουμε 
θέμα βάσεων, διερωτήθηκε.
Όπως ανέφερε ο κ. Κασουλίδης, ο Μαυρίκιος αποτά-
θηκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όταν ο ίδιος ήταν 
Υπουργός Εξωτερικών, με τη Λευκωσία να ψηφίζει τότε 
υπέρ της παραπομπής της υπόθεσης για γνωμοδότηση 
στη Χάγη, τη στιγμή που τα περισσότερα κράτη μέλη της 
ΕΕ απείχαν ή ψήφισαν κατά. Το σχετικό ψήφισμα υιοθε-
τήθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουνίου 2017.
«Ο λόγος για τον οποίο ψηφίσαμε υπέρ είναι διότι το 
θέμα μας αφορά ιδιαίτερα, όσον αφορά τη διαδικα-
σία της αποαποικιοποίησης» είπε ενώ πρόσθεσε ότι 
ακολούθησε η συνεννόηση με τη Νομική Υπηρεσία για 
την εκπροσώπηση της Λευκωσίας κατά την εξέταση της 
υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου της Χάγης.

«Όπλο στη φαρέτρα» της Κύπρου η 
γνωμοδότηση για Μαυρίκιο, λένε στο ΚΥΠΕ 
ο τέως ΥΠΕΞ και νομικοί

Αποφάσεις για ΜΟΕ έλαβαν Αναστασιάδης 
και Ακιντζί 

Σ
ειρά αποφάσεων που αφορούν Μέτρα Οι-
κοδόμησης Εμπιστοσύνης σχετικά, μεταξύ 
άλλων με την κινητή τηλεφωνία και την η-
λεκτρική ενέργεια, έλαβαν σήμερα ο Πρό-

εδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης και ο 
Τ/κ ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί, σύμφωνα με γραπτή 
δήλωση του εκπροσώπου Τύπου των Ηνωμένων Ε-
θνών στην Κύπρο.
Στη γραπτή δήλωση αναφέρεται πως οι δυο ηγέτες, 
οι οποίοι συναντήθηκαν στην οικία της Ειδικής Αντι-
προσώπου και Αναπληρώτριας Ειδικού Συμβούλου 
του ΓΓ του ΟΗΕ Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, στην προστα-
τευόμενη από τα ΗΕ περιοχή, υπό την αιγίδα της 
κ. Σπέχαρ, είχαν μιαν εποικοδομητική ανταλλαγή 
απόψεων σε μια εγκάρδια ατμόσφαιρα και πως ο κ. 
Αναστασιάδης παρουσίασε τις ιδέες του για αποκε-
ντροποίηση και οι δυο ηγέτες συζήτησαν εις βάθος 
τις βασικές αρχές.
Σε σχέση με τα ΜΟΕ, οι δυο ηγέτες δεσμεύτηκαν να 

εντείνουν τη δουλειά των Τεχνικών Επιτροπών με 
στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων των 
Κυπρίων, προστίθεται και σημειώνεται πως οι δυο 
ηγέτες αποφάσισαν να εφαρμόσουν το ΜΟΕ σχετικά 
με τη διαλειτουργικότητα της κινητής τηλεφωνίας 
μέσω χωριστών συμφωνιών με τους παροχείς και 
στις δυο πλευρές με έναν κόμβο που έχει τη βάση 
του στην Ευρώπη για να διευκολυνθεί μια μεγαλύ-
τερη αλληλεπίδραση μεταξύ των δυο κοινοτήτων.
Ανακοίνωσαν, σημειώνεται ακόμη, ότι η διασύν-
δεση των δυο δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, όπως 
συμφωνήθηκε το 2015, έχει τώρα επιτευχθεί. 
Σε σχέση με αυτό, αποφάσισαν να καταστήσουν 
την προσωρινή διευθέτηση για παροχή ηλεκτρι-
σμού μόνιμη χωρίς περιορισμό, προστίθεται στη 
δήλωση.
Ακόμη αναφέρεται πως αναγνώρισαν ότι η μετα-
φορά ηλεκτρισμού θα συνεχιστεί με βάση τις ανά-
γκες που υπάρχουν.

Μουσείο θα γίνει το 
Μεσαιωνικό Μοναστήρι της 
Αγίας Νάπας 

Υ
πογράφηκαν σήμερα στην Αγία Νάπα, τα συμβόλαια για το έρ-
γο «Μετατροπή Μεσαιωνικού Μοναστηριού Αγίας Νάπας σε 
Μουσειακό Χώρο».
Η υπογραφή των συμβολαίων έγινε στον εσωτερικό χώρο του 

Μεσαιωνικού Μοναστηριού, μεταξύ του Δήμου Αγίας Νάπας και της 
αναδόχου εταιρείας «Οικοδομικές Επιχειρήσεις Σταύρος Α. Σταύρου 
Λτδ» στην παρουσία του Μητροπολίτη Κωνσταντίας – Αμμοχώστου 
Βασίλειου ως ο ιδιοκτήτης του Μοναστηριού.
Σε σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη ο Μητροπολίτης χαρακτήρισε 
τη σημερινή μέρα «ως μια από τις σημαντικότερες” αφού όπως εξή-
γησε «η προσπάθεια μας για το συγκεκριμένο άρχισε με την ίδρυση της 
Μητροπόλεως δηλαδή από το 2007 όταν μας παραδόθηκε το Μονα-
στήρι. Από τότε αρχίσαμε την προσπάθεια να το διαρρυθμίσουμε και 
να το ανοίξουμε προς κοινό όφελος της Αγίας Νάπας και των χιλιάδων 
τουριστών που έρχονται στο νησί μας, με στόχο να δώσουμε δείγματα 
του πολιτισμού που έχει η Κύπρος σε συνδυασμό με το φυσικό περι-
βάλλον και τη θάλασσα που προσφέρει το νησί μας».
Ο Μητροπολίτης ευχαρίστησε το αρχιτεκτονικό γραφείο για τη δουλειά 
που ανέλαβε αλλά και την ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, 
η οποία, είπε “ακόμα συνεχίζει την εργασία για το σκεπτικό του πώς 
πρέπει να γίνει η εσωτερική διαρρύθμιση του Μουσείου και παράλ-
ληλα τις αρχαιολογικές και αρχιτεκτονικές μελέτες του έργου”.
Ευχαριστίες ο Κωνσταντίας – Αμμοχώστου Βασίλειος εξέφρασε και 
προς τον Δήμαρχο Αγίας Νάπας Γιάννη Καρούσο, ο οποίος «πήρε στα 
ζεστά το όλο θέμα της Μονής της Αγίας Νάπας η οποία ταυτίζεται με 
την Κοινότητα και τ’ αντίστροφο. Η ανάδειξη της Μονής θα είναι προς 
όφελος όχι μόνο της Αγίας Νάπας αλλά και της ελεύθερης επαρχίας 
Αμμοχώστου και της Κύπρου γενικότερα, αφού το Μοναστήρι είναι 
ένα μοναδικό μνημείο από πολλές απόψεις, όπως ιστορίας και αρχιτε-
κτονικής».
Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας χαρακτήρισε «ιστορική τη σημερινή ημέρα 
για την Αγία Νάπα” και πρόσθεσε πως “ο χαρακτηρισμός της Αγίας 
Νάπας ως αστικό κέντρο και η χρηματοδότηση που έλαβε για συγκε-
κριμένα έργα τα οποία πρότεινε, άρχισαν να υλοποιούνται με πρώτο 
αυτό της αποκατάστασης και ανάδειξης του Μεσαιωνικού Μοναστη-
ριού. Ο Δήμος” συνέχισε “έχει εκπονήσει μελέτη στρατηγικού σχεδι-
ασμού για το κέντρο της Αγίας Νάπας, για το πώς μπορεί να αναβαθμι-
στεί το κέντρο, με το αποτέλεσμα της μελέτης να είναι πως όλα ξεκινούν 
και όλα τελειώνουν με το Μεσαιωνικό Μοναστήρι».
Πρόσθεσε ότι το Μοναστήρι «αποτελεί το σημείο αναφοράς του 
Δήμου, ωστόσο δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν καταφέραμε να το ανα-
δείξουμε όπως του αρμόζει. Με τη βοήθεια του Μητροπολίτη ο οποίος 
έκανε μια εξαιρετική προεργασία στην ωρίμανση του έργου, το διεκδι-
κήσαμε, πήραμε την απαραίτητη χρηματοδότηση και σήμερα υπογρά-
φουμε τα συμβόλαια για να αρχίσει η πρώτη φάση της υλοποίησης του 
με προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ».
Ο κ. Καρούσος σημείωσε πως «σε δεύτερη φάση θα προκηρυχθούν οι 
προσφορές και για το χώρο περιμετρικά του Μεσαιωνικού Μοναστη-
ριού, δηλαδή για τις πλατείες, τους δρόμους και τις οδούς που περι-
κλείουν το Μοναστήρι, ένα έργο αξίας 6,5 εκατομμυρίων ευρώ με τις 
προσφορές να προκηρύσσονται εντός του 2019. Ακόμα υπολογίζεται 
ότι το 2020 και το 2021 θα δαπανηθεί για έργα περιμετρικά του Μονα-
στηριού, κονδύλι ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ».
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Γ
ια το δικαίωμά του να είναι ομοφυλό-
φιλος και παντρεμένος με άνδρα μίλη-
σε στην Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και Αραβικού Συνδέσμου στην Αίγυπτο, 

ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, Ξαβιέ 
Μπετέλ.
Ενώπιον των ηγετών αραβικών χωρών, σε ορι-
σμένες από τις οποίες η ομοφυλοφυλία τιμω-
ρείται με θάνατο, ο Μπετέλ δήλωσε τυχερός 
που είναι Ευρωπαίος και εκλεγμένος ηγέτης 
μίας χώρας, ανεξάρτητα από τις σεξουαλικές 
του προτιμήσεις.
Την στάση του επιβράβευσαν πολλοί Ευρωπαίοι 
υπουργοί: «Ένας σπουδαίος κύριος. Σ’ ευχαρι-
στούμε, Ξαβιέ Μπετέλ» έγραψε στο Twitter ο 
Γερμανός υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 

Μίχαελ Ροτ. Ακολούθησε ο υπουργός Οικονο-
μικών της Δανίας, Κρίστιαν Γένσεν, ο οποίος τον 
επαίνεσε για το θάρρος του.
Τα όσα είπε στην ομιλία του στην Ευρω-Αρα-
βική Σύνοδο είχε αποκαλύψει ο Γερμανός δημο-
σιογράφος Στέφαν Λάιφερτ, του τηλεοπτικού 
καναλιού ZDF. Η αντίδραση ήταν «παγερή 
σιωπή από ορισμένους, σιωπηρή χαρά από 
άλλους» σχολίασε ο πρωθυπουργός του Λου-
ξεμβούργου, επιβεβαιώνοντας την πληροφο-
ρία.
Ο Μπετέλ δεν έκρυψε ποτέ την ομοφυλοφιλία 
του. Το 2015, την χρονιά που ο γάμος μεταξύ 
ατόμων του ίδιου φύλου νομιμοποιήθηκε στο 
Μεγάλο Δουκάτο, παντρεύτηκε τον σύντροφό 
του, έναν αρχιτέκτονα.

διεθνή νέα

Η 
Ρωσία και η Κίνα άσκησαν βέ-
το σήμερα στον ΟΗΕ επί ενός 
σχεδίου ψηφίσματος των Η-
ΠΑ, που καλούσε υπέρ της δι-

εξαγωγής «ελεύθερων, δίκαιων κι αξι-
όπιστων» προεδρικών εκλογών και της 
«απρόσκοπτης διανομής ανθρωπιστι-
κής βοήθειας» στη Βενεζουέλα.
Η Νότια Αφρική, μη μόνιμο μέλος του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, καταψήφισε, 
επίσης, το αμερικαν ικό κε ίμενο, το 
οποίο στήριξαν εννέα χώρες, κυρίως 
ευρωπαϊκές και λατινοαμερικάνικες.
Τρεις χώρες απείχαν: η Ισημερινή Γου-
ινέα, η Ακτή Ελεφαντοστού και η Ινδο-
νησία.
Ο πρεσβευτής της Ρωσίας σ τον ΟΗΕ 
Βασίλι Νεμπένζια κατήγγειλε ένα ψήφι-
σμα χωρίς προηγούμενο που επανέρχε-
ται στην «καθαίρεση ενός προέδρου».
«Οι ΗΠΑ επιμένουν στην κλιμάκωση» 
επισήμανε.
«Στόχος είναι η αλλαγή του καθεστώ-
τος» υπογράμμισε ο Ρώσος διπλωμά-
της.
Από την άλλη, η Ρωσία δεν κατάφερε 
σήμερα να υπερψηφιστεί ένα ψήφισμα 
για τη Βενεζουέλα, που στόχευε στο να 
καταδικάσει «τις απειλές προσφυγής 
σ τη βία» εναντίον του Καράκας, που 
διατυπώνουν συχνά οι ΗΠΑ.
Τη Μόσχα στήριξαν μονάχα η Κίνα, η 
Νότια Αφρική κι η Ισημερινή Γουινέα.
Το ρωσικό ψήφισμα υπογράμμισε επί-
σης «την αναγκαιότητα πλήρους σεβα-
σμού των αρχών της ανθρωπιάς, της 
ουδετερότητας, της αμεροληψίας και 
της ανεξαρτησ ίας σ την παροχή διε-
θνούς βοήθειας».
Οι ΗΠΑ, τα πέντε μέλη του Συμβουλίου 
από την Ευρώπη (Γαλλία, Βρετανία, Γερ-
μανία, Πολωνία, Βέλγιο) και το Περού 
το καταψήφισαν. Τέσσερις χώρες απεί-
χαν: η Ινδονησία, το Κουβέιτ, η Δομι-
νικανή Δημοκρατία και η Ακτή Ελεφα-
ντοστού.
Η ρωσική πρόταση δεν προσέφερε 
«καμία λύση στην κρίση, δίνει την ψευ-
δαίσθηση μιας Βενεζουέλας, όπου επι-
κρατεί η ειρήνη, την ώρα που 3,5 εκα-
τομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλεί-
ψει τη χώρα» δήλωσε νωρίτερα, πριν 

από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ο 
πρεσβευτής της Γαλλίας Φρανσουά Ντε-
λάτρ.

Ο Γκουαϊδό επιστρέφει στη Βε-
νεζουέλα μέχρι τη Δευτέρα
Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης της Βενε-
ζουέ λας, Χουάν Γκουαϊδό, δήλωσε 
σήμερα ότι σκοπεύει να επιστρέψει στη 
χώρα του, παρά τ ις απειλές –μεταξύ 
άλλων και για φυλάκιση του– που δέχε-
ται ο ίδιος αλλά και η οικογένειά του.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη 
συνάντησή του με τον ακροδεξιό πρό-
εδρο της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, 
ο αυτοανακηρυχθείς πρόεδρος είπε ότι 
σχεδιάζει να επεξεργαστεί τον τρόπο 
της επιστροφής του το Σαββατοκύριακο. 
Όπως είπε, αύριο θα βρίσκεται σ την 
Παραγουάη και ελπίζει ότι θα επιστρέ-
φει στη Βενεζουέλα μέχρι την Δευτέρα.
Λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος της Παρα-
γουάης Μάριο Άμπντο Μπενίτες είχε 
ανακοινώσει μέσω του Twitter ότι ανα-
μένε ι «την επίσκεψη του αγαπητού 
φίλου, του προέδρου Χουάν Γκουαϊδό, 
στο προεδρικό μέγαρο». Η Παραγουάη 
είναι μία από τις περίπου 50 χώρες που 
έχουν αναγνωρίσει τον Γκουαϊδό ως 
μεταβατικό πρόεδρο της Βενεζουέλας.
Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε 
ο Γκουαϊδό στην Μπραζίλια, απέκλεισε 
το ενδεχόμενο διαλόγου με την κυβέρ-
νηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο 
αν δεν συμπεριληφθεί το ζήτημα των 
εκλογών. Η αντιπολίτευση, τόνισε, δεν 
επιδιώκει απλώς και μόνο «το τέλος του 
σφετερισμού» της εξουσίας αλλά και τη 
μετάβαση στη δημοκρατία.
Στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσε 
με τον Μπολσονάρου, ο τελευταίος τον 
χαρακτήρισε «ελπίδα για την αποκατά-
σταση μιας ελεύθερης, δημοκρατικής 
και ευημερούσας Βενεζουέλας».
Αναφερόμενος στις κυρώσεις σε βάρος 
της χώρας του, ο Γκουαϊδό τις χαρακτή-
ρισε απαραίτητες «ώστε να μην ληστέ-
ψουν τα πάντα στη Βενεζουέλα». Είπε 
επίσης ότι ο καθεστώς του Μαδούρο 
είναι αδύναμο, στερείται υποστήριξης 
εντός της χώρας αλλά δεν έχει και τη 
διεθνή αναγνώριση.

Διπλό βέτο από Ρωσία και Κίνα 
στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τη 
Βενεζουέλα
Μπλόκαραν το αμερικανικό ψήφισμα που ζητούσε τη διεξαγωγή «ελεύθερων, 
δίκαιων κι αξιόπιστων» προεδρικών εκλογών 

Πρωθυπουργός Λουξεμβούργου 
σε Άραβες ηγέτες: Είμαι 
παντρεμένος με άνδρα, στις χώρες 
σας θα με καταδικάζατε σε θάνατο
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Οι δύο άνδρες που κατηγορούν τον 
τραγουδιστή ότι τους κακοποίησε 
σεξουαλικά όταν ήταν μικρά αγόρια, 
περιγράφουν πώς ο Τζάκσον 
«προετοίμαζε το έδαφος» για τη 
σεξουαλική τους κακοποίηση και 
τους έκανε να νιώθουν μοναδικοί

Ο
ι δύο άνδρες που κατηγορούν τον 
Μάικλ Τζάκσον ότι τους κακοποί-
ησε σεξουαλικά όταν ήταν μικρά 
αγόρια, αποκάλυψαν τον τρόπο 

με τον οποίο ο «Βασιλιάς της Pop» κατάφερε 
να κάμψει τις αντιστάσεις τους, προκειμένου 
να τους κάνει να νιώσουν ξεχωριστοί και να 
ενδώσουν στις ορέξεις του.
Στην πρώτη τους τηλεοπτική συνέντευξη 
ενόψει της τηλεοπτικής πρεμιέρας του εκρη-
κτικού ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland», ο 
Γουέιντ Ρόμπσον και ο Τζέιμς Σέιφτσακ περι-
έγραψαν στην εκπομπή CBS This Morning 
πώς ο τραγουδιστής τους έκανε να αισθάνο-
νται ξεχωριστοί, λέγοντάς στον καθένα ότι 
ήταν «το πρώτο αγόρι» που είχε επιλέξει για 
να μοιραστεί το κρεβάτι του.
Ο 36χρονος σήμερα Γουέιντ, ο οποίος γνώ-
ρισε τον Τζάκσον όταν κέρδισε έναν δια-
γωνισμό χορού σε ηλικία 
πέντε ετών, εξήγησε στην 
εκπομπή: «Το συναίσθημα 
που σου μετέδιδε ήταν το 
εξής: Από όλα τα παιδιά του 
κόσμου, εγώ έχω την τύχη 
να βρίσκομαι εδώ. Ο Μάικλ 
έχει επιλέξει εμένα. Επίσης, 
μου είχε πει ότι δεν είχε 
ξανακάνει τέτοια πράγματα 
με κανένα άλλο αγόρι. Αυτό ενίσχυε ακόμα 
περισσότερο το προαναφερόμενο συναί-
σθημα. Σκεφτόσουν, ο Μάικλ με επέλεξε και 
με αγαπάει».
Ο 40χρονος Σέιφτσακ, που γνωρίστηκε με 
το ποπ είδωλο στα γυρίσματα μιας διαφή-
μισης της Pepsi όταν ήταν γύρω στα εννέα, 
αποκάλυψε ότι την ίδια προσέγγιση είχε 
ακολουθήσει ο Μάικλ και με εκείνον. «Είναι 
ακριβώς το ίδιο. Είπε και έκανε τα ίδια πράγ-
ματα και σ’ εμένα».
Όπως διευκρίνισε, την εποχή της συστη-
ματικής κακοποίησης από τον τραγουδι-
στή δεν ένιωθε φόβο. «Όλα γινόντουσαν 

στο πλαίσιο μιας τρυφερής σχέσης αγάπης, 
έτσι δεν υπήρχαν «καμπανάκια». Όταν είσαι 
παιδί δεν καταλαβαίνεις καν τι σημαίνουν 
όλα αυτά. Δεν κάνεις ερωτήσεις για όσα σου 
συμβαίνουν».
Η οικογένεια του Μάικλ Τζάκσον και ο 
οργανισμός που διαχειρίζεται την τεράστια 
περιουσία του αρνούνται κατηγορημα-
τικά τις σοκαριστικές καταγγελίες των δύο 
ανδρών, που παρουσιάζονται στο ντοκιμα-
ντέρ HBO Leaving Neverland. Τα αδέλφια 
του Μάικλ, Τζάκι, Τίτο και Μάρλον Τζάκσον 
εμφανίστηκαν επίσης στο CBS This Morning 
και εξαπέλυσαν μύδρους κατά του «δυσφη-
μιστικού» ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί 
στις 3 και 4 Μαρτίου.
Ωστόσο ο Ρόμπσον και ο Σέιφτσακ επιμέ-
νουν ότι ο βασιλιάς της ποπ τους κακοποί-
ησε όχι μία, αλλά πολλές φορές, τα βρά-
δια που είχαν περάσει μαζί του στο ράντσο 
Neverland.
Στο Leaving Neverland, οι δύο άνδρες απο-
καλύπτουν ανατριχιαστικές λεπτομέρειες 
για το πώς ο Τζάκσον «προετοίμαζε το 
έδαφος» για τη σεξουαλική κακοποίηση. 
Όπως ισχυρίζονται, ο τραγουδιστής πρό-
σφερε στα νεαρά του θύματα κοσμήματα σε 
αντάλλαγμα για σεξουαλικές πράξεις, ενώ 

στην περίπτωση του ενός 
είχε φτάσει στο σημείο να 
οργανώσει έναν ψεύτικο 
γάμο με όρκους και διαμα-
ντένιο δαχτυλίδι, προκειμέ-
νου να πείσει το αγόρι ότι 
αυτό που θα έκαναν ήταν 
«μια πράξη αγάπης».
Ερωτηθείς αν πιστεύει πως 
ο Τζάκσον είχε κακοποιήσει 

πολλά άλλα παιδιά, εκτός από τον ίδιο και 
τον Σέιφτσακ, ο Ρόμπσον απάντησε κατα-
φατικά στο CBS. «Δυσκολεύομαι πολύ να 
πιστέψω ότι καλούσε τόσα παιδιά να μεί-
νουν μαζί του για οποιονδήποτε άλλο λόγο, 
εκτός από τα να εκμεταλλευτεί σεξουαλικά».
Στο ερώτημα αν θα συμμετείχε στο ντοκι-
μαντέρ αν ο Τζάκσον ήταν ακόμα ζωντα-
νός, ο Ρόμπσον απάντησε ότι το θεωρεί 
πιθανό. «Αν όλα τα πράγματα στη ζωή μου 
είχαν εξελιχθεί με τον ίδιο τρόπο, αν είχα 
γίνει πατέρας και περνούσα από την ίδια 
θεραπευτική διαδικασία, πιστεύω ότι θα το 
έκανε έτσι κι αλλιώς».

διεθνή νέα

«Είσαι ο πρώτος μου» έλεγε ο 
Μάικλ Τζάκσον σε κάθε αγόρι 
που κακοποιούσε, σύμφωνα με 
τα «θύματά» του 

Ο
ι Κουβανοί ψηφοφόροι επικύρω-
σαν με συντριπτική πλειοψηφία 
το  νέο Σύνταγμα της χώρας, ό-
πως ανακοίνωσε απόψε η Εθνική 

Εφορευτική Επιτροπή.
Η Αλίνα Μπαλσέιρο Γκουτιέρες, η πρόε-
δρος της Επιτροπής, ανέφερε σε συνέντευξη 
Τύπου που παραχώρησε απόψε ότι σύμ-
φωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, η συμμε-
τοχή ανήλθε στο 84,4%.
«Το Σύνταγμα επικυρώθηκε από την πλειο-
ψηφία των πολιτών», συνέχισε η Γκουτιέρες. 
Το «Ναι» έφτασε το 86% (6,8 εκατομμύρια 
ψήφοι) ενώ το «Όχι» έλαβε 9% ή 766.400 
ψήφους.
Δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι παρατηρη-
τές στην Κούβα, όμως οι πολίτες μπορούν 
να παρακολουθούν την καταμέτρηση των 
ψήφων στις περιφέρειές τους.
Η γνωστότερη αντικαθεστωτική μπλόγκερ, 
η Γιοάνι Σάντσες, η οποία γράφει μια διαδι-
κτυακή εφημερίδα από μια συνοικία γνω-
στή για την υποστήριξή της στο καθεστώς, 
ανέφερε ότι αψήφισε τις προσβολές που 

δέχτηκε για να παρακολουθήσει την κατα-
μέτρηση στην περιφέρειά της: υπέρ του 
νέου Συντάγματος ψήφισαν 400 άνθρωποι 
και κατά μόνο 25.
Η ανεξάρτητη διαδικτυακή εφημερίδα El 
Toque ζήτησε επίσης από τους αναγνώστες 
της να στείλουν τα τοπικά αποτελέσματα, τα 
οποία δείχνουν ότι το νέο Σύνταγμα επικυ-
ρώθηκε με μεγάλη πλειοψηφία.
Η @KitKatMelissa, από μια άλλη γειτο-
νιά της Αβάνας, ανέφερε ότι «το Σύνταγμα 
εγκρίθηκε με 487 Ναι (...) έναντι 67 Όχι». 
Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα που ανέ-
φεραν κάτοικοι από μια συνοικία στη Σάντα 
Κλάρα και την Πινάρ δελ Ρίο.
Στο νέο Σύνταγμα γίνεται αναφορά στην 
αναγνώριση της ιδιωτικής περιουσίας, στις 
ξένες επενδύσεις, στην ίδρυση μικρών επι-
χειρήσεων, αλλά και στο δικαίωμα της νομι-
κής εκπροσώπησης μετά τη σύλληψη. Όσον 
αφορά τις πολιτικές αλλαγές, θεσπίζεται 
θέση πρωθυπουργού και τίθεται περιορι-
σμός στον αριθμό των θητειών του προέ-
δρου.

Κούβα: Με ποσοστό 86% 
επικυρώθηκε το νέο Σύνταγμα 

Αδιανόητο: 13χρονος βίασε την 
6χρονη αδερφή του αφού είδε 
σκηνή σεξ στο παιχνίδι Grand 
Theft Auto 

Μ
ια αδιανόητη υπόθεση 
εκδικάστηκε πριν από λί-
γα 24ωρα στη Βρετανία 
με κατηγορούμενο ένα 

αγόρι 13 ετών που βίασε την 6χρο-
νη αδερφή του αφού είδε μια σκηνή 
σεξ στο ηλεκτρονικό παιχνίδι Grand 
Theft Auto.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο το 
αγόρι βίασε συνολικά τρεις φορές 
την αδερφή του σ το σαλόνι και σε 
υπνοδωμάτιο του σπιτ ιού του σ το 
Wiltshire ενώ οι ενήλικοι είτε κοι-
μόντουσαν είτε βρίσκονταν σε άλλο 
χώρο στο ίδιο σπίτι.
Όπως αναφέρουν βρεταν ικά μέσα 
ενημέρωσης ένας από τους βιασμούς 
τους οποίους ομολόγησε το ανήλικο 
αγόρι έγ ινε αφού προσπαθησε να 

αναπαραστήσει μια σκηνή σεξ που 
είδε στο Grand Theft Auto, το οποίο, 
πάντως, απευθύνεται μόνο σε παιδιά 
ηλικίας άνω των 18 ετών λόγω των 
σκηνών βίας και σεξ που περιέχει.
Το δικαστήριο αποφάσισε την 12μηνη 
παραμονή του σε θεραπευτικό κέντρο 
προσθέτοντας ότι αν η θεραπεία ολο-
κληρωθεί τότε οι κατηγορίες θα μεί-
νουν στο φάκελό του αλλά δεν θα του 
επιβληθεί ποινή περαιτέρω φυλάκι-
σης.
Το 13χρονο αγόρι που στο μεγαλύ-
τερο τμήμα της δίκης άκουγε χωρίς 
να αντιδρά, όταν ρωτήθηκε από τον 
δικασ τή αν θα έκανε ξανά τα ίδια 
πράγματα απάντησε «θα είχα σταμα-
τήσει τον εαυτό μου, έχω καταλάβει 
πώς ό,τι έκανα ήταν λάθος».
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Οι δύο ηγέτες στέκονται στα θετικά 
της συνάντησης και προσβλέπουν σε 
μία νέα εποχή και σε αποκλιμάκωση 
της έντασης στην κορεατική 
χερσόνησο, σύμφωνα με το 
κορεατικό πρακτορείο KCNA

Ο 
ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γι-
ονγκ Ουν και ο πρόεδρος των Η-
ΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισαν 
να συνεχίσουν τις παραγωγικές 

συνομιλίες προκειμένου να επιλύσουν προ-
βλήματα, τα οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο 
της Συνόδου του Ανόι, με στόχο να συμβά-
λουν στην αποπυρηνικοποίηση της κορεα-
τικής χερσονήσου και να καταγραφεί πρόο-
δος στις σχέσεις Βόρειας Κορέας-ΗΠΑ, με-
τέδωσε το κρατικό πρακτορείο KCNA.
Οι δύο ηγέτες είχαν μια εποικοδομητική 
και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων επί πρα-
κτικών ζητημάτων, ώστε 
να ξεκινήσει μια νέα εποχή 
στη βελτίωση των σχέσεων 
Πιονγκγιάνγκ-Ουάσιγκτον, 
αναφέρει το KCNA.
Κιμ Γιονγκ Ουν και Ντόναλντ 
Τραμπ είδαν ότι οι προσπά-
θειες και τα προληπτικά 
μέτρα που έλαβαν και οι 
δύο πλευρές για την απο-
κλιμάκωση της έντασης, την προώθηση της 
ειρήνης και την πλήρη αποπυρηνικοποίηση 
της κορεατικής χερσονήσου ήταν ουσιώδεις 
για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ 
των δύο χωρών και τη θεμελιώδη αλλαγή 
της καχύποπτης και της επιζήμιας σχέσης, 
που συνέχιζαν να έχουν για δεκαετίες οι 
δύο χώρες, σημειώνει το KCNA.
Οι δύο ηγέτες επισημαίνουν ότι η δεύτερη 
συνάντησή τους στο Ανόι αποτέλεσε μια 
σημαντική ευκαιρία για να οικοδομηθεί η 
εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο χώρες και 
να οδηγηθεί η σχέση τους στο επόμενο επί-
πεδο, σύμφωνα με το KCNA.

Τι οδήγησε στο «ναυάγιο» των 
συνομιλιών μετά τα... χαμόγελα
Λίγες ώρες μετά τα χαμόγελα και τις χειρα-
ψίες, από τα χείλη του Αμερικανού προέ-
δρου ανακοινώθηκε η κατάρρευση των 
συνομιλιών με τον «φίλο του», Κιμ Γιονγκ 
Ουν.
Για την αιφνίδια διακοπή των διαπραγμα-

τεύσεων, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, 
ευθύνεται ο ηγέτης της Βορείου Κορέας, ο 
οποίος έθεσε επί τάπητος το θέμα της άρσης 
των κυρώσεων.
Ωστόσο, από χθες ήταν δυσοίωνες οι πρώ-
τες ενδείξεις για το πώς θα εξελιχθούν οι 
κρίσιμες συνομιλίες στο Ανόι του Βιετνάμ. 
Ο Τραμπ δεν ήταν σε mood... ήταν φανερά 
ενοχλημένος από την κατάθεση -βόμβα 
του πρώην δικηγόρου του στο Κογκρέσο, 
Μάικλ Κοεν, ο οποίος τον αποκάλεσε, 
μεταξύ άλλων, ρατσιστή, απατεώνα και άπι-
στο.
Οι ΗΠΑ «βούιζαν» από την κατάθεση του 
Κοέν που αποδομούσε πλήρως τον Τραμπ 
την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδινε τα 
χέρια με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στο Βιετνάμ.
Κι όταν ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί η 
ακύρωση του γεύματος εργασίας Τραμπ- 
Κιμ, υπήρξαν πολλοί αναλυτές που έσπευ-
σαν να προεξοφλήσουν την επίτευξη μιας 

συμφωνίας στο θέμα της 
αποπυρηνικοποίησης της 
κορεατικής χερσονήσου.
Αντ ιθέτως, λίγες ώρες 
αργότερα, σε συνέντευξη 
Τύπου που παραχώρησε 
μόνος του ο Ντόναλν τ 
Τραμπ στους δημοσιο-
γράφους, ανακοίνωσε την 
διακοπή των συνομιλιών 

εξαιτίας των κυρώσεων αν και, όπως όπως 
τόνισε, η σχέση με του με τον Κιμ, είναι 
αρκετά ζεστή.
Από την πλευρά του του Κιμ Γιονγκ Ουν, δεν 
υπήρξε καμία αντίδραση. Η βορειοκορε-
ατική αντιπροσωπεία αποχώρησε από το 
χώρο όπου διεξαγόταν η σύνοδος - το ξενο-
δοχείο Sofitel Legend Metropole - χωρίς 
επίσημη δήλωση και επέστρεψε στο ξενο-
δοχείο Meliá όπου έχει καταλύσει ο ηγέτης 
της βορείου Κορέας.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε σκοπό να πείσει 
τον «φίλο του Κιμ», όπως τον είχε αποκα-
λέσει χθες, να εγκαταλείψει το πυρηνικό 
πρόγραμμα της Πιονγιάνγκ. Αντιθέτως, ο 
Κιμ τον... ερέθισε θέτοντάς του το θέμα της 
άρσης των κυρώσεων σε βάρος των Πιον-
γιάνγκ.
Επιπλέον, όπως τόνισε ο Αμερικανός πρό-
εδρος, δεν υπάρχουν σχέδια για μία τρίτη 
συνόδου κορυφής μεταξύ ΗΠΑ και Βορείου 
Κορέας, γεγονός που καταδεικνύει το σημε-
ρινό αδιέξοδο στις συνομιλίες.

Βόρεια Κορέα-ΗΠΑ: Οι συνομιλίες 
θα συνεχιστούν παρά το «ναυάγιο» 
Τραμπ-Κιμ 

Ο 
σύμβουλος του Λευκού Οί-
κου Τζάρεντ Κούσνερ έφθα-
σε σήμερα στην Τουρκία για 
συνομιλίες με τον πρόεδρο 

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν οι οποίες ανα-
μένεται να επικεντρωθούν σε ένα σχέ-
διο των ΗΠΑ για την ειρήνη στη Μέση 
Ανατολή.
Ο Κούσνερ, που είναι υπεύθυνος για 
την πολιτ ική της Ουάσινγκτον σ το 
ισραηλινο-παλαισ τ ιν ιακό, έ χε ι πε ι 
πως το σχέδιο θα αντιμετωπίζει ζητή-
ματα τελικού καθεστώτος της διένεξης, 
περιλαμβανομένης της εγκαθίδρυσης 
συνόρων.
Προγραμματίζεται να συναντηθεί με 
τον Ερντογάν στο προεδρικό μέγαρο 
στην τουρκική πρωτεύουσα Άγκυρα 
στις 3.00 μ.μ. (τοπική ώρα και ώρα 
Ελλάδας), ανέφερε η προεδρία. Δεν 
προβλέπεται να γίνουν δηλώσεις προς 
τον Τύπο.
Ο Ερντογάν είναι ένας από τους πιο 
έντονους επικριτές της υποστήριξης 
του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο 
Ισραήλ.
Πέρυσι είπε πως οι Ηνωμένες Πολι-
τείες έχουν απολέσει τον μεσολαβη-
τικό ρόλο τους στη Μέση Ανατολή με 
την απόφασή τους να μεταφέρουν την 
πρεσβεία τους στην Ιερουσαλήμ και να 
αναγνωρίσουν την πόλη ως πρωτεύ-
ουσα του Ισραήλ.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν να 

είναι μέρος του προβλήματος αντί της 
λύσης», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος 
τον περασμένο Μάιο, λίγες ημέρες πριν 
φιλοξενήσει μια σύνοδο κορυφής μου-
σουλμάνων ηγετών η οποία απείλησε 
με οικονομικά μέτρα εναντίον χωρών 
που ακολούθησαν τις Ηνωμένες Πολι-
τείες μεταφέροντας τις πρεσβείες τους 
στην Ιερουσαλήμ.
Σε μια συνέντευξη που μεταδόθηκε 
τη Δευτέρα στο Sky News Arabia στη 
διάρκεια μιας επίσκεψης σε αραβικές 
χώρες του Κόλπου που είναι σύμμαχοι 
των ΗΠΑ, ο Κούσνερ δεν έκανε καμία 
ειδική αναφορά σε παλαιστινιακό κρά-
τος, η δημιουργία του οποίου υπήρξε 
στόχος-κλειδί των ειρηνευτικών προ-
σπαθειών της Ουάσινγκτον για δύο 
δεκαετίες.
Ο Κούσνερ είπε, ωστόσο, πως η πολυ-
αναμενόμενη ειρηνευτική πρόταση θα 
οικοδομηθεί «πάνω σε πολλές προ-
σπάθειες του παρελθόντος», περιλαμ-
βανομένων των συμφωνιών του Όσλο 
στη δεκαετία του 1990 που παρείχαν 
τη βάση για μια παλαιστινιακή κρατική 
υπόσταση, και θα απαιτήσει παραχω-
ρήσεις και από τις δύο πλευρές.
Αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν πως 
ο Κούσνερ, ο οποίος είναι γαμπρός του 
Τραμπ, αναμένεται να επικεντρωθεί 
στην οικονομική συνιστώσα του σχε-
δίου κατά τη διάρκειας μιας εβδομά-
δας επίσκεψή του στην περιοχή.

Στην Τουρκία ο γαμπρός του 
Τραμπ για συνομιλίες με τον 
Ερντογάν 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com



22 1 Μαρτίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

οικογένεια

To παιδί μου και εγώ
Όταν το παιδί μαθαίνει   

να διαβάζει 

Δ
εν έχει σημασία αν το παιδί μα-
θαίνει να διαβάζει στην αρχή του 
νηπιαγωγείου ή στο τέλος της 
πρώτης δημοτικού.

Η διαδικασία της μάθησης του διαβάσμα-
τος στο παιδί μοιάζει με την εκπαίδευση για 
τουαλέτα. Παίρνει χρόνο και μπορεί να δεί-
ξει αδιαφορία ή άρνηση. Υπάρχουν φυσικά 
και οι περιπτώσεις παιδιών που τα κατα-
φέρνουν με την πρώτη, Μην αφήσετε κάτι 
τέτοιο να σας στρεσάρει. Δεν έχει σημασία 
αν το παιδί μαθαίνει να διαβάζει στην αρχή 
του νηπιαγωγείου ή στο τέλος της πρώτης 
δημοτικού. Αφήστε το δάσκαλο του παι-
διού να ασχοληθεί με αυτό και εσείς ασχο-
ληθείτε με αυτά που πρέπει να κάνετε σαν 
γονείς.
Δημιουργήστε το σωστό κλίμα. Κάντε το 
παιδί να ενδιαφερθεί περισσότερο με κου-
στούμια και ρούχα και φτιάξτε χαρακτήρες 
βιβλίων. Επιλέξτε βιβλία με διαλόγους για 
να παίξετε ρόλους και δείξτε ενθουσιασμό 
με αυτό που κάνετε.
Φτιάξτε τις δικές σας ιστορίες. Κάποια παι-
διά νιώθουν πίεση όταν βλέπουν μόνο 
λέξεις και πρέπει να τις διαβάσουν. Αντ’αυ-
τού, επιλέξτε περισσότερες εικόνες και 
ζητήστε του να φτιάξει μία ιστορία μέσα 
από αυτές. Με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύ-
νετε τη φαντασία και τη δημιουργικότητά 
του.
Βρείτε τα ενδιαφέροντά του και ανακα-
λύψτε αντίστοιχα βιβλία. Μην επιβάλλετε 
στο παιδί αυτά που αρέσουν σε εσάς ή σας 
έχουν συμβουλεύσει. Ακολουθήστε τα δικά 
του γούστα και ρυθμό.
Σας αρέσει να ακούτε το παιδί σας να διαβά-
ζει ένα βιβλίο για πρώτη φορά και ίσως να 
θέλετε να το ενθαρρύνετε να προχωρήσει 
κι άλλο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει 
να το πιέσετε να περάσει σε πιο δύσκολο 
επίπεδο. Αν δεν είστε σίγουρη για το ποιο 
είναι το επίπεδο του παιδιού, ανοίξτε 
τυχαία μία σελίδα από ένα βιβλίο και προ-
τρέψτε το παιδί να διαβάσει. Αν βλέπετε ότι 
δυσκολεύεται πολύ, σημαίνει ότι δεν είναι 
κατάλληλο.
Μην εγκαταλείπετε. Ακόμα και αν βλέπετε 

ότι αρνείται να διαβάσει, μην το βάζετε 
κάτω. Συνεχίστε να του διαβάζετε παραμύ-
θια ή βιβλία το βράδυ γιατί έτσι συμβάλετε 
στην ενίσχυση του λεξιλογίου του.

Ωφελούνται τα παιδιά από τα ηλε-
κτρονικά παιχνίδια;
Σαν γονείς, ανησυχούμε περισσότερο για 
τους κινδύνους που κρύβονται στα ηλε-
κτρονικά παιχνίδια και την υπερβολική 
ενασχόληση των παιδιών με αυτά. Ωστόσο, 
υπάρχουν κάποια οφέλη και θεωρούνται 
φυσιολογικό κομμάτι της σύγχρονης παιδι-
κής ηλικίας. Αν ξέρετε τι να προσέξετε, μπο-
ρείτε να βοηθήσετε τα παιδιά να αναπτύ-
ξουν συγκεκριμένες δεξιότητες ζωής μέσα 
από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.

 ª Διδάσκουν δημιουργικότητα και 
λύσεις στα προβλήματα. Μπορούν να βοη-
θήσουν στην εγκεφαλική ανάπτυξη και να 
κάνουν το παιδί να ψάξει, να οργανωθεί 
και να δοκιμάσει διάφορες προσεγγίσεις. 
Τα παιχνίδια που τους επιτρέπουν να ντύ-
νουν όπως θέλουν το χαρακτήρα, δίνουν 
στο παιδί τη δυνατότητα να εκφραστεί. Ανα-
καλύπτει τους κανόνες των παιχνιδιών αλλά 
και τι σημαίνει δομή.

 ª Βοηθά το παιδί να κάνει φίλους. Σε 
αντίθεση με τους γονείς, τα παιδιά βλέπουν 
τα ηλεκτρονικά παιχνίδια σαν κοινωνική 
δραστηριότητα, και όχι σαν απομόνωση. 
Επιτρέπουν στα παιχνίδια να περνούν 
χρόνο μαζί και να έχουν κοινό ενδιαφέρον. 
Ειδικά τα αγόρια μπορούν να περνούν ώρες 
μιλώντας αλλά και να παίζουν σαν ομάδα.

 ª Ενθαρρύνουν την άσκηση. Πολλά παι-
διά έχουν μάθει νέες κινήσεις για τα αθλή-
ματα μέσα από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. 
Άλλα έμαθαν ένα σπορ ή χόμπι μέσα από 
αυτά ενώ έρευνες δείχνουν ότι τα ρεαλι-
στικά αθλήματα ωθούν τα παιδιά στο να 
τα υιοθετήσουν και στην πραγματική ζωή.

 ª Μοιράζονται τη χαρά του ανταγωνι-
σμού. Είναι φυσιολογικό για τα παιδιά να 
ανταγωνίζονται τους συνομηλίκους τους 
για την αναγνώριση. Τα ηλεκτρονικά παι-
χνίδια είναι ένα ασφαλές μέρος για να 
εκφράσουν αυτές τις ανάγκες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

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

Όταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η 
οικογένειά σου, τότε είσαι στο σωστό δρόμο, 

στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο 
γάμο και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια.

Ο
ι περισσότεροι από μας θέλουμε στη 
ζωή μας χαρά, ειρήνη και ηρεμία. Α-
ναπόφευκτα όμως οι παρεξηγήσεις 
και οι συγκρούσεις μέσα στην οικο-

γένειά μας μας κλέβουν τη χαρά και δημιουρ-
γούν προστριβές ανάμεσα στα άτομα που αγα-
πάμε. Σας έτυχε ποτέ ν’ ακούσετε: “Σ’ αγαπώ 
αλλά… κανένας μας δεν είναι τέλειος”. Η αγάπη 
μας είναι με όρους. Όταν οι σχέσεις διαταρράσ-
σονται η καλύτερη λύση είναι η καλή επικοινω-
νία.
Στην ιδέα και μόνο της παρεξήγησης οι πιο πολ-
λοί από μας μαζευόμαστε. Δεν μπορούμε να 
αποφύγουμε τις δύσκολες συζητήσεις. Ο στό-
χος μας πρέπει να είναι πάντοτε να συμφιλιωνό-
μαστε όσο γίνεται πιο γρήγορα για να διατηρή-
σουμε καλές σχέσεις. Πρέπει να αποκτήσουμε 
μια νοοτροπία που να βλέπουμε τα πράγματα με 
ευρύτητα πνεύματος. Να σκεφτόμαστε πώς επη-
ρεάζει γενικότερα αυτή η κατάσταση την οικο-
γένεια.
Δυστυχώς οι περισσότεροι ενδιαφερόμαστε 
μόνο για το άτομό μας. Όταν παρουσιάζεται 
κάποια παρεξήγηση διεκδικούμε τα δικαιώματά 
μας και δικαιολογούμε τη θέση μας. Προκειμέ-
νου να αμυνθούμε μπορεί να πούμε και λόγια 
που θα πληγώσουν τον άλλον, θα κλονίσουν την 
εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μας και μπο-
ρεί να οδηγήσουν και στην απομάκρυνσή του 
από μας.
Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μία παροιμία που λέει: 
“Η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακί-
ζει.” Πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Εδώ συμπε-
ριλαμβάνεται και το κουτσομπολιό. Πρέπει να 
μάθουμε και να διδάξουμε στα μέλη της οικογέ-
νειάς μας να μην κουτσομπολεύουν. Αν κάποιον 
τον απασχολεί ένα θέμα να πάει κατευθείαν στην 
πηγή να το τακτοποιήσει ή να του ζητήσει με 
όμορφο τρόπο να κλείσει το στόμα του. 
Πόσος πόνος και προβλήματα από κλονισμένες 
σχέσεις θα είχαν αποφευχθεί αν ο βασικός μας 
στόχος και η επιθυμία για την οικογένεια ήταν η 
ενότητα και η γνήσια αγάπη. Πολλές φορές νομί-
ζουμε ότι ξέρουμε τις προθέσεις του άλλου, ενώ 
δεν τις ξέρουμε. Το χειρότερο μάλιστα είναι που 
συνήθως συσσωρεύουμε όλο και περισσότερες 
υποψίες και πλάθουμε με το μυαλό μας τα χειρό-
τερα σενάρια.
Όταν αρχίσεις μια δύσκολη συζήτηση, μην προ-

σπαθείς να αποδείξεις ότι ο άλλος έχει άδικο 
κι εσύ έχεις δίκαιο. Μη βάζεις στο μυαλό σου 
τα χειρότερα για το άλλο άτομο. Να σκέφτεσαι 
θετικά. Τρία είναι τα στάδια στις δύσκολες συζη-
τήσεις. Πρώτα πρέπει να μάθεις το περιστατικό  
από όλες τις πλευρές. Μετά να εκφράσεις τις 
απόψεις σου και τα αισθήματά σου και τέλος να 
καταλήξετε σε αμοιβαία συμφωνία.
Υπάρχουν δύο πλευρές σε κάθε ιστορία, και δεν 
είναι πάντα η δική σου πλευρά η σωστή. Άκου 
και την πλευρά του άλλου και δέξου την. Κάνε 
ερωτήσεις διευκρινιστικές με καλή διάθεση. 
Πολλές φορές όσο πιο πολλά ρωτάμε τόσο πιο 
πολύ ξεκαθαρίζει η κατάσταση. Πρέπει  να κατα-
λάβεις τη θέση του άλλου.
Παρουσίασε τη δική σου πλευρά απλά και 
ταπεινά χωρίς να ξεχνάς την αγάπη σου γι αυτό 
το άτομο. Καλό είναι να κρατάτε τα χέρια σας 
ενώ μιλάτε. Πρώτα ευχαρίστησε τον άλλον και 
πες του πόσο τον εκτιμάς. Παραδέξου τα λάθη 
σου. Πες τα αισθήματά σου και τις απόψεις σου 
για το συγκεκριμένο θέμα κι όχι για το άτομο. 
Μη σκαλίζεις το παρελθόν. Βεβαιώσου ότι σε 
κατάλαβε.
Είναι πολύ πιθανό το άλλο άτομο να πάρει μία 
στάση τελείως αμυντική. Μπορεί μάλιστα και να 
τα αρνηθεί όλα. Ή μπορεί να πει πράγματα που 
θα επιδεινώσουν την κατάσταση. Εσύ πρέπει να 
διατηρήσεις την ψυχραιμία σου έχοντας πάνω 
απ’ όλα την αγάπη και την ενότητα στο νου σου. 
Μπορεί να χρειαστεί να θυσιάσεις λίγο από τον 
εγωισμό σου και το δίκιο σου αλλά αξίζει.
Ο τελευταίος στόχος σε τέτοιες συζητήσεις είναι 
να συμφωνήσετε και να συμφιλιωθείτε. Μπορεί 
να συμφωνήσετε να έχει ο καθένας την άποψή 
του και δεν είναι κακό από τη στιγμή που κατα-
λάβατε ο ένας τον άλλον και αποφασίσατε να 
επανέλθει η εμπιστοσύνη και η αγάπη που 
είχατε πριν.
Αν υπάρχει κάποια σχέση κλονισμένη στον οικο-
γενειακό σου κύκλο,μην την αγνοείς. Δουλεύει 
σιγά σιγά σαν τον καρκίνο. Σήμερα κιόλας κάνε 
κάτι. Ίσως είναι δύσκολο να γίνει η αρχή. Με 
καλό πνεύμα όμως και σοφία πλησίασε το άτομο 
και πες του απλά, “Βοήθησέ με να καταλάβω …” 
και ενώ η στιγμή θα είναι δύσκολη, θα έχεις μπει 
ήδη στο δρόμο που θα σου φέρει την ειρήνη και 
τη χαρά που τόσο επιθυμείς για τον εαυτό σου 
και για την οικογένειά σου.

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
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Ν
έα μελέτη δείχνει 
ό τ ι  τ α  σ μέουρα 
μπορούν να βοη-
θήσουν στον έλεγ-

χο της γλυκόζης σε άτομα με 
προ-διαβήτη. Η μελέτη έγι-
νε από ερευνητές του Illinois 
Institute of Technology.
Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγ-
χου και Πρόληψης Νοσημά-
των (CDC) των ΗΠΑ, το 34% 
των Αμερικανών ενηλίκων, 
περίπου 84,1 εκατομμύρια 
συνολικά, είχαν προ-δια-
βήτη το 2015.
Ο ι  α σ θ ε ν ε ί ς  μ ε 
προ-διαβήτη διατρέ-
χουν μεγαλύτερο κίν-
δυνο για διάφορες 
παθήσεις, συμπε-
ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ -
νου του διαβήτη 
τύπου 2, της καρ-
διαγγειακής νόσου 
και της νόσου Αλτσχάι-
μερ.
Η με λέ τη διερεύ -
νησε τις επιδράσεις 
των σμέουρων σε 
μια ομάδα ανθρώ-
πων που διατρέχουν 
κίνδυνο γ ια διαβήτη, 
ήταν υπέρβαροι ή παχύ-
σαρκοι και παρουσί-
αζαν προ -διαβήτη 
και αντίσ ταση στην 
ινσουλίνη. Μια μετα-
βολικά υγ ιής ομάδα 
ε λέ γ χου συμπεριλή-
φθηκε στη μελέτη για 
σύγκριση.
Χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ώ ν τ α ς  έ ν α 
τυχαίο σύσ τημα μελέ της, 
32 ενήλικες ηλικίας 20-60 
ετών έκαναν εξέταση αίματος 
σε διάστημα 24 ωρών μετά 
από το πρωινό τους σε τρεις 
ξεχωριστές ημέρες.
Τα  τ ρ ία  γ εύμα τα  πρωι -
νού ήταν παρόμοια σε θερ-
μίδε ς και μακροθρεπτ ικά 
συστατικά, αλλά διέφεραν 
σε ποσότητα κατεψυγμένων 
κόκκινων σμέουρων: ένα 
γεύμα δεν περιείχε σμέουρα, 
ένα άλλο περιείχε ένα φλι-
τζάνι σμέουρων και ένα άλλο 

περιείχε δύο φλιτζάνια σμέ-
ουρων.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 
καθώς η ποσότητα της πρό-
σληψης σμέουρων αυξανό-
ταν, τα άτομα που διέτρεχαν 
κίνδυνο για διαβήτη χρειά-
ζονταν λιγότερη ινσουλίνη 
για να διαχειριστούν τη γλυ-
κόζη του αίματος.

Αντιδιαβητικές ιδιότητες
Όταν δύο φλιτζάνια κόκκινα 
σμέουρα συμπεριλήφθηκαν 

στο γεύμα, οι συγκεντρώ-
σεις γλυκόζης ήταν χαμη-
λότερες σε σύγκριση με 

το γεύμα χωρίς κόκκινα 
σμέουρα.
Τα δεδομένα αυτά 
υποδε ικ ν ύουν  ό τ ι 

η απλή ένταξη ορισμέ-
νων φρούτων, όπως 
τα κόκκινα σμέουρα, 
σ τα γεύματα, μπο-
ρεί να έχει οφέλη 

μείωσης της γλυκό-
ζης με ενδείξεις βελ-

τιώσεων στις αποκρίσεις 
ινσουλίνης. Αυτέ ς οι 

επιδράσεις είναι ιδι-
αίτερα σημαντικές για 
άτομα που είναι υπέρ-

βαρα ή παχύσαρκα με 
προ-διαβήτη.
Οι άνθρωποι που διατρέ-

χουν κίνδυνο για δια-
βήτη συχνά λένε ότι δεν 
τρώνε φρούτα εξαιτίας 

της περιεκτικότητάς τους 
σε ζάχαρη.

«Ωστόσο, ορισμένα φρούτα 
- όπως τα σμέουρα - όχ ι 
μόνο παρέχουν τα απαραί-
τητα μικροθρεπτικά συστα-
τ ικά, αλλά και συσ τατ ικά 
όπως οι ανθοκυάνες, που 
τους  δίνουν το  κόκκ ινο 
χρώμα τους, οι ελλαγιταννί-
νες, και οι φυτικές ίνες που 
έχουν αντιδιαβητικές ιδιότη-
τες», δήλωσε ο Britt Burton-
Freeman, διευθυν τής του 
Κέντρου Έρευνας Διατροφής 
στο Illinois Tech.
Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο 
περιοδικό Obesity.

Ο
ι γυναίκες που δουλεύουν πολλές ώρες -περισσότερες από 55 μέσα 
στην εβδομάδα- αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης, ε-
νώ η δουλειά τα Σαββατοκύριακα αυξάνει τον κίνδυνο κατάθλιψης 
και για τα δύο φύλα, σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημονική 

έρευνα. Η σύγχρονη οικονομία διευρύνει συνεχώς -τυπικά και άτυπα- το ωρά-
ριο των εργαζομένων πέρα από τις συνήθεις ώρες γραφείου, τόσο τις καθημε-
ρινές μέρες όσο και τα Σαββατοκύριακα. Η τάση αυτή έχει επιπτώσεις τόσο στη 
σωματική όσο και στην ψυχική υγεία των εργαζομένων, όπως δείχνει και η νέα 
μελέτη.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την Τζίλιαν Γουέστον του Τμήματος Επιδημιολογίας 
και Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημιακού Κολεγίου του Λονδίνου (UCL), ανέ-
λυσαν στοιχεία για 11.215 άνδρες και 12.188 γυναίκες, που ταξινομήθηκαν σε 
κατηγορίες ανάλογα με τον αριθμό των ωρών εργασίας τους. Παράλληλα, έγινε 
αξιολόγηση της ψυχικής υγείας τους μέσω σχετικού ερωτηματολογίου-τεστ.
Διαπιστώθηκε ότι οι καπνιστές, οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι και όσοι 
έβγαζαν τα λιγότερα χρήματα είχαν τα υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης, κάτι 
που ίσχυε και για τα δύο φύλα. Ακόμη βρέθηκε ότι οι άνδρες δουλεύουν γενικά 
περισσότερες ώρες από τις γυναίκες, με σχεδόν τους μισούς (50%) να ξεπερνούν 
το συμβατικό ωράριο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των γυναικών που εργάζο-
νταν παραπάνω από το κανονικό ήταν λιγότερο από το 25%. Επίσης, σχεδόν 
οι μισές γυναίκες εργάζονταν με μερική απασχόληση, έναντι μόνο 15% των 
ανδρών.
Δεν διαπιστώθηκε διαφορά στα συμπτώματα κατάθλιψης μεταξύ των ανδρών 
που δούλευαν περισσότερες ή λιγότερες ώρες. Όμως, η δουλειά τα Σαββατοκύ-
ριακα σχετιζόταν με περισσότερα συμπτώματα κατάθλιψης τόσο στους άνδρες 
όσο και στις γυναίκες.
Τη χειρότερη ψυχική υγεία από όλους (και στα δύο φύλα) είχαν οι γυναίκες που 
δούλευαν συνολικά περισσότερες από 55 ώρες μέσα στην εβδομάδα, ιδίως αν 
εργάζονταν κάθε Σαββατοκύριακο ή τα περισσότερα Σαββατοκύριακα του μήνα. 

Η 
κατανάλωση λαχανικών 
που ανήκουν στην οικο-
γένεια allium - περιλαμβά-
νουν το σκόρδο, τα πράσα 

και τα κρεμμύδια - συνδέεται με μει-
ωμένο κίνδυνο καρκίνου του παχέ-
ος εντέρου.
Αυτό βρήκε μια μελέτη σε άνδρες 
και γυναίκες που έγινε στην Κίνα και 
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Asia 
Pacific Journal of Clinical Oncology.
Στην μελέτη εξετάστηκαν 833 ασθε-
νείς που ανέπτυξαν ορθοκολικό καρ-
κίνο και άλλα 833 υγιή άτομα ίδιας 
ηλικίας, και περιοχής διαμονής. 
Οι πιθανότητες για καρκίνο του 
παχέος εντέρου ήταν κατά 79% 
χαμηλότερο στα άτομα που κατα-
νάλωναν υψηλές ποσότητες λαχανι-
κών allium σε σύγκριση με αυτά που 
κατανάλωναν χαμηλές ποσότητες.
«Αξίζει να σημειωθεί ότι στην 
έρευνά μας φαίνεται να υπάρχει 
μια τάση: όσο μεγαλύτερη είναι η 
ποσότητα των λαχανικών allium, 
τόσο καλύτερη είναι η προστασία», 
δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας 
της μελέτη Δρ Zhi Li, από το Πρώτο 
Νοσοκομείο του Ιατρικού Πανεπι-
στημίου της Κίνας.
Ο ίδιος πρόσθεσε: «Γενικά, τα παρό-
ντα ευρήματα ρίχνουν φως στην 
πρωτογενή πρόληψη του καρκί-
νου του παχέος εντέρου μέσω της 
παρέμβασης στον τρόπο ζωής, η 
οποία αξίζει περαιτέρω διεξοδικές 
έρευνες».
Η συσχέτιση ήταν σημαντική τόσο 
στους άνδρες όσο και στις γυναί-
κες. Αυτό είναι ενδιαφέρον, διότι 
σε μερικές προηγούμενες μελέτες 
παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ 
των δύο φύλων.
Πολλές μελέτες έχουν επικεντρω-
θεί σε ένα συστατικό του σκόρδου 
που θεωρείται ότι έχει ευεργετική 
δράση, την αλλισίνη. Η αλλισίνη, οι 
παραγόμενες ενώσεις από αυτήν 
αλλά και άλλες ενώσεις του σκόρου 
φαίνεται πως συμβάλλουν στα αντι-
καρκινικά αποτελέσματα.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα ποσοστά 
προσβολής από καρκίνο του παχέος 
εντέρου είναι χαμηλά σε περιοχές 
όπου το σκόρδο καταναλώνεται 
συχνότερα όπως τα Βαλκάνια, η Ιτα-
λία, η Ολλανδία, η Αίγυπτος, η Ινδία 
και η Κίνα.

Σκόρδο, κρεμμύδι 
και πράσα 
μειώνουν τον 
κίνδυνο καρκίνου 
του παχέος εντέρου

Έρευνα: Η υπερεργασία 
προκαλεί κατάθλιψη σε 
γυναίκες και άνδρες 

Τα σμέουρα μπορούν να 
βοηθήσουν στον έλεγχο της 
γλυκόζης

υγεία

Μια νέα μελέτη που δημο-
σιεύθηκε στο περιοδικό 
Journal of Gerontology 

Series A από ερευνητές του King’s 
College London βρήκε ότι η κατα-
νάλωση 200 γραμμαρίων μύρ-
τιλων κάθε μέρα για ένα μήνα 
μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση 
της λειτουργίας των αιμοφόρων 
αγγείων και μείωση της συστολι-
κής αρτηριακής πίεσης σε υγιείς 
ανθρώπους.
Οι ερευνητές μελέτησαν 40 υγιείς 
εθελοντές για ένα μήνα. Οι μισοί 
κατανάλωναν κάθε μέρα ένα ποτό 
που περιείχε 200 γραμμάρια μύρ-
τιλα και οι άλλοι μισοί ένα ποτό 
ελέγχου.
Σε μια περαιτέρω μελέτη, οι ερευ-
νητές συνέκριναν τις επιπτώσεις 
ενός ποτού με μύρτιλα και καθα-
ρών ανθοκυανινών, ενός τύπου 
φυτοχημικού που είναι υπεύθυνο 

για το μπλε, το κόκκινο, το ροζ και 
το μοβ χρώμα ορισμένων φρού-
των και λαχανικών όπως είναι τα 
μούρα και τα κόκκινα σταφύλια. 
Χρησιμοποιήθηκαν επίσης και 
άλλα ποτά για λόγους σύγκρισης 
που περιείχαν βιταμίνες και φυτι-
κές ίνες.
Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι:
Οι επιδράσεις στη λειτουργία των 
αιμοφόρων αγγείων παρατηρή-
θηκαν δύο ώρες μετά την κατα-
νάλωση των ποτών από μύρτιλα 
και διατηρήθηκαν για ένα μήνα 
ακόμα και μετά από μια ολονύ-
κτια νηστεία.
Κατά τη διάρκεια του μήνα, η 
συστολική αρτηριακή πίεση μει-
ώθηκε κατά 5 mmHg. Αυτό είναι 
παρόμοιο με τη μείωση που 
παρατηρείται συνήθως σε μελέ-
τες που χρησιμοποιούν φάρμακα 
μείωσης της αρτηριακής πίεσης.

Τα μύρτιλα βοηθούν στη μείωση 
της αρτηριακής πίεσης
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ιστορίες

Σ
ύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Διεθνούς Δια-
φάνειας, η Ελλάδα βρίσκεται στην 58η θέση της πα-
γκόσμιας κατάταξης για την καταπολέμηση της δια-
φθοράς. Αν και η χώρα κατάφερε να τη μειώσει σε 

σχέση με τον προηγούμενο χρόνο (το 2014 βρισκόταν στην 
69η θέση), η διαφθορά μάλλον παραμένει ένα σημαντικό 
πρόβλημα στις σχέσεις μεταξύ διοίκησης και ιδιωτών. Με 
αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά της διαφθοράς, συγκε-
ντρώσαμε 10 (αν λέγαμε τα 10, θα λέγαμε ψέματα) σκάνδαλα 
που πρέπει να ξέρεις από τη νεοελληνική ιστορία:

Σκάνδαλο ναυπήγησης ελληνικών φρεγατών 
(1824)
To πρώτο μεγάλο σκάνδαλο έλαβε χώρα στα χρόνια της Ελλη-
νικής Επανάστασης. Χάρη στα χρήματα του αγγλικού δανείου 
του 1824, οι Έλληνες με προτροπή του Ανδρέα Μιαούλη απο-
φάσισαν να παραγγείλουν μία σειρά ατμοκίνητων πολεμι-
κών πλοίων για την ενίσχυση του Αγώνα. Σε αυτά περιλαμ-
βάνονταν δύο φρεγάτες, τις οποίες ανέλαβαν να ναυπηγή-
σουν Αμερικανοί ναυπηγοί. Οι τελευταίοι ζήτησαν παράνομα 
50.000 λίρες επιπλέον για να παραδώσουν τα πλοία. Για να 
μην χαθεί χρόνος, η ελληνική πλευρά έστειλε στη Νέα Υόρκη 
τον τραπεζίτη Αλέξανδρο Κοντόσταυλο, ο οποίος τελικά δεν 
κατάφερε να λύσει το πρόβλημα. Η διαφορά πήγε σε διαι-
τησία, που αποτελούμενη αποκλειστικά από Αμερικανούς 
δικαίωσε τους ομοεθνείς ναυπηγούς, ζητώντας από τους 
Έλληνες να καταβάλουν άλλα 156.859 δολάρια. Τελικά οι 
τελευταίοι κατάφεραν να πάρουν τη μία μόνο φρεγάτα, που 
ονομάστηκε «Ελλάς». Τη δεκαετία του 1830 πολλοί κατηγό-
ρησαν τον Κοντόσταυλο για διαφθορά και χρηματισμό από 
τους Αμερικανούς ώστε να μην ενεργοποιήσει τις ρήτρες προ-

στασίας που προβλέπονταν στη σύμβαση ναυπήγησης. Ο 
ίδιος καταδικάστηκε σε πρόστιμο 174.000 δραχμών και διέ-
φυγε στην Κωνσταντινούπολη. Η δίκη επαναλήφθηκε μετά 
την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου, όταν και ο ίδιος απαλ-
λάχθηκε από κάθε δικαστικό βάρος

Σιμωνιακά (1875)
Ένα από τα πρώτα σκάνδαλα συνδιαλλαγής μεταξύ Κράτους 
και εκπροσώπων της Εκκλησίας. Το 1875 οι Ιωάννης Βαλα-
σόπουλος και Βασίλειος Νικολόπουλος, υπουργοί Εκκλησι-
αστικών και Δικαιοσύνης αντίστοιχα της κυβέρνησης Βούλ-
γαρη, δωροδοκήθηκαν με χρήματα, μετοχές και κοσμή-
ματα από ιερείς που ήθελαν να προωθηθούν σε χηρεύου-
σες μητροπόλεις. Σύντομα η δωροδοκία αποκαλύφθηκε και 
ακολούθησε τη δικαστική οδό. Οι δύο υπουργοί αλληλοκα-
τηγορήθηκαν, αντάλλαξαν ύβρεις και τελικά πλακώθηκαν 
στο δικαστήριο. Αμφότεροι καταδικάστηκαν σε φυλάκιση, 
πρόστιμο και στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων τους, 
ενώ οι ιερείς απομακρύνθηκαν από την Εκκλησία.

Σκάνδαλο Χατζηπάνου (1950)
Έμεινε γνωστό στην ιστορία ως «υπόθεσις των καυσίμων». Ο 
Πάνος Χατζηπάνος διετέλεσε βουλευτής Ευβοίας και υπουρ-
γός Μεταφορών την περίοδο 1949-1950. Κατά τη διάρκεια 
της θητείας του, η κυβέρνηση αποφάσισε να αναθέσει τη 
διανομή πετρελαίου σε ιδιώτες μετά τη διενέργεια μειοδοτι-
κού διαγωνισμού. Αφού έγινε ο διαγωνισμός, ο Χατζηπάνος 

αρνήθηκε να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις με τους μειο-
δότες και, παρά τις αντίθετες συστάσεις υψηλόβαθμων στε-
λεχών του υπουργείου, προχώρησε σε απευθείας ανάθεση 
σε μία άλλη εταιρεία. Εταίρος της τελευταίας ήταν η Όλγα 
Κυριαζοπούλου, φίλη του υπουργού. Στο Ειδικό Δικαστή-
ριο ο Χατζηπάνος κρίθηκε ένοχος απιστίας κατά του Δημο-
σίου άνευ ιδιοτέλειας και καταδικάστηκε σε δύο μήνες φυλά-
κιση με τριετή αναστολή. Οι συγκατηγορούμενοί του Όλγα 
Κυριαζοπούλου και Βασίλειος Σκόπας κηρύχθηκαν ένοχοι 
για ηθική αυτουργία και συνέργεια στην απιστία του Χατζη-
πάνου. Το σκάνδαλο Χατζηπάνου ήταν η δεύτερη περίπτωση 
καταδίκης Υπουργού από το Ειδικό Δικαστήριο στην ιστορία 
του νέου ελληνικού κράτους μετά τα Σιμωνιακά του 1876.

Υπόθεση Ασπίδα (1965)
Το 1965 η συντηρητική εφημερίδα της Λάρισας «Ημερήσιος 
Κήρυξ» αποκάλυψε ότι υπάρχει μυστική οργάνωση αριστε-
ρών αποκλίσεων στο στρατό με το όνομα ΑΣΠΙΔΑ (Αξιωμα-
τικοί Σώσατε Πατρίδα, Ιδανικά, Δημοκρατία, Αξιοκρατία), 
στην οποία συμμετείχαν στρατιωτικοί της δημοκρατικής 
παράταξης που ήθελαν να ανατρέψουν τη βασιλεία και να 
εγκαθιδρύσουν δικτατορία. Σύμφωνα με τον τύπο της επο-
χής, στην οργάνωση συμμετείχε κι ο Ανδρέας Παπανδρέου, 
γιος του τότε πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Η υπό-
θεση έφτασε στη στρατιωτική δικαιοσύνη, όπου αποδεί-
χθηκε μεν η ύπαρξη της οργάνωσης, θεωρήθηκε ωστόσο ότι 
δεν είχε πολιτικές επιδιώξεις. Ακόμη, το δικαστήριο απέρ-
ριψε τη συμμετοχή του Ανδρέα Παπανδρέου. Παρόλα αυτά, 
η υπόθεση χρησιμοποιήθηκε αργότερα από τα Ανάκτορα με 
στόχο την ενοχοποίηση φιλοπαπανδρεϊκών αξιωματούχων 
με την κατηγορία ότι σκόπευαν να εγκαθιδρύσουν «δικτα-

τορία νασερικού τύπου». Ακολούθησε κύρια ανάκριση και 
δίκη, όπου ορισμένοι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε 
κάθειρξη έως και 18 ετών. Η υπόθεση έκλεισε το Δεκέμ-
βριο του 1967 όταν και δόθηκε αμνηστία από τον δικτάτορα 
Γεώργιο Παπαδόπουλο.

Το γιουγκοσλάβικο καλαμπόκι (1986)
Ένα από τα πρώτα σκάνδαλα της διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Το 
1986 η ελληνική κρατική εταιρεία ITCO βάφτισε ελληνικούς 
9.000 τόνους γιουγκοσλάβικου καλαμποκιού, με σκοπό να 
αποφύγει την πληρωμή αντισταθμιστικής εισφοράς, ύψους 
182 εκατομμυρίων δραχμών, και να επωφεληθεί από την 
υψηλή τιμή πώλησης και την καταβολή κοινοτικών επιδοτή-
σεων. Στην προσπάθειά τους να διαβεβαιώσουν την ΕΟΚ και 
τους αγοραστές ότι το καλαμπόκι είναι ελληνικό, οι ελληνικές 
αρχές φρόντισαν να πλαστογραφήσουν όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα. Οι παραπάνω ενέργειες —που προκάλεσαν οικο-
νομική ζημία στην ΕΟΚ— έγιναν εν γνώσει του αναπληρωτή 
υπουργού Οικονομικών Νίκου Αθανασόπουλου, που θα μεί-
νει στην ιστορία για την φράση που φέρεται να είπε σε Βέλγο 
αξιωματούχο της ΕΟΚ: «Όταν εμείς οι Έλληνες χτίζαμε Παρ-
θενώνες, εσείς οι βάρβαροι τρώγατε βελανίδια».
Όμως οι παλικαρισμοί δεν έπιασαν τόπο στα ευρωπαϊκά 
φόρα και η υπόθεση πήρε διαστάσεις μετά από μήνυση 
αλλοδαπής εταιρείας. Η Κομισιόν άρχιζε να πιέζει την Ελλάδα 
για να δώσει εξηγήσεις. Ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Κάρο-
λος Παπούλιας αρνήθηκε να δώσει εξηγήσεις και τότε η Κομι-

σιόν προσφέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η Ελλάδα δεν 
παρέστη στη διαδικασία και στις 9 Μαΐου 1989 δικάσθηκε 
ερήμην και καταδικάστηκε. Η ζημιά για το ελληνικό κράτος 
ανήλθε σε 600.000.000 δραχμές. Ο Νίκος Αθανασόπουλος 
παραπέμφθηκε στο Ειδικό Δικαστήριο και καταδικάστηκε 
σε φυλάκιση τριών ετών και έξι μηνών. Την ημέρα έκδοσης 
της απόφασης, οπαδοί του ΠΑΣΟΚ είχαν συγκεντρωθεί έξω 
από τον Άρειο Πάγο φωνάζοντας «Αίσχος, Αίσχος!» και τρα-
γουδώντας το «Πότε θα κάνει ξαστεριά». Παρά την καταδίκη 
του, ο 67χρονος τότε Αθανασόπουλος επανήλθε στην πολι-
τική, αφού για τον μέσο ψηφοφόρο του ΠΑΣΟΚ ήταν ένας 
ήρωας που τον εκδικήθηκε η Δεξιά. Πράγματι, το 1990 κι 
ενώ εξέτιε ακόμα την ποινή του, εξελέγη στην Κεντρική Επι-
τροπή του ΠΑΣΟΚ στο 2ο Συνέδριο του κινήματος. Στις εκλο-
γές του 1993 εξελέγη πανηγυρικά βουλευτής της Β' Αθηνών 
με 116.474 σταυρούς. Στις 17 Ιανουαρίου του 1994, η Βουλή 
με πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ του απένειμε χάρη.

Σκάνδαλο Κοσκωτά (1987-1992)
Στα τέλη της δεκαετίες του '70 ο Γιώργος Κοσκωτάς επιστρέ-
φει στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ και αναλαμβάνει, σε ηλικία 
μόλις 25 ετών, καθήκοντα Διευθυντής Συναλλάγματος στην 
Τράπεζα Κρήτης. Πολύ γρήγορα αρχίζει να χτίζει την «αυτο-
κρατορία» του. Αγοράζει τον δημοσιογραφικό οργανισμό 
«Γραμμή Α.Ε.» , αποκτά το πλειοψηφικό πακέτο του μετοχι-
κού κεφαλαίου της Τράπεζας Κρήτης και εξαγοράζει την ΠΑΕ 
Ολυμπιακός από τον εφοπλιστή Σταύρο Νταϊφά.
Την «επιθετική πολιτική» του Κοσκωτά στο χώρο των ΜΜΕ 
ακολουθούν καταγγελίες ανταγωνιστικών μέσων ενημέρω-
σης που υποστηρίζουν ότι τα χρήματα εξαγοράς πολλών 
επιχειρήσεων ήταν προϊόν ύποπτων συναλλαγών. Παρότι 
η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ αρνούταν να κινήσει διαδικασίες για 
φορολογικό έλεγχο του Κοσκωτά, γρήγορα αποκαλύφθηκε 
ότι ο τελευταίος έχει υπεξαιρέσει από την Τράπεζα Κρήτης 
33,5 δισεκατομμύρια δραχμές, με τα οποία αγόραζε επι-
χειρήσεις και δωροδοκούσε δημόσια πρόσωπα. Ένας από 
αυτούς ήταν και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ 
Μένιος Κουτσόγιωργας, ο οποίος, σύμφωνα με την κατά-
θεση του στενού συνεργάτη του Κοσκωτά, Ιωάννη Μαντζου-
ράνη, δωροδοκήθηκε με δύο δισεκατομμύρια δραχμές, με 
σκοπό να φέρει στη βουλή τον «Κουτσονόμο» (Ν. 1806/88), 
μία νομοθετική ρύθμιση που παρείχε στον ήδη υπό εξέταση 
Κοσκωτά προνόμια σε σχέση με τον έλεγχο της Τράπεζα Κρή-
της. Εκτός του Κουτσόγιωργα, στο Ειδικό Δικαστήριο παρα-
πέμφθηκαν οι Ανδράς Παπανδρέου, Δημήτρης Τσοβόλας, 
Γιώργος Πέτσου και Παναγιώτης Ρουμελιώτης, όλοι τους στε-
λέχη του ΠΑΣΟΚ. Από αυτούς, ο Κουτσόγιωργας πέθανε μετά 
από εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια της δίκης. Αθώος 
κρίθηκε ο Παπανδρέου, ενώ ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης δεν 
δικάστηκε χάρη στην ευρωβουλευτική ασυλία του. Ένοχοι 
κρίθηκαν οι Δημήτρης Τσοβόλας και Γεώργιος Πέτσος.

Χρηματιστηριακό Κραχ (1999)
Η ένταξη της Ελλάδας στους μηχανισμούς της ΟΝΕ και η ανά-
ληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 προκάλεσε πρω-
τοφανή χρηματιστηριακή ευφορία το 1999, όταν οι μισοί 
Έλληνες συμβούλευαν τους άλλους μισούς για επενδύσεις 
στη Σοφοκλέους. Ακόμη και σε μικρά χωριά ξεπετάγονταν 
γραφεία αγοράς και πώλησης μετοχών, ενώ πολλές μικρές 
εταιρείες άρχισαν να εισάγονται en bloc στο Χρηματιστή-
ριο. Το καλοκαίρι του 1999, οι ενεργοί κωδικοί επενδυτών 
στο ΧΑΑ έφτασαν το 1,5 εκατ., όταν οι Έλληνες εργαζόμε-
νοι υπολογίζονται σε περίπου 4,6 εκατομμύρια. Η συνέ-
χεια ωστόσο δεν ήταν ανάλογη. Η πτώση του γενικού δείκτη 
ξεκίνησε στις 23 Σεπτεμβρίου και συνεχίστηκε για αρκετά 
χρόνια, εξανεμίζοντας την αξία των μετοχών. Πολλές από τις 
μετοχές που είχαν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο αποδείχτη-
καν «φούσκες», καθώς αφορούσαν σε εταιρείες χωρίς έργο 
που αντλούσαν την αξία τους αποκλειστικά από την ελκυ-
στική εικόνα τους στο χρηματιστήριο. Η μεγάλη υποχώρηση 
-που ήταν χρηματιστηριακού χαρακτήρα και δεν συνδεόταν 
με τραπεζική ή οικονομική κρίση- των τιμών των μετοχών 
οφειλόταν σε ένα «ξεφούσκωμα» μίας υπερβολικής ανόδου 
των αποτιμήσεων και οδήγησε στην οικονομική καταστροφή 
πολλών νεόπλουτων νεοελλήνων.

Ελληνικά Σκάνδαλα που Πρέπει να Ξέρεις 

Φρεγατα "Ελλάς": Από τον θρίαμβο... στην πυρπόληση
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απόψεις

ΟΧΙ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΦΤΗΝΟ &  ΤΟ ΕΥΤΕΛΕΣ 

Π
ροσωπικά έχω κουραστεί με το φτηνό, το ευ-
τελές, το λαϊκίστικο της λαχαναγοράς και του 
πεζοδρομίου που φαίνεται να εχει κατακλίσει 
τη ζωή μας.  Και δεν μιλάω για φτηνά προϊό-

ντα η υπηρεσίες, μιλάω για φτηνή έκφραση λόγου, ντύ-
σιμο, συμπεριφορά και ίσως νοοτροπία. 
Ξέρω πως η δημοτική κέρδισε τη καθαρευόυσα, πως 
το ανοιχτό πουκάμισο έξω απ το παντελόνι νίκησε τη 
γραβάτα,  και το τζιν επικράτησε του κοστουμιού. Αφού  
η κοινωνία  προτιμά το άνετο καθημερινό ντύσιμο ας 
υπάρχει και αυτό. Δεν βλάπτει. Δεν λέω να γυρίσομε 
στην αρχαιζουσα γλώσσα, και στο κυριλέ ντύσιμο του  
κοστουμιού για τη κυριακάτικη απογευματινή βόλτα.  
Είναι όμως κάποιες φορές που αναζητώ τη κάποια ποιό-
τητα και ψυχική ανάταση. Δε πάει ρε γαμωτο να πας στο 
γάμο με «ελβιέλες» η σαντάλια, εκτός και αν γίνεται ο 
γάμος σε παράλια.  
Να φοράμε «τα καλά μας» ρε παιδιά εκεί που πρέπει.  
Δεν γίνεται να πληρώνει ο άλλος 150 δολάρια το εισι-
τήριο, να φορά τη τουαλέτα της η κυριά να πάει σ ένα 
χορό, και να εμφανίζεται ο άλλος λέτσος και άπλυτος 
γιατί πλήρωσε και αυτός το εισιτήριο και ετσι γουστά-
ρει.
Εν τάξει το μαγιό στη πλαζ, και το πάρεο από πανω, αλλά 
να πας μετα το απογευματινό μπάνιο κάτ’ ευθείαν απ τη 
παράλια να κάτσεις στη τοπική πλατεία για το βραδινό 
σου, όταν οι άλλοι είναι ντυμένοι της προκοπής δεν πάει.  
Θα μου πεις δεν υπάρχει νόμος ενάντια να φοράς  μαγιό 
βράδυ στη πλατεία, ειδικά σε κάποιο τουριστικό μέρος, 
αλλά υπάρχουν και οι κανόνες της καλαισθησίας, της 
καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας.  
Πέρυσι το καλοκαίρι στην Ελλάδα πήγα Σάββατο βράδυ 
σε ένα πανήγυρι. Πολύς κόσμος με τα ανάλαφρα καλο-
καιρινά κοντομάνικα αλλα καθαρά ρούχα, ταιριαστά με 

το περιβάλλον χωρις να ειναι επίσημα ρούχα. Φτάνει 
λοιπόν ο τύπος, άπλυτος με ρούχα ελαιοχρωματιστή 
με μπογιές παντού, και σαγιονάρες. Ναι σαγιονάρες  
παράλιας, με το τσιγάρο κρεμασμένο στα χείλη και με 
ένα κολλητό  ντυμένο τα ίδια. Μπαίνουν  στο χορό μόνοι 
τους οι δυο τους και χορεύουν ένα βαρύ, αργό τσάμικο 
που παραγγέλνουν να παίξει η ορχήστρα.  Η φτήνια στη 
συμπεριφορά δύσκολα να πάει πιο κάτω.  Είμαστε η δεν 
είμαστε για τα πανηγύρια? 
 Η σαβούρα της κοινωνίας υπάρχει και θα υπάρχει 
πάντοτε.  Καλό όμως είναι  να παινεύσουμε  τη ποιότητα 
να διακρίνομε σωστές από  λάθος συμπεριφορές.
Και μια και μίλησα για χορό και η  σωστά και όμορφα 
ντυμένη για τη περιπτωση κυρία εδώ στο Καναδά,  που 
πάει στο χορό και σείεται και λυγιέται χορεύοντας 

μπροστά, κακώς συμπεριφέρεται όταν δεν λέει να βγει 
από μπροστά να χορέψει και κανένας άλλος.  Χεράκι - 
χεράκι κρατιόμαστε όλοι , άσε να χορέψει και κανένας 
άλλος κυρά μου. ..Το είδαμε το καινούργιά σου φόρεμα,  
και πως ξέρεις να κουνάς το κορμί σου. Ασε να κάνει και 
καμία άλλη το κομμάτι της. 
Γιατί να υποτιμάμε το σωστό και να δεχόμαστε το λάθος 
με το δικαιολογητικό του «και τι έγινε?» Γιατί να απο-
φεύγομε τους κανόνες της ευπρέπειας υπέρ της ασυδο-
σίας του εγώ και του ετσι γουστάρω? 
Ας μη ισοπεδώσουμε τα πάντα βρε παιδιά.  
Ας μη κάνομε κανόνα τη συμπεριφορά του αλήτικου και 
της ευτέλειας  
Ας αναβιβάσουμε πιο ψηλά λιγάκι  την αξιοπρέπεια και 
τον ευπρεπισμό. Δεν βλάπτει!

Είστε ζευγάρι η εραστές?

Ζ
ευγάρι είναι οι κάλτσες, και τα πα-
πούτσια, τα οποία δεν μπορούν να 
υπάρξουν το ένα χωρίς το άλλο. 
Μια τρυπούλα, μια μικρή φθορά στη 

μια κάλτσα είναι αρκετή να χαλάσει το ζευ-
γάρι… πετάς και τις δυο κάλτσες... Ξεκόλ-
λησε η σόλα του ενός παπουτσιού?  ανα-
γκάζεσαι να πετάξεις και τα δυο παπούτσια.
Αυτή είναι η έννοια του ζευγαριού!  
Δεν μπορείς να υπάρξεις χωρίς το ταίρι 
σου. Ο ένας είναι  άχρηστος χωρις το «άλλο 
μισό». Σημαίνει πως μπορείς ανά πάσα 
στιγμή να μείνεις παρατημένος, και μόνος, 
αν το ταίρι σου αποφάσισε να «φθαρεί», να 
βρει και να δοκιμάσει άλλο ταίρι, να φύγει 
από σένα. 
Σε ένα ζευγάρι δεν μπορείς να υπάρξεις 
μόνος σου, και δεν έχεις χρησιμότητα σαν 
μονάδα. 

Έλα όμως που όλοι γεννιόμαστε και πεθαί-
νουμε σαν μονάδες. Ζευγάρι γινόμαστε 
κατά το δοκούν» και για ορισμένο χρόνο, 
άλλοτε πολύ, άλλοτε λίγο.
Το ζευγάρι λοιπόν διαχρονικά μπορεί να 
εχει περιβλήματα αξεπέραστα. Τι μπορεί να 
γίνει να ξεπεραστούν τα προβλήματα που 
προκύπτουν σε ένα ζευγάρι? 
Να είστε εραστές και όχι ζευγάρι! 
Να είστε ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλο, 
αλλα να μην έχετε ανάγκη ο ένας τον άλλο. 
Να έχετε πάθος ο ένας για τον άλλο, να 
δίνετε και να παίρνετε με πάθος, αλλα να 
μπορείτε να ζήσετε χωρίς ο ένας τον άλλο.
Να απολαμβάνετε τον ερωτά, αλλα να γνω-
ρίζετε ότι ίσως δεν κρατήσει για πάντα.  
Το "πάντα" υπόσχεται, δεσμεύει, καταπιέζει. 
Να είστε λοιπόν εραστές της ώρας και 
της στιγμής με προοπτική, όχι όμως του 

"πάντα"!
Η στιγμή κρατάει όσο την κρατάμε και μπο-
ρεί να γίνει και «παντα».  Η στιγμή ίσως να 
μην έχει αύριο, αλλα  ίσως ζώντας πολλές  
στιγμές, να έλθει και το " πάντα". 
Και αν δεν έρθει το "πάντα", θα έχεις πάντως 
τις υπέροχες στιγμές να θυμάσαι...
Να είστε εραστές λοιπόν!
Όχι μόνο με τον άνθρωπο που κοιμάστε 
μαζί ,αλλα και με όλους τους φίλους σας, 
στη δουλεια, στη γειτονιά, στο συγγενολόι, 
και με τη ίδια τη ζωή...
Κάθε σχέση να είναι σχέση προσφοράς και 
όχι ζήτησης.  Και αν και οι άλλη πλευρά της 
κάθε σχέσης, ενστερνιστεί «την ιδέα του 
εραστή», οι σχέσεις μας στη κοινωνία θα 
είναι πραγματική απόλαυση χωρις μεγάλες 
απογοητεύσεις, βάσανα και τραγωδίες ζευ-
γαριών που δεν είναι πια ζευγάρι.
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60 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΛΑΚΩΝΩΝ «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ»

O 
ιστορικός Σύλλογος διοργάνωσε με επιτυχία το 
ετήσιο δείπνο του για να γιορτάσει παράλληλα 
και τα 60 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. 
Η HELLAS NEWS ήταν φυσικά εκεί. Η όμορφη εκ-

δήλωση έλαβε χώρα στην αίθουσα του Crystal Fountain το 
περασμένο Σάββατο και φιλοξένησε αρκετούς Λάκωνες -κι 
όχι μόνο- που είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα εξαί-

σιο δείπνο και να χορέψουν υπό τους ρυθμούς του Dj Κώ-
στα Στοϊμενίδη. 
Το χορευτικό και η νεολαία του συλλόγου έκλεψαν τις εντυ-
πώσεις που όπως θα δείτε και στο φωτορεπορτάζ παρα-
κάτω αλλά και στο «ΣΑΒΒΑΤΙΑΤΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ με τον Θανάση 
Κουρτέση» δεν σταμάτησε να χορεύει. Εύγε στην πρόεδρο 
κα Χριστίνα Κοκκαλιάρη και το διοικητικό της συμβούλιο, 

που κάνουν τα πάντα να μεταλαμπαδεύσουν τα ήθη και τις 
παραδόσεις μας στις επόμενες γενιές έτσι ώστε να υπάρ-
χουν υπερήφανα «ελληνάκια» στον Καναδά.
Καθαρό παράδειγμα αυτής της προσπάθειας είναι ο κ. Τομ 
Μαστοράκος ο οποίος για άλλη μία φορά ήταν άψογος στην 
παρουσίαση και δηλώνει υπερήφανος Λάκωνας. Ανυπομο-
νούμε για του χρόνου !

Ο κ. Τομ Μαστοράκος και η κα Νίτσα Ντόνη

Η κα Μπέτυ Σκουτάκη, πρόεδρος της ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Η μεγάλη παρέα του κ. Λύτρα και Μικρογιαννάκη

Ο Dj Stoimenidis

O κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον κ. Πήτερ Σουντας

O κ. Τομ Μαστοράκος

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Ο ιστορικός πλέων Σύλλογος Λακώνων «Λεωνίδας»

Ο κ. Σταύρος Μενεγάκης στο τραπέζι του

Η μεγάλη παρέα του κ. Λύτρα και Μικρογιαννάκη
Η πρόεδρος του Συλλόγου «Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ», η 

κυρία Κοκκαλιάρη με τον σύζυγο της

Η νεολαία του συλλόγου
Η παρέα του Αντιπροέδρου, κ. Νίκου Δημαρα στην οποία βρίσκεται η σύζυγος του, κα Δήμητρα και οι 

φίλοι τους Γεωργία, Άρης, Βιολέτα, Αγγελική και Στάθης

Από την νεολαία του Συλλόγου οι Ελένη, Δημήτρης, Άντζι, Φωτούλα, Θωμάς και Βιβή

Το τραπέζι του κ. Πήτερ Σούντας Η παρέα του κ. Peter Sountas

Το τραπέζι της παρέας του κ. Τομ Μαστοράκου
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γιόρτασε τα 60 χρόνια ζωής με τους φίλους του

Η παρέα με τους Peter Batsos, Peter Ragelos, Κώστας και Μαρία Χριστοδούλου, 
Ηλέκτρα και Φωτεινή Kaliviti Η παρέα των οικογενειών Κούρτη, Μουρατίση και Χάρον

Η παρέα με τους Αλίκη Τσίπη, Αναστασία Φιορίνη, Ρίτσα Πέττη, Νίκο Ζαραβινό, Δημήτρη Κοκκαλιάρη 
και Elle Μουρατίδη

Η παρέα των οικογενειών Βαβούγιος, Κατσάβελος, Σπαντονίδης και Trev

Το τραπέζι από την ΠΡΟΝΟΙΑ

Οι Ε. Μητσόπουλος, Β. Ριζάκος, Θ. Μιτσόπουλος, Π. Ριζάκος, Τζιμ Μήλιαρης, Νικ Αθανασάκος, Αντιγόνη 
Αθανασάκος, Φωτεινή Μήλιαρης, Ειρήνη Ριζάκος, Στρατής Ριζάκος, Μπιλ Μητράκος και Κρις Μητράκος
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Εσείς Τσικνισατε 
τη Τσικνοπέμπτη;

Του Δρ. Γεώργιου Γκέκα

Η 
Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας 
του Τριωδίου (Κρεατινής) ονομά-
ζεται Τσικνοπέμπτη.  Σύμφωνα με 
το έθιμο, στα σπίτια ψήνουν κρέας 

στη σχάρα, και ο μυρωδάτος καπνός (τσίκνα) 
είναι διάχυτος παντού. Από αυτή την τσίκνα, 
λοιπόν, έχει πάρει και το όνομά της η Πέμπτη 
και λέγεται Τσικνοπέμπτη.
Η προέλευση αυτού του εθίμου φαίνεται 
να συνδέεται με τις βακχικές γιορτές των 
αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων, που θεω-
ρούσαν το φαγοπότι και το γλέντι ιεροτελε-
στία για την καλή ευφορία της γης την άνοιξη.
Η ημέρα της Πέμπτης επιλέχθηκε, σύμ-
φωνα με την ορθόδοξη παράδοση, δεν είναι 
τυχαία, αφού Τετάρτη και Παρασκευή δεν 
τρώμε κρέας είναι  ημέρες νηστείας.
Την Τσικνοπέμπτη ξεκινούν ουσιαστικά οι 
εκδηλώσεις της Αποκριάς, οι οποίες κορυ-
φώνονται με τα Κούλουμα την Καθαρά Δευ-
τέρα. Ανάλογες γιορτές υπάρχουν στη Γερ-
μανία (Schmutziger Donnerstag = Λιπαρή 
Πέμπτη) και στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ 
(Mardi Gras = Λιπαρή Τρίτη), που συνδυάζο-
νται με καρναβαλικές εκδηλώσεις.
Την Τσικνοπέμπτη, σφάζονται σε πολλά 
μέρη τα χοιρινά. Το Σάββατο της ίδιας εβδο-
μάδας, καθώς και τα δύο επόμενα Σάββατα, 
είναι αφιερωμένα στη μνήμη των πεθαμέ-
νων,  Ψυχοσάββατα.
Στην Πάτρα έχουμε το έθιμο της Κουλου-

ρούς. Η Γιαννούλα η Κουλουρού πιστεύει 
λανθασμένα πως ο Ναύαρχος Ουίλσον είναι 
τρελά ερωτευμένος μαζί της και πως έρχεται 
να την παντρευτεί. Γι’ αυτό ντύνεται νύφη και 
με τη συνοδεία των Πατρινών πηγαίνει να 
προϋπαντήσει τον καλό της στο λιμάνι. Γύρω 
της οι Πατρινοί διασκεδάζουν με τα καμώ-
ματά της.
Η Γιαννούλα ήταν υπαρκτό πρόσωπο, επρό-
κειτο για μια φτωχή γυναίκα της Άνω πόλης 
που έζησε στην περίοδο πριν τον Β' Παγκό-
σμιο Πόλεμο και κύρια δραστηριότητά της 
ήταν η πώληση κουλουριών που της εξα-
σφάλιζε τα προς το ζην. Ορισμένοι Πατρι-
νοί εκμεταλλευόμενοι την αφέλειά της και το 
ευφάνταστο του χαρακτήρα της, της έταζαν 
πως θα την παντρέψουν. Η σχετική φάρσα 
περιλάμβανε άφιξη του Ουίλσον με πλοίο 
στο λιμάνι και άνοδό του στην Άνω πόλη 
όπου θα τελούνταν και ο γάμος με τη Γιαν-
νούλα. Η εύπιστη κουλουρού υποδεχόταν 
τον υποτιθέμενο Ουίλσον, Ιούλσο όπως τον 
πρόφερε η ίδια, και που φρόντιζαν πάντα 
να τον ντύνουν με φράκο και ημίψηλο, αλλά 
ώσπου να αντιληφθεί την ειρωνεία της στιγ-
μής, το πλήθος των συγκεντρωμένων για 
το γάμο είχε διασκεδάσει με την ψυχή του. 
Το θέαμα επαναλήφθηκε αρκετές χρονιές. 
Προσωπικά δεν μ αρέσει που ο εξευτελι-
σμός μιας Πατρινιάς έγινε αποκριάτικο έθιμο 
αλλα ετσι είναι.

Ένας από τους πιο αγαπητούς 
Υπουργούς κυβερνήσεων στην 

Ελλάδα, ο κ. Τάκης Σκανδαλάκης 
από την Νέα Δημοκρατία, επίσημος 

προσκεκλημένος στο Τοροντο.

ΜΙΑ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΠΟΥ ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ

Στη φωτογραφία ο κ. Σκανδαλάκης με τον Δήμαρχο του Τορόντο κ. Τζον Τόρυ 
και τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτρη Καρύγιαννη

O Υπουργός κ. Σκανδαλάκης με τον Πρόεδρο της Βουλής του Οντάριο κ. Τεντ Άρνοτ και την Υπ. 
Υγείας Οντάριο κα Έφη Τριανταφυλλόπουλος

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Γ. Παπαδάκης, ο κ. Θ. Κουρτέσης, ο κ. Τ. Σκανδαλάκης και ο 
κ. Γ. Δημητρακόπουλος

Οι κύριοι Ν. Μαντάς, Γ. Σταματάκος, Τ. Σκανδαλάκης, Μ. Τζήκας και Χρ. Μαρτζώκας
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Δ
έκα επτά (17) ιερείς με τον 
Μητροπολίτη Σωτήριο και 
τον Διάκονο Χρήστο Βούλ-
γαρη, τέλεσαν βραδυνή Θ. 

Λειτουργία στην γιορτή της Αγ. Φιλο-
θέης, προστάτιδας της Φιλοπτώχου 
Καναδά, στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Τορό-
ντο, όπου υπάρχει και το παρεκκλή-
σιό της.
Κατά τη διάρκεια της Θ.Λειτουργίας 
έγινε η χειροτονία του Διακόνου Χρή-
στου Βούλγαρη σε Πρεσβύτερο.
Ήταν κατάμεστος ο Ι. Ναός του Αγ. 
Νικολάου με τη συμμετοχή του Εντιμ. 
Γε ν.  Προξένου της Ελ λάδας σ τον 
Καναδά κ. Β. Μαλιγκούδη, των Αρχό-
ν των του Οικουμεν ικού Πατριαρ-
χείου, της προέδρου της Φιλοπτώχου 
Αδελφότητας Καναδά κας Σ. Ρασσιά, 
των προέδρων όλων των φιλοπτώχων 
τμημάτων Τορόντο και περιχώρων και 
των ευλαβών χριστιανών.
Η Θ. Λειτουργία έγινε με βυζαντινή 
μεγαλοπρέπεια. Ο Διάκονος Χρήστος 
Βούλγαρης μίλησε συγκινητικότατα. 
Απήντησε πατρικά ο Μητροπολίτης 
Σωτήριος και έγινε η χειροτονία με 
πραγματική συμμετοχή και προσευχή 
όλων των ευλαβών χριστιανών.
Μετά τη Θ. Λειτουργία ακολούθησε 

δείπνο στο πολυτελέστατο κέντρο της 
Ι. Μητρόπολης, όπου υπήρξε αδια-
χώρητο. Παρεκάθησαν σ το δείπνο 
τετρακόσιοι πενήντα (450) άνθρω-
ποι και δυστυχώς, σχεδόν άλλοι τόσοι 
αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν.
Το δείπνο ήταν άριστα οργανωμένο 
από τον ιερατ. προϊσ τάμενο π. Φ. 
Πάπα, την πρόεδρο της Κοινότητας 
Αγ. Νικολάου κα Α. Σωτηροπούλου με 
το διοικητικό συμβούλιο και τη Φιλό-
πτωχο Αδελφότητα. Όντως αξίζουν 
θερμά συγχαρητήρια!
Στο δείπνο μίλησε μόνο ο Ευάγγε-
λος Σωτηρόπουλος Άρχων Οστιάριος 
του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. 
Αναφέρθηκε στην Αγ. Φιλοθέη, στο 
έργο της Φιλοπτώχου Αδελφότητας 
του Καναδά και σ την υπηρεσία του 
Μητροπολίτη Σωτηρίου. Ο Μητροπο-
λίτης Σωτήριος πριν να ευλογήσει τα 
περισσεύματα του δείπνου είπε ορι-
σμένα συγκινητ ικά, πατρικά λόγ ια 
και επειδή τυχαίνει να είναι τα γενέ-
θλιά του στη γιορτή της Αγ. Φιλοθέης, 
ανέφερε, ότι δεν γιορτάζει ούτε γενέ-
θλια, ούτε επετείους, αλλά παρακα-
λεί τους χριστιανούς να προσεύχονται 
γ ι’αυτόν και την Εκκλησία μας στον 
Καναδά.

Γιορτή Αγ. Φιλοθέης προστάτιδας 
Φιλοπτώχου Αδελφότητας Καναδά
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ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 
RESTAURANT SHOW ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ 

ΤΟ MAGIC WHITE ΤΟΥ κ. ΤΖΙΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Α
μερική – Καναδά χρόνια ατελείω-
τα καλύπτω επιχειρηματικές εκθέ-
σεις και αισθάνομαι πάντα υπερη-
φάνεια να βλέπω Έλληνες επιχειρη-

ματίες να προβάλουν τα κορυφαία προϊόντα 
τους μεταξύ των πιο διάσημων επιχειρημα-
τιών όλου του κόσμου. Ο κ. Τζίμης Αναστα-
σιάδης έχει κατορθώσει κι έχει αναρριχηθεί 
στο είδος του στις κορυφαίες θέσεις σε Αμε-
ρική και Καναδά.
Στο show (και φέτος) το περίπτερο του Magic 
White ήταν περικυκλωμένο από δεκάδες 

επισκέπτες που ήθελαν πληροφορίες για τα 
προϊόντα τους. Πάνω από δέκα πωλητές με 
τεράστια πείρα και χαμόγελο έλυναν κάθε 
απορία. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισ-
σότερο αλλά δεν μπορώ και να μην τονίσω 
ότι εκατοντάδες εστιατόρια, στα αεροδρόμια 
και κορυφαίες εταιρείες παίρνουν τα μηχα-
νήματα και τα σαπούνια από το Magic White 
κι είναι από τις ελάχιστες εταιρείες που έχουν 
service επτά ημέρες την εβδομάδα.
Συγχαρητήρια κ. Αναστασιάδη και συνεχί-
στε την υπέροχη δημιουργικής δουλειά σας.

Το περίπτερο του KRONOS FOODS Οι ιδιοκτήτες του Brazilian Coffee

Το περίπτερο του Brazilian Coffee

Οι κύριοι Θανάσης Κουρτέσης και Τζιμ Αναστασιάδης
Οι ιδιοκτήτες του Brazilian Coffee επισκεύτηκαν το περίπτερο του κ. Τζιμ Αναστασιάδη από το Magic White. Εκεί ήταν και 

ο κ. Θανάσης Κουρτέσης

Το Magic White για άλλη μία φορά έδωσε το παρών στο RC Show
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Δωρεά $100.000 για τη 
Θεολογική Ακαδημία 

Τορόντο

H 
αείμνηστη Κλεονίκη Γεωργου-
λή, άφησε σ τη διαθήκη της 
$100.000 δολάρια για τηΘεο-
λογική μας Ακαδημία. Ήδη η ε-

πιταγή έφθασε στη Θεολογική μας Ακα-
δημία. Ευχαριστούμε θερμά.
 Η Κλεονίκη Γεωργουλή γεννήθηκε στην 
Τρίγλια της Μ. Ασίας το έτος 1921. Μετα-
νάστευσε στον Καναδά με τους γονείς 
της και τα δύο της αδέλφια. Παντρεύτηκε 
τον Σαράντο Γεωργουλή, μετανάστη στον 
Καναδά από το Καστρί Κυνουρίας. Απέ-
κτησαν τρεις θυγατέρες οι οποίες με τις 
οικογένειές τους ζουν στο Edmonton και 
στο Calgary, Alberta.
 Η Κλεονίκη Γεωργουλή υπήρξε υπόδει-
γμα ελληνίδαςκαι ορθόδοξης χριστιανής. 
Ο Μητροπολίτης Σωτήριος την γνωρίζει 
από το έτος 1962 που ήταν ιερεύς στον 
Edmonton, Alberta. Υπηρετούσε τότε 
και την ιεραποστολική Κοινότητα του 
Saskatoon, Saskatchewan. Η Κλεονίκη 
πρωτοστάτησε στην ίδρυση της εκκλη-
σίας του Saskatoon και πάντοπτε συνερ-
γάσθηκε απόλυτα με την Ορθόδοξη 
Εκκλησία μας στον Καναδά. Υπεστήριξε 
την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά και τον 
ελληνισμό εξίσου δυναμικά. Υπήρξε στέ-
λεχος των Θυγατέρων της Πηνελόπης της 
οικογένειας ΑΧΕΠΑ και ανήλθε στα ανώ-

τατα αξιώματά της.
 Οι γονείς της, ιδιαίτερα η μητέρα της 
Αναστασία, ήσαν άγιοι άνθρωποι και ο 
σύζυγός της Σαράντος, ακραιφνής Έλλη-
νας και ορθόδοξος. Οι θυγατέρες της, 
Αναστασία, Χριστίνα και Βασιλεία με τις 
οικογένειές τους ακολουθούν τα ‘χνάρια 
τους.
 Ευχαρισ τούμε θερμά. Για τη μεγάλη 
δωρεά παρακαλούμε τον Τρισάγιο Θεό 
να αναπαύει την ψυχή της και τις ψυχές 
όλων των συγγενών της μεταξύ των 
αγίων και ευχόμαστε οι θυγατέρες της 
και οι οικογένειές τους να συνεχίζουν την 
παράδοσή τους.
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Έ
γινε με εξαιρετική επιτυχια το 8ο Πνευματικό τραπέζι με ομιλία πνευματική του 
Ιερού ναού μας Αγίου Γεωργίου Τοροντο στις24 Φεβρουαρίου 2019.
Κύριος ομιλητής ήταν ο εξοχοτατος Πρεςβης της Ελλάδας στον Καναδά 
κύριος Δημήτριος Αζεμοπουλος με θέμα: The Greek Language as a means of 

spreading  Christianity throughout the world-Η Ελληνική Γλώσσα ως όχημα διάδοσης 
του Χριστιανισμού ανα τον κόσμο
Οι πάντες τίμησαν την εκδήλωση με εγκαρδιότητα : πιστοί και μέλη όλων των εκκλη-
σιών και Συλλόγων ακόμα και από Hamilton, Νέοι και Νέες, ο Γενικός Πρόξενος Τορο-
ντο αξιογαπητος Βίκτωρας Μαλιγκουδης, Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας Καναδα 
κ.κ. Σωτήριος Αθανασούλας, ο ιερέας πατήρ Χαριδημος Σαρρης, όλοι οι δωρητές και 
ανάμεσα τους ο Δικηγόρος Νίκος Καπελος που έδωσε στο Δεσπότη μας την εφημερίδα 
Globe and Mail 1937 έτος αγοράς Αγίου Γεωργίου από εβραϊκή Συναγωγή και εγκαίνια 
1938 από το φωτό άλμπουμ του πατέρα κΚαπελου London Ontario. Πολύ συγκινητικά 
ενθύμια για το αρχείο του ναού μας.
Ζέστανε την ομήγυρη με παλιά ρομαντικά τράγουδια ο Δημήτρης μας ο πρέσβης μας 
συνοδευόμενος από Κώστα Τσιφλιδη Και χορωδία Ιωάννας Φλωρόπουλου.
Φωτογραφίες: Χριστινα Κουτσούγεραλ
Κλείνοντας το βιβλίο της συγγραφές Εφης Τσατσου δόθηκε δωρεάν στους προσκεκλη-
μένους έναντι μια δωρεάς για την αποπεράτωση της τςιμεντενιας ράμπας της Μητέρας 
Εκκλησίας για διευκόλυνση ατόμων με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένα άτομα
Στον πατέρα Τριαντάφυλλο ιερατικό προϊστάμενο μας, Τον προεδρο μας Γρήγορη 
Καρακολα, το Δ.Σ τη φιλόπτωχο, τους δωρητές των φαγητών και γλυσκιματων και την 
Άνθη για τα λουλούδια της και οποίο άλλο συντελεστή που παραλείψα
Ε Γ Κ Α Ρ Δ Ι Α   Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ω
 
Από Εφη Τσατσου
Δασκάλα ελληνικών στον Αι Γιωργη μας 
με πατέρα Τριαντάφυλλο Πορφυρη από το 1964

Με μεγάλη επιτυχία το 8ο Πνευματικό Τραπέζι 
του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου
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Karygiannis holds “Save The 
Grace” Town Hall Meeting 

600 show up

T
ORONTO – Jim Karygiannis, Councillor for Ward 
22, Scarborough-Agincourt, held a standing-
room only Town Hall meeting last evening 
with respect to the proposed closure of two 

departments at the Scarborough Hospital-Grace 
Birchmount Campus).  The capacity crowd heard from 
medical staff and the President of the Heathwood 
Ratepayers Association about the impact of the closure 
of the Obstetrics and In-Patient Pediatric Departments 
would have on the hospital and community.
“I am pleased to see such a large turnout.  It shows that 
people of our community really care what happens to 
their hospital.” said Mr. Karygiannis.  “I just wish that 
the CEO of the Scarborough Health Network was here 

to see how important the Grace is to us.” 
“Children in our community deserve to receive basic Pediatric care in their local community 
hospital. This is the standard of care in Toronto. In the entire GTA, there is no community hospital 
without Pediatrics and Obstetrics.” stated Pediatrician, Dr. Raymond Shu.  “Parents with sick 
children should not have to travel to another hospital to receive basic care.”
“I see grief and tragedy every day as an Emergency room physician caring for the critically ill 
residents of Scarborough.” said Dr. Lisa Salamon.  “My colleagues and I have reservations about 

the closing of the Pediatric and Obstetric Departments.  We want to stop this risky decision. The 
lives of women and children in North Scarborough should not be subjected to an absence of basic 
medical services.”
“The young mothers, children and seniors of our community deserve the same level of quality 
care at Birchmount Emergency as they would get at any other community hospital within 
GTA.” stated Denis Lanoue, President of Heathwood Ratepayers Association.  “It is unfair and 
unethical to plan to remove core essential services from our community hospital.”  Mr. Lanoue 
was speaking on behalf of 6 rate payers Associations, representing residents of Scarborough 
living north of 401.
“There is over 20000 thousand new units scheduled to be built in Scarborough-Agincourt in 
the immediate future.” Mr. Karygiannis stated. “There will be over 50,000 new residents added 
north of the 401 in my ward alone.  The Hospital administration is ignoring this fact and is not 
taking the on-going needs of the old and new residents into consideration.”
At the end of the meeting, those in attendance were asked to take a Petition, which will be 

presented in the Ontario Legislature, and circulate it among their family, friends and neighbours.
“We ran out of Petitions!  Even I did not anticipate such a large crowd.” stated Mr. Karygiannis.  
“However, all people have to do is call my Constituency Office at 416-321-2788 and we will 
deliver the Petition to them.  Tonight was the beginning of the “Save The Grace” campaign.  I am 
prepared to fight for our hospital and do everything in my power to keep it a full service hospital”
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TO KOLONAKI GROUP έφερε την Σαντορίνη 
λίγο πιο κοντά μας !

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Φ
υσικά μέσω των κρασιών που παράγονται στο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. 
Ωραία θα ήταν αν είχαμε και τον καιρό της Σαντορίνης αλλά μέχρι στιγμής το 
Kolonaki Group και ο κ. Στηβ Κριάρης υποσχέθηκε ότι η γεύση των κρασιών θα 
μας ζεστάνει τις κρύες μέρες και νύχτες που έχουμε εδώ στον Καναδά. 

Σε μία πολύ όμορφη ατμόσφαιρα στο εστιατόριο MEZES ο κ. Κριάρης μας παρουσίασε τα 
κρασιά Σαντορίνης Assyrtiko, Nykteri, Assyrtiko Grande Reserve και VinSanto πάντα συνο-
δευόμενο από υπέροχα μεζεδάκια που ταίριαζαν άψογα στην γεύση των κρασιών. Ακόμη, 
ο κ. Κριάρης μας εξήγησε με χαρισματικό τρόπο την ιστορία των κρασιών αυτών, όπως πχ 
πως φτιάχνονται αλλά και την προέλευση τους και πραγματικά χαθήκαμε σε μια πανδαισία 
γεύσεων. Εάν θέλετε κι εσείς να τα δοκιμάσετε, μπορείτε να τα βρείτε στο LCBO και ειδικό-
τερα σε αυτό της Danforth. 
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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

Στιγμιότυπα από τα 60 χρόνια ζωής του Συλλόγου Λακωνίας «Ο Λεωνίδας»

Ο Γιάννης Τσαρούχης με τη θρυλική εικόνα Παναγία της Νίκης που ζωγράφισε 
στο Αλβανικό μέτωπο

H Λεωφόρος Κηφισιάς φωτογραφημένη μεταξύ 1925 & 
1935 Σπάνια λήψη με όλα τα κτήρια που υπήρχαν σε αυτά 

τα οικοδομικά τετράγωνα

Αιόλου και Στοά Ανδριανού 1903 H Αλίκη Βουγιουκλάκη και η Ζωή Λάσκαρη
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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

KΥΡΙΑ 
ΜΟΡΦΩΜΕΝΗ & ΕΥΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ 

Ζητεί γνωριμία με καλλιεργειμένο 
κύριο 60-67 ετών για σοβαρή 

γνωριμία κι ότι προκύψει.

Επικοινωνία με email:
maroulla9963@yahoo.com

AMEΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ/ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ
ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΝΑ ΒΟΗΘΑΕΙ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΜΑΤΙΟ
ΚΑΙ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΤΗΛ. 416.247.3969

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΗΣ
ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟ ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ AJAX
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΤΗΛ. 647-241-2929
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Η 
Αστυνομία κλήθηκε να ερευνήσει τις συνθήκες θανάτου ενός 21χρονου ο οποίος 
βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του την Τετάρτη το βράδυ. Το θύμα έφερε βαριά τραύ-
ματα στο σώμα του, παρόλα αυτά οι αρχές δεν διευκρινίζουν τι προκάλεσε τον 
τραυματισμό του. Την επόμενη ημέρα οι αρχές συνέλαβαν ένα 18χρονο σε σχέση 

με την υπόθεση, τον Mohammad Khan, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για δολοφονία 
δευτέρου βαθμού.

Μ
άλιστα η ισχύς ξεκινά από τις 
9 Μαρτίου. Συγκεκριμένα τα 
παιδιά ηλικίας 12 ετών ή νεό-
τερων θα είναι σε θέση να τα-

ξιδέψουν δωρεάν στο GO Transit και οι υ-
πεύθυνοι θεωρούν ότι αυτή η πολιτική θα 
αυξήσει τα έσοδα. Η προηγούμενη πολιτι-
κή ήθελε τα παιδιά έως πέντε ετών να τα-

ξιδεύουν δωρεάν ενώ τα παιδιά έως 12 έ-
πρεπε να πληρώσουν εισιτήριο μειωμένο 
κατά 50%. «Στο κάτω-κάτω όλα αυτά γίνο-
νται για να βάλουμε περισσότερα χρήματα 
στις τσέπες των ανθρώπων και να αναβαθ-
μίσουμε αυτές τις αμαξοστοιχίες», δήλω-
σε ο υπουργός Μεταφορών του Οντάριο, 
Jeff Yurek.

Η 
πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης 
του Καναδά κατηγόρησε την Τε-
τάρτη το περιβάλλον του Πρωθυ-
πουργού,Τζάστιν Τριντό ότι της 

άσκησε «ανάρμοστες» πιέσεις προκειμέ-
νου να φροντίσει ο καναδικός όμιλος SNC-
Lavalin, ο οποίος ενεπλάκη σε σκάνδαλο δι-
αφθοράς στη Λιβύη, να μην προσαχθεί σε 
δίκη. Η πρώην Υπουργός των Φιλελεύθε-
ρων εκφράστηκε για πρώτη φορά δημόσια 
για την υπόθεση αφότου ξέσπασε το σκάν-
δαλο, πριν από τρεις εβδομάδες. Οι δηλώ-
σεις της ενδέχεται να επιδεινώσουν αυτήν 
που χαρακτηρίζεται ήδη η χειρότερη κρίση 
στη διάρκεια της θητείας του Τζάστιν Τρι-
ντό, που οδήγησε στην παραίτηση της Ου-
ίλσον-Ρέιμπουλντ αλλά και του πιο στενού 
του συνεργάτη και προσωπικού του γραμ-
ματέα. «Μεταξύ του Σεπτεμβρίου και του 
Δεκεμβρίου του 2018, δεχόμουν συνεχείς 
πιέσεις από μέρους πολλών προσώπων στις 
τάξεις της κυβέρνησης για να επέμβω πολι-
τικά (...) και με ανάρμοστο τρόπο, ώστε να 
υπάρξει φιλικός διακανονισμός (της καναδι-
κής δικαιοσύνης) με την SNC-Lavalin», αφη-
γήθηκε η Ουίλσον-Ρέιμπουλντ ενώπιον της 
επιτροπής της καναδικής Βουλής.

ΔΩΡΕΑΝ εισιτήριο για τα παιδιά στο 
GO TRANSIT

Η Ουίλσον-Ρέιμπουλντ «καίει» τον Τριντό, 
παραδέχτηκε ότι την πίεσαν…

Ο Καναδάς συνεργάζεται με την NASA 
για να επιστρέψει στην Σελήνη

Ο 
Καναδάς ενώνει τις δυνάμεις 
του με τη NASA με στόχο να 
επιστρέψει στη Σελήνη, ενώ θα 
πάρει μέρος και στον σχεδια-

σμό του σταθμού Gateway, που θα απο-
τελέσει εφαλτήριο για τις επανδρωμένες 
αποστολές στο φεγγάρι, όπως ανακοί-
νωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Τζάστιν 
Τριντό. «Ο Καναδάς θα πάει στη Σελήνη» 
είπε ο πρωθυπουργός της χώρας, κατά τη 
διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στην 
έδρα της Καναδικής Διαστημικής Υπηρε-
σίας (ASC), στα περίχωρα του Μόντρεαλ. 
Η ASC θα παράσχει ένα «έξυπνο ρομπο-
τικό σύστημα», το Canadarm 3, «που θα 
αναλαμβάνει εργασίες επιδιόρθωσης και 
συντήρησης στον σταθμό Gateway» διευ-
κρίνισε ο Καναδός πρωθυπουργός. Με 
έναν ίδιο καναδικό ρομποτικό βραχίονα 
είναι εξοπλισμένος αυτή τη στιγμή ο Διε-
θνής Διαστημικός Σταθμός (ISS). Η Nasa 
στοχεύει σε μια επιστροφή των αστρο-
ναυτών στη Σελήνη το 2028, ήτοι 56 χρό-
νια μετά τον Τζιν Σέρναν, τον τελευταίο 
άνθρωπο που πάτησε στην επιφάνεια του 
φεγγαριού, στην αποστολή του Apollo 17. 
Όπως εξήγησε ο Τζάστιν Τριντό, η συμμε-

τοχή του Καναδά σε αυτό το σχέδιο εντάσ-
σεται στο πλαίσιο της «νέας διαστημι-
κής στρατηγικής» της χώρας του, για την 
οποία θα επενδυθούν 2,05 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια Καναδά (1,4 δισεκατομμύρια 
ευρώ) σε διάστημα 24 ετών.

Συνελήφθη 18χρονος για 
δολοφονία στην Oshawa
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LIFE

Eva Padlock: 
άλλο νόημα

Η γυναίκα-ορισμός 
της μεσογειακής 
ομορφιάς, η γυναίκα 
που παίρνει τη θέση 
της Μπελούτσι, 
η Εύα Πάντλοκ 
κάνει format στον 
εγκέφαλο.

Είναι η γυναίκα 
που θα μπορούσε 
να κάνει delete σε 
«έγγραφα» και 
«εικόνες» που 
έχετε στο μυαλό 
σας. Με λίγα λόγια 
να καταλάβει τη 
μνήμη σας και να 
μην υπάρχει χώρος 
για τίποτε άλλο. Και 
μόλις αποφασίσει να 
σας αφήσει για λίγο 
καιρό θα υπάρχει 
ένα μεγάλο κενό. 
Κενό που ούτε ο 
καλύτερος τεχνικός 
υπολογιστών δε θα 
μπορούσε να στο 
γεμίσει.
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Ο 
α δ ε ρ φ ό ς 
της γνωστής 
τραγουδί-
στριας, Αγ-

γελικής Ηλιάδη και 
personal trainer, μίλη-
σε στην κάμερα και α-
νέφερε χαρακτηριστι-
κά πως έχει βαρεθεί 
να τον αποκαλούν όλοι 
«αδερφό της Αγγελικής 
Ηλιάδη».
Μάλιστα, ο ίδιος, δεν 
δίστασε να αποκαλύψει 
το πρόγραμμα γυμνα-
στικής που ακολουθεί 
η αδερφή του και έχει 
χτίσει αυτό το κορμί.
«Τις περισσότερες 
φορές που κάνει η 
αδερφή μου προπό-
νηση, δουλεύει πάρα 
πολύ σκληρά. Πρέ-
πει να αποκτήσει ένα 
σώμα πάρα πολύ 
δυνατό. Κάνει προπό-
νηση αντιστάσεων ή με 
το βάρος του σώματος 
εναλλακτικά και βλέ-
πει γρήγορα αποτελέ-
σματα».

Η Ελληνίδα 

σεξοβόμβα που 

τρέλανε το Instagram

Η “καυτή” Νάντια Δούκα είχε 
απασχολήσει το ελληνικό 
κοινό μέσω της παρουσίας της 
σε παλαιότερη εκπομπή του 
Σεφερλή, ενώ το τελευταίο διά-
στημα ασχολείται με το επαγ-
γελματικό τραγούδι.
Ο τρόπος, ωστόσο, με τον 
οποίο σχεδόν σε καθημε-
ρινή βάση απασχολεί τους 
θαυμαστές της είναι μέσα 
από τις φωτογραφίες της στο 
Instagram, οι περισσότερες εκ 
των οποίων είναι ιδιαιτέρως 
καυτές.

Ο Σάκης Τανιμανίδης 

υποδέχτηκε τη γυναίκα 

του στον Άγιο Δομίνικο

Η Χρίστινα Μπόμπα είχε προα-
ναγγείλει ότι ετοίμαζε βαλίτσες 
για Άγιο Δομίνικο και να που 
έφτασε στον προορισμό της. 
Τόσο η ίδια όσο και ο σύζυ-
γός της Σάκης Τανιμανίδης ενη-
μέρωσαν τους διαδικτυακούς 
τους φίλους μέσα από τα social 
media για την πολυαναμενό-
μενη άφιξη.

Η σέξι ηθοποιός προκαλεί 
πανικό στις παραλίες. Δεν 
υπάρχουν λόγια. Τρομερά 
οπίσθια η Βίκυ Κάβουρα με 
κορδόνι θάνατο!

Η Βίκυ Κάβουρα είναι από τις 
πιο σέξι ηθοποιούς της νέας 
γενιάς. Έχει παίζει σε αρκετά 
επιτυχημένα σήριαλ τα τελευ-
ταία χρόνια και έχει αποδεί-
ξει ότι εκτός από ομορφιά 
διαθέτει και ταλέντο.

Κώστας Ηλιάδης: Έχω βαρεθεί 
να με αποκαλούν «αδερφό της 
Αγγελικής Ηλιάδη»

Η γυμνή φωτογραφία 
μπροστά στον καθρέφτη

Ελληνίδα ηθοποιός 

με κορδόνι… θάνατο

Η 
Κατερίνα Στικούδη μίλησε στην κάμε-
ρα της εκπομπής «Ευτυχείτε» και το-
ποθετήθηκε για τη φημολογούμενη 
εγκυμοσύνη της.

Η δημοφιλής performer, που τη φετινή τηλεο-
πτική σεζόν συμμετέχει στο «Your Face Sounds 
Familar» του ΑΝΤ1 ξεκαθαρίζει τα πράγματα 
λέγοντας:

«Τον τελευταίο χρόνο λέγεται ότι είμαι έγκυος, 
καλό είναι όταν βγαίνει κάτι να το έχει ψάξει ο 
δημοσιογράφος πρώτα. Από την άλλη αν απο-
φασίσω να μείνω έγκυος δεν θα το δηλώσω».

Ακόμη, αναφέρθηκε και στη μερίδα του κόσμου 
που δεν είναι αποτελεί κοινό της, λέγοντας: 
«Πάντα θα υπάρχουν αυτή που δεν θα σε γου-
στάρουν, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους»

Κατερίνα Στικούδη: Ξεκαθαρίζει on camera 
για τη φημολογούμενη εγκυμοσύνη της

Η 
Ιωάννα Μπέλλα 
φωτογραφήθη-
κε με «καυτά» ε-
σώρουχα για ε-

ταιρία ενδυμάτων και προ-
κάλεσε απανωτά… εγκε-
φαλικά στα social media.
Η σταρ Ελλάς 2018 δημο-
σίευσε φωτογραφία στον 
προσωπικό της λογαρια-
σμό στο Instagram φορώ-
ντας μόνο τα… απαραί-
τητα, κάτω και πάνω εσώ-
ρουχο, καθώς και μία 
πετσέτα στο κεφάλι, στο 
πλαίσιο καμπάνιας της 
εταιρίας που δραστηρι-
οποιείται στο χώρο της 
μόδας και της ένδυσης.
Όπως ήταν φυσιολογικό, 
η Ιωάννα Μπέλλα αποθε-
ώθηκε από τους χιλιάδες 
ακόλουθους της, οι οποίοι 
έσπευσαν να σχολιάσουν 
την εντυπωσιακή εμφά-
νιση της μελαχρινής καλ-
λονής, η οποία «αναστα-
τώνει» το ανδρικό κοινό 
φορώντας «καυτά» εσώ-
ρουχα.
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Η 
Charlie Riina κα-
τάφερε μέσω των 
social media να 
γίνει διάσημη και 

να μεταπηδήσει με ευκολία 
στις επαγγελματικές φω-
τογραφίσεις. Το μελαχρινό 
μοντέλο έχει καταγωγή από 
την Πολωνία, ενώ τελευταία 
μένει μόνιμα στον Καναδά.

Με εξώφυλλα στα μεγαλύ-
τερα αντρικά περιοδικά, η 
Charlie ανέβασε γρήγορα 
τις μετοχές της στο χώρο του 
μόντελινγκ, καθώς ξέρει πώς 
να τραβάει τα βλέμματα του 
ανδρικού πληθυσμού πάνω 
της. Η 34χρονη καλλονή πρό-
σφατα φωτογραφήθηκε για 
γνωστή εταιρία εμφιαλωμέ-
νου νερού δείχνοντας το καλ-
λίγραμμο κορμί της μέσα σε 
ένα αποκαλυπτικό μαύρο- 
τιγρέ μπικίνι. 

Η 
Lady Gaga και ο 
Bradley Cooper 
έκλεψαν την πα-
ράσταση στα Ό-

σκαρ 2019 με τον μοναδι-
κό τρόπο που ερμήνευσαν 
το «Shallow», το οποίο 
πήρε βραβείο καλύτερου 
τραγουδιού. Όλοι σχολία-
σαν την απίστευτη χημεία 
τους και τον ερωτισμό που 
έβγαλαν πάνω στη σκηνή 
που όπως φαίνεται δεν ή-
ταν ένα απλά σκηνοθετικό 
εύρημα. Τα δημοσιεύμα-
τα μετά την live εμφάνισή 
τους έκαναν λόγο για κάτι 
παραπάνω από μια απλή 
συνεργασία αφού τα τρυ-
φερά αγγίγματα, οι ματιές 
όλο νόημα και οι αγκαλιές 
μεταξύ του Μπράντλεϊ 
Κούπερ και της Lady Gaga 
συνεχίστηκαν στο party 
που ακολούθησε.Στο φω-
τογραφικό υλικό που δη-
μοσίευσε η «Daily Mail» οι 
πρωταγωνιστές της ταινίας 
«A star is born» φαίνονται 
να αγκαλιάζονται και να ψι-
θυρίζουν ο ένας στον άλ-
λον μπροστά στα μάτια της 
Ιρίνα Σάικ, η οποία συνό-
δευσε τον αγαπημένο της 
στην οσκαρική βραδιά.

Όλοι μιλούν για τον ερωτισμό του 
Μπράντλεϊ Κούπερ

Λ
οιπ όν η 
π α γ κ ό -
σμια κοι-
νή γνώμη 

κρατά την αναπνοή 
της καθώς παρακο-
λουθεί τις εξελίξεις 
στο σκάνδαλο Khloe 
Kardashian-Tr istan 
Thompson, και την α-
πιστία του δεύτερου 
(πάλι) με την κολλητή 
της Kylie Jenner, Jordyn 
Woods.
Το… ευάλωτο αυτό 
κορίτσι λοιπόν, είπε να 
σπάσει τη σιωπή του 
και να πει τα πράγματα 
με το όνομά τους. Βγήκε 
λοιπόν σε event για το 
λανσάρισμα των… βλε-
φαρίδων της (Εylure), 
πήρε το μικρόφωνο και 
είπε τα εξής: «Εν μέσω 
όλων αυτών που συμβαί-
νουν, τα οποία είναι όλα 
αληθινά, αλλά ακόμα πιο 
αληθινή είναι η Eylure».

H Charlie Riina ποζάρει με το 
πιο μικροσκοπικό μπικίνι της 

Το κορίτσι με τα τατουάζ

Τ
ο μοντέλο από την Αγγλία έχει 
μεγάλη αδυναμία στα τατου-
άζ κι έχει φροντίσει να καλύ-
ψει ένα μεγάλο μέρος του καλ-

λίγραμμου κορμιού της με σχέδια που 
όλα έχουν για εκείνη ιδιαίτερο νόημα 
και σημασία.

Η Lauren Houldsworth είναι ένα σέξι 
κορίτσι, με εντυπωσιακά χαρακτηρι-
στικά, καλλίγραμμο κορμί και πλού-
σ ιο μπούσ το. Ωσ τόσο, πρόκειται 
για μία περίπτωση που έχει διχάσει 

το ανδρικό κοινό, μιας και τα πολλά 
τατουάζ δεν αρέσουν σε όλους και δεν 
είναι λίγοι εκείνοι που τη βρίσκουν 
υπερβολική.

Το 28χρονο μοντέλο είναι επίσης 
φωτογράφος, ενώ έχει δικό της κανάλι 
στο YouTube, όπου μεταξύ άλλων δίνει 
συμβουλές ομορφιάς. Ο λογαριασμός 
της στο Instagram μετράει σχεδόν 1 
εκατ. followers, ενώ η ίδια φροντίζει 
να ανεβάζει συχνά σέξι φωτογραφίες 
από την καθημερινότητά της.

Η Jordyn Woods μόλις μίλησε για το 
σκάνδαλο απιστίας Khloe-Tristan
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Ταξιδεύουμε στο κουκλίστικο, 
μινιόν νησάκι κάτω από την 
Κέρκυρα και κάνουμε μια 
μεγάλη βουτιά στα δροσερά και 
πεντακάθαρα νερά του, αλλά και 
στον ιδιαίτερο... κόσμο του.

Β
άλε με λίγο στο κλίμα των εξωτι-
κών Παξών». Κυριακή βράδυ, μό-
λις έχω γυρίσει, κουρασμένη, πει-
νασμένη, με δέρμα πουά από τα 

τσιμπήματα (κάθε εξωτικό μέρος έχει τα 
κουνούπια του, τα παξινά είναι ξεδιάντρο-
πα). «Δύσκολα μου βάζεις...» Από πού να 
το πρωτοπιάσω; Οι Παξοί είναι ένα κουκλί-
στικο, μικρό νησί κάτω από την Κέρκυρα, 
καταπράσινο, γεμάτο ψηλές ελιές (ποικιλία 
διαφορετική από τη συνηθισμένη που φύ-
τεψαν οι Ενετοί). Οι βασικές συνοικίες είναι 
ο Γάιος, ο Λογγός, η Λάκκα και τα Μαγα-
ζιά και το υπόλοιπο νησί αποτελείται από 
μικροοικισμούς με οικογενειακά τοπωνύ-
μια σε -άτικα, όπως Μπογδανάτικα, Βλα-
χοπουλάτικα, Ζενεμπισάτικα, Κλωνάτικα, 
Αντζουλάτικα. Κέντρο των Παξών είναι ο 
Γάιος (αν το διαβάσει Λακιώτης αυτό, μάλ-
λον θα... ξινίσει· και όμως, είναι αλήθεια), 
ένα παραθαλάσσιο χωριό με κεραμόσπιτα 
και ατμοσφαιρικά νεοκλασικά ξεφτισμένου 
μπορντό και μαραζωμένης ώχρας.
Τι εντυπωσιακό έχει το νησί; Λιθόστρωτα, 
σκαλινάδες, παμπάλαιες στέρνες, την πορ-
τοκαλί δίτρουλη εκκλησία της Υπαπαντής 
και το ψηλό καμπαναριό, που στέκεται 
δίπλα της σαν τζέντλεμαν, συνοδευόμενα 
από το μύθευμα μιας εικόνας που μετα-
κινήθηκε μόνη της, παραβιάζοντας τους 
νόμους της Φυσικής, για να υποδείξει 
στους ανθρώπους την τοποθεσία κατα-
σκευής της εκκλησίας. Την ιστορική, ανα-
παλαιωμένη ροζ υδατοδεξαμενή και μια 
σειρά από κτίσματα που χρηματοδότησε 
ο Συγγρός προ αμνημονεύτων ετών και 
μέχρι σήμερα διατηρούν το πιο μοιραίο 
βλέμμα (πρώην σχολεία που πλέον στε-
γάζουν το Μουσείο Παξών, το Ιστορικό 
Αρχείο κ.ά.). Εξίσου εντυπωσιακή με τα 
αξιοθέατα είναι και μια ματιά στα ονόματα 
των παραλιών της ανατολικής ακτογραμ-
μής, που ηχούν σαν... κρεσέντο ανατρι-
χίλας! Εντάξει, το Κλωνί-Γουλί, το Καμίνι, 
η Κακιά Λαγκάδα. Πού να βρω, όμως, το 
σθένος να βουτήξω στην Πνιγμένη; Λίγο 
πιο πάνω, ευτυχώς, η θάλασσα γλυκαίνει, 
γίνεται Κήπος και Κηπιάδι.
Οι Παξινοί; Εχουν τον δικό τους τρόπο 
να αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα. 
Επί μία ώρα καθισμένη σε καφενείο της 
Λάκκας, βλέπω έναν ηλικιωμένο Αγγλο 
να πιάνει το τραπεζάκι απέναντί μου, να 
παραγγέλνει την πρωινή του μπίρα, παρα-
δίπλα τη Μαριάνθη και την Ιωάννα, δύο 
δίχρονα κοριτσάκια με καστανά μπουκλά-
κια, να παίζουν με τα ποδήλατά τους, η 
Ιωάννα να τραβάει τα μαλλιά της Μαριάν-
θης, η Μαριάνθη να μένει άγαλμα, να τις 
τρώει, να επεμβαίνει η γιαγιά, ο Αγγλος 
να τελειώνει τη δεύτερη μπίρα του και να 
φεύγει, και ο ξεναγός μου ακόμα να μην 
έχει φανεί! Εκτός από την επιβεβαιωμένη 

(!) ραθυμία τους στα ραντεβού, λοιπόν, η 
αλήθεια είναι ότι οι ντόπιοι φαίνονται ιδι-
όρρυθμοι. Πώς να μην είναι; Ζουν σε ένα 
μινιόν νησί με μοναδική απασχόληση τον 
τουρισμό, το χειμώνα ολομόναχοι τρώγο-
νται με τα ρούχα τους, το καλοκαίρι τρώνε 
μια ανάστροφη από το πλήθος που απαιτεί 
τρίμηνο πάρτι! Η διαφορά ανάμεσα στις 
δύο εποχές είναι μεγάλη...
Η καθημερινή τριβή σε ένα τόσο μικρό 
μέρος λειτουργούσε, μάλιστα, επί χρόνια 
αποτρεπτικά ως προς το να υλοποιηθεί 
το σχέδιο μιας ντόπιας ναυτιλιακής εται-
ρείας (ιδέα που κυκλοφορεί από τη δεκα-
ετία του ’80) - παρ’ όλα αυτά, έξω από το 
κτίριο συνελεύσεων του δημοτικού συμ-
βουλίου διαβάζω σκόρπιες φράσεις μιας 
ανακοίνωσης σχετικά με την «παρουσίαση 
μελέτης για την αγορά καραβιού παξινών 
συμφερόντων από εταιρεία κατοίκων του 
νησιού», υπογεγραμμένη από την «προ-
σωρινή επιτροπή». Η ιδέα είναι όλοι οι 
Παξινοί, ανάλογα με τις δυνατότητες του 
καθενός, να χρηματοδοτήσουν ένα σύγ-
χρονο φεριμπότ που θα συνδέει τους 
Παξούς με την Ηγουμενίτσα και, βέβαια, 
να αποκομίσουν συλλογικά και τα ανάλογα 
κέρδη. Ξανάνοιξε, λοιπόν, το πορτάκι και 
μακάρι η θεωρία να γίνει αυτήν τη φορά 
και πράξη.

Άφιξη στον Γάιο
Φτάνον τας σ τους Παξούς, το πρώτο 
πράγμα που θα δείτε είναι ο Γάιος, η πρω-
τεύουσα του νησιού, ο οποίος προστατεύ-
εται φυσικά από δύο νησάκια, την Πανα-
γιά και τον Άγιο Νικόλαο και σχηματίζει 
ένα εντυπωσιακό φιορδ αλλάζοντας την 
κλασική εικόνα λιμανιού που έχουμε στο 
μυαλό μας.
Ο Γάιος, όπως και όλο το νησί, χαρακτηρί-
ζεται από πυκνή βλάστηση και παραδοσι-
ακά σπίτια με κεραμίδια, που συμβάλλουν 
στο να διατηρείται η αυθεντικότητα του 
τόπου, παρά την τουριστική ανάπτυξη. Τα 
περισσότερα καταστήματα εστίασης και 
διασκέδασης βρίσκονται σε αυτή την περι-
οχή, με πολλά από αυτά να «περικυκλώ-
νουν» την ενετική πλατεία.

Στον Γάιο θα βρείτε και το κάστρο του Άη 
Νικόλα, στην ομώνυμη νησίδα, το Μονα-
στήρι της Παναγίας στο νησάκι, το Μου-
σείο Παξών όπου φιλοξενείται το ψήφι-
σμα για την προσάρτηση των Επτανήσων 
στο Ελληνικό κράτος το 1864, ενώ για 
μακροβούτια σας περιμένουν οι καταγάλα-
νες παραλίες -ή αλλιώς «σπιάντζες» στην 
τοπική διάλεκτο με τις ιταλικές καταβο-
λές- Κλωνί Γουλί, Καμίνι, Κακή Λαγκάδα. 
Αυτό που πρέπει να έχετε υπόψη στους 
Παξούς, είναι ότι στις περισσότερες παρα-
λίες θα πρέπει να ξεχάσετε την άμμο και 
να περάσετε από πλήθος μεγάλων πετρών 
μέχρι να βουτήξετε στα κρυστάλλινα τιρ-
κουάζ νερά, τα οποία περιτριγυρίζουν όλο 
το νησί.

Τα υπόλοιπα χωριά
Στους Παξούς μπορείτε να πάρετε το 
αυτοκίνητό σας για περισσότερη άνεση, 
μπορείτε όμως και να τους γυρίσετε με 
τα καραβάκια που κάνουν το γύρο του 
νησιού ξεκινώντας από το Γάιο ή να νοικι-
άσετε με την παρέα σας ένα μικρό σκαφάκι 
και να ξεκινήσετε τη δική σας περιπέτεια.
Η Λάκκα, το δεύτερο μεγαλύτερο χωριό 
του νησιού σάς περιμένει στα βόρεια, 
περίπου 8 χιλιόμετρα από τον Γάιο, συνε-
χίζοντας στο ίδιο μοτίβο με τα λευκά, 
παραδοσιακά σπίτια, τα πλούσια δέντρα 
και τα τιρκουάζ νερά. Εκεί μην παραλεί-
ψετε να κάνετε τη βουτιά σας στο Μονο-
δένδρι (στο δρόμο ανάμεσα σε Λάκκα και 
Λογγό), υπό τους ήχους καλοκαιρινής μου-
σικής (όχι trendy μπιτάκια) από το beach 
bar (με δωρεάν ξαπλώστρες). Αν πάρετε 
το δρόμο που πηγαίνει προς το Φάρο και 
κάνετε παράκαμψη δεξιά, θα δείτε τον 
εντυπωσιακό, ύψους 32 μέτρων, πέτρινο 
φάρο του 1832.
Ο τρίτος μεγαλύτερος οικισμός των Παξών 
είναι ο Λογγός, στα 5 χιλιόμετρα από τον 
Γάιο, στα ανατολικά του νησιού, χτισμένος 
σε ένα μικρό κόλπο. Το τοπίο είναι από-
λυτα γραφικό με παραδοσιακή αρχιτεκτο-
νική των Επτανήσων και πολλά βενετσι-
άνικα στοιχεία. Εκεί μπορείτε να γευμα-
τίσετε σε κλίμα ηρεμίας στις ψαροταβέρ-

νες και να κάνετε τη βόλτα σας απολαμβά-
νοντας τις ομορφιές του τόπου. Μπάνιο 
στον Λογγό θα κάνετε στην παράλια του 
Λεβρεχιού και τα Μαρμάρια, ενώ αξίζει να 
κάνετε μια βόλτα και στο εργοστάσιο (ελαι-
οτριβείο, σαπωνοποιεία) του Ανεμογιάννη 
στην άκρη του οικισμού, με το άγαλμα της 
θεάς Αθηνάς στην είσοδό του, που σταμά-
τησε να λειτουργεί το 1980.
Τα Μαγαζιά είναι άλλος ένας μικρός οικι-
σμός στο κέντρο του νησιού που παλαι-
ότερα ήταν η πρωτεύουσα. Βρίσκεται στο 
δρόμο που ενώνει τον Γάιο με τον Λογγό κι 
αξίζει μια επίσκεψη για να απολαύσετε τη 
μαγευτική θέα του ηλιοβασιλέματος από 
την τοποθεσία Ερημίτης στην εκκλησία 
των Αγίων Αποστόλων.
Ο παλαιότερος οικισμός του νησιού είναι 
ο Οζιάς με τα ερείπια της παλαιοχριστια-
νικής βασιλικής του Αγίου Στεφάνου. Η 
παραλία στο Μογγονήσι, στο νότιο τμήμα 
των Παξών, θα σας φανεί παράδεισος, 
αφού είναι η μοναδικής αμμώδης παρα-
λία.

Αντίπαξοι: σε φόντο φωσφορού-
χου τιρκουάζ
Αν φτάσετε μέχρι τους Παξούς και δεν 
πάρετε το καραβάκι από το Γάιο για να 
πάτε στους Αντίπαξους, θα έχετε διαπρά-
ξει ένα μεγάλο σφάλμα. Ο λόγος είναι ότι 
οι δύο παραλίες που βρίσκονται εκεί, η 
Βρίκα και το Βουτούμι μοιάζουν βγαλμέ-
νες από παραμύθι. Το χρώμα τους είναι 
έντονο τιρκουάζ που συνδυάζεται με τη 
λευκή άμμο (εδώ το σκηνικό αλλάζει από 
τις πέτρες των Παξών) και το πράσινο στο 
φόντο δημιουργεί ένα απίστευτο θέαμα. 
Αν και τα πολλαπλά σκάφη που καταφτά-
νουν καταστρέφουν σε ένα βαθμό την 
αγνή αυτό το φυσικό συνδυασμό χρω-
μάτων, οι Αντίπαξοι είναι πραγματικά το 
μέρος που δεν θα ξεχάσετε εύκολα.
Αν πεινάσετε, δυο ταβέρνες, η μία εκ των 
οποίων ψηλά στο λόφο με πανοραμική θέα 
στον κόλπο, είναι έτοιμες να ικανοποιή-
σουν τις γαστριμαργικές σας επιθυμίες, 
πριν ξαναγυρίσετε στη βάση σας, τους 
ονειρεμένους Παξούς.

Παξοί: Bουτιές σε κρυστάλλινα νερά
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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

Μπακαλιορο-
κεφτεδες  
ούζου 

Άρωμα Κουζίνας
ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ

ΥΛΙΚΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
 ª 1. Κομματιάζετε το μπακαλιαρο αφού τον έχουμε βράσει και τον αναμειγνύετε 

με τα κρεμμύδια,τις λιωμένες πατάτες, το σκόρδο, τα αυγά, τρεις κουταλιές της σούπας 
ελαιόλαδο, το μαϊντανό, τη ρίγανη, το ούζο ,το αλάτι και το πιπέρι.

 ª 2. Ζυμώνετε το μείγμα και το πλάθετε σε 24 μικρούς κεφτέδες. Πασπαλίζετε τους 
κεφτέδες με αλεύρι και τους αφήνετε στο ψυγείο για 30΄ να σφίξουν.

 ª 3. Ζεσταίνετε αρκετό λάδι σε ένα βαθύ αντικολλητικό τηγάνι και τηγανίζετε τους 
κεφτέδες μέχρι να ροδίσουν από όλες τις πλευρές. Τους αφήνετε να στραγγίσουν σε 
απορροφητικό χαρτί και τους σερβίρετε.  

 ª • 750 γρ. φιλέτα μπακαλιάρου 
χωρίς πέτσα και κόκαλα 

 ª • 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
 ª • 2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλο-

κομμένα
 ª • 3 πατάτες βρασμένες και λιωμέ-

νες με πιρούνι
 ª • 2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
 ª • 2 αυγά χτυπημένα

 ª • 3 κουταλιές της σούπας ελαιό-
λαδο και επιπλέον για το τηγάνισμα

 ª • 3 κουταλιές της σούπας μαϊντα-
νός φρέσκος, ψιλοκομμένος

 ª • 1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη
 ª • αλεύρι για το πασπάλισμα
 ª • 3 κουταλιές σούπας ούζο 
 ª • αλάτι όσο θέλετε
 ª • πιπέρι φρεσκοτριμμένo
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Η Μαρία πήρε τηλέφωνο τον τεντά 
για να της φτιάξει μια ελαττωματική 
τέντα. Mετά από κάποιες μέρες πήγε 
στο σπίτι της και αυτή του έδειξε το 
μπαλκόνι. Ενώ η Μαρία ήταν στη 
κουζίνα χτύπησε το κουδούνι:
-Ποιός είναι;
-Ο τεντάς
-Μα αυτή τη στιγμή ο τεντάς είναι 
στο μπαλκόνι και μου φτιάχνει τις 
τέντες!
και ο τεντάς:
-Tο ξέρω, έπεσα!

Μπουρδέλο τα χει κάνει o Σύριζα, οι 
δεξιοί κατεβαίνουν σε συλλαλητήρια 
και οι αριστεροί σπίτι βλέπουνε τέν-
νις.

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 
ΣΑΣ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΗ ΜΑΝΑ 
ΤΗΣ ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΠΙΣΩ ΜΕ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

-κοπελιά, βρακιά έχετε;
-σλιπ;
- μ’λείπ, δεν μ’λειπ, εσένα να μη σε 

νοιάζ’

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΞΥΠΝΗΣΑ 
ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ.ΑΥΤΟ 
ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ ΑΗΔΙΑ.Η ΥΠΟΜΟΝΗ 
ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ.

Ο πραγματικά δύσκολος διαχωρι-
σμός είναι αυτός του Κράτους από 
την οικογένεια Μητσοτάκη.

Συναντιούνται δύο φίλοι:
- Τι έγινε ρε, καλά?
- Άσε ρε, πέθανε η πεθερά μου.
- Σώπα! Τί είχε?
- Μαλακίες μωρέ, ένα κτήμα στο 
χωριό.
- Όχι ρε, σε ρωτάω αν είχε κανά πρό-
βλημα.
- Ναι μωρέ, δεν ήτανε γραμμένο στο 
κτηματολόγιο και τρέχουμε.
- Ρε μαλάκα, σε ρωτάω από τι 
πέθανε.
- Προχτές το μεσημέρι μωρέ, δεν 
είχαμε φαγητό, βγήκε να πάει στο 
χασάπη να πάρει κανά κρέας και την 
πάτησε αυτοκίνητο.
- Όχι ρε την καημένη!!! Και τί κάνατε?
- Τι να κάνουμε, φάγαμε μακαρό-
νια!!!!

FUN

ΚΡΙΟΣ
Αναλάβετε τις ευθύνες σας και με δυναμι-
κότητα θα φέρετε σε πέρας όλες τις δρα-
στηριότητές σας. Εσείς που είστε λάτρεις 
των ταξιδιών είναι σίγουρο ότι θα κινηθείτε 
αρκετά. Αυτή την περίοδο γίνεστε πιο επι-
κοινωνιακοί και πιο γοητευτικοί. Η εποχή 
αυτή θα είναι ήσυχη σε θέματα εργασιακά, 
και θα είστε γεμάτοι ενέργεια σε κάθε σας 
βήμα. Τα οικονομικά σας είναι σε σταθερή 
ανοδική πορεία. 

ΤΑΥΡΟΣ
Κάποιες φιλοδοξίες σας θα ικανοποιηθούν, 
καθώς θα προκύψουν ευκαιρίες για αξιόλο-
γες συνεργασίες. Επειδή οι αποφάσεις που 
θα πάρετε τώρα μπορεί να επηρεάσουν τα 
συμφέροντά σας για μεγάλο διάστημα, να 
είστε συγκροτημένοι και να μην παρασύ-
ρεστε. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Ορισμένοι, μπορεί να πιεστείτε για κάποια 
πληρωμή ή για κάτι που θέλετε να αποκτή-
σετε. Κάποιοι άλλοι, μπορεί να απογοητευ-
θείτε από την συμπεριφορά ενός αγαπη-
μένου σας ανθρώπου. Οι συνθήκες ίσως 
φέρουν μια ξαφνική αλλαγή στην εργασία 
σας, που παρά τις πρώτες ενδείξεις, θα είναι 
μάλλον για το καλό σας. Μη σταματήσετε 
τις προσπάθειές σας για τους επαγγελμα-
τικούς σας στόχους και προσπαθήστε 
να διερευνήσετε την κοινωνική 
σας δραστηριότητα. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αποφύγετε μετακινή-
σεις, συμφωνίες και 
δικαστικές διεκδική-
σεις. Αν έχετε τη νοο-
τροπία του «παίκτη» 
στη ζωή, αποφύγετε τις 
μπλόφες αλλά σημαντικό 
είναι να φυλαχθείτε και από 
κάποιους που μπλοφάρουν. 
Πάντως αρχίζει τώρα μία περίοδος 
που θα δείτε πολλές από τις επιδιώξεις σας να 
πραγματοποιούνται, αλλά όμως χρειάζεται 
κόπος και επιμονή.

ΛΕΩΝ
Υπερασπιστείτε τις ιδέες σας και βρείτε 
τρόπο να κάνετε τη θεωρία, πράξη. Θα 
έχετε την υποστήριξη και άλλων ανθρώ-
πων, όμως θα χρειαστεί να προσπαθήσετε 
πιο πολύ. Μια περίεργα κακή αίσθηση στα 
οικονομικά σας θα σας κάνει να πάρετε 
πολύ βιαστικές αποφάσεις. Προσέξτε τα 
άσκοπα έξοδα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Αυτή την περίοδο απομακρύνετε κάθε δυσά-
ρεστη σκέψη που μόνο αρνητικά αποτελέ-
σματα μπορεί να έχει στη ζωή και στη σκέψη 
σας. Πάρτε αποφάσεις σε σημαντικά θέματα 
που σας απασχολούν και ιδιαίτερα σε θέματα 
που αφορούν την καριέρα σας. Ήρθε η ώρα 
να δράσετε επιτέλους και θα δείτε πως σε 
λίγο καιρό θα έχετε αποτελέσματα. Οι 
δυσκολίες που αντιμετωπίσατε τελευταία, 
φαίνεται πως ξεπερνιούνται και εσείς σιγά 
σιγά θα ανασυντάξετε τις δυνάμεις σας. 

ΖΥΓΟΣ
Η αισθηματική σας ζωή προχωράει σε ένα 
επίπεδο, έχετε τακτοποιήσει πια τα προβλή-
ματά σας και είστε πιο ήρεμοι και σίγουροι 
για ότι κάνετε τώρα. Αρκετοί μάλιστα συζη-
τούν, για την ήρεμη ζωή σας. Αν θέλετε λοι-
πόν να επιχειρήσετε κάποιες αλλαγές στη 
σχέση σας, θετικές πάντα, επιχειρήστε το 
πολύ γρήγορα… τώρα. Στον επαγγελμα-
τικό τομέα μην ριψοκινδυνέψετε να κάνετε 
κάποιες επενδύσεις. Πολύ περισσότερο 
μάλιστα αν διαχειρίζεστε ξένα χρήματα.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Ευχάριστες μετακινήσεις, ανταλλαγές επι-
σκέψεων με φιλικά ή συγγενικά σας πρό-
σωπα και συζητήσεις που ίσως καταλήξουν 
στο να αποφέρουν μία συνεργασία, θα είναι 
τα χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου. 
Είναι σκόπιμο να προωθήσετε δυναμικά τις 
οικονομικές σας υποθέσεις και να ανακτή-
σετε τις ισορροπίες σας σε αυτόν τον τομέα. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Τα νεύρα σας είναι τεντωμένα και καλό είναι 
να ηρεμήσετε ασχολούμενοι με χρήσιμες 
δραστηριότητες – αλλά με σύνεση. Οι προ-
σπάθειές σας για οικονομική βελτίωση ίσως 
καρποφορήσουν, αν δεν είστε ριψοκίνδυ-
νοι ή άπληστοι και δε δημιουργείτε περιττά 
έξοδα. Πιθανή ξαφνική αλλαγή στο σπίτι. 

Ίσως δε χρειάζεται να ασχολείστε τόσο 
με τη δουλειά σας, στο σπίτι ή 

στο γραφείο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Οι υποχρεώσεις σας 
αυξάνον τα ι,  αλ λά 
εσείς δεν πτοείστε με 
τα εξαντλητικά ωρά-
ρια και το φόρτο εργα-

σίας που έχετε. Διεκπε-
ραιώνοντας εντατικά τις 

υποθέσεις που έχετε, θα 
καλύψετε τα κενά των προη-

γούμενων μηνών. Ωστόσο, από τη 
στιγμή που δέχεστε πιο ευνοϊκές επιδρά-
σεις, πρέπει να φροντίσετε και τις ανάγκες 
της οικογένειας, διότι διαφορετικά θα αντι-
μετωπίσετε προβλήματα εκεί. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Από ότι φαίνεται εξακολουθείτε να αναζη-
τάτε επαγγελματικές διεξόδους. Όμως μέχρι 
τώρα δεν έχει βρεθεί τίποτα κατάλληλο. 
Σκεφτείτε πραγματικά τι θέλετε και συζητή-
στε με κάποιον συνεργάτη ή φίλο τις ιδέες 
σας. Θα μπορέσει ίσως να σας συμβουλέψει 
και σεις θα πάρετε άλλη μια γνώμη. Όσοι 
από σας έχετε παιδιά, φροντίστε να τους 
συμπεριφέρεστε με διαλλακτικό και όχι με 
απόλυτο τρόπο. 

ΙΧΘΕΙΣ
Αποφύγετε τη ρήξη με άτομα του οικογε-
νειακού σας περιβάλλοντος… Μειώστε 
το άγχος. Επίσης αν δεν έχετε τακτοποιή-
σει κάποιες νομικές εκκρεμότητες ή οφεί-
λετε απλήρωτους λογαριασμούς στο δημό-
σιο, φροντίστε να τους εξοφλήσετε έγκαιρα. 
Στον επαγγελματικό τομέα τα πράγματα 
μιλούν από μόνα τους.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Μια επισκόπηση της 91ης 
τελετής «κουρελού» 
των βραβείων Όσκαρ - 
Παραλειπόμενα και εκτιμήσεις 
- To ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ 
κατά των διακρίσεων και του 
ρατσισμού

Η 
Βασίλισσα της καρδιάς μας”, 
όπως έγραφε o Guardian 
για την Ολίβια Κόλμαν, σή-
κωσε τελικά, κόντρα σε όλες 

τις προβλέψεις, το τιμημένο Όσκαρ Α’ 
Γυναικείου Ρόλου προκαλώντας δά-
κρυα στα μάτια του σκηνοθέτη της και 
κάνοντας τον, ώρες αργότερα, να την 
τιμάει ανεβάζοντας απανωτές φωτο-
γραφίες της στον λογαριασμό του στο 
facebook.
Γιατί μπορεί οι δέκα υποψηφιότητες 
να περιορίστηκαν σε ένα και μόνο 
Όσκαρ αλλά αρκεί να σκεφτεί κανείς τι 
σημαίνει η δική του πρωταγωνίστρια, 
η υπέρβαρη και παράδοξη βασί-
λισσα Άννα, να νικάει τα ιερά τέρατα 
με ανοιχτούς και αδικαίωτους λογα-
ριασμούς όπως η Γκλεν Κλόουζ. Μόνο 
η φράση στον “Γιώργο, τον καλύτερο 
σκηνοθέτη μου για την καλύτερη ται-
νία” που απηύθυνε σαν γνήσια υποτα-
κτική η βασίλισσα του στο acceptance 
speech της αρκεί για να εκτοξευθούν 
στη στρατόσφαιρα του Χόλλυγουντ οι 
μετοχές του Yiorgos.
Το χρυσό αγαλματίδιο που σχεδίασε ο 
Σέντρικ Γκίμπονς έλαμπε σχεδόν ειρω-
νικά στα τρεμάμενα χέρια της Κόλμαν 
η οποία αδυνατούσε να πιστέψει αυτό 
που της συνέβη: γλυκιά και αμήχανη 
έκανε την (ανθρώπινη) διαφορά σε 
μια βραδιά που ομολογουμένως όλοι 
αποκάλεσαν βαρετή και σχετικά προ-
βλέψιμη. Μόνο να βλέπεις την Έμα Στό-
ουν να κλαίει δίπλα στην Κόλμαν τσιρί-
ζοντας όλο χαρά, τον Γιώργο Λάνθιμο 
να σκύβει από το 1.90 ύψος του και 
να την ασπάζεται και την ίδια σχεδόν 
να παραπατά μέσα στην έκπληξη της, 
ήταν όνειρο. Κατά τα άλλα βαρεμάρα 
από τους λόγους που ευχαριστούσαν 
διαρκώς μάνα πατέρα και έλεγαν-σχε-
δόν όλοι-πώς έχουμε δικαίωμα στο 
όνειρο.
Πού πήγαν, αλήθεια, οι σέλφι της Ντε-
τζενέρις με τον ντιλιβερά να ορμάει 
ανάμεσα στις κυρίες με τα Chopard-
ναι, το Tiffany & Co κίτρινο διαμάντι 
128,54 καρατίων που φορούσε η Lady 
Gaga στον λαιμό της θεωρείται από 
τα σπανιότερα και ακριβότερα στον 
κόσμο- το κουλ χιούμορ του Μπίλι 
Κρίσταλ και οι γκάφες του Τζίμι Κίμελ; 
Η αδυναμία της Ακαδημίας να χειρι-
στεί το μπαρουτοκαπνισμένο σκηνικό 
στην τραμπική εποχή άφησε ανοιχτό 
το πεδίο στους αμήχανους παρουσι-
αστές-52 τον αριθμό!-που προσπά-
θησαν να δώσουν τον τόνο με κατα-
σκευασμένα αστεία σε μια τελετή 

κουρελού. Ακόμα και η συγκινητική 
στιγμή που όλοι περίμεναν για να 
συγκινηθούν με την προβολή του In 
Memoriam βίντεο ξεχάστηκε μαζί με 
τα ορντέβρ.
Το μόνο που δεν ήταν σίγουρα τσί-
πικο ήταν οι εμφανίσεις στο κόκκινο 
χαλί αφού ξανάδωσαν την απαραί-
τητη αίγλη που έλειπε από το Dolby 
Theatre: Λόρα Μαράνο και Μαρία 
Μενούνος επέλεξαν τουαλέτες του 
οίκου της δικής μας Σίλια Κριθαριώτη, 
η έτερη υποψήφια του Λάνθιμου Έμα 
Στόουν επέλεξε αστραφτερή, πρωτό-
τυπη Louis Vuitton ενώ εντυπωσιακό 
Alexander McQueen-όπως πάντα-φό-
ρεσε η Lady Gaga.
Η επί γης θεότητα Σαρλίζ Θέρον κατέ-
φθασε με ένα καταγάλανο Dior που 
έκρυβε μια ανοιχτή, στη θέα των κοινών 
θνητών, πλάτη. Γενικώς τα εξώπλατα 
φορέματα είχαν την τιμητική τους: από 
τη μελαχρινή πλέον Σαρλίζ Θέρον και 
την Τζέι Λο μέχρι την (υπερ)σέξι Ιρίνα 
Σάικ. Σε αυτήν μάλιστα ανήκει και το 
Όσκαρ... κουράγιου της βραδιάς.
Την ώρα που πόζαρε κρατώντας από 
το χέρι τον αγαπημένο της κάποια 
της έκλεβε τη δόξα και αυτή δεν ήταν 
άλλη από τη λατρεμένη μανούλα του 
Μπράντλει Κούπερ η οποία τραβούσε 
περιχαρής τον κανακάρη της από την 
άλλη πλευρά. Όπως ήταν φυσικό, την 
επόμενη μέρα πήραν φωτιά τα social 
media με ομάδες συμπαράστασης 
προς τη Ιρίνα και τον αγώνα της απένα-
ντι στην ιταλίδα πεθερά (τα έχει ξανα-
πάθει βέβαια με τον Ρονάλντο).

Μήνυμα στον Τραμπ: μαύροι, 
Μεξικανοί, λεσβίες και γκέι
Φυσικά δεν χρειάζεται να είναι κανείς 
Ουμπέρτο Έκο ή αναλυτής των Όσκαρ 
για να καταλάβει πως το πολιτικό 
μήνυμα της 91ης Τελετής-γιατί πάντα 
υπάρχει πολιτικό μήνυμα τουλάχι-
στον την τελευταία δεκαετία-ήταν ένα: 

ΑΝΤΙ-ΤΡΑΜΠ. Απόλυτα και κατηγο-
ρηματικά. Το κόκκινο χαλί είχε γεμί-
σει από νωρίς από τους Αφροαμερι-
κανούς υποψήφιες και υποψήφιους οι 
οποίοι ανεβοκατέβαιναν για να παρα-
λάβουν τα βραβεία και να ποζάρουν 
στο κόκκινο χαλί.
Όχι ότι δεν το άξιζαν: ο Μαχέρσαλα 
Άλι έχει κλέψει φέτος την παράσταση 
κρατώντας πάνω του όλο το Πράσινο 
Βιβλίο και δικαιώνοντας τον τίτλο του 
Β Ανδρικού ως καλύτερου και από 
του Α. Αντίστοιχα γλυκός και προ-
σηνής ο Ράμι Μάλεκ, ο οποίος μπο-
ρεί στο “Bohemian Rapsody” να μην 
ήταν καλύτερος από τον Μπράντλει 
Κούπερ στο “Ένα Αστέρι Γεννιέται” 
αλλά ήταν ωραίο το μήνυμά του: «Η 
μαμά μου είναι κάπου εδώ μέσα, σ’ 
αγαπώ μητέρα. Ευχαριστώ την οικογέ-
νειά μου. Ο πατέρας μου δεν με είδε, 
αλλά με κοιτάει από ψηλά. Μπορεί να 
μην ήμουν η προφανής επιλογή, αλλά 
υποθέτω ότι λειτούργησε. Είμαι γιος 
μεταναστών από την Αίγυπτο, Αμερι-
κανός πρώτης γενιάς, λαχταράμε για 
τέτοιες ιστορίες».
Είπαμε η βραδιά ήταν ο,τι φοβόταν ο 
Τραμπ: Αφροαμερικανοί, Ιταλοί και 
Αιγύπτιοι μετανάστες και πολλοί, αμέ-
τρητοι Μεξικανοί οι οποίοι αψηφούν 
τις απειλές για το τείχος και παίρνουν 
τα Όσκαρ, τα τελευταία χρόνια με το 
τσουβάλι. Όσο για τις πρωταγωνί-
στριες του Μεξικανού Κουαρόν από 
το “Ρομα” είναι σίγουρο ότι δεν στοί-
χειωσαν μόνο τις ονειρικές μνήμες του 
βραβευμένου με Ξενόγλωσσης Ταινίας 
και σκηνοθεσίας Κουαρόν αλλά και τις 
νύχτες του Αμερικανού Προέδρου ο 
οποίος βρίσκεται πλέον σε ανοιχτό 
πόλεμο με τον χολυγουντιανό σύμπαν. 
«Δεν έχουμε παρουσιαστή, κατηγο-
ρία δημοφιλούς ταινίας και το Μεξικό 
δε θα πληρώσει για το τείχος», είπε 
με το καλημέρα η Μάγια Ρούντολφ 
πλάι στην Έιμι Πόλερ και την Τίνα Φέι, 

καθώς προλόγιζαν την τελετή, δίνο-
ντας το στίγμα.
Είναι προφανές ότι για τους ίδιους 
λόγους δόθηκε το Όσκαρ Καλύτερης 
Ταινίας στο “Πράσινο Βιβλίο” του 
Πίτερ Φαρέλι όπου ο Μαχέρσαλα Αλί 
(Όσκαρ Β’ Αντρικού ρόλου) υποδύ-
εται έναν Αφροαμερικανό πιανίστα 
της τζαζ ο οποίος, κόντρα στις φυλε-
τικές διακρίσεις της δεκαετίας του ‘60, 
αποφασίζει να πραγματοποιήσει μια 
ριψοκίνδυνη μουσική περιοδεία στις 
γνωστές για το ρατσισμό πολιτείες 
του Αμερικανικού Νότου προσλαμ-
βάνοντας ως σοφέρ και προστάτη του 
έναν Ιταλοαμερικανό μπράβο από το 
Μπρονξ τον Τόνι Βαλελόνγκα - τον 
οποίο ενσαρκώνει μοναδικά ο επίσης 
υποψήφιος Βίγκο Μόρτενσεν.
Ευτυχώς όμως εκτός από τα πολιτικά 
μηνύματα, τους βαρετούς λόγους, τα 
άνοστα φαγητά και αστεία, υπήρχε 
και η απαραίτητη χρυσόσκονη που 
φρόντισαν να σκορπίσουν στο Dolby 
Theatre ο Μπράντλει Κούπερ και η 
Lady Gaga ερμηνεύοντας μοναδικά το 
βραβευμένο με Όσκαρ τραγούδι τους 
Shallow από το “Ένα αστέρι γεννιέται”. 
Τα φώτα έκλεισαν, στην αίθουσα επι-
κράτησε σιωπή, τα παπιγιόν χαλάρω-
σαν και οι δυο έπεισαν πως κάπως έτσι 
πρέπει να είναι τα υπερταλαντούχα και 
ερωτευμένα ζευγάρια όταν κοιτάζο-
νται στα μάτια.
Στη συνέχεια ο Μπράντλεϊ έκατσε 
δίπλα της στο πιάνο, και χάρισε στα 
εκατομμύρια θεατών τον μοναδικό 
ίσως λόγο, εκτός από την Ολίβια Κόλ-
μαν, που ξαναβλέπει κανείς σκηνές 
από την τελετή στο youtube. “Ευχα-
ριστώ που πίστεψες σε εμάς” είπε η 
ίδια απευθυνόμενη στον Κούπερ και 
να ομολογήσουμε πως αυτοί ήταν οι 
δυο αδικημένοι της βαρδιάς. Τουλάχι-
στον μας χάρισαν μια σκηνή που αξίζει 
κανείς να μιλάει ακόμα για την τελετή 
των Όσκαρ.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ηλεία: Αρχίζει ξανά 
η αποκατάσταση 
του Ναού 
Επικούριου 
Απόλλωνα 

Με χρηματοδότηση 2,8 
εκατ. ευρώ από το νέο 
ΕΣΠΑ αρχίζουν ξανά 

οι εργασίες αποκατάστασης 
του ναού του Επικούριου Απόλ-
λωνα στις Βάσσες Φιγαλείας με 
ευθύνη της Εφορείας Αρχαιοτή-
των Ηλείας.
Το 2015 ολοκληρώθηκε η απο-
κατάσταση του βόρειου πτε-
ρού και τέσσερα χρόνια μετά οι 
εργασίες θα συνεχιστούν στα 
μακρά πτερά του ναού (ανατο-
λικό και δυτικό) και περιλαμβά-
νουν την αναστήλωση τριών κιό-
νων, τριών λίθων επιστυλίου στη 
βόρεια όψη του μνημείου και 68 
λίθων στο δάπεδο του μνημείου.
Στο πλαίσιο του έργου έχει 
εγκριθεί και η αντικατάσταση 
του στεγάστρου και στοιχείων 
του μεταλλικού σκελετού που 
είχαν τοποθετηθεί το 1987 για 
την προστασία του μνημείου 
από τα έντονα καιρικά φαινό-
μενα.
Χτισμένος στα 1.130 μέτρα και 
φτιαγμένος κατά βάση από 
ασβεστόλιθο, ο ναός που συν-
δυάζει μοναδικά τους τρεις ρυθ-
μούς (δωρικό, ιωνικό, κορινθι-
ακό) ήταν για αιώνες εκτεθειμέ-
νος στα στοιχεία της φύσης. Η 
φθορά του επιβαρύνθηκε από 
την αφαίρεση των μεταλλικών 
και μολύβδινων στοιχείων του 
που αποτελούσαν τη «συγκολ-
λητική ουσία» των αρχιτεκτονι-
κών μελών του.
Στα μέσα του ’90 το ΚΑΣ διαχώ-
ρισε το έργο σε δύο τμήματα, την 
αποκατάσταση της περιμετρικής 
κιονοστοιχίας και του σηκού του 
ναού. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
πρόκειται για ένα πολυσύνθετο 
και αφανές επιστημονικό έργο, 
καθώς οι κίονες και οι λίθοι του 
δαπέδου πρέπει να απομακρυν-
θούν από τη θέση τους, να ανα-
στηλωθούν και να επιστρέψουν 
ξανά με μια ειδική και χρονο-
βόρα διαδικασία. Η ολοκλή-
ρωση του έργου έχει προγραμ-
ματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 
2022.

Όσκαρ 2019: Λίγος Τραμπ, λίγη Κόλμαν και 
το...αγόρι μας 
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Α
νατροπή και πρόκριση για τον ΠΑΟΚ που θα 
συνεχίσει να υπερασπίζεται το τρόπαιο του 
κυπέλλου. Στον προημιτελικό της Τούμπας έ-
πεσαν κορμιά και στο τέλος ο Αντρέ Βιείρίνια 

από την άσπρη βούλα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και 
τους «ασπρόμαυρους» στον ουρανό! Μια φάση που 
πάντως προκάλεσε την οργή των ανθρώπων του Πα-
νιωνίου που δεν έκαναν καν σέντρα μετά την επίτευξη 
του γκολ από τον Πορτογάλο!
Ο Μάντζιος παράταξε με ένα «4-4-2» τους «κυανέρυ-
θρους», έχοντας τον Μπουμάλ δίπλα στον Ντουρμισάι 
και με προφανή στόχο να περιορίσει την κίνηση του 
ΠΑΟΚ από τον άξονα. Οι «ασπρόμαυροι» υπο-
χρεώθηκαν πολύ νωρίς μόλις στο 10ο λεπτό 
να προχωρήσουν σε αναγκαστική αλλαγή 
του Πέλκα, με τον Μπίσεσβαρ να παίρ-
νει στη θέση του, μετά από κόντρα του 
Έλληνα μεσοεπιθετικού με τον Σταυρό-
πουλο.
Ο Ενρίκε ήταν ο παίκτης με τη μεγαλύ-
τερη διάθεση στο ξεκίνημα του αγώνα, 
τρεις φορές έγινε απειλητικός για την εστία 
του Κότνικ, με τον Ντουρμισάι να κλέβει την 
μπουκιά μέσα από το στόμα του Κρέσπο, στην πρώτη 
δύσκολη στιγμή  (23’) για την άμυνα του Πανιωνίου.
Δύο λεπτά αργότερα ο Ισπανός βρέθηκε στο έδαφος, 
εντός μικρής περιοχής, από το κράτημα του Σταυρό-
πουλου, με τον Σκουλά να μην καταλογίζει την ξεκά-
θαρη παράβαση, με τον Μπίσεσβαρ στο 32’ να ανοί-
γει το σκορ (1-0) για τον ΠΑΟΚ, μετά το γύρισμα του 
Λημνιού και το διώξιμο της μπάλας από τον Κότνικ.
Όμως, η απάντηση του Πανιωνίου ήταν άμεση. Στο 34’ 
ο Ντουρμισάι από τις κόντρες (με τον Κρέσπο να τον 
καλύπτει) είδε την μπάλα να του στρώνεται μπροστά 
του και με σουτ στην κίνηση νίκησε τον Πασχαλάκη 
ισοφαρίζοντας σε 1-1.    
Το β’ μέρος ξεκίνησε με τον χρόνο να κυλάει αντί-
στροφα, τον ΠΑΟΚ ν’ αναζητά ένα δεύτερο γκολ και 
όλο τον Πανιώνιο να αμύνεται πίσω από το κέντρο με 
στόχο να κρατήσει το υπέρ του 1-1. Η πρώτη απειλή για 
την εστία του Κότνικ ήρθε με το σουτ του Σβιντέρσκι να 
κοντράρει στα σώματα και να καταλήγει κόρνερ (53’).
Με την είσοδο του Μπανανά, αντί του Μπουμάλ στο 
60’, ο Μάντζιος έδειξε ξεκάθαρα ότι τον ενδιαφέρει να 

μη δεχθεί άλλο γκολ, με τον Κότνικ να κρατάει όρθιο 
τον Πανιώνιο στο 62’ μετά το σουτ του Ενρίκε, ενώ 
νωρίτερα ο Λουτσέσκου είχε περάσει στο ματς και τον 
Ακπομ, αντί του Λημνιού.
Οι Νεοσμυρνιώτες είδαν τον Τσιλούλη να «πετάει στα 
σκουπίδια» την κάθετη πάσα του Ντουρμισάι, με τον 
Πασχαλάκη να βγαίνει και να σώζει την εστία του και 
τον ΠΑΟΚ,
Ο Σβιντέρσκι στο 73’ είδε τον Κότνικ να του λέει «όχι» 
σε κοντινό πλασέ του Πολωνού επιθετικού και με την 
είσοδο του Μάτος, αντί του Σάχοφ, ο ΠΑΟΚ τα έπαιξε 
«όλα για όλα». Νέα μεγάλη ευκαιρία στο 79’ με την 

κεφαλιά του Άκπομ και γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 
83’ με την κοντινή κεφαλιά του Σβιντέρσκι 

ύστερα από την σέντρα του Γιαννούλη. Ο 
Τσιλούλης «πέταξε στα σκουπίδια» την 
κάθετη του Ντουρμισάι, έβαλε και το 
χεράκι του ο Πασχαλάκης, με το ματς να 
οδηγείται στην παράταση.
Ο «Δικέφαλος» είχε να παίξει δέκα ολό-

κληρα χρόνια παράταση στο κύπελλο, 
από τον Ιανουάριο 2009 και την πρόκριση 

του στα πέναλτι επί του Άρη, αλλά ο Πανιώνιος 
έδειχνε να σφιχταγκαλιάζει το εισιτήριο για τα ημιτε-
λικά με το γκολ του Καμαρά στο 94’. Ο Γάλλος νίκησε 
κατά κράτος τον Ίνγκασον και με δυνατό σουτ πέρασε 
την μπάλα κάτω από το σώμα του Πασχαλάκη γράφο-
ντας το 2-2.
Ο ΠΑΟΚ έψαχνε, πλέον, στα υπόλοιπα 26 λεπτά δύο 
γκολ, να βρει τρόπο να διασπάσει την πολυπρόσωπη 
άμυνα των «κυανέρυθρων». Στο 113’ η κεφαλιά του 
Άκπομ έστειλε την μπάλα να σταματήσει στο κάθετο 
δοκάρι της εστίας του Πανιώνιου, αλλά στο 114’ ο 
Άγγλος φορ από κοντά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα 
κάνοντας το 3-2.
Το ματς δεν είχε τελειώσει με τον ΠΑΟΚ να φτάνει στην 
απόλυτη ανατροπή! Ο Βιεϊρίνια έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα από την «άσπρη βούλα», μετά το πέναλτι που 
κέρδισαν οι γηπεδούχοι σε χέρι του Μανθάτη, μετά το 
σουτ του Μίσιτς στο 118ο λεπτό.
Οι παίκτες του Πανιωνίου αποφάσισαν να μην κάνουν 
σέντρα διαμαρτυρόμενοι για τον καταλογισμό του 
πέναλτι από τον Σκουλά, με τον διαιτητή να σφυρίζει 
στο 119’ τη λήξη!

SPORTSNEWS

Με ένα αμφισβητούμενο πέναλτι στο 119’ στο οποίο ευστόχησε ο Βιεϊρίνια, ο ΠΑΟΚ έκανε 
την... ανατροπή με τον Πανιώνιο κι από το 2-2 του 114΄ έφτασε στο 4-2 που του έδωσε την 
μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά! Μπίσεσβαρ, Σφιντέρσκι, Άκπομ και Βιεϊρίνια τα γκολ που 
έστειλαν τον Δικέφαλο στους «4»!

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε στο 
θρίλερ της Τούμπας! Το «εισιτήριο» για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου «σφράγισε» 

σήμερα ο Αστέρας, ο οποίος μετά το 1-0 του Ηρακλείου, κέρδισε τον 
Εργοτέλη και στην Τρίπολη (4-1) και πέρασε πανηγυρικά στους «4» 
του θεσμού. 

 Oι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με τον Αθανασιάδη στο τέρμα, τους Κώτσιρα, 
Τριανταφυλλόπουλο, Πασαλίδη,, Ορτέγκα στην άμυνα από τα δεξιά προς 
τα αριστερά, τους Βαλιέντε, Μπελόκ στον άξονα, τον Ρόλε οργανωτή, τους 
Μπαστιανό, Τσιλιανίδη στα άκρα και τον Αραβίδη στην κορυφή της επίθε-
σης. 
 Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον Καλογεράκη κάτω από τα γκολπόστ, τους 
Μπουρσέλη,  Μπάτζιο,  Οικονόμου, Κοιλιάρα στην άμυνα από τα δεξιά 
προς τα αριστερά, τους  Μπρους,  Μπουτσάκη, Τσέλιο στον άξονα, τους  
Κβατένγκ, Εφορντ στα άκρα και τον Τσέλιο στην κορυφή της επίθεσης. 
 Το ματς, να τα λέμε όλα, τελείωσε πριν καν αρχίσει. Ο Μπαστιάνος μόλις 
στο 9’ βγήκε στην πλάτη της άμυνας των κρητικών και με ωραία λόμπα από 
τα δεξιά, «κρέμασε» τον εξερχόμενο Καλογεράκη. H φάση ξεκίνησε από 
βολέ του Αθανασιάδη, κεφαλιά πάσα  του Αραβίδη στον Ρόλε, ο οποίος 
ανενόχλητος στο χώρο του κέντρου «έστρωσε» στον νεαρό ακραίο και 
έδωσε την ασίστ. Εκεί βρίσκονταν το «κλειδί» όλης της εικόνας του πρώτου 
ημιχρόνου. Οι Αρκάδες έλεγχαν τον άξονα και κυρίως από τα δεξιά (με τους 
Κώτσιρα, Μπααστιάνο) έφταναν με ευκολία στα καρέ του Εργοτέλη. Ετσι η 
ανάπαυλα τους βρήκε με 11 τελικές, αν και «καθαρή» φάση (ξέχωρα φυσικά 
από το γκολ) ήταν μόνο εκείνη του 44’, όταν ο Ρόλε κέρδισε την μπάλα από 
τον Μπρους, έστρωσε στον Αραβίδη μέσα στην περιοχή, εκείνος σούταρε, 
η μπάλα κόντραρε στον Οικονόμου, άλλαξε πορεία, αλλά ο Καλογεράκης 
έδιωξε σε κόρνερ. Την ίδια στιγμή οι φιλοξενούμενοι έδειξαν μεν διάθεση 
να παίξουν ανοικτά, δεν κλείστηκαν, θέλησαν να πρεσάρουν ψηλά, όμως σε 
καμία περίπτωση δεν απείλησαν ουσιαστικά τα αντίπαλα καρέ. 
 Στο δεύτερο μισό η εικόνα της αναμέτρησης δεν άλλαξε σε επίπεδο  ρυθ-
μού, αλλά οι Αρκάδες «κατέβασαν» ταχύτητα. Πλέον δεν απειλούσαν με 
ανάλογη συχνότητα και έδειχναν να... συμβιβάζονται με το 1-0. Μέχρι το 
73’ είχαν μόνο μία καλή στιγμή με το μακρινό σουτ του Φερνάντεζ (71’), 
αλλά τότε ο Εργοτέλης ισοφάρισε στην πρώτη του τελική στο δεύτερο μισό, 
με την κεφαλιά του Ιατρούδη. Ξαφνικά το παιχνίδι πήρε... φωτιά, αλλά οι 
γηπεδούχοι την «έσβησαν» άμεσα. Δευτερόλεπτα μετά το 1-1 «άγγιξαν» το 
2-1 με τον Φερνάντεζ και τελικά το πέτυχαν με τον Αραβίδη (79’), ύστερα 
από εκτέλεση φάουλ του Καλτσά. 
 Ο οποίος στο 89’ πήρε την ασίστ από τον Αραβίδη (άλλαξαν ρόλους) και 
χρίστηκε επίσης σκόρερ, ενώ στις καθυστερήσεις ο Φερνάντεζ διαμόρ-
φωσε το τελικό 4-1. Στα τελευταία λεπτά οι κρητικοί είχαν... πετάξει λευκή 
πετσέτα.  
MVP: O Μπαστιάνος. Το γκολ που πέτυχε, και μάλιστα ωραίο, ο 21χρονος 
ακραίος, ήταν απλά το κερασάκι στην τούρτα της όλης εικόνας του. Εκμε-
ταλλεύτηκε στο έπακρο την ταχύτητά του, βγήκε πολλές φορές στην πλάτη 
της αντίπαλης άμυνας, δημιούργησε ρήγματα και μάλιστα στο 53’ έκανε μία 
εξαιρετική ατομική ενέργεια. 
ΑΣΤΕΡΑΣ (Παράσχος): Αθανασιάδης, Κώτσιρας, Ορτέγκα,Τριανταφυλλό-
πουλος, Πασαλίδης, Βαλιέντε, Μπελόκ, Μπαστιάνος (82’ Βλάχος), Τσιλιανί-
δης (66’ Καλτσάς), Ρόλε (61’ Φερνάντεζ), Αραβίδης.
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ (Παπαβασιλείου): Καλογεράκης, Μπουτσάκης, Οικονόμου, 
Κοιλιάρας, Μπάτζιος, Μπρους, Ζόσεφ, Τσέλιος, Μπουρσέλης, Ιατρούδης, 
Κουατένγκ (61’ Καπνίδης).

Το όνειρο του Αστέρα 
συνεχίζεται... 

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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αθλητικά

Η 
ΑΕΚ δεν άφησε περιθώρια στον 
Ατρόμητο να... ονειρευτεί ανα-
τροπές! Με 2 γκολ του Μάντα-
λου και μια γκολάρα του Πόνσε, 

η Ένωση με το χορταστικό 3-0 πήρε το ει-
σιτήριο για τα ημιτελικά του Κυπέλλου! 
Το 0-1 του πρώτου ματς, στο Περιστέρι, 
έδινε στην ΑΕΚ σαφές προβάδισμα πρό-
κρισης. Η αγωνιστική κατάσταση της όμως, 
συν τις δύο συνεχόμενες νίκες του Ατρόμη-
του στο ΟΑΚΑ, έδιναν περισσότερο ενδι-
αφέρον στη ρεβάνς. Κακώς, όπως απο-
δείχθηκε. Με γκολάρα Πόνσε νωρίς, δύο 
γκολ από τον Μάνταλο και τρία δοκάρια, οι 
Κιτρινόμαυροι -οι οποίοι παρατάχθηκαν 
με 3-5-2 από τον Μανόλο Χιμένεθ- θα μπο-
ρούσαν να γράψουν πολύ μεγάλο σκορ, 
αλλά και με το 3-0 μια χαρά την έκαναν τη 
δουλειά τους, περιμένοντας την κλήρωση 
των ημιτελικών. Με στόχο, φυσικά, τον 
τελικό και την κατάκτηση του κυπέλλου...
Η ΑΕΚ συνηθίζει να μπαίνει καλά στα 
τελευταία παιχνίδια και να σκοράρει 
νωρίς. Ο,τι έκανε και τώρα δηλαδή. Οχι 
στο 8’, όταν η μπάλα πήγε στο δοκάρι από 
την εκτέλεση φάουλ του Γκάλο και η 
καραμπόλα στην πλάτη του Θεο-
δωράκη είχε σαν αποτέλε-
σμα το κόρνερ, αλλά στο 11’, 
όταν ο Πόνσε είπε «gracias» 
στους Ρισβάνη-Χατζηισαΐα 
και με ωραίο σουτ έκανε το 
1-0. Και εκεί που αναμενόταν 
η αντίδραση του Ατρόμητου, 
ήρθε μια... σωστή αντίδραση της 
Ενωσης.
Η πρωταθλήτρια πίεζε σωστά, έβγαινε 
γρήγορα μπροστά εκμεταλλευόμενη 
το γεγονός ότι οι Περιστεριώτες άφηνε 
χώρους και στο 20’ είχε ένα πολύ καλό 
σουτ με τον Σιμόες. Δύο λεπτά μετά το 
ΟΑΚΑ θα τρελαινόταν αν η εκπληκτική 
ενέργεια του Πόνσε στην αντεπίθεση κατέ-
ληλε σε γκολ αλλά ο Θεοδωράκης απέ-
κρουσε, για να τρελαθούν τελικά όλοι με 
κάποια σφυρίγματα του διαιτητή Παπα-
πέτρου...
Το ματς είχε ένταση και νεύρα, είχε και μια 
αντεπίθεση του Ατρόμητου που ολοκλη-
ρώθηκε με άστοχο σουτ του Κουλούρη 
(24’) και το ματς συνεχίστηκε με τους φιλο-
ξενούμενους να αφήνουν χώρους και τους 
γηπεδούχους να προσπαθούν να τους 
εκμεταλλευτούν. Οπως, για παράδειγμα, 

στο 44’, όταν ο Γκάλο τα έκανε όλα τέλεια 
και γύρισε για τον Λιβάια, το κοντινό 
σουτ του οποίου απείλησε να... σπάσει το 
δοκάρι (2ο για την ΑΕΚ)!
Ο Νταμίρ Κάναντι έβγαλε στο ημίχρονο 
τον Χατζηισαΐα για να βάλει τον Κατράνη, 
χωρίς όμως να βελτιωθεί η κατάσταση 
για την ομάδα του αμυντικά. Αυτό, άλλω-
στε, το κατάλαβε και ο ίδιος στο 51’, όταν 
από εκτέλεση πλαγίου άουτ του Ατρόμη-
του, η μπάλα κατέληξε στον Μάνταλο που 
έκανε το 2-0 με σουτ εντός περιοχής. Ηταν 
η στιγμή που η Ενωση κλείδωσε την πρό-
κριση και από εκεί και πέρα θα μπορούσε 
να κάνει ακόμη πιο χαρούμενους όσους 
ήταν στο ΟΑΚΑ. 
Στο 55’, όμως, η μπάλα πήγε για 3η (!) 
φορά στο δοκάρι, μετά το πλασέ του 
Μάνταλου που άγγιξε το δεύτερο γκολ, 
ενώ στο 61’ ο Θεοδωράκης απέκρουσε 
το πλασέ του Σιμόες. Ενδιάμεσα, σο 59’, ο 
Μπάρκας έκανε ακόμη ένα λάθος σε έξοδο 
εκτός περιοχής αλλά ο Ενσικουλού δεν 
το εκμεταλλεύτηκε. Οχι ότι θα άλλαζε και 
κάτι στην υπόθεση-πρόκριση, πάντως, αν 

ευστοχούσε... 
Η ΑΕΚ είχε τον απόλυτο έλεγχο, 

είχε διάθεση και από το 71’ 
είχε και το σκορ στο 3-0, 
αφού το πλασέ του Μάντα-
λου -μετά το γύρισμα του 
Λιβάια- κατέληξε σ τα 
δίχτυα αυτή τη φορά. Και 

με τον κόσμο να αποθεώνει 
τον αρχηγό, τον Κροάτη ή τον 

Πόνσε, η Ενωση πήρε το εισιτή-
ριο για τους «4» και περιμένει να δει ποιοι 
άλλοι θα είναι εκεί και ποιον θα πρέπει να 
αντιμετωπίσει στον ημιτελικό...
Man of the match: Εβαλε δύο γκολ, είχε 
δοκάρι, ήταν καλός από την αρχή ως το 
τέλος. Ο λόγος για τον Μάνταλο, ο οποίος 
-επιτέλους- έπαιξε ως αρχηγός ξανά.
ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Μπάρκας, Γκάλο, 
Τσόσιτς (81’ Σβάρνας), Οικονόμου, Μπακά-
κης, Αλεφ, Σιμόες (75’ Κρίστιτσιτς), Μάντα-
λος, Μπακασέτας, Λιβάια (84’ Μπογέ), 
Πόνσε.
Ατρόμητος (Νταμίρ Κάναντι): Θεοδωρά-
κης, Χατζηισαΐας (46’ Κατράνης), Καρασα-
λίδης (72’ Στρούγγης), Ρισβάνης, Σάκιτς, 
Μπρούνο, Μπουσούλαζιτς, Βασιλακάκης, 
Ενσικουλού, Ουάρντα (75’ Μανούσος), 
Κουλούρης.

Κυρίαρχη ΑΕΚ με... οδηγό τον 
Μάνταλο!

Η Λαμία... έριξε την βόμβα για άλλη 
μια φορά! Μετά τον Παναθηναϊκό, 
«έστειλε σπίτι του» και τον 
Ολυμπιακό με το ιστορικό 0-1 με το 
γκολ του Τομάς! Ο Σαράνοφ έπιασε τα 
άπιαστα και πέναλτι του Φορτούνη.

Ι
στορική και μεγάλη η πρόκριση της Λα-
μίας και ηχηρή αποτυχία του Ολυμπι-
ακού στο γήπεδο Καραϊσκάκη με τους 
Πειραιώτες να χάνουν με σκορ 1-0 και 

να αποδοκιμάζονται έντονα από τον κόσμο 
τους. Χρυσός σκόρερ ο Τομάς και μεγάλός 
πρωταγωνιστής ο Σαράνοφ με τις επεμβά-
σεις του. Με παράπονα για την διαιτησία ο 
Ολυμπιακός. Με 28-1 τελικές έληξε το ματς.
 Ο Μαρτίνς διάλεξε σχήμα με Λοντίγκιν 
τέρμα, Κούτρη δεξί μπακ, Τσιμίκα αρι-
στερά και κέντρο άμυνας με Σισέ και Μιρά-
ντα. Κέντρο με Γκιγιέρμε και Μπουχαλάκη, 
δεκάρι τον Νάτχο, άκρα με Γκερέρο και 
Μασούρα και μπροστά τον Σολδάνο.
Ο σχηματισμός της Λαμίας: Σαράνοφ τέρμα, 
από δεξιά στα αριστερά στην άμυνα οι 
Σκόνδρας, Καρυπίδης, Πλιάτσικας και Ασί-
γκμπα, κέντρο με Μπεχαράνο και Μπλάζιτς, 
μπροστά τους Ασούμπρε, Τόμας, Επστάιν 
ως η τριάδα πίσω από τον φορ Καραμάνο.

ΠΡΩΤΗ ΑΠΕΙΛΗ ΜΕ ΣΟΥΤ ΤΟΥ ΝΑ-
ΤΧΟ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Στο 2ο λεπτό ο Ολυμπιακός απείλησε με 
σουτ του Νάτχο που αποκρούστηκε με 2η 
προσπάθεια. Στο 5’ ο Ισραηλινός είχε νέα 
προσπάθεια με σουτ έξω. Στο 7’ μετά από 
σέντρα του Νάτχο ο Σολδάνο είχε μία κεφα-
λιά έξω. Στο 9’ ο Μασούρας είχε μία κεφα-
λιά που μπλόκαρε ο αντίπαλος πορτιέρο.
Στο 18’ ένα σουτ από τον Σολδάνο πέρασε 
λίγο πιο πάνω από τα δοκάρια της εστίας 
της Λαμίας. Στο 21’ αποκρούστηκε ένα καλό 
σουτ του Μασούρα. Στο 26’ ένα σουτ του 
Γκερέρο το μπλόκαρε ο Σαράνοφ. Στο 30’ 
ο Τσιμίκας έκανε ένα σουτ ψηλά άουτ μετά 
από ωραία κίνηση και γύρισμα του Γκερέρο. 
Στο 32’ ο Ολυμπιακός είχε χαμένη ευκαιρία 
από φάουλ με Σολδάνο και Μπουχαλάκη. 
Την κεφαλιά που αποκρούστηκε δύσκολα 
την είχε ο Μπουχαλάκης. Στο 40’ από 
σέντρα Σολδάνο και κίνηση και σουτ του 
Γκερέρο ο Σαράνοφ είπε ‘όχι’. Ο Ολυμπιακός 
απείλησε ξανά με Γκερέρο και Μασούρα. 
Στο 45+ από πολύ καλή θέση ο Μασούρας 
σούταρε έξω. Το α’ μέρος έκλεισε με 12-0 
τελικές και επτά αποκρούσεις του Σαράνοφ.

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΟΛΔΑΝΟ 
ΚΑΙ ΓΚΟΛ Η ΛΑΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 0-1!!!
Στο 51ο λεπτό ο Σολδάνο είχε μία κεφα-
λιά που μπλόκαρε ο Σαράνοφ. Στο 53ο 
λεπτό η Λαμία έκανε το 0-1 με τον Τομάς 
από κοντά. Μετά από σέντρα και γύρι-
σμα στην πλευρά του Κούτρη με τον 
δεξιό μπακ των Πειραιωτών να μην μπο-
ρεί να διώξει η μπάλα πήγε στον σκόρερ 
που από κοντά σκόραρε. 
 Ο Σκόνδρας σέντραρε από δεξιά, ο 
Επστάιν σούταρε προς την εστία και 
ο αμαρκάριστος στην μικρή περιοχή 
Τομάς με προβολή άνοιξε το σκορ! Στο 
54’ ο Νάτχο σούταρε με τον Σαράνοφ να 
βγάζει το σουτ. Ένα λεπτό μετά ένα σουτ 
του Νάτχο βρήκε σε σώματα. Στην συνέ-
χεια ο Ολυμπιακός είχε συνεχόμενες 
ευκαιρίες με Φορτούνη και Ποντένσε. 
Στο 70’ ο Μασούρας δεν μπόρεσε να 
βάλει από κοντά το πόδι του για να σκο-
ράρει. Στο 70’ ο Σαράνοφ έβγαλε σουτ 
του Γκιγιέρμε. Σε εκείνο το σημείο ο 
Σαράνοφ είχε 12 επεμβάσεις! Στο 73’ 
ένα σουτ του Σισέ έφυγε έξω. Στο 76’ ο 
Χασάν έχασε τε α τετ μετά από τρομερό 
γύρισμα και ενέργεια του Φορτούνη. 
Στο 82’ ο Σαράνοφ έβγαλε πάλι σουτ του 
Φορτούνη.
Στο 86ο λεπτό ο Φορτούνης εκτέλεσε το 
πέναλτι που κέρδισε σωστά ο Ποντένσε 
αλλά το έβγαλε και αυτό ο Σαράνοφ. Στο 
90+ ο Νάτχο είχε ένα σουτ έξω. Η Λαμία 
κράτησε το 1-0 υπέρ της μέχρι το τέλος 
και πέρασε στα ημιτελικά του Κυπέλλου.
 MVP: Ο Σαράνοφ. Ο γκολκίπερ της 
Λαμίας ήταν εξαιρετικός με 19 επεμβά-
σεις. Από κοντά του και ο σκόρερ των 
φιλοξενούμενων, Τομάς.
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Η άμυνα της Λαμίας 
για όσο κράτησε. Μεγάλη η συνολική 
της προσπάθεια.
Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Όλη η μεσοεπι-
θετική γραμμή και τα ατού των Πειραιω-
τών που δεν βγήκαν στο ματς.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Μπουχαλά-
κης ως αρχηγός (56’ Φορτούνης), Νάτχο, 
Γκερέρο (56’ Ποντένσε), Γκιγ ιέρμε, 
Μασούρας, Τσιμίκας, Κούτρης, Μιρά-
ντα, Σολδάνο (65’ Χασάν) και Σισέ.
ΛΑΜΙΑ: Σαράνοφ, Καρυπίδης, Μπεχα-
ράνο (79’ Βασιλαντωνόπουλος), Πλιά-
τσ ικας, Καραμάνος, Ασούμπρε (59’ 
Ρόμανιτς), Τομάς, Σκόνδρας, Επστάιν, 
Μπλάζιτς (67’ Μπουλούλης) ως αρχηγός 
και Ασίγκμπα.

«Βόμβα» Λαμίας, αποκλεισμός-
ντροπή για Ολυμπιακό! 
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Εργοτέλης και Σπάρτη έμειναν στο 
1-1, με τους Κρητικούς να χάνουν 
έδαφος στο «κυνήγι» της δεύτερης 
θέσης, ενώ οι Λάκωνες έμειναν στην 
πρότελευταία θέση σε ισοβαθμία.

Β
αθμό έπειτα από δυο αγωνιστικές 
πήρε η Σπάρτη, που προηγήθηκε 
χάρη στο πέναλτι του Γκαλβάο στο 
27’, όμως δεν κατάφερε να διατη-

ρήσει το προβάδισμα, αφού ο Μπουτσάκης 
ισοφάρισε στο 67’και οδήγησε το παιχνίδι 
στην ισορροπία. Από το 85’ και μετά, συν 
τα έξι λεπτά των καθυστερήσων, οι φιλοξε-
νούμενοι αγωνίστηκαν με παίκτη λιγότερο, 
αφού είχαν ολοκληρώσει τις αλλαγές τους 
όταν ο Ρόμο τραυματίστηκε κι έμεινε εκτός 
αγωνιστικού χώρου, μην μπορώντας να συ-
νεχίσει.
Με την ισοπαλία ο Εργοτέλης έφτασε τους 
27 βαθμούς, στο -6 από τον δεύτερο Απόλ-
λωνα Λάρισας, ενώ η Σπάρτη μετράει 15, 
καταλαμβάνοντας τη 14η θέση, εντός της 
ζώνης του υποβιβασμού.
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ (Νίκκι Παπαβασιλείου): Κατσι-
μήτρος, Προβυδάκης (46’ Κατσούρρι), Κοι-
λιάρας, Μπαχανάκ, Μπάτζιος, Μπουτσά-
κης (59’ Ροβίθης), Μπρους, Μπουρσέλης, 
Ιατρούδης, Έφορντ, Κουατένγκ (70’ Καπνί-
δης)
ΣΠΑΡΤΗ (Μαρίνος Σατσιάς): Πάντος, Κολ-
τσίδας, Λώλος, Τσίμαν, Ζαχαριουδάκης 
(78’ Κρασνίκι), Αρώνης, Τιεντσέ, Νάτσης, 
Αγγελόπουλος (65’ Τιράρ), Γκαλβάο (30’ λ.τ 
Ρόμο), Καινούργιος

Παναχαϊκή - Απόλλ. Λάρισας 1-0
Σε ένα παιχνίδι που έγινε κάτω από δύσκο-
λες καιρικές συνθήκες, με τους ανέμους να 
σηκώνουν μέχρι και διαφημιστική πινα-
κίδα, η Παναχαϊκή επικράτησε 1-0 του 
Απόλλωνα Λάρισας και σκαρφάλωσε στην 
τρίτη θέση της βαθμολογίας.
Το γκολ που έδωσε και τη νίκη στους Πατρι-
νούς, μπήκε μόλις στο δεύτερο λεπτό με 
εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ελευθεριάδη. 
Η Παναχαϊκή άγγιξε και το 2-0 με τον Αργυ-
ρόπουλο στο 16, με τον Απόλλωνα Λάρισας 
να μην απειλεί στιγμή στο πρώτο 45λεπτο.
Στην επανάληψη όμως, οι φιλοξενούμε-
νοι απείλησαν με το... καλησπέρα, καθώς 
στο 50’ μετά από εκτέλεση φάουλ του 
Πολέτο, ο Καρατάσιος με κεφαλιά έστειλε 
την μπάλα στο δοκάρι του Σούλη που είχε 
κάνει άστοχη έξοδο. Δύο λεπτά αργότερα, 

ο Κυνηγόπουλος σούταρε με τον Μάντζαρη 
να σώζει, ενώ άστοχα ήταν και τα σουτ των 
Μπαστακού, Ελευθεριάδη στο 62’ και στο 
68’.
Από εκεί και πέρα η μεγάλη φάση έλειψε 
και η Παναχαϊκή πήρε τη νίκη που την έφερε 
στο -2 από τον δεύτερο Απόλλωνα Λάρισας.

Δόξα Δράμας - Πλατανιάς 2-2
Το τελικό 2-2 διαμορφώθηκε με τα γκολ 
των Κρουθ και Μακρή στο 28’ και το 84’ με 
πέναλτι για την Δόξα και των Καραγκούνη 
στο 59’ και Μπιανκόνι στο 64’ για τον Πλα-
τανιά.
 Στο 28’ μετά από σουτ του Πεταυράκη και 
διώξιμο ο Κρουθ πήρε την μπάλα και σκό-
ραρε με προβολή. Στο 59’ ήρθε το 1-1 του 
Πλατανιά από εκτέλεση κόρνερ από τον 
Ποζατζίδη και τον Καραγκούνη να σπρώ-
χνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 64’ ο Πλα-
τανιάς σκόραρε με σουτ του Μπιανκόνι και 
όλα έδειχναν πως θα πήγαινε για φουλ ανα-
τροπή. Στο 83’ ο Σιώπης κέρδισε πέναλτι 
από μαρκάρισμα εντός περιοχής και ένα 
λεπτό μετά ο Μακρής έκανε από την άσπρη 
βούλα το 2-2. Στο 93’ οι Χανιώτες έχασαν 
μεγάλη ευκαιρία για το 2-3. Ο Νίλι έκανε το 
σουτ μέσα από την περιοχή της Δόξας Δρά-
μας αλλά έδιωξε ο Μακρής πριν περάσει η 
μπάλα την γραμμή. Εάν ο Πλατανιάς κέρδιζε 
πάντως θα είχε την δυνατότητα να μπει ξανά 
στην πρώτη τριάδα της Football League.
 Δόξα Δράμας (Βεργέτης): Μένκα, Πεταυ-
ράκης, Σιώπης, Ανδρέου (77á Σαμπανίδης), 
Καψάλης, Κρουθ (89á Λεμονής), Πατράλης, 
Μακρής, Μάρτινς (46’ Αυγενικού), Μπαϊ-
καρά & Δούμτσιος.
 Πλατανιάς (Τάτσης): Βασιλειάδης, Ρουσσά-
κης, Κόρτσταμ (24á λ.τ Στ. Ποζατζίδης), Ουές, 
Καραγκούνης, Μάικιτς, Παπανικολάου (74á 
Πουρζιτίδης), Μποσέτι, Νίλι, Μπιανκόνι & 
Λουκίνας.

«ΣΤΟΠ» ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΑΠΟΒΟΛΕΣ
Τη δεύτερη ήττα του στη Football League 
γνώρισε ο Βόλος, φεύγοντας από τη Θεσσα-
λονίκη με τον Απόλλωνα Πόντου να πανη-
γυρίζει το τελικό 1-0 χάρη στο γκολ του 
Γεωργιάδη στις καθυστερήσεις του πρώτου 
μέρους. Μάλιστα οι φιλοξενούμενοι έμει-
ναν με 9 παίκτες, έπειτα από την αποβολή 
του Ντεντάκη στο 74’ και του Ουνγιαλίδη 
στο 81’, κάνοντας ακόμα πιο δύσκολη την 
προσπάθεια της ομάδας του να αντιδράσει. 
Η θέση του Βόλου στην κορυφή της βαθμο-

λογίας δεν απειλείται, με τη διαφορά από 
τον Απόλλωνα Λάρισας να έμεινε στους 
11, ενώ για τον πέμπτο πλέον Απόλλωνα 
Πόντου (30β.) αυτή ήταν η τρίτη συνεχό-
μενη νίκη.

ΝΙΚΗ ΚΙ 8ΑΔΑ ΓΙΑ ΑΟΧ ΚΙΣΣΑ-
ΜΙΚΟ
Παιχνίδι γεμάτο φάσεις ήταν εκείνο του 
ΑΟΧ / Κισσαμικού με τα Τρίκαλα αλλά γκολ 
είχε προς το τέλος του. Μόλις στο 11’ ο Σάλι-
ακας είχε ένα σουτ έξω για τους Χανιώτες. 
Στο 15’ ο ΑΟΧ / Κισσαμικός είχε μεγάλη 
φάση όταν ο Σισέ ‘φάτσα’ με το τέρμα 
έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ. Σε έναν όχι 
τόσο καλό αγωνιστικό χώρο στο 22’ ο 
Καπός βρέθηκε στην περιοχή αλλά δεν πλά-
σαρε καλά απέναντι στον Παπαδόπουλο σε 
μία πολύ καλή στιγμή για τα Τρίκαλα.
Στο 43’ ένα σουτ του Γκίνη για τους Κρητι-
κούς έφυγε όυτ. Στο 46’ ο Ρίσκι του ΑΟΧ / 
Κισσαμικού βγήκε τετ α τετ αλλά δεν σκό-
ραρε. Στο 52’ ο ίδιος παίκτης είχε χαμένη 
φάση. Στο 54’ ο Σισέ των Τρικάλων αυτήν 
την φορά είχε φάση με σουτ. Στην συνέχεια 
ξεκίνησε και δυνατή βροχή, που δυσκόλεψε 
και άλλο τις ομάδες.
Στο 74’ τα Τρίκαλα είχαν δοκάρι. Σέντρα του 
Σμυρλή από αριστερά με την μπάλα να βρί-
σκει το πόδι του Σισέ και μετά να έχει παρά-
ξενη τροχιά για να πάει δοκάρι και μετά 
έξω. Ακολούθως δυνάμωσε και ο αέρας. Εν 
τέλει στο 81’ ο ΑΟΧ/Κισσαμικός βρήκε το 
γκολ. Ο Καραγιάννης μπήκε στην περιοχή 
και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ταϊρη.

ΣΗΚΩΣΕ «ΚΕΦΑΛΙ» Ο ΚΑΡΑΙΣΚΑ-
ΚΗΣ
Την πρώτη του νίκη έπειτα από δυο συνεχόμε-
νες ήττες και τρια παιχνίδια χωρίς θετικό απο-
τέλεσμα πέτυχαν οι Αρτινοί, που πανηγύρισαν 
το «τρίποντο» απέναντι στον Ηρόδοτο, χάρη 
στο γκολ του Άλεξιτς με κεφαλιά στο 18’. Το 
προβάδισμα διατηρήθηκε ως το τέλος, με τον 
Καραϊσκάκη να απομακρύνεται με +3 από τη 
ζώνη του υποβιβασμού, φτάνοντας στους 21. 
Αντίθετα οι Κρητικοί έμειναν στους 18, στην 
πρώτη ήττα έπειτα από τρεις σερί ισοπαλίες.

ΣΟΚΑΡΕ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ Ο ΑΗΤΤΗ-
ΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
Τεράστιο διπλό πήρε στην Κέρκυρα ο Αήττη-
τος Σπάτων που επικράτησε 0-2 κι πήρε μια 
βαθιά ανάσα στη μάχη για παραμονή στην 
κατηγορία, αφήνοντας κι άλλο πίσω στη μάχη 
της δεύτερης θέσης τους «Φαίακες».
Το παιχνίδι άρχισε με τους γηπεδούχους να 
απειλούν με τον Πασά να αστοχεί στο 11’. Η 
Κέρκυρα ήταν η απόλυτη κυρίαρχος στα 
πρώτα 45 λεπτά αλλά το γκολ δεν ήρθε με 
αποτέλεσμα να το... πληρώσει στην επανά-
ληψη.
Οι φιλοξενούμενοι, στην πρώτη φάση που 
δημιούργησαν βρήκαν τον δρόμο για τα 
δίχτυα με τον Λύρα στο 64’, ενώ ένα λεπτό 
αργότερα ο Σπυρόπουλος έχασε ευκαιρία και 
για το 0-2. Παρά τις αλλαγές στα πρόσωπα, οι 
«Φαίακες» δεν μπόρεσαν να αλλάξουν πολλά 
στην εικόνα τους και ο Αήττητος το εκμεταλ-
λεύτηκε φτάνοντας στο 88’ στο 0-2 με τον 
Ταμπάκη.

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Έχασε έδαφος ο Εργοτέλης
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Μ
ε χαμόγελα, αισιοδοξία και 
ελπίδες για πολλά μετάλ-
λια στο Ευρωπαϊκό πρω-
τάθλημα (1-3.3) πέταξε σε 

δυο δόσεις το πρωί και το μεσημέρι της 
Τετάρτης (27.2) για την Γλασκώβη η ε-
θνική ομάδα στίβου της Ελλάδος. 
Η αποσ τολή της χώρας μας ε ίναι 
17μελης και όλα τα παιδιά θα παλέ-
ψουν από την Παρασκευή έως και την 
Κυριακή για διάκριση στη Γλασκώβη 
όπου θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό πρω-
τάθλημα. 
Το... πρώτο αεροπλάνο για τη Σκωτία 
πήραν οι Κατερίνα Στεφανίδη, Νικόλ 
Κυριακοπούλου και ο Κώστας Φιλιπ-
πίδης.  «Είμαι έτοιμη να υπερασπιστώ 
τον τίτλο, που κατέκτησα πριν δύο χρό-
νια στο Βελιγράδι. Η αγωνιστική προε-
τοιμασία δεν πήγε όσα καλά θα ήθελα, 
λόγω του προβλήματα υγείας που αντι-
μετώπισα, ωστόσο η χειμερινή προ-
πόνηση έχει πάει πολύ καλά, ενώ οι 
τελευταίες προπονήσεις στην Ελλάδα 
έχουν πάει καλύτερα από ποτέ. Έχω 
μεγάλη αυτοπεποίθηση και πιστεύω 
ιδιαίτερα στην ικανότητα μου να αγω-
νίζομαι αποτελεσματικά στους μεγά-
λους αγώνες», είπε η Κατερίνα Στεφα-
νίδη. 
Η  Νικόλ Κυριακοπούλου από την 
πλευρά της σημείωσε: «Είμαι απόλυτα 
ικανοποιημένη από τη δουλειά που 
έκανα όλο αυτό το διάστημα. Κατά-
φερα να φτάσω σε υψηλό επίπεδο, 
ωστόσο θεωρώ πως έχω το περιθώριο 
να κυνηγήσω καλύτερα άλματα. Αναμ-
φίβολα ο στόχος μου για αυτή τη διορ-
γάνωση είναι να ανέβω στο βάθρο των 
νικητριών και να κατακτήσω το πρώτο 
μου μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρω-
τάθλημα κλειστού. Θα είναι δύκολος 
αγώνας, εγώ είμαι έτοιμη να δώσω τον 
καλύτερο μου εαυτό». 
Το μετάλλιο που κατέκτησε πριν δύο 
χρόνια στο Βελιγράδι θα κληθεί να 
υπερασπιστεί ο Κώστας Φιλιππίδης.  
«Η σεζόν ξεκίνησε με ένα πρόβλημα 
στο γόνατο, το οποίο καταφέραμε να 
διαχε ιρισ τούμε σε μεγάλο βαθμό. 
Χρειάσ τηκε να κάνουμε θεραπείες 
και να μείνουμε πίσω σε προπόνηση, 
παράλληλα όμως, καταφέραμε να είμα-
στε στους αγώνες και να παραμείνουμε 

σε υψηλό επίπεδο.
Είμαι πολύ καλά και περιμένω μια καλή 
παρουσ ία σ το Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα. Πάντα με ενδιαφέρει το μετάλ-
λιο. Σε κάθε αγώνα ανάλογου επιπέδου 
κυνηγάω να βρεθώ στο βάθρο. Η διορ-
γάνωση θα έχει κάποιες δυσκολίες, 
κυρίως γιατί αυτή τη φορά θα έχουμε 
και τη διαδικασία του προκριματικού 
και θα αναγκαστούμε να κάνουμε δύο 
αγώνες μέσα σε δύο ημέρες», είπε από 
την πλευρά του ο «ασημένιος» πρωτα-
θλητής Ευρώπης του 2017. 
Η Βούλα Παπαχρήστου είπε: «Θα κάνω 
ντεμπούτο στη διοργάνωση. Στην αρχή 
της σεζόν αντιμετώπισα τραυματισμό 
που κατάφερα και ξεπέρασα. Είμαι 
πλέον ανταγωνιστική και έτοιμη για 
διάκριση. Θέλω μια δυνατή παρου-
σία στον προκριματικό για να μπουν τα 
πράγματα στη θέση τους. Στον τελικό 
θα διεκδικήσω από τα πρώτα άλματα 
το άλμα του μεταλλίου.
Κάναμε προσαρμογές στην προπόνηση 
για να είμαι έτοιμη στον αγώνα στόχο 
της χρονιάς», ενώ ο Μίλτος Τεντόγλου 
επεσήμανε: «Δεν με αγχώνει το γεγο-
νός ότι είμαι το φαβορί για το μετάλ-
λιο. Αντίθετα με κάνει δυνατό. Αν στον 
τελικό βγει αυτό που μπορώ να κάνω, 
τότε μπορούμε να μιλάμε για χρυσό 
μετάλλιο. Στόχος μου είναι μια επίδοση 
πάνω από 8,20 μέτρα».
Ο Εμμανουήλ Καραλής τόνισε από την 
πλευρά του: «Είμαι πολύ χαρούμενος 
που για μια ακόμη φορά θα είμαι ανά-
μεσα σε μεγάλους αθλητές. Θέλω να 
κάνω ένα άλμα πάνω από τα 5,70 μ. και 
από εκεί και έπειτα ο,τι βγει. Έχω δου-
λέψει καλά και δεν έχω άγχος. Πρώτα 
απ’ όλα θέλω να το χαρώ. Δεν έχω 
σκεφτεί το μετάλλιο. Στόχος μου είναι 
καλή επίδοση», ενώ η Τατιάνα Γκού-
σιν σημείωσε: «Πάω με αισιοδοξία 
στη διοργάνωση, θέλω να κυνηγήσω 
το άλμα μου θα με βάλει στον τελικό. 
Προέρχομαι από καλές εμφανίσεις, τις 
οποίες θέλω να επαναλάβω στη Γλα-
σκώβη. Σίγουρα όταν έχεις κάνει μια 
καλή επίδοση,έχεις το άγχος να την 
κάνει και πάλι. Από την άλλη λειτουργεί 
και ως μαξιλαράκι ασφάλειας, ξέρεις 
πως αφού το έκανες μια φορά μπορείς 
να το ξανά κάνεις». 

Αναχώρηση με χαμόγελα και 
ελπίδες για μετάλλια στη Γλασκώβη 

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Απρόσμενη για πολλούς  ήττα 
με 2-1, γνώρισε η ομάδα των 
Γιαννιτσών, από τους Σαρακηνούς 
, στα πλαίσια του ημιτελικού του 
κυπέλλου Πέλλας, έτσι η ρεβάνς 
θα αποτελέσει όχι μια τυπική 
διαδικασία όπως θα περίμεναν 
πολλοί άλλα αγώνας ζωής και 
θανάτου για την πρόκριση στον 
τελικό.

Σ
το πρώτο ημίχρονο οι παίκτες των 
Γιαννιτσών είχαν μια ελαφρά υπε-
ροχή, με δύο καλές φάσεις στο 35’ 
σε σουτ του Ιορδανίδη που πέρα-

σε άουτ και στο 45’ σε σέντρα του Κοτσα-
ρίδη ο Μουρίκι και ο Παντελίδης σε κενό 
τέρμα δεν βρήκαν την μπάλα…
Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι μπήκαν 
καλύτερα ο Α.Σ. Γιαννιτσά για 15’ ήταν 
πολύ κακός και με ατομικά λάθη έδωσε 
το δικαίωμα στους Σαρακηνούς να βρουν 
δύο φορές δίχτυα με τον Γκέσιο στο 49’ 
μετά από έξοχη πάσα του Ευφραιμίδη και 
τον Παπαδόπουλο στο 57’.
Στο 53’ είχε προηγηθεί και μεγάλη ευκαι-
ρία με τον Γκέσιο που σούταρε και πάνω 
στην γραμμή ο Ιορδανίδης έδιωξε σωτή-
ρια! Μετά το 2-0 οι παίκτες του  Α.Σ. Γιαν-
νιτσά επιτέλους «ξύπνησαν» και άρχισαν 
να πιέζουν μέχρι το τελευταίο λεπτό του 
αγώνα χωρίς όμως να φτάνουν στην ανα-
τροπή.
Το όφελος, το γκολ του Θεοδωρίδη μετά 
από κακή εκτίμηση της μπάλας στο φάουλ 
του Ζούρκου του πορτιέρο  Ακριτίδη στο 
74’ , που ξαναέβαλε στο παιχνίδι της πρό-
κρισης την ομάδα των Γιαννιτσών. Τα Γιαν-
νιτσά έχασαν ευκαιρίες στο διάστημα 
αυτό με τους Ζούρκο 58’ και 74’, Μουρίκι 
στο 70’ και Πέλκα στο 78’.

Στον τελικό ο Θρίαμβος Σερβια-
νών!
Ο Θρίαβος Σερβιανών και η Α.Ε. Μικρα-
σιατών είναι οι ομάδες που θα βρεθούν 
αντιμέτωπες στον τελικό του κυπέλλου 
ερασιτεχνών.
Ο Θρίαμβος επικράτησε και στο δεύτερο 
παιχνίδι με 2-1 του Αγροτικού Αστέρα 
Άνω Καλαμά και με δύο νίκες και συνο-
λικό σκορ 3-1 πέρασε για δεύτερη συνεχή 
χρονιά στον τελικό. Η ΑΕΜ αν και τα 
βρήκε σκούρα κατάφερε να πάρει την 
πρόκριση από το Νησί στην παράταση 

με νίκη 2- 3 αφού η κανονική διάρκεια 
του αγώνα είχε τελειώσει 2-1 υπέρ του 
Αετού, σκορ με το οποίο είχε κερδίσει 
στον πρώτο αγώνα η ΑΕΜ. Η ΑΕΜ περνάει 
στον τελικό με συνολικό σκορ 5-3.

«Καθάρισε» την πρόκριση στον 
τελικό Τηλυκράτης!
Στον τελικό του Κυπέλλου της ΕΠΣ Πρέ-
βεζας-Λευκάδας βρίσκεται σχεδόν και…
με τα δύο πόδια ο Τηλυκράτης, ο οποίος 
επικράτησε με 4-0 στη Φιλιππιάδα του 
Εθνικού.
Στον πρώτο ημιτελικό για το κύπελλο ΕΠΣ 
Πρέβεζας-Λευκάδας που έγινε σήμερα 
στην Φιλιππιάδα, ο Τηλυκράτης Λευκάδας 
επικράτησε του Εθνικού Φιλιππιάδας με 
4- 0 και ουσιαστικά εξασφάλισε το εισιτή-
ριο για τον τελικό. Ο Τηλυκράτης Λευκά-
δας στο πρώτο ημίχρονο προηγήθηκε με 
1-0 με γκολ που πέτυχε με πέναλτι ο Γιώρ-
γος Καταγής στο 29ο λεπτό.
Στο 60΄ ο Γεωργούσης με σουτ έκανε το 
0-2 και στο 66΄ ο Γεωργάκης ανέβασε το 
δείκτη του σκορ στο 0-3. Στο 76΄ ο Πριό-
νας μετά από λάθος της άμυνας του Εθνι-
κού με κοντινό πλασέ διαμόρφωσε το 
0-4.

Έχασε τη νίκη, αλλά απέφυγε τα 
χειρότερα…
Δύο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη για 
τον τίτλο στον 8ο όμιλο της Γ’ εθνικής 
έχασε προχθές στην Μάνδρα η Καλαμάτα 
που έφερε 1-1 με τον τοπικό Μανδραϊκό.
Μάλιστα ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ισο-
παλία για την Μεσσηνιακή ομάδα καθώς 
είχε προηγηθεί το 0-0 με τον ΑΟ Καταστα-
ρίου την προηγούμενη αγωνιστική. Ετσι 
το +6 που είχε πριν δύο εβδομάδες από 
τον Ασπρόπυργο έγινε πολύ γρήγορα +2, 
ενώ απομένουν έξι αγωνιστικές για την 
ολοκλήρωηση του πρταθλήματος.
Για την Καλαμάτα ακολουθεί το εντός 
έδρας παιχνίδι με τον Πάμισο ενώ θυμί-
ζουμε πως την 24η αγωνιστική θα φιλοξε-
νηθεί στο ντέρμπι κορυφής με τον Ασπρό-
πυργο, που έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα 
ενδέχεται να κρίνει και τον τίτλο.

1ος όμιλος
Αετός Ορφανού-Εθνικός Αλεξανδρούπο-
λης 5-1 
Κεραυνός Πέρνης-Ορφέας Ξάνθης 0-1 
Εθνικός Σιδηροκάστρου-Ασπίδα Ξάνθης 
1-3 

Καβάλα-ΠΑΟ Κοσμίου 7-0 
Πανσερραϊκός-Απόλλων Παραλιμνίου 0-0 
Αλέξανδρος Κιλκίς-ΑΕ Καλαμπακίου 1-0
Άρης Αβάτου-Νέστος Χρυσούπολης 1-0 

2ος όμιλος
Μελιτέας Μελίτης-ΠΑΟ Κουφαλίων 3-1 
Ολυμπιακός Κυμίνων-Αγροτικός Αστέρας 
1-1 
Βέροια-Εδεσσαϊκός 1-1 
Άρης Παλαιοχωρίου-ΑΣ Γιαννιτσά ΑΝΑ-
ΒΟΛΗ
Αλμωπός Αριδαίας-Νίκη Αγκαθιάς 2-0 
ΑΠΕ Λαγκαδά-Μακεδονικός ΑΝΑΒΟΛΗ
ΠΟ Τρίγλιας-Ερμής Αμυνταίου 3-0 

3ος όμιλος
Μακεδονικός Σιάτισ τας-Μακεδονικός 
Φούφα 0-3 
Γρεβενά Αεράτα-Ναυπακτιακός Αστέρας 
0-6 
ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου-Σούλι Παραμυ-
θιάς 1-1 
ΑΟ Φλωριάδας-Θρίαμβος Σερβιανών 0-3 
α.α
Θεσπρωτός-Μέγας Αλέξανδρος Καλλι-
θέας 2-1 
ΑΕ Λευκίμμης-Κρόνος Αργυράδων 0-0 
Ρεπό: Τηλυκράτης Λευκάδας

4ος όμιλος
ΑΟ Στυλίδας-Φωκικός 2-1 
Αστέρας Ιτέας-ΑΟ Σελλάνων 2-2 
Οικονόμος Τσαριτσάνης-ΑΣ Μετέωρα 1-1 
Απόλλων Μακρυχωρίου-Ολυμπιακός 
Βόλου 0-1 

ΓΣ Αλμυρού-Πιερικός ΑΝΑΒΟΛΗ
Νίκη Βόλου-Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0 
α.α
Αχιλλέας Νεοκαισάρειας-Θησέας Αγριάς 
2-1 

5ος όμιλος
ΑΟ Παλαιόχωρας-Ατρόμητος Πειραιά 
ΑΝΑΒΟΛΗ
ΑΟ Επισκοπής-Ατσαλένιος 1-0 
Ιωνικός-ΟΦ Ιεράπετρας 2-0 
Εθνικός-ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ ΑΝΑΒΟΛΗ
ΑΕ Νεάπολης-Προοδευτική ΑΝΑΒΟΛΗ
Αμπελακιακός-Γιούχτας 1-1 
Ρεπό: Κερατσίνι

6ος όμιλος
Νίκη Τραγανού-Φοίβος Κρεμαστής 2-0 
Ιάλυσος-ΠΑΟ Βάρδας 4-0 
Αχαρναϊκός-Παλληνιακός 1-2 
Διαγόρας Βραχνεΐκων-Αστέρας Αμαλιά-
δας 3-1 
Θύελλα Ραφήνας-Διαγόρας Ρόδου 1-0 
Πανμοβριακός-Πανηλειακός 0-2 
Ρεπό: Παναιγιάλειος

8ος όμιλος
Παναρκαδικός-ΑΟ Κατασταρίου ΑΝΑ-
ΒΟΛΗ 
ΑΟ Εικοσιμίας-Ερμιονίδα ΑΝΑΒΟΛΗ 
Αμβρυσσέας Διστόμου-ΑΟ Υπάτου ΑΝΑ-
ΒΟΛΗ
Αστέρας Βλαχιώτη-Παναργειακός 1-0 
Πάμισος-Ασπρόπυργος 0-5 
Ένωση Λέρνας-ΑΕ Πελλάνας 0-1 
Μανδραϊκός-Καλαμάτα 1-1 

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Απρόσμενη ήττα για Γιαννιτσά στο κύπελλο…
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Η Λίβερπουλ διέλυσε με 5-0 την 
Γουότφορντ, επέστρεψε στις νίκες και 
διατήρησε την πρώτη θέση.

Η 
Λίβερπουλ επέστρεψε στις καλές εμ-
φανίσεις, ήταν καταιγιστική και διέ-
λυσε την Γουότφορντ με 5-0, διατη-
ρώντας την πρώτη θέση της Premier 

League. Τα πάντα τελείωσαν από νωρίς για 
τους κόκκινους χάρη στα δύο γκολ του Μα-
νέ, ενώ στην επανάληψη δεν υπήρχε κανένα 
άγχος, με τους παίκτες του Κλοπ να «διορθώ-
νουν» και τη συνολική διαφορά τερμάτων (πα-
ραμένει ακόμα χειρότερη από εκείνη της Σίτι).
Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα 
μόλις στο 9’, όταν ο Αλεξάντερ-Άρ-
νολντ έβγαλε τη σέντρα και ο 
Μανέ με κεφαλιά έκανε το 1-0. 
Η πίεση συνεχίστηκε και στο 
20’ ξανά ο Μανέ πέτυχε ένα 
από τα γκολ της σεζόν με εντυ-
πωσιακό τακουνάκι. Οι φιλο-
ξενούμενοι δεν μπόρεσαν αντι-
δράσουν στο πρώτο μέρος και 
είχαν μόνο ένα καλό διάστημα στην 
επανάληψη.
Αυτό, φυσικά, δεν ήταν αρκετό για να πετύ-
χουν κάτι καλό, με τους παίκτες του Κλοπ να 
παίζουν επιθετικά και τον Οριζί να κάνει το 
3-0 με ωραία ατομική προσπάθεια στο 66’. Το 
κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Φαν Ντάικ, που 
με δύο κεφαλιές στο 79’ και στο 82’ διαμόρ-
φωσε το τελικό 5-0!

Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ 1-3
Ο Ρομέλου Λουκάκου σκόραρε δυο φορές, 
στα πρώτα του γκολ έπειτα από τις αρχές 
Ιανουαρίου κι άνοιξε τον δρόμο για τη 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Σέλχαρστ Παρκ, 
στη νίκη της με 1-3 επί της Κρίσταλ Πάλας. Ο 
Γιανγκ το τρίτο γκολ, μείωσε προσωρινά ο Γου-
άρντ.
Πριν τον αγώνα με τη Λίβερπουλ, η ομάδα του 
Σόλσκιερ κλήθηκε να παίξει δυο φορές εκτός 
έδρας, ενώ και η επόμενη δοκιμασία της μετά 
το ντέρμπι ήταν μακριά από το Ολντ Τράφορντ. 
Παρ’ όλα αυτά το καθήκον της το έκανε και με 
το παραπάνω, νικώντας με 1-3 την Κρίσταλ 
Πάλας, πανηγυρίζοντας για τη 12η νίκη της σε 
14 ματς εντός Νησιού με τον Νορβηγό στον 
πάγκο, καθώς και για την επιστροφή του Λου-
κάκου στα γκολ.
Ο Βέλγος φορ, που τελευταία φορά είχε σκο-
ράρει κόντρα στη Ρέντινγκ για το FA Cup στις 5 

Ιανουαρίου, άνοιξε το σκορ στο 33’ με ωραίο 
σουτ και διπλασίασε τα τέρματά του στο 52’, 
τερματίζοντας την «αφλογιστία» του και βάζο-
ντας ισχυρές βάσεις για το «διπλό» των κόκκι-
νων διαβόλων.
Στο 66’ ο Γουάρντ μείωσε σε 1-2 για τη μαχη-
τική Πάλας με κεφαλιά, όμως στο 83’ ο Γιάνγκ 
ανέβασε τον δείκτη του σκορ και έγραψε το 
τελικό σκορ.
Με τη νίκη αυτή η Γιουνάιτεντ έφτασε στους 
55, παραμένοντας στο -1 από την 4η Άρσε-
ναλ, ενώ η Πάλας έπεσε στη 14η θέση με 30 
βαθμούς

Μάντσεστερ Σίτι - Γουέστ Χαμ 1-0
Η Σίτι αποθεώθηκε για την κατάκτηση 

του League Cup, επικράτησε χωρίς 
να ιδρώσει με 1-0 της Γουέστ Χαμ 

εντός έδρας και έμεινε στο -1 
από την κορυφή και τη Λίβερ-
πουλ. Με τον αέρα της κού-
πας μπήκε στο ματς κόντρα 
στη Γουέστ Χαμ η ομάδα του 

Πεπ. Στο 5ολεπτο είχε ήδη τρεις 
ευκαιρίες, αλλά στο 2’ ο Ντε 

Μπρόινε, στο 3΄ο Σίλβα και στο 5’ ο 
Ντε Μπρόινε δεν μπόρεσαν να σκοράρουν. 

Τα σφυριά αντέδρασαν ανασταλτικά, έκλει-
σαν διαδρόμους και κατάφεραν να κρατήσουν 
μακριά από την εστία τους, τους Πολίτες. Στο 
26’ οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι, όταν από 
το σουτ του Αγουέρο η μπάλα βρήκε στο χέρι 
του Ογκμπόνα. Η Σίτι είχε ακόμα μια ευκαιρία 
στο α’ μέρος, αλλά στο 30’ ο Μαχρέζ νικήθηκε 
από τον Φαμπιάνσκι! Η Γουέστ Χαμ στο 50΄ 
είχε την πρώτη καλή ευκαιρία, αλλά ο Κάρολ 
δεν ήταν εύστοχος. Η Μάντσεστερ «ξύπνησε», 
πίεσε αρκετά και με την είσοδο των Στέρ-
λινγκ (στη θέση του απογοητευτικού Μαχρέζ), 
Μπερνάρντο Σίλβα έγινε φουλ επιθετική. Ετσι, 
στο 59’ έγινε η φάση του ματς.
Ο Πορτογάλος δυο λεπτά μετά την αλλαγή του 
κέρδισε πέναλτι και ο Αγουέρο πέτυχε το 1-0! 
Οι γηπεδούχοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο και 
στο 69΄ πλησίασαν το δεύτερο γκολ, αλλά ο 
Στέρλινγκ νικήθηκε από τον Φαμπιάνσκι. 
Μεγάλη ευκαιρία και στο 71’ για τους «Πολί-
τες», αλλά το σουτ του Ντανίλο έδιωξε εξαι-
ρετικά ο γκολκίπερ των Σφυριών. Οι γηπεδού-
χοι δεν είχαν την παραμικρή ενόχλησε από την 
αντίπαλό τους, πίεζαν για ένα δεύτερο γκολ, 
αλλά ο Φαμπιάνσκι κρατούσε την ομάδα του 
στο κόλπο. Μάλιστα, και στο 82ο λεπτό ο Ντε 
Μπρόινε δεν μπόρεσε να τον νικήσει από 
κοντά. Μέχρι το τέλος δεν άλλαξε κάτι και οι 
Πολίτες συνέχισαν στο κυνήγι των Reds.

αθλητικά

Η Λίβερπουλ... σκόρπισε την 
Γουότφορντ! 

Η Ρεάλ ήταν καλύτερη, έχασε 
απίθανες ευκαιρίες, αλλά απολύτως 
κυνική η Μπαρτσελόνα, με τρεις 
επιθέσεις τη διέλυσε 3-0 (1-1 το 
πρώτο ματς) και θα διεκδικήσει το 
31ο Κύπελλο της ιστορίας της.

Ε
μοιαζε άναρχη, κακοστημένη, α-
νόρεχτη. Αμυνόταν, πάλευε να 
σταματήσει τον δαιμόνιο Βινίσι-
ους που τα έκανε όλα τέλεια και 

την κρίσιμη στιγμή τα πετούσε όλα στα 
σκουπίδια. Η μπάλα σφύριζε στην εστία 
του ξανά εκπληκτικού Τερ Στέγκεν και 
κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει. Αρ-
χικά το πώς δεν είχε βάλει γκολ η Ρεάλ 
και έπειτα πώς αυτό το Clasico έληξε με 
την Μπαρτσελόνα να διαλύει με 3-0 τους 
Μαδριλένους στο «Σαντιάγο Μπερνα-
μπέου» (1-1 το πρώτο ματς) και να τους 
κλέβει την πρόκριση για τον έκτο διαδο-
χικό και 41ο της ιστορίας τους στο Κόπα 
ντελ Ρέι.
Ο Τερ Στέγκεν είχε μπόλικη δουλειά σε τετ 
α τετ με τον Μπενζεμά (36’), με τον Βινί-
σιους να αστοχεί στη συνέχεια. Ο Βραζι-
λιάνος (38’) ολομόναχος από το σημείο 
του πέναλτι έστειλε την μπάλα ψηλά 
άουτ, ενώ η ομάδα του πίεζε ασφυκτικά 
και οι φιλοξενούμενοι δεν έκαναν φάση. 
Ωστόσο, οι Μπλαουγκράνα βγήκαν στην 
επανάληψη πιο κυνικοί από κάθε άλλη 
φορά.
Ο Ντεμπελέ έκανε την επέλαση από αρι-
στερά (51’), με παράλληλη χαμηλά και 
πλασέ με τη μία ο Λουίς Σουάρες. Ο Τερ 
Στέγκεν είχε τρομερή επέμβαση στην 
κεφαλιά του Μπενζεμά (62’) και ο Βινίσι-
ους (67’) αφού άδειασε τρελά τρεις παί-
κτες, είδε τον Πικέ να διώχνει σε κόρνερ 
το πλασέ του. Η Ρεάλ πάλευε να ισοφα-
ρίσει και στο 69’ ο Ντεμπελέ βγήκε ξανά 
στην κόντρα, έβγαλε την παράλληλη και 
ήρθε το αυτογκόλ από τον Βαράν πριν 
σκοράρει ο Σουάρες.
Τρία λεπτά αργότερα ο Ουρουγουανός 
χόρεψε τον Καζεμίρο που τον ανέτρεψε 
εντός περιοχής και ο Μέσι τον άφησε να 
το εκτελέσει. Στην άσπρη βούλα ο Σουά-
ρες επέλεξε το στιλ Πανένκα και έδωσε 
διάσταση και εικόνα θριάμβου για τους 
Καταλανούς, που πήραν την 4η νίκη τους 
εκεί μέσα σε πέντε πρόσφατες επισκέψεις 

και ετοιμάζονται να το ξανακάνουν το 
ερχόμενο Σάββατο για το πρωτάθλημα...
Ρεάλ Μαδρίτης (Σαντιάγο Σολάρι): Κέιλορ 
Νάβας, Σέρχιο Ράμος, Βαράν, Καρβαχάλ, 
Ρεγκιλόν, Καζεμίρο (75’ Βαλβέρδε), Κρόος, 
Μόντριτς, Λούκας Βάθκεθ (68’ Μπέιλ), 
Βινίσιους (81’ Ασένσιο), Μπενζεμά
Μπαρτσελονα (Ερνέστο Βαλβέρδε): Τερ 
Στέγκεν, Πικέ, Λενγκλέ, Σεμέντο, Ζόρντι 
Αλμπα, Μπουσκέτς (85’ Αρτούρ), Σέρζι 
Ρομπέρτο, Ράκιτιτς, Ντεμπελέ (75’ Κουτί-
νιο), Μέσι, Λουίς Σουάρες.

Βαγιαδολίδ – Μπέτις 0-2
Οι Ανδαλουσιανοί πέρασαν με 0-2 από 
τη Βαγιαδολίδ, πλησίασαν στο -3 από 
το Champions League και άφησαν τους 
ηττημένους οριακά πάνω από την επικίν-
δυνη ζώνη.
Η φετινή Μπέτις είναι θεόμουρλη ομάδα. 
Τα παιχνίδια της είναι μονίμως απρόβλε-
πτα, αλλά ένα είναι το σίγουρο: ότι στην 
καλή βραδιά της μπορεί να κάνει σού-
περ εμφανίσεις. Αμέσως μετά τον απο-
κλεισμό της στο Europa League, πήγε 
στο «Χοσέ Θορίγια» και πήρε το τρίπο-
ντο με 2-0. Στο 3ο λεπτό των καθυστε-
ρήσεων του ημιχρόνου ο Μαντί άνοιξε 
το σκορ με υπέροχο ψαλίδι και στο 88’ ο 
Κανάλες σέρβιρε πάρε βάλε στον Χοακίν, 
που κλείδωσε το τρίποντο και έστειλε την 
ομάδα του στο -3 από την 4η θέση και το 
Champions League.

Στο μηδέν Χιρόνα και Σοσιεδάδ!
Ισόπαλες χωρίς τέρματα αναδείχθηκαν 
Χιρόνα και Σοσιεδάδ στο Montilivi! Στο 
+5 από την επικίνδυνη ζώνη οι γηπεδού-
χοι. 
Μετά την ιστορική νίκη την περασμένη 
εβδομάδα στη Μαδρίτη επί της Ρεάλ 
(1-2), η Χιρόνα αναδείχθηκε ισόπαλη 
χωρίς τέρματα εντός με τη Σοσιεδάδ. Το 
τρελό είναι ότι πριν το «Μπερναμπέου» 
μετρούσε δέκα αγωνιστικές χωρίς νίκη 
(0-4-6) και υποχωρούσε προς τη ζώνη 
του υποβιβασμού. Τώρα όμως βρίσκε-
ται στο +5 από τη Βιγιαρεάλ. Αντίθετα, 
η Σοσιεδάδ έχασε την ευκαιρία να πλη-
σιάσει ακόμα περισσότερο την τετράδα, 
αφού έμεινε στο -4 από την Χετάφε. Κακό 
ματς, χωρίς ρίσκα από τις δυο ομάδες, 
με ελάχιστες ευκαιρίες μπροστά από τις 
εστίες.

Τριάρα στο «Μπερναμπέου» 
και μυθικός έκτος σερί τελικός 
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Ο Απόλλωνας χωρίς να δυσκολευτεί πήρε μια άνετη νίκη κόντρα 
στην Καρμιώτισσα με 1-5 και βρίσκεται με το ενάμιση πόδι στην 
επόμενη φάση του Κυπέλλου καθώς ο επαναληπτικός αναμέ-

νεται να είναι τυπικής διαδικασίας. Ο Περέιρα που πέτυχε δύο γκολ, 
Καραγιόλ, Φαουπάλα και Παπαμιχαήλ οι σκόρερ για τον Απόλλωνα. 
Μείωσε σε 1-3 ο Νεοφύτου για την Καρμιώτισσα.
Στο ΓΣΖ ο Αυγυστή έδωσε χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές που 
έρχονται από τραυματισμούς ενώ είχε την ευκαιρία να ξεκουράσει και 
παίκτες που είχαν πολλά αγωνιστικά λεπτά στο πόδια τους ενόψει και 
των επόμενων δύσκολων αγώνων που ακολουθούν.

Α ΜΕΡΟΣ
Δυνατή προπόνηση πραγματοποιεί ο Απόλλωνας κόντρα στην Κρμι-
ώτισσα στο ΓΣΖ. Οι γαλάζιοι της Λεμεσού που είναι σαφώς ανώτε-
ροι από την αντίπαλό τους σκοράρουν όποτε θέλουν και ήδη από το 
πρώτο μέρος μπόρεσαν να βρουν τέσσερις φορές στόχο.
Ο Απόλλωνας με σβηστές μηχανές και με πολλές αλλαγές από τον 
Αυγουστή άνοιξε το σκορ στο 3’ με τον Περέιρα ενώ στο 7’ με τον ίδιο 
ποδοσφαιριστή έκανε το 0-2. Στο 26 ο Καραγιόλ έγραψε το 0-3 ενώ το 
τέταρτο τέρμα πέτυχε ο Φομπαλά στο 31’.
Η Καρμιώτησα κατάφερε να μειώσει με τον Νεοφύτου στο 29’ ενώ είχε 
ακόμα μια καλή στιγμή που απείλησε τον Κίσσα.
Σε γενικές γραμμές όμως ο Απόλλωνας ήταν κυρίαρχος στα πρώτα 45 
λεπτά και χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα πήρε προβάδισμα με 1-4.

Β ΜΕΡΟΣ
Στην επανάληψη και οι δύο ομάδες έριξαν ρυθμό καθώς όλα κρίθη-
καν από το πρώτο μέρος όπου ο Απόλλωνας πέτυχε τέσσερα τέρματα.
Στο δεύτερο 45λεπτό τόσο ο Απόλλωνας όσο και η Καρμιώτισσα δεν 
μπόρεσαν να φτιάξουν κάποια μεγάλη ευκαιρία μέχρι που ο Απόλλω-
νας στο 77’ σκόραρε ακόμα ένα τέρμα με τον νεαρό Παπαμιχαήλ που 
πέρασε ως αλλαγή στον αγώνα.
Ο αγώνας στο ΓΣΖ φάνηκε πιο χρήσιμος για τον τεχνικό του Απόλλωνα 
ο οποίος χρησιμοποίησε αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές ενώ 
έδωσε χρόνο και σε άλλους που έρχονται από τραυματισμούς όπως ο 
Γιούστε που επέστρεψε μετά από σχεδόν πέντε μήνες.
Με όσα είδαμε στον αγώνα το αποτέλεσμα είναι δίκαιο καθώς ήταν 
εμφανής η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες και 
ο Απόλλωνας πήρε από τον πρώτο αγώνα το σκορ πρόκρισης που 
ήθελε.
Καρμιώτισσα: Πιερή, Οζίας, Βαττής, Κυριάκου, Παναγίδης, Κυριάκου, 
Γενεθλίου, Μάρκου, Μασίνουα, Ταξιάρχης, Νεοφύτου.
Απόλλων: Κίσσας, Βασιλείου, Γιούστε, Σελίμοβιτς, Πέδρο, Σπόλιαριτς, 
Μπρου, Καραγιόλ, Περέιρα, Παπουλής, Φαουπάλα.

«Είναι τελικοί τα επόμενα παιχνίδια»
«Είναι δικαίωση. Ευχαριστώ τον προπονητή μου για την ευκαιρία. 
Είναι η δουλειά που κάνουμε. Ο προπονητής μας δίνει τις σωστές 
οδηγίες για την νίκη σε κάθε παιχνίδι. Πιστεύω ότι δείξαμε σοβαρό-
τητα. Δεν υπάρχει υποτίμηση. Είναι τελικοί τα επόμενα παιχνίδια για 
να πάρουμε το πρωτάθλημα. Σημαντικό παιχνίδι με την Ομόνοια, θα 
πάμε για την νίκη. Αυτός είναι ο μόνος στόχος» δήλωσε ο σκόρερ του 
πέμπτου γκολ του Απόλλωνα κόντρα στην Καρμιώτισσα Κωνσταντί-
νος Παπαμιχαήλ.

ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ εξήλθαν ισοπαλία 1-1 στο 
πλαίσιο του πρώτου αγώνα στην προημιτελική 
φάση του Κυπέλλου Coca-Cola. Οι 
γαλαζοκίτρινοι προηγήθηκαν με πέναλτι του 
Ζαχίντ στο 17, ενώ οι φιλοξενούμενοι έκαναν 
το 1-1 με σκόρερ τον Σάστρε στο 39’.

Ο 
ΑΠΟΕΛ μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό 
χώρο και προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθ-
μό του, με την ΑΕΚ να αμύνεται και να προ-
σπαθεί να βγει με αντεπιθέσεις.

Στο 8’ οι γαλαζοκίτρινοι έχασαν την πρώτη ευκαιρία 
του αγώνα με τον Μπάλογκ να επιχειρεί το δυνατό 
σουτ από το ύψος της περιοχής αλλά η μπάλα έφυγε 
λίγο έξω. Τέσσερα λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι 
απείλησαν με τον Χέφελ ο οποίος έκανε το σουτ αλλά 
ήταν άστοχο.
Στο 17’ η ομάδα του Τραμετσάνι κέρδισε πέναλτι σε 
ανατροπή του Εφραίμ από τον Γκαρσία. Ο Ζαχίντ ανά-
λαβε την εκτέλεση, η οποία ήταν εύστοχη και έτσι 
έκανε το 1-0 για τον ΑΠΟΕΛ.
Στην συνέχεια ο ρυθμός του αγώνα έπεσε και για να 

δούμε φάση έπρεπε να φτάσουμε στο 34’ όταν ο Μπά-
λογκ έκανε το σουτ αλλά ο Τόνιο έδιωξε.
Στο 39’ η ΑΕΚ κατάφερε να κάνει το 1-1 με τον Σάστρε, 
ο οποίος με ωραίο συρτό σουτ, νίκησε τον Ρομό. Δυο 
λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι απείλησαν με τον 
Ζαχιντ, αλλά το σουτ που επιχείρησε έφυγε λίγο έξω. 
Αυτή ήταν και η τελευταία φάση του πρώτου μέρους 
και έτσι οι δυο ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα με το 
σκορ στο 1-1.
Η πρώτη φάση στο δεύτερο μέρος άνηκε στον ΑΠΟΕΛ 
στο 55’ με τον Εφραίμ να κάνει το σουτ αλλά η μπάλα 
έφυγε πάνω από τα δοκάρια της ΑΕΚ. Στο 61’ η ομάδα 
οι φιλοξενούμενοι 61’ έχασαν ευκαιρία με τον Ακοράν 
ο οποίος εντός περιοχής έκανε το σουτ αλλά έστειλε 
την μπάλα έξω.
Στο 62’ οι γαλαζοκίτρινοι και πάλι με πρωταγωνιστή 
τον Εφραίμ απείλησαν αλλά το σουτ του αποκρού-
στηκε σε κόρνερ από τον Τόνιο. Στο 73’ ο Τάμαρι έκανε 
το σουτ αλλά ο Τόνιο μάζεψε την μπάλα. Δέκα λεπτά 
αργότερα ο Χέφελ απείλησε με απευθείας φάουλ αλλά 
έστειλε την μπάλα έξω.
Στο 87’ η ομάδα του Τραμετσάνι έχασε μεγάλη ευκαι-
ρία για να κάνει το 2-1 αλλά το σουτ του Μπέζιακ 

πέρασε λίγο έξω. Αυτή ήταν και η τελευ-
ταία φάση του αγώνα και έτσι η πρόκριση 
θα κριθεί στον επαναληπτικό στην Αρένα.

ΕΝΠ-Πάφος FC 1-1
Οι «βυσσινί» σε συνδυασμό με το 2-2 του 
πρώτου αγώνα, απέκλεισαν την Πάφος FC και 
προκρίθηκαν στα ημιτελικά του κυπέλλου.
Η ΕΝΠ ήταν η ομάδα που μπήκε πιο 
δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και πίεσε 
πρώτη ψηλά τον αντίπαλο, χάνοντας μάλι-
στα τριπλή σπουδαία ευκαιρία για να 
πάρει κεφάλι στο σκορ στο 3’.
Στο 8’ ο Ράσιτς με κοντινή προβολή μετά 
από εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα του Κλέιμαν σημειώνοντας στο 
0-1.
Η ΕΝΠ έχασε τις περισσότερες ευκαιρίες, 
οι οποίες ήταν και κραυγαλαίες και έτσι η 
ομάδα της Πάφου πήγε στα αποδυτήρια 
έχοντας το υπέρ της προβάδισμα.
Από εκεί που έμεινε ξεκίνησε στο παιχνίδι 
στην επανάληψη με την ΕΝΠ να είναι η 
ομάδα που συνέχιζε να είναι καλύτερη στο 
γήπδο και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
για να φτάσει στην ισοφάριση.
Τελικά οι γηπεδούχοι το κατάφεραν με 
εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κολοκού-
διασ το 60’ να πετύχουν το 1-1 και να 
πάρουν ξανά το πάνω χέρι στην υπόθεση 
της πρόκρισης.

αθλητικά
ΑΠΟΕΛ – ΑΕΚ 1-1

Άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς
Καρμιώτισσα – Απόλλωνας 1-5
Καθάρισε την πρόκριση με 
πεντάρα
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αθλητικά

Αποφασισμένος να το πάει μέχρι 
τέλους!

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να σημειώσει την δεύτερη εκτός έδρας νίκη του ύστερα από πέντε 
μήνες και 9 σερί ήττες μακριά από το ΟΑΚΑ κερδίζοντας μέσα στο Λας Πάλμας την Γκραν 
Κανάρια με 99-80 πραγματοποιώντας πειστικλή εμφάνιση! Καλύτεροι Αντετοκούνμπο, 
Παπαγιάννης και Λάνγκφορντ.  

Κ
άποια στιγμή το δεύτερο «διπλό» θα ερχό-
ταν. Εκτός του ότι τα περιθώρια είχαν (και 
έχουν) στενέψει επικίνδυνα, ο νόμος των 
πιθανοτήτων σε συνδυασμό με την διαφο-

ρά δυναμικότητας των δύο ομάδων οδηγούσαν σε… 
μαθηματική ακρίβεια ότι ο Παναθηναϊκός θα έφευ-
γε από το Λας Πάλμας με τη νίκη στις αποσκευές του.
Μια νίκη που τον βοηθάει να μείνει «ζωντα-
νός» στο «κυνήγι» της πρόκρισης στα playoffs της 
EuroLeague, αν και ακόμα είναι μακρύς ο δρόμος 
που έχει να διανύσει και η ανηφόρα μεγάλη. Το 
σίγουρο είναι ότι απέδειξε πώς είναι… «πολύ σκλη-
ρός για να πεθάνει» από την 24η αγωνιστική και ότι 
θα πουλήσει πολύ ακριβά το τομάρι του στις εναπο-
μείνασες αγωνιστικές. Η νίκη απέναντι στην Γκραν 
Κανάρια (η οποία από τη πλευρά της συνέχισε 
να αγνοεί τη νίκη στην EuroLeague μέσα 
στο 2019) αναμένεται να αποδειχθεί 
«βάλσαμο» στις «πράσινες» πληγές 
και να αποτελέσει μια ψυχολογική 
τόνωση για τη συνέχεια.
Αποτέλεσμα; Ουσιαστικά ο Πανα-
θηναϊκός να μην κινδυνεύσει σε 
κανένα σημείο του αγώνα και να έχει 
και «απαντήσεις» όταν η Γκραν Κανά-
ρια έφερε το ματς στα ίσια (55-55) έχο-
ντας επιστρέψει από το -12. Παρόλα αυτά 
οι «πράσινοι» με αντεπίθεση διαρκείας πήραν 
διαφορά 15 πόντων στο τέταρτο δεκάλεπτο (69-84) 
«καθαρίζοντας» με την υπόθεση της νίκης.
Βέβαια δεν συνεχίστηκε το μομέντουμ του Παναθη-
ναϊκού και στο δεύτερο δεκάλεπτο καθώς η Γκραν 
Κανάρια έβαλε ένταση στην άμυνα της και παρά το 
γεγονός ότι είχε 4 ομαδικά φάουλ στο 12’ κατάφερε 
να προηγηθεί με 32-28 έχοντας πραγματοποιήσει 
ένα σερί 6-0 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. 
Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να κάνει το ένα παιδαρι-
ώδες λάθος μετά το άλλο φτάνοντας στα… εννέα (!) 
σε λιγότερο από 13 λεπτά αγώνα. Όμως, το σχήμα με 
Καλάθη, Κιλπάτρικ, Αντετοκούνμπο, Παπαπέτρου, 
Γκιστ συνετέλεσε ώστε να… επιστρέψουν οι «πράσι-
νοι» στο ματς και να «απαντήσουν» με ένα δικό τους 
16-0 παίρνοντας εκ νέου τα ηνία του ματς και δια-
φορά 12 πόντων (32-44 στο 17’).
Οι Αντετοκούνμπο και Παπαγιάννης ήταν… όλα τα 
λεφτά στην «πράσινη» επίθεση έχοντας πετύχει 20 
πόντους συνολικά (12+8) με 10/12 δίποντα! Βέβαια 
ο Θανάσης χρεώθηκε με 3ο φάουλ στο 18’, με τον 

Ρικ Πιτίνο να παίζει με χαμηλό σχήμα χρησιμοποι-
ώντας τρεις κοντούς (Καλάθη, Λάνγκφορντ, Κιλπά-
τρικ) το οποίο ωστόσο δεν βγήκε. Ότι δεν έκαναν οι 
Ισπανοί στο πεντάλεπτο που προηγήθηκε το έκαναν 
σε… ένα λεπτό με δικό τους σερί 8-0 με το οποίο μεί-
ωσαν την διαφορά (40-44) πριν από το τέλος του ημι-
χρόνου (45-50). Στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου 
ανέλαβε δράση ο Λάνγκφορντ (12π., 2/3δίπ., 2/2τρ., 
2/2β.) προκειμένου να διατηρήσει τους «πράσινους» 
σε θέση οδηγού στο ματς. Στο πρώτο μισό ο Πανα-
θηναϊκός ΟΠΑΠ είχε 18/24 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 
5/7 βολές, 16 ριμπάουντ, 9 ασίστ αλλά και 12 λάθη! 
Η Γκραν Κανάρια από την άλλη είχε τον Ραμπασέδα 
σε μεγάλο βράδυ (17π., στο α’ με 2/2δίπ., 4/4τρ.) και 
μέτρησε 10/19 δίποντα, 6/16 τρίποντα, 13 ριμπάουντ 

και 7 λάθη.
Το άσχημο μαντάτο ήρθε στο ξεκίνημα 

του δευτέρου ημιχρόνου, αφού ο Αντε-
τοκούνμπο χρεώθηκε με 4ο φάουλ σε 
μόλις 15 δευτερόλεπτα αγώνα ενώ 
στο 22’ τραυματίστηκε και ο Ντίνος 
Μήτογλου. Με ένα επιμέρους 10-5 
η Γκραν Κανάρια έφερε το ματς στα 
ίσια (55-55 στο 23’) έχοντας διαγρά-

ψει το «πράσινο» σερί του δευτέρου 
δεκαλέπτου. Όμως ο Γιώργος Παπα-

γιάννης έμοιαζε πιο… έτοιμος από ποτέ γι’ 
αυτό το ματς. Σαν να ήταν κομμένο και ραμμένο 

για τα μέτρα του, αφού με δικές του πρωτοβουλίες 
ο Παναθηναϊκός έφτασε σε ένα νέο επιμέρους 8-2 
με το οποίο προηγήθηκε με 57-63 στα μέσα της 3ης 
περιόδου. Η διαφορά έφτασε και στους 7 πόντους 
(60-67 στο 27’), με τον Σον Κιλπάτρικ να βοηθάει στο 
σκοράρισμα και τον Βουγιούκα να είναι κάτι παρα-
πάνω από χρήσιμος στο δίλεπτο που «ξεκούρασε» 
τον Παπαγιάννη μέχρι και το τέλος της 3ης περιόδου 
(66-73).
Η διαφορά έφτασε και πάλι στο +10 (66-76) με τρί-
ποντο του Λάνγκφορντ στο ξεκίνημα του τελευταίου 
δεκαλέπτου, δίνοντας επιπλέον «σιγουριά» στο «τρι-
φύλλι» ενόψει της τελικής ευθείας του ματς. Κάτι 
που αποδείχθηκε περίτρανα στη συνέχεια αφού η 
διαφορά έφτασε και στους 15 πόντους για πρώτη 
φορά στο ματς (69-84) στο 33’. Αυτό ήταν. Οι… τίτ-
λοι τέλους στο ματς έπεσαν, ο δείκτης του σκορ εκτο-
ξεύθηκε στο +18 (75-93)  και ο Παναθηναϊκός έφτασε 
στην 2η νίκη του μακριά από το ΟΑΚΑ για τη φετινή 
σεζόν.

Μπλατ: «Ο Ολυμπιακός 
είναι μπασκετικός 
παράδεισος»

Η 
Euroleague πραγ-
ματοποίησε αφιέ-
ρωμα στον προπο-
νητή του Ολυμπια-

κού και του έδωσε την ευκαι-
ρία να μιλήσει για διάφορα 
θέματα της φιλοσοφίας του.
Αναλυτικά όλα όσα ανέφερε 
ο Ντέιβιντ Μπλατ:
«H προπονητική είναι κάτ ι 
πολύ περισσότερο από απλά 
να κοουτσάρεις. Να κοου-
τσάρεις είναι απλά ένα μέρος 
όσων κάνεις. Κάθε προπονη-
τής πρέπει να είναι ψυχολό-
γος, κοινωνιολόγος, κάποιες 
φορές δυστυχώς εγκληματο-
λόγος, σίγουρα δάσκαλος μα 
πάνω απ΄ όλα πρέπει να είναι 
άνθρωπος.
Λέω στους παίκτες μου... Να 
παίξουμε το παιχν ίδι όπως 
μπορούμε και τότε κάτι καλό 
θα συμβεί.
Όταν πας σε μία ομάδα μία 
από τις αρετές που πρέπει να 
έχεις είναι να είσαι ο εαυτός 
σου. Δε χρειάζεται να μιμη-
θείς κανέναν. Να φέρνεις τον 
εαυτό σου σ το πρόγραμμα 
της ομάδας.  Τότ ε οι  παί-
κτες θα σε σεβαστούν διότι 
ξέρουν πως είσαι εσύ και όχι 
κάποιος άλλος που προσπα-
θείς να γίνεις. Και σε ανθρώ-
πινο χαρακτήρα και σε επαγ-
γελματικό χαρακτήρα.
Σε αυτή τη φάση της ζωής 
μου δεν έχω το παραμικρό 
πρόβλημα να συνεργαστώ με 
σπουδαία ονόματα ή με πιο 
νεαρούς παίκτες. Για να έχει 
φτάσει κάποιος παίκτης να 
είναι σταρ σημαίνει πως έχει 
τα χαρακτηρισ τ ικά και τ ις 
αξίες που εσύ θες να υπάρ-
χουν σε μία ομάδα.
Εγώ έχω σ τόχο να ε ίμαι ο 
εαυτός μου και να δημιουρ-
γήσω ένα περιβάλλον ενδι-
αφέρον και διασκεδαστικό. 
Με την ε λπίδα να ε ίναι κ ι 
ένα νικηφόρο περιβάλλον το 
οποίο θα κρατήσει καιρό.
Ενέργε ια, προσπάθεια και 

πάθος αναφέρω στους παί-
κτες μου.
Όλοι κοιτάνε το ρεκόρ σαν 
μέτρο σύγκρισης, αλλά έχω 
διαφορετική άποψη. Κρίνω 
την απόδοσή μας μέσα από 
την καθημερινή δουλειά που 
κάνουμε, από την συνέπεια 
των παικτών μου, από την 
επικοινωνία και τον σεβα-
σμό μεταξύ των παικτών μου. 
Όλοι κοιτάνε το ρεκόρ σαν 
μέτρο σύγκρισης, αλλά έχω 
διαφορετική άποψη. Κρίνω 
την απόδοσή μας μέσα από 
την καθημερινή δουλειά που 
κάνουμε, από την συνέπεια 
των παικτών μου, από την 
επικοινωνία και τον σεβασμό 
μεταξύ των παικτών μου.
Πισ τ εύω ότ ι  τα αποτ ε λέ-
σματα ακολουθούν ένα μονο-
πάτι, μία διαδικασία. Όταν 
δουλεύε ις  σωσ τά κάποια 
στιγμή ξέρεις πως θα αντα-
μειφθείς και θα βρεθείς εκεί 
που θες.
Αν δεν είσαι διατεθειμένος 
να δουλέψεις, να περάσεις 
από σκαμπανεβάσματα, να 
περάσεις από τις απογοητεύ-
σεις ώστε να βρεθείς από το 
Α στο Ω, δεν είσαι ρεαλιστής.
Μάλλον ε ίναι σωσ τό αυτό 
που λέμε πως μετά τις ήττες 
μαθαίνε ις  καλύτ ερα διότ ι 
έ χε ις μία καλή αφορμή να 
βελτιωθείς, αν δεις τα λάθη 
σου και να αναθεωρήσεις 
ορισμένα πράγματα αν χρει-
άζεται.
Όταν μου δόθηκε η ευκαιρία 
να δουλέψω στον Ολυμπιακό 
ήταν εύκολη απόφαση. Υπάρ-
χει ενθουσιασμός από τους 
οπαδούς, οι Ελληνες λατρεύ-
ουν το μπάσκετ. Δε θα μπο-
ρούσα να έρθω σε επαφή με 
ανθρώπους που δεν έχουν 
ενδιαφέρουν και ενθουσι-
ασμό. Έχουν πάθος γ ια το 
άθλημα και την ομάδα. Ο 
Ολυμπιακός είναι ο μπασκε-
τικός παράδεισος και ποιος 
δε θέλει να το ζήσει».
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Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε στο 
θρίλερ της Τούμπας! 
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