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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Υπάρχουν στη ζωή μας διάφορες κατηγο-
ρίες…
Και εγώ που έχω δουλέψει πολύ σκληρά με 

πολλές κατηγορίες συνανθρώπων μας…

Διάβασα το παρακάτω κείμενο από τον συνάδελφο 
«ΑΘΛΗΤΑΜΠΟΥΡΑ» και σας το μεταφέρω…
Εύχομαι ίσως να φέρει κάποια αποτελέσματα σ’ 
αυτήν την λεπτή ανθρώπινη κατηγορία «Ο Βλά-
κας».

Ο ΒΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΒΛΑΚΑ...
ΩΩΩΩ ΒΛΑΚΑ

Ο άνθρωπος που το επώνυμό του αποτελεί 
«Συνώνυμο τής Ευφυΐας»,  ο Αϊνστάϊν,  άφησε δύο 
έξοχες παρακαταθήκες στο Ανθρώπινο Είδος: 
το επιστημονικό του έργο και την περίφημη 
ατάκα 
«Δύο πράγματα είναι άπειρα: το Σύμπαν και η 
Βλακεία. Αν και για το Σύμπαν έχω τις αμφιβο-
λίες μου…»!

Ο Βλάκας είναι κυρίαρχος χαρακτήρας στην 
Παγκόσμια Κοινωνία. 

Ο Βλάκας είναι ο υπεύθυνος για το γεγονός ότι 
όσες χιλιετίες πολιτισμού και εξέλιξης κι αν 
υπάρξουν, ο Κόσμος θα γίνεται ολοένα και χειρό-
τερος.

Ο Βλάκας δεν είναι Θύμα Ρατσισμού· είναι θύμα 
τού εαυτού του. 

Αναρίθμητοι λογοτέχνες, καλλιτέχνες, επιστήμο-
νες, έχουν μπει στη διαδικασία να αναλύσουν τον 
Βλάκα, να προσεγγίσουν την ψυχοσύνθεσή του, 
να τον περιγράψουν αποφθεγματικώς ή μέσα από 
εκτενείς διατριβές.

Το Διαδίκτυο βρίθει από προσδιορισμούς τού 
Βλάκα· πολλοί εξ’ αυτών είναι άκρως πετυχημέ-
νοι, αλλά ουδείς καταφέρνει να περικλείσει τη 
Βλακεία στο σύνολό της. 

Πώς να χωρέσει το Άπειρο μέσα σε μία πρόταση, 
σε ένα βιβλίο, σε μία επιστήμη, σε έναν κόσμο;

Η προσωπική μου άποψη για τον Βλάκα είναι 
απλή, αλλά συνάμα περιεκτική..: 
Βλάκας είναι αυτός που βαριέται να σκεφτεί.

Ο Βλάκας δεν έχει νοητική υστέρηση· η συγκεκρι-
μένη ρατσιστική αντίληψη είναι προϊόν άλλων 
εποχών, όταν η ανθρωπότητα αντιμετώπιζε τα 
προβλήματα υγείας ως «κατάρες». 

Ως εκ’ τούτου, να τονίσω σε αυτό το σημείο με τον 
πιο βροντερό και κάθετο τρόπο, πως όταν μιλάμε 
για τον Βλάκα, δεν αναφερόμαστε σε ανθρώπους 
που η Φύση ή η ζωή τούς κληροδότησε αναπηρία 
στην πνευματική τους υγεία.

Εδώ, λοιπόν, μιλάμε αποκλειστικώς για αυτούς 
που βαριούνται να σκεφτούν. 

Ο Βλάκας βαριέται να σκεφτεί, διότι είναι βολε-
μένος στις ιδεοληψίες του, στις εμμονές του και 
στα συμφέροντά του.

Ο Καναπές τού Βλάκα είναι το Συμφέρον. 

Ο Βλάκας είναι τομάρι, είναι φιλοτομαριστής, 
είναι παρτάκιας, είναι απύθμενα κομπλεξικός, 
αρνείται να αναθεωρήσει. 

Ο Βλάκας προτιμά να είναι Γελοίος παρά Δίκαιος. 

Εξ’ ου και στο -φαινομενικώς δύσκολο- ερώτημα 
«Ποιος είναι πιο επικίνδυνος για την Κοινωνία; 
Ο Απατεώνας ή ο Βλάκας;», η απάντηση είναι 
κάθετη: «Ο Βλάκας».

Ο Βλάκας είναι ο πιο επικίνδυνος χαρακτήρας για 
την Κοινωνία. 

Ο Βλάκας αρέσκεται να υπηρετεί τον Απατεώνα, 
αρκεί ο Απατεώνας να χαϊδεύει τα αφτιά τού 
Βλάκα. 

Χάϊδεψε τα αφτιά τού Βλάκα και πάρ’ του την 
ψυχή 
(ευτυχώς που η… άψυχη ψυχή τού Βλάκα δεν 
αποτελεί πειρασμό για τον Έντιμο Άνθρωπο).

Απόφθεγμα Ημέρας: 
Η διαφορά ανάμεσα στον Έξυπνο και στον Βλάκα, 
είναι ότι ο Έξυπνος δεν έχει καν έτοιμη την Ερώ-
τηση, ενώ ο Βλάκας έχει πάντοτε έτοιμη την Απά-
ντηση.

ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ
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Καμμένος: Έχουμε κυβέρνηση της αποστασίας των 
αχαρίστων 

Λ
ίγες ώρες πριν πάει στην ολομέλεια της Βου-
λής η επικύρωση της ένταξης των Σκοπίων στο 
ΝΑΤΟ και λίγο μετά τη γνωμοδότηση του Επι-
στημονικού Συμβουλίου της Βουλής με βάση 

την οποία αν αποχωρήσει από τους ΑΝΕΛ ο Θανάσης 
Παπαχριστόπουλος το κόμμα μένει χωρίς κοινοβουλευ-
τική  ομάδα, ο Πάνος Καμμένος ξεσπαθώνει με ανάρτη-
σή του στο twitter.
«Αύριο η τελευταία πράξη του πρωτοφανούς κοινο-
βουλευτικού πραξικοπήματος για τη Δημοκρατία μας, 
με εθνική προδοσία της Μακεδονίας από την κυβέρ-
νηση της αποστασίας των αχάριστων». Αυτό αναφέρει 
σε tweet του ο Πάνος Καμμένος.

Τελεσίγραφο στον Παπαχριστόπουλο
Νωρίτερα σήμερα το πρωί τελεσίγραφο στον Θανάση 
Παπαχριστόπουλο να παραδώσει την έδρα του έως το 
πρωί της Παρασκευής 8 Φεβρουαρίου έδωσε ο Πάνος 
Καμμένος ξεκαθαρίζοντας ότι σε διαφορετική περί-
πτωση θα διαγράψει τον βουλευτή.
«Αν μέχρι αύριο το πρωί (σ.σ. εννοεί το πρωί της Παρα-
σκευής 8 Φεβρουαρίου) ο Θανάσης Παπαχριστόπουλος 
δεν παραιτηθεί από βουλευτής, τότε θα διαγραφεί από 
τους ΑΝΕΛ» δήλωσε ο Πάνος Καμμένος μετά την ολο-
κλήρωση της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομά-
δας των ΑΝΕΛ.
Ο αρχηγός των ΑΝΕΛ αμέσως μετά την ολιγόλεπτη 
συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που συνε-
κλήθη με αποκλειστικό θέμα τον Θ. Παπαχριστόπουλο 
είπε πως «ομόφωνα ζητήσαμε από τον κ. Παπαχρι-
στόπουλο να παραδώσει την έδρα του στους ΑΝΕΛ 
πριν την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια του 
Πρωτοκόλλου για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ 
(σ.σ. αρχίζει αύριο στις 10:00)» και πρόσθεσε ότι «ο κ. 
Παπαχριστόπουλος αρνήθηκε λέγοντας ότι έχει υπο-
σχεθεί στον Πρόεδρο της Βουλής να ψηφίσει το πρωτό-
κολλο» για να υπογραμμίσει «δεν υπάρχει περίπτωση 
να επιτρέψουμε μέλος της ΚΟ των ΑΝΕΛ να εκτελέσει 
την Μακεδονία».
Ολόκληρη η δήλωση του Πάνου Καμμένου:
«Συνεδρίασε η Κοινοβουλευτική Ομάδα των ΑΝΕΞΑΡ-
ΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ και ομόφωνα ζητήσαμε από τον κ. 
Παπαχριστόπουλο, μέχρι την έναρξη της συζήτησης 
στην Ολομέλεια της Βουλής για την ένταξη των Σκοπίων 
στο ΝΑΤΟ, να παραδώσει την έδρα στους ΑΝΕΞΑΡΤΗ-
ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, όπως είχε υποσχεθεί, ώστε να αναλά-
βει πλέον την ευθύνη ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο κ. 

Κουίκ, για την ψήφιση ή όχι αυτής της συμφωνίας και 
βεβαίως για την εφαρμογή της απόφασης του κ. Παπα-
χριστόπουλου να μην κρατήσει την έδρα για τον εαυτό 
του, αλλά να την παραδώσει στους ψηφοφόρους των 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αν ο κ. Κουίκ το κάνει αυτό, 
με την παραίτησή του ή με την παραμονή του στην Κοι-
νοβουλευτική Ομάδα, θα ήταν δική του ευθύνη και οτι-
δήποτε συνέβαινε από εκεί και πέρα.
Ο κ. Παπαχριστόπουλος αρνήθηκε να το κάνει, λέγο-
ντας ότι έχει υποσχεθεί στον κ. Βούτση να ψηφίσει την 
είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Του ξεκαθαρίσαμε ότι 
εμείς δεν μπορούμε πλέον να ανεχθούμε άλλη παρά-
ταση αυτής της ιστορίας. Στην πρώτη ψηφοφορία το 
δεχτήκαμε, υπό την έννοια ότι είχε δηλώσει ότι θα 
παραδώσει την έδρα. Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει 
πιθανότητα οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, όποιο κόστος 
και αν έχει αυτό, να επιτρέψουμε μέλος της Κοινοβου-
λευτικής μας Ομάδας να εκτελέσει τη Μακεδονία.
Αύριο το πρωί, λοιπόν, με την έναρξη της συζήτησης, αν 
ο κ. Παπαχριστόπουλος δεν κάνει πράξη την υπόσχεσή 

του να παραδώσει την έδρα στους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ 
ΕΛΛΗΝΕΣ, με επιστολή μου θα διαγραφεί από την Κοι-
νοβουλευτική Ομάδα των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ».

Βουλή: Χωρίς ΚΟ ο Καμμένος, αν φύγει ο 
Παπαχριστόπουλος - «Παράθυρο» από τον 
Βούτση
Την κομματική ομοιογένεια της Κοινοβουλευτικής Ομά-
δας, όταν αυτή μένει με πέντε βουλευτές, επισημαίνει 
το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής στην γνωμοδό-
τηση που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, «επι-
σημοποιώντας» με τον τρόπο αυτό την διάλυση της ΚΟ 
των Ανεξάρτητων Ελλήνων, στην περίπτωση που δια-
γραφεί ο κ. Θανάσης Παπαχριστόπουλος.
Σύμφωνα με την γνωμοδότηση, που παρουσιάζει το 
protothema.gr: «στο ερώτημα, εν κατακλείδι, αν η ΚΟ 
η οποία συγκροτήθηκε με βάση την παράγραφο 1 του 
άρθρου 15 και αριθμεί πλέον 5 μέλη εξακολουθεί να 
αποτελεί ΚΟ κατά την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου 
εάν ένα εξ αυτών προέρχεται από άλλη ΚΟ ή από ανε-
ξάρτητους βουλευτές προσήκει, κατά τα ανωτέρα απά-
ντηση αρνητική».
Να σημειωθεί ότι η γνωμοδότηση του Επιστημονικού 
Συμβουλίου είναι ομόφωνη, ενώ σε άλλο σημείο επι-
σημαίνεται: «Προσχώρηση συνεπώς βουλευτή, προ-
ερχόμενου από τους ανεξάρτητους ή από άλλη κοινο-
βουλευτική ομάδα, σε κοινοβουλευτική ομάδα που λει-
τουργεί ήδη με 5 μέλη, δεν αποτρέπει την αυτοδίκαιη 
διάλυσή της σε περίπτωση κατά την οποία τα εκλεγέντα 
υπο την αυτή κομματική σημαία μέλη της μειωθούν, 
εν συνεχεία, κατά ένα, πλην της περίπτωσης κατά την 
οποία ο βουλευτής αυτός είχε εκλεγεί με το κόμμα στην 
ΚΟ της οποίας προσχωρεί».
Υπενθυμίζεται πως αμέσως μετά το τέλος της σημερι-
νής συνεδρίασης της ΚΟ των ΑΝΕΛ, ο Πάνος Καμμέ-
νος κάλεσε τον κ. Παπαχριστόπουλο να παραδώσει την 
έδρα του πριν την έναρξη της αυριανής συζήτησης για 
το Πρωτόκολλο Ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, σε δια-
φορετική περίπτωση θα τον διαγράψει. Αυτό σημαίνει 
πως πιθανότατα η ΚΟ των ΑΝΕΛ έως τις 10 το πρωί της 
Παρασκευής θα έχει μείνει με πέντε βουλευτές, εκ των 
οποίων όμως ο ένας έχει εκλεγεί με άλλο κόμμα (σ.σ. 
Αριστείδης Φωκάς με την Ενωση Κεντρώων).
Σε κάθε περίπτωση, αύριο στις 9:30 θα συνεδριάσει η 
Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, προκειμένου να 
λάβει τις τελικές αποφάσεις στη βάση της γνωμοδότη-
σης του Επιστημονικού Συμβουλίου.

Με ανάρτηση σ το Twitter 
αναφέρεται σε εθνική προδοσία 
της Μακεδονίας και σημειώνει 
πώς αύριο ολοκληρώνεται το 
πρωτοφανές κοινοβουλευτικό 
πραξικόπημα



8 8 Φεβρουαρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Τ
ο σενάριο για πρόωρες εθνικές ε-
κλογές τον Μάιο ενίσχυσε ο κ. Νίκος 
Βούτσης σε συνομιλία του με κοινο-
βουλευτικούς συντάκτες.

Στο περιθώριο εκδήλωσης για την κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας και απαντώντας 
στο ερώτημα αν η κυβέρνηση μπορεί να 
φθάσει εως το τέλος της Συνταγματικής της 
θητείας τον Οκτώβριο του 2019 ο Πρόεδρος 
της Βουλής είπε: «Ως προς το κοινοβούλιο, 
ναι, μπορούμε να πάμε μέχρι τον  Οκτώ-
βριο,  ως προς την οικονομία, τις  διεθνείς 
σχέσεις, ως προς την Ευρώπη και τα απο-
τελέσματα του Μαΐου είναι προφανές  πως 
είναι παράγοντες του μεγάλου κάδρου -που  
συνηθίζω να λέω-  τους οποίους  προφα-

νώς όλοι  σκέφτονται και κάνουν τις κινήσεις 
τους. Πάντως σίγουρα δεν υπάρχει κανένα 
σενάριο για να γίνουν εκλογές πριν από τις 
πρώτες εκλογές που θα γίνουν για τις ευρω-
εκλογές του Μαΐου».
Και συνέχισε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος 
Βούτσης: «Εργαζόμαστε για εξάντληση 
της τετραετίας, εμείς ως Βουλή που είμα-
στε υποχρεωμένοι και η κυβέρνηση κατά 
τον πρωθυπουργό που θέλει να κάνει κάτι 
τέτοιο και κατά το Σύνταγμα. Θα δούμε. 
Ίσως κάποια στιγμή στο νέο Σύνταγμα, στην 
αναθεώρησή του να συζητηθούν και πιο 
αυστηροί κανόνες για τις διάλυση της βου-
λής έτσι ώστε η τετραετία να είναι πιο οριο-
θετημένη και διασφαλισμένη».

Βούτσης: Δεν υπάρχει σενάριο για 
εκλογές πριν τον Μάιο

O ελληνόκτητος στόλος αξίζει $105 
δισ. και βρίσκεται στην κορυφή 
παγκοσμίως 

Ο ελληνόκτητος στόλος είναι ο 
ακριβότερος παγκοσμίως και 
έσπασε το «φράγμα» των 100 
δισ. δολαρίων – Αιτία της ανόδου 
η αύξηση των παραγγελιών για 
ναυπήγηση LNG

Σ
την κορυφή της παγκόσμιας κατά-
ταξης ανέβηκε η ελληνική ναυτι-
λία όσο αφορά την αξία του ελλη-
νόκτητου στόλου. Μάλιστα έσπα-

σε το φράγμα των 100 δισεκατομμυρί-
ων δολαρίων φθάνοντας τα 105 δισεκα-
τομμύρια, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της «vessels 
value».
Η αύξηση μέσα σ το 
2018, δηλαδή σε έναν 
μόλις χρόνο, άγγιξε τα 
5 δισ. δολάρια. Είναι η 
δεύτερη μεγαλύτερη 
αύξηση που έχει σημει-
ωθεί ανάμεσα στα κράτη που βρίσκονται 
στο Top 10.
Αιτία της ανόδου είναι η αύξηση του αριθ-
μού παραγγελιών για ναυπήγηση LNG-
Πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου καθώς και η αύξηση της αξίας 
των δεξαμενόπλοιων μετά τη θετική ναυ-
λαγορά.
Η Ελλάδα κατέλαβε την…pole position ως 
ιδιοκτήτρια του ακριβότερου στόλου από 
LNG παγκοσμίως, που από 13 δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων στις αρχές του 2018 
ανέβηκε στα 18,4 δισ. Οι Έλληνες ξεπέρα-
σαν τους Ιάπωνες που έχουν στόλο LNG 
αξίας 15,2 δισ. «Χασούρα» είχε ο ελλη-
νόκτητος στόλος μετά την πώληση του 
στόλο με drill ships του Γιώργου Οικονό-
μου. Αλλιώς θα ήταν ακόμη πιο μεγάλη η 
αξία του.

Στη δεύτερη θέση οι Ιάπωνες
Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Ιάπωνες 
οι οποίοι διατηρήθηκαν το 2019 στη δεύ-
τερη θέση. Βγήκαν κερδισμένοι από την 
αύξηση της αξίας των φορτηγών πλοίων 
προς τα τέλη του 2018 με τα δεξαμενό-
πλοια και τα LNG να ακολουθούν.

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι ναυτιλιακές 
εταιρείες με έδρα την Ιαπωνία είχαν προ-
στιθέμενη αξία στον στόλο τους από τα 
LNG.
Τρίτη είναι η Κίνα. Η αξία του εμπορικού 
της στόλου παρουσίασε τη μεγαλύτερη 
αύξηση ανάμεσα στα κράτη του top 10, 
ύψους 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
ανεβάζοντας τη συνολική αξία στα 90 
δισεκατομμύρια δολάρια. Είχαν όμως μεί-
ωση στην αξία του στόλου της με πλοία 
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
Αντιθέτως εκ του γεγονότος ότι η Κίνα 
ήταν η αιτία να αυξηθεί η ζήτηση σε κατα-

νάλωση LNG είχε ως αποτέ-
λεσμα οι ναυτιλιακές με στό-
λους από πλοία μεταφοράς 
LNG να δουν την αξία του 
στόλους να αυξάνει.
Τέταρτη είναι η Σιγκαπούρη 
η οποία αύξησε την αξία του 
στόλου της κατά 3,1 δισεκα-
τομμύρια δολάρια, κυρίως 

λόγω των πλοίων μεταφοράς εμπορευματο-
κιβωτίων. Συνολική αξία 49,9 δισ. δολάρια.
Στην πέμπτη θέση βρίσκουμε τη Νορβη-
γία με στόλο αξίας 48,8 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων. Διατηρεί έναν μεγάλο στόλο 
από δεξαμενόπλοια.
Στην έκτη θέση είναι οι ΗΠΑ , με στόλο 
αξίας 44,5 δισ. δολάρια. Παρουσίασαν 
μείωση της αξίας του στόλου λόγω του 
γεγονότος ότι τα ποντοπόρα πλοία είναι 
μεγάλης ηλικίας, άνω των 15 ετών.
Στην έβδομη θέση είναι η Γερμανία με αξία 
στόλου 31,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο 
στόλος της συνεχίζει να συρρικνώνεται 
κάθε χρόνο, με βασικότερη αιτία δεινών 
να είναι τα πλοία μεταφοράς εμπορευμα-
τοκιβωτίων-containerships.
Έχασε ήδη 1,7 δισ. δολάρια μέσα στο 
2018, ο στόλο με τα containerships συνε-
χίζει να συρρικνώνεται λόγω πώλη-
σης πλοίων αλλά και διάλυσης πολλών 
εξ αυτών. Η Κίνα βρίσκεται πλέον στην 
κορυφή όσο αφορά τους στόλους με 
containerships. Η αξία του κινεζικού στό-
λου με αυτού τύπου πλοία ανέρχεται στα 
17,3 δισ. και του γερμανικού στα 16,4 δισ. 
δολάρια.
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Η ετυμηγορία τους στις εκλογές δεν θα προσμετράται στο σύνολο των ψήφων της επικράτειας αλλά 
μόνον για την εκλογή τριών βουλευτών - Κατάφωρη παραβίαση της αρχής αναλογικότητας και 
ισότητας του Συντάγματος - Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση

Σ
ε θεσμικό δελφινάριο επιχειρεί να 
μετατρέψει την χώρα το Μέγαρο 
Μαξίμου καθώς παράλληλα με 
το «κοινοβουλευτικό μαγειρείο» 

που έχει στηθεί στην Βουλή προκειμέ-
νου να διασωθεί η δεδηλωμένη της κυ-
βέρνησης και η κοινοβουλευτική ομάδα 
των ΑΝΕΛ, το υπουργείο Εσωτερικών ε-
τοιμάζει πρόταση παρωδία για την ψήφο 
των Ελλήνων του εξωτερικού.
Σύμφωνα με πληροφορίες η πρόταση 
που θα πάρει την μορφή νομοσχεδίου 
το επόμενο δεκαήμερο δίνει μεν το δικαί-
ωμα ψήφου στους Έλληνες του εξωτερι-
κού, όμως η ετυμηγορία τους δεν θα προ-
σμετράται στο αποτέλεσμα της επικρά-
τειας. Στην πράξη η κυβέρνηση προωθεί 
δύο παράλληλες, ξεχωριστές εκλογικές 
διαδικασίες.  
Μια για την ελληνική επικράτεια από 
την οποία θα εκλέγονται 297 και όχι 300 
βουλευτές και άλλη μια με ξεχωριστά 
ψηφοδέλτια και διαφορετικούς υποψηφί-
ους όπου θα ψηφίζουν οι Έλληνες κάτοι-
κοι εξωτερικού μέσω των προξενείων.
Η πρόταση που ανέδειξε η «Καθημε-
ρινή» φανερώνει και την μεθόδευση του 
Μεγάρου Μαξίμου που επιθυμεί να μην 
προσμετρείται η ψήφος των Ελλήνων του 
εξωτερικού στο συνολικό εκλογικό απο-
τέλεσμα καθώς θεωρεί ότι η ετυμηγορία 
τους θα είναι καταδικαστική για τους χει-
ρισμούς της κυβέρνησης.
Εκτός αυτού το μοντέλο – έκτρωμα προ-
καλεί ήδη ισχυρές αντιδράσεις και από 
αρκετά μέλη της αρμόδιας επιτροπής που 
συγκροτήθηκε υπο την προεδρία του γγ 
του Υπουργείου Εσωτερικών Κώστα 
Πουλάκη προκειμένου να αντιμετωπι-
στεί το πάγιο αίτημα της ψήφου των απο-
δήμων.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι ενστάσεις 
επικεντρώνονται κυρίως στην συνταγ-
ματική αρτιότητα της πρότασης καθώς 
υποστηρίζεται πως παραβιάζεται προ-
δήλως η αρχή της ισότητας και της ανα-
λογικότητας.
Αυτό γιατί 10 εκατ. ψηφίσαντες στην επι-
κράτεια θα επιλέγουν 297 βουλευτές και 
περίπου ένα εκατομμύριο Έλληνες του 

εξωτερικού θα εκλέγουν μόλις τρεις βου-
λευτές! Στην πράξη, η ψήφος των Ελλή-
νων θα διαφοροποιηθεί σε δύο ταχυτή-
των.
Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι για να 
ισχύσει άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή του 
εκλογικού νόμου πρέπει να λάβει τουλά-
χιστον 200 θετικές ψήφους στην Βουλή.

ΝΔ: Ο Τσίπρας παίζει παιχνίδια 
με την ψήφο των αποδήμων
Για πρωτοφανείς ενέργειες σχετικά με την 
ψήφο των αποδήμων καταγγέλλει η Νέα 
Δημοκρατία με την κυβέρνηση, κάνοντας 
λόγο για «Παιχνίδια» με την Ψήφο των 
Αποδήμων.
Σε δήλωσή του, ο Γραμματέας Οικουμε-
νικού Ελληνισμού της ΝΔ, καθηγητής 
Ιατρικής Τάκης Σκανδαλάκης και πρώην 
υφυπουργός Εξωτερικών επισημαίνει 
ότι «ο φόβος πριν την κάλπη» οδηγεί την 
κυβέρνηση σε πρωτοφανείς ενέργειες.
«Ο κ. Τσίπρας και η κυβέρνησή του για 
άλλη μια φορά εμπαίζουν τους Έλληνες 
του εξωτερικού» τονίζει ο κ. Σκανδαλά-

κης. Όπως εξηγεί, το κυβερνητικό σχέ-
διο δίνει «δικαίωμα« στους Έλληνες του 
εξωτερικού να εκλέξουν τρεις βουλευτές 
χωρίς να υπολογίζει την ψήφο τους στο 
συνολικό ποσοστό των κομμάτων.
«Θεωρεί τους Έλληνες που μένουν στο 
εξωτερικό, πολίτες δεύτερης κατηγορίας 
και προφανώς ανίκανους να αποφασί-
σουν για τις τύχες της χώρας μας», προ-
σθέτει ο πρώην υφυπουργός.
Ο κ. Σκανδαλάκης επαναφέρει την πρό-
ταση της ΝΔ για το ζήτημα, που όπως λέει 
«επιλύει αυτήν την χρόνια εκκρεμότητα 
με τρόπο απλό, αδιάβλητο, δίκαιο» και 

σύμφωνο με το Σύνταγμα.
Αναλυτικά, η δήλωση του κ. Σκανδαλάκη 
έχει ως εξής:
Αγαπητές συμπατριώτισσές, Αγαπητοί 
συμπατριώτες
Ο «Φόβος πριν την κάλπη» οδηγεί την 
κυβέρνηση σε πρωτοφανείς ενέργειες.
Σύμφωνα με αναλυτικό δημοσίευμα της 
σημερινής “Καθημερινής”, η κυβέρνηση 
ετοιμάζεται τις αμέσως προσεχείς ημέρες 
να καταθέσει νομοσχέδιο για τη διευκό-
λυνση της ψήφου των Ελλήνων πολιτών 
που ζουν στο εξωτερικό.
Ο κ. Τσίπρας και η κυβέρνησή του για 
άλλη μια φορά εμπαίζουν τους Έλληνες 
του εξωτερικού. Αντί να υιοθετήσουν την 
πλήρη και τεκμηριωμένη πρόταση της 
Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι απλή 
και πλήρως συνταγματική, καταθέτει την 
επόμενη εβδομάδα ένα σχέδιο νόμου 
για την ψήφο των Ελλήνων εκλογέων που 
μένουν στο εξωτερικό, το οποίο είναι 
προδήλως αντισυνταγματικό.
Δίνει το «δικαίωμα» στους Έλληνες του 
εξωτερικού να εκλέξουν 3 βουλευτές 
αλλά δεν υπολογίζει την ψήφο τους στο 
συνολικό ποσοστό των κομμάτων και 
επομένως στον καθορισμό των συνολι-
κών εδρών που λαμβάνει κάθε ένα από 
αυτά. Θεωρεί τους Έλληνες που μένουν 
στο εξωτερικό, πολίτες δεύτερης κατηγο-
ρίας και προφανώς ανίκανους να αποφα-
σίσουν για τις τύχες της χώρας μας.
Η Νέα Δημοκρατία ήδη από το 2016 έχει 
καταθέσει στη Βουλή Πρόταση Νόμου 
η οποία επιτέλους επιλύει αυτή την χρό-
νια εκκρεμότητα με τρόπο απλό, αδιά-
βλητο, δίκαιο, σύμφωνα με το πνεύμα 
και το γράμμα του Συντάγματος, αποφα-
σίζοντας για το μέλλον της χώρας.
Σας παρακαλώ πολύ, όπως ενημερώσετε 
τα μέλη της ελληνικής κοινότητας της 
περιοχής σας για αυτές τις εξελίξεις και 
να αναδείξετε τον εμπαιγμό της Κυβέρ-
νησης απέναντι στους Έλληνες της Δια-
σποράς.
Ο Γραμματέας Οικουμενικού Ελληνισμού
Τάκης Σκανδαλάκης
Καθηγητής Ιατρικής
π. Υφ Εξωτερικών

Φέρνουν μοντέλο-έκτρωμα για την ψήφο 
των Ελλήνων του εξωτερικού 

Πάγκαλος για επίσκεψη 
Τσίπρα στην Τουρκία: 
Του έπιασαν τον... κ...λο!

Τ
ου έπιασαν τον κ...» είπε ο Θόδωρος Πάγκα-
λος το πρωί της Τετάρτης σχολιάζοντας την 
επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Τουρκία. 
Ο πρώην υπουργός εκτίμησε ότι οι Τούρκοι 

φέρθηκαν περιφρονητικά τόσο προς τον πρωθυ-
πουργό όσο και προς τον ελληνικό λαό καθώς προ-
χώρησαν στην επικήρυξη των οκτώ Τούρκων στρα-
τιωτικών που έχουν πάρει άσυλο στη χώρα μας, 
λίγη ώρα μάλιστα πριν από την επίσκεψη Τσίπρα 
στην Άγκυρα. «Ο Έλληνας πρωθυπουργός έπρεπε 
να γυρίσει πίσω» και «να τ ινάξει τα πάντα στον 
αέρα», υποστήριξε ο κύριος Πάγκαλος, εξηγώντας 
ότι « ο άλλος επικηρύσσει και λέει ότι υπάρχουν 
προδότες και χαφιέδες στον ελληνικό λαό».
«Σε αυτές τις επισκέψεις που είναι δώρο που κάνει 
κανείς σε κάποιον άλλον, εξετάζεται ποιος το έχει 
ανάγκη, ποιος το ζητάει», είπε ο πρώην υπουργός 
Εξωτερικών μιλώντας στον Σκάι, προσθέτοντας πως 
εφόσον ήταν η Τουρκία αυτή που ζητούσε την επί-
σκεψη, που είναι «απομονωμένη πανταχόθεν, για 
διάφορους λόγους, γιατί διεξάγει πολεμικές επι-
χειρήσεις σε έδαφος άλλων χωρών, έχουν τσακω-
θεί με τους αμερικάνους και η ΕΕ απεχθάνεται την 
Ρωσία», τότε εμείς «αυτή την συνάντηση έπρεπε να 
την πουλήσουμε ακριβά, την είχε ανάγκη η Τουρ-
κία». 
Οι Τούρκοι, πρόσθεσε, «δεν έβαλαν τα πάγ ια 
θέματα, έβαλαν τα πάντα προς τον Τσίπρα... Του 
έπιασαν τον κώλο οι Τούρκοι κανονικότατα και φαί-
νεται και στις φωτογραφίες».
«Νομίζω ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός έπρεπε να 
γυρίσει πίσω μετά την επικήρυξη» πρόσθεσε, «να 
τινάξει τα πάντα στον αέρα, εφόσον ο άλλος μας 
περιφρονεί συνολικά ως λαό καθώς θεωρεί ότ ι 
υπάρχουν χαφιέδες και προδότες ανάμεσα στους 
Έλληνες».
Αναφορικά με το ζήτημα της Χάλκης, ο πρώην 
υπουργός εκτ ίμησε ότι δεν είναι διμερές θέμα: 
«Γιατ ί ε ίναι Ελληνοτουρκικό θέμα η Χάλκη; Ο 
Οικουμεν ικός Πατριάρχης ε ίναι τούρκος πολί-
της. Δεν είναι διμερές, είναι παγκόσμιο θέμα που 
αφορά τις χριστιανικές εκκλησίες και την μουσουλ-
μανική θρησκεία».
Ο κύριος Πάγκαλος τέλος, αναφέρθηκε και σ το 
«παράπονό» του για την μικρή σύνταξη που παίρ-
νει και με την οποία είναι πλέον αναγκασμένος 
να ζει, όπως είχε πει πρόσφατα και στο «ΠΡΩΤΟ 
ΘΕΜΑ», χωρίς πάντως να προλάβει να ολοκληρώ-
σει, καθώς η συνέντευξη έπρεπε να κλείσει λόγω 
τηλεοπτικού χρόνου: «Τώρα που αρχίσαμε να λέμε 
τα ενδιαφέροντα μου κλείνετε το στόμα... Ο σταθ-
μός σας λέει τι θα γίνει με τους μισθωτούς αλλά δεν 
λέει τι θα γίνει με τους συνταξιούχους... Να γίνεται 
συνταξιούχος των 300 ευρώ να δείτε... Κάντε μια 
επανάσταση εκεί να τα πείτε αυτά τα πράγματα».

επικαιρότητα
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«Όταν ο κ. Δραγασάκης κάνει μια 
συζήτηση, δεν μπαίνουμε στην 
ουσία που ανέλυσε για το πως βλέπει 
η κυβέρνηση το θέμα και με ποιο 
πλαίσιο θα συνεχίσουμε, αλλά λέμε 
έχουν πρόβλημα οι τράπεζες», τόνισε 
ο υπουργός Οικονομικών

Σ
οβαρότητα ζήτησε από όλες τις 
πλευρές σε ότι αφορά τις τράπεζες 
και την διευθέτηση των κόκκινων 
δανείων, ο υπουργός Οικονομικών 

Ευκλείδης Τσακαλώτος, σχολιάζοντας τις α-
ντιδράσεις που υπήρξαν για τις χθεσινές δη-
λώσεις του υπουργού Οικονομίας και Ανά-
πτυξης Γιάννη Δραγασάκη.
«Πρέπει όλες οι πλευρές να δείχνουν σοβα-
ρότητα όταν μιλάνε για τις τράπεζες. Οι τρά-
πεζες πέρασαν τα «crash test» φθάνουνε 
στους στόχους τους και κάνουν ιδιωτι-
κές παρεμβάσεις για να μειώσουν τα κόκ-
κινα δάνεια. Επίσης, ξέρουμε ότι η ελλη-
νική κυβέρνηση διαχειρίζεται ένα σύστημα 
εγγυήσεων για να μειωθούν τα κόκκινα 
δάνεια.
Όταν ο κ. Δραγασάκης 
κάνει μια συζήτηση, δεν 
μπαίνουμε στην ουσία που 
ανέλυσε για το πως βλέπει 
η κυβέρνηση το θέμα και 
με ποιο πλαίσιο θα συνε-
χίσουμε, αλλά λέμε έχουν 
πρόβλημα οι τράπεζες. Οι 
τράπεζες έχουν δημιουργή-
σει ένα πλαίσιο για να μειώσουν τα κόκκινα 
δάνεια και να προσπαθήσουν να δανείζουν 
στην πραγματική οικονομία και όλοι έχουν 
ευθύνη να συμβάλουν σε αυτό», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο κ. Τσακαλώτος, κατά τη 
συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βου-
λής, για την παράταση της σύμβασης ανά-
πτυξης του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενι-
ζέλου που είχε κυρωθεί το 1995.
ο την Τράπεζα της Ελλάδος και τον κ. Στουρ-
νάρα και απο ΤΧΣ. Πρέπει κάθε λύση να τη 
συζητούμε και να βλέπουμε τα θετικά και τα 
αρνητικά

Θετικές οι τράπεζες στο σχέδιο 
της ΤτΕ για τα «κόκκινα» δάνεια
Tα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το σχέ-
διο της ΤτΕ για τα κόκκινα δάνεια έρχονται 

στο προσκήνιο, όσο οι τράπεζες μελετούν 
τις προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι. 
Οι τράπεζες διαπιστώνουν ότι το σχέδιο της 
ΤτΕ μπορεί να συμβάλλει στην επιτάχυνση 
των σχεδίων μείωσης των NPEs και στη βελ-
τίωση της ποιότητας των κεφαλαίων των 
ελληνικών τραπεζών.
Η πρόταση της ΤτΕ αφορά το πλέον προ-
βληματικό σκέλος των χαρτοφυλακίων των 
τραπεζών, δηλαδή καταγγελμένα δάνεια σε 
βαθιά καθυστέρηση και δίνει τη δυνατότητα 
ουσιαστικής μείωσής τους, χωρίς την ανά-
γκη αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου καθώς 
οι απώλειες αντισταθμίζονται σε μεγάλο 
μέρος από την μη ενεργοποίηση της νομο-
θεσίας περί αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων (DTCs) λόγω και της συμβολής 
του σχήματος στη συστημική ευστάθεια.
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του σχεδίου 
είναι οτι προβλέπει μείωση των NPEs περί-
που κατά το ήμισυ (περίπου 40 δισ.) και 
διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρ-
κειας σε διψήφιο επίπεδο και για τις τέσσε-
ρις συστημικές τράπεζες. Αντίθετα το σχέ-
διο για τα APS του ΤΧΣ προβλέπει συνολική 

μείωση των δανείων κατά 
15 δις. ευρώ, που ασφαλώς 
δεν είναι αμελητέο, αλλά με 
τα 15 δις. ανταποκρίνεται 
μόνον στο φετινό στόχο για 
τη μείωση των NPLs.
Με την πρόταση της ΤτΕ 
βάσει ενδεικτικών στοι-
χείων μπορεί να προκύψει 
κατά μέσο όρο επιβάρυνση 

έως 3% του δείκτη CET1. Λαμβάνοντας 
όμως υπόψη την οργανική κερδοφορία των 
τραπεζών σε βάθος τριετίας επέρχεται πλή-
ρης αναπλήρωση στα κεφάλαια των τραπε-
ζών. Επιπλέον, οι τράπεζες έχουν τη δυνα-
τότητα να διατηρήσουν το συνολικό δεί-
κτη κεφαλαίων στα υφιστάμενα επίπεδα με 
έκδοση ομολογιών χαμηλής εξασφάλισης 
(Tier II), δεδομένης της ουσιαστικής εξυγί-
ανσης των χαρτοφυλακίων τους.
Η πρόταση της ΤτΕ δίνει τη δυνατότητα στις 
τράπεζες να χρησιμοποιήσουν προς τη 
σωστή κατεύθυνση τόσο τις διενεργηθεί-
σες προβλέψεις όσο και τα σημαντικά κεφα-
λαιακά τους αποθέματα, δυνατότητα που 
σήμερα περιορίζεται σημαντικά λόγω της 
νομοθεσίας περί αναβαλλόμενων φορολο-
γικών απαιτήσεων.

«Καρφιά» Τσακαλώτου σε 
Δραγασάκη: Όλες οι πλευρές 
να δείχνουν σοβαρότητα όταν 
μιλάνε για τις τράπεζες

Η διαδικασία αυτή θα κρατήσει επί μακρόν και δεν θα πρέπει να αναμένονται 
άμεσα αποτελέσματα όπως επισημαίνουν ειδικοί αναλυτές επί στρατιωτικών 
θεμάτων και από τις δύο όχθες του Αιγαίου

Στα χέρια των δύο Στρατηγών η 
εκτόνωση στο Αιγαίο

Τ
ην επόμενη Τετάρτη στο πλαί-
σιο της υπουργικής συνόδου του 
ΝΑΤΟ αρχίζει η διαδικασία εξει-
δίκευσης των Μέτρων Οικοδό-

μησης Εμπιστοσύνης για την μείωση της 
έντασης στο Αιγαίο.
Οι υπουργοί Άμυνας Ελλάδας και Τουρ-
κίας Ευάγγελος Αποστολάκης και Χου-
λουσί Ακάρ αμφότεροι τετράστεροι 
στρατηγοί με ευρεία γνώση και μεγάλη 
πείρα στη διαχείριση κρίσεων καλούνται 
να διαμορφώσουν τις απαραίτητες συν-
θήκες ώστε να επανέλθουν οι δύο χώρες 
σε ένα καθεστώς «MORATORIUM» 
όπως το 1988 και το 1998. Τα Μέτρα 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) που 
είχαν υιοθετηθεί στο παρελθόν ατόνη-
σαν σταδιακά για να ακυρωθούν στη 
πράξη στη συνέχεια.
Η διαδικασία αυτή θα κρατήσει επί 
μακρόν και δεν θα πρέπει να αναμένο-
νται άμεσα αποτελέσματα όπως επιση-
μαίνουν ειδικοί αναλυτές επί στρατιωτι-
κών θεμάτων και από τις δύο όχθες του 
Αιγαίου. Ωστόσο για πρώτη φορά μετά 
από πολύ καιρό διαφαίνεται, αμυδρά 
έστω, η βούληση της Άγκυρας να μην 
επιμείνει σε μία άλλωστε αδιέξοδη και 
αναποτελεσματική επιθετική ρητορική 
και συνεχή επίδειξη ισχύος.
Βεβαίως μία πρώτη γεύση για το πώς 

θα κινηθεί η τουρκική πλευρά εφεξής 
θα είναι η μεγάλη αεροναυτική τουρ-
κική άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα» η 
οποία αρχίζει τις τελευταίες ημέρες του 
Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει πέντε 
ημέρες. Η άσκηση θα καλύψει γεωγρα-
φικά την Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο και 
την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική 
πλευρά αναμένει με μεγάλο ενδιαφέ-
ρον να διαπιστώσει το πώς θα χρησιμο-
ποιηθεί επικοινωνιακά αυτή η άσκηση 
από την Άγκυρα αλλά και πώς θα ανα-
πτυχθούν οι δυνάμεις που θα λάβουν 
μέρος.
Ο Ταγίπ Ερντογάν κατά τις κοινές δηλώ-
σεις στις οποίες προέβη με τον έλληνα 
πρωθυπουργό στη Άγκυρα κατέληξε 
πώς χρειάζεται ένας οδικός χάρτης  ώστε 
να καταστεί απολύτως σαφές το τι ακρι-
βώς επιθυμούν και διεκδικούν οι δύο 
πλευρές στην Κύπρο. Όλα τα παραπάνω 
θα πρέπει να βασίζονται στην αρχή της 
πολιτικής ισότητας.
Πρόκειται γ ια μία  διπλωματική 
έκφραση η οποία αφήνει πολλά περι-
θώρια ερμηνειών μεν, οδηγεί όμως στο 
καταρχήν συμπέρασμα πως η επόμενη 
φάση των συνομιλιών, διμερών ή πολυ-
μερών,θα διεξαχθεί σε αυστηρό περι-
βάλλον της REAL POLITIK με ότι αυτό 
μπορεί να σημαίνει.
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Ο Τούρκος πρόεδρος και ο 
Έλληνας πρωθυπουργός 
μίλησαν για συνεργασία στον 
τομέα της ασφάλειας

Κ
οινές δηλώσεις μετά την 
συνάντησή τους στο Λευ-
κό Παλάτι, στην Άγκυρα, 
έκαναν ο πρωθυπουργός 

Αλέξης Τσίπρας και ο πρόεδρος 
της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν.
Η συνάντηση των δύο ηγετών είχε 
διάρκεια δύο ωρών. Αμέσως μετά 
άρχισαν οι διευρυμένες συνομι-
λίες, με τη συμμετοχή και των αντι-
προσωπειών της Ελλάδας και της 
Τουρκίας στο προεδρικό μέγαρο 
στην Άγκυρα.
Μιλώντας πρώτος στη συνέντευξη 
Τύπου, ο Τούρκος πρόεδρος είπε 
ότι οι οικονομικές και εμπορι-
κές σχέσεις Ελλάδας και Τουρ-
κίας είναι πολύ χαμηλότερα από 
τους στόχους. Επιθυμούμε να ανα-
πτύξουμε τις σχέσεις μας σε κάθε 
πεδίο, τόνισε, σημειώνοντας ότι 
θα πρέπει πρωτίστως να δημιουρ-
γήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης.
Ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε για 
ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσα-
λονίκης με την Σμύρνη και για δεύ-

τερη γέφυρα στα Ύψαλα - Κήπους 
Έβρου. «Μοιραστήκαμε την επι-
θυμία μας για πραγματοποίηση 
του 5ου συμβουλίου στρατηγικής 
συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. 
Θα πρέπει να μείνουν αοιχτοί οι 
δίαυλοι επικοινωνίας» υπογράμ-
μισε.
«Οι ομογενείς μας που ζουν στην 
Ελλάδα και οι Ελληνες που ζουν 
στην Τουρκία δεν είναι θέμα αντα-
γωνισμού, αλλά συνεργασίας. 
Συζητήσαμε τα προβλήματα των 
συμπολιτών μας. Περιμένουμε 
από την Ελλάδα να υιοθετήσει την 
ίδια στάση» υπογράμμισε.
Για το μεταναστευτικό, είπε ότι 
η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή 
4.000.000 πρόσφυγες και έχει 
ξοδέψει περίπου 35 εκατ. ευρώ. 
«Έχουμε πάρα πολλούς θανάτους 
στο Αιγαίο. Η ακτοφυλακή μας 
προσπαθεί πάρα πολύ να εμπο-
δίσει τους θανάτους στο Αιγαίο» 
είπε, ενώ μίλησε για τη συμφω-
νία της 18ης Μαρτίου. «Όπως 
τηρούμε όλες τις υποσχέσεις μας, 
να τηρήσει και η ΕΕ τις δικές της» 
τόνισε ο Ερντογάν.
«Θα πρέπει από κοινού να 
κάνουμε οδικό χάρτη και να 
έχουμε μία αντιμετώπιση για το 
PKK και το κίνημα του Φετου-

λάχ Γκιουλέν» υπογράμμισε, ενώ, 
αναφερόμενος στους οκτώ Τούρ-
κους αξιωματικούς, που νωρίτερα 
σήμερα επικήρυξη η Άγκυρα, 
σημείωσε ότι «δεν θα πρέπει 
αυτοί που είναι φυγάδες, να βρί-
σκουν καταφύγιο στην Ελλάδα. 
Περιμένω αυτούς που έχασαν τη 
ζωή τους στο πραξικόπημα της 
15ης Ιουλίου να τους σεβαστεί η 
Ελλάδα».
«Θα έχουμε διάλογο και για τα 
θρησκευτικά θέματα και μαζί θα 
βρούμε λύσεις» υπογράμμισε.
«Ο διάλογός μας όλα αυτά τα 

χρόνια ήταν ένας διάλογος ειλι-
κρινής, σημαντικός, όχι μόνο για 
τις χώρες μας, αλλά και για όλη 
την περιοχή» ξεκίνησε τις δηλώ-
σεις του ο πρωθυπουργός Αλέ-
ξης Τσίπρας. «Το 2016-2017 ήταν 
η πρώτη φορά που καταφέραμε 
να συνεργαστούμε όχι μόνο για 
θέματα χαμηλής πολιτικής, αλλά 
και γι’ αυτό το μείζονος σημασίας 
θέμα της μετανάστευσης Μπο-
ρέσαμε να πραγματοποιήσουμε 
γύρους διερευνητικών συνομι-
λιών και να προωθήσουμε το διά-
λογο μεταξύ στρατιωτικών μας» 

σημείωσε.
«Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε 
ανοιχτές επικοινωνίες, τακτικές 
επαφές στο ανώτερο επίπεδο» 
είπε ο Αλέξης Τσίπρας, απαντώ-
ντας σε δημοσιογραφική ερώ-
τηση. «Αν δεν είχαμε προβλή-
ματα να λύσουμε, δεν θα είχαμε κι 
αυτές τις επαφές σε ανώτατο επί-
πεδο. Πολλές φορές έχουμε βρε-
θεί μπροστά σε κινδύνους, που 
έχουμε αποτρεψει. Αν δεν είχα τη 
δυνατότητα να σηκώσω το τηλέ-
φωνο, θα είχαμε βρεθεί μπροστά 
σε κλιμακώσεις επικίνδυνες».

Ερντογάν: Δώστε μας τους «8» - Τσίπρας: Σήκωσα το 
τηλέφωνο και αποφύγαμε επικίνδυνες κλιμακώσεις

επικαιρότητα
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Το υπουργείο πολιτισμού απαντά για 
το θέμα ιδιοκτησίας της Ακρόπολης

Α
φού ξεπεράστηκε το ανύπαρκτο 
ζήτημα της έλλειψης τίτλου ιδιο-
κτησίας και για την Ακρόπολη, 
το υπουργείο Πολιτισμού προ-

έβη σε σχετική καταχώριση ως ex lege δι-
καιούχος. Η δημιουργία εντυπώσεων γύ-
ρω από τα παραπάνω είναι κενή νοήμα-
τος» τονίζει σε σημερινή του ανακοίνωση 
το υπουργείο Πολιτισμού.
Ακολουθεί η ανακοίνωση του Υπουργείου 
Πολιτισμού:
«Ως γνωστόν, η ιδιοκτησία του Ελληνικού 
Δημοσίου επί των μνημείων που συνι-
στούν ειδική κατηγορία δημόσιας κτή-
σης εκτός πεδίου συναλλαγών είναι αδι-
απραγμάτευτη και ασκείται ως αρμοδιό-
τητα διοίκησης από το υπουργείο Πολιτι-
σμού υπέρ του ελληνικού λαού, στη δια-
χρονία του οποίου ανήκουν.
Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες του υπουρ-
γείου Πολιτισμού έχουν καταθέσει δηλώ-
σεις για τα ακίνητα ιδιοκτησίας του, τους 

αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία. 
Κατά τη διαδικασία αυτή εμπλεκόμενοι 
ήγειραν ζήτημα τίτλων ιδιοκτησίας για 
τα ίδια τα μνημεία, καθώς δεν είχε γίνει 
κατανοητό το ειδικό καθεστώς που τα 
διέπει. Σημειώθηκε επανειλημμένως και 
τελικά κατέστη κατανοητή η ιδιαιτερό-
τητα καταχώρισης των αρχαίων μνημείων 
ως «πραγμάτων» που στερούνται τίτλων, 
καθώς το δικαίωμα του υπουργείου Πολι-
τισμού σε αυτά ερείδεται στην αρχαιολο-
γική νομοθεσία. Κατ’ αυτό τον τρόπο ανα-
γνωρίστηκε η αποκλειστική αρμοδιότητά 
του να καταχωρεί τους αρχαιολογικούς 
χώρους και τα μνημεία στο κτηματολόγιο.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, αφού ξεπερά-
στηκε το ανύπαρκτο ζήτημα της έλλειψης 
τίτλου ιδιοκτησίας και για την Ακρόπολη, 
το υπουργείο Πολιτισμού προέβη σε σχε-
τική καταχώριση ως ex lege δικαιούχος. 
Η δημιουργία εντυπώσεων γύρω από τα 
παραπάνω είναι κενή νοήματος».

επικαιρότητα

Έρευνα για τον αριθμό σεξουαλικών 
συντρόφων παγκοσμίως - Πόσους 
έχουν οι Έλληνες

Σ
το... κρεβάτι εισέβαλαν οι ειδικοί για 
να πάρουν μια γεύση από τις σεξουα-
λικές προτιμήσεις των ερωτικών συ-
ντρόφων παγκοσμίως. Κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι μία είναι η πιο δημο-
φιλής ερωτική στάση των περισσότερων αν-
θρώπων: η σκυλίσια... Η γυναίκα στα «τέσ-
σερα», στηρίζεται στα χέρια και τα πόδια και 
ο άνδρας βρίσκεται από πίσω της με τον κορ-
μό του είτε σε ευθεία είτε σε επαφή με την 
πλάτη της.
‘Οπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα 
«Bild», η έρευνα που διενήργησε η κατα-
σκευάστρια εταιρεία ερωτικών παιχνιδιών 
«Lelo» σε δείγμα δέκα χιλιάδων ατόμων, επι-
χείρησε να σκιαγραφήσει την ερωτική ζωή 
των ανθρώπων σε όλα τα μήκη και πλάτη 
της γης: από το ποια είναι η αγαπημένη τους 
σεξουαλική στάση μέχρι πόσους σεξουα-
λικούς συντρόφους έχουν και πόσο συχνά 
έρχονται σε οργασμό. Οι Έλληνες, οι Βραζι-
λιάνοι και οι Ελβετοί ιδρώνουν στα σεντό-
νια καθώς είναι από τους θερμόαιμους στο 
κρεβάτι.
Ο μέσος όρος των ερωτικών συντρόφων 
παγκοσμίως κυμαίνεται από 10 έως 20.
Οι Αμερικανοί αλλάζουν δύσκολα ερωτικούς 
συντρόφους αλλά αποδίδουν εξαιρετικά στο 
κρεβάτι. Οι Βορειοαμερικανοί βάζουν στο 
κρεβάτι τους μόνο έναν έως τρεις ερωτικούς 
συντρόφους κατά μέσο όρο. Οι Έλληνες, οι 
Ελβετοί και οι Βραζιλιάνοι έχουν κατά μέσο 
όρο από 15 έως 20 ερωτικούς συντρόφους, 
ενώ οι Ισπανοί και οι Ιταλοί μοιράζονται το 
κρεβάτι τους κατά μέσο όρο μόνο με τρεις 
διαφορετικούς συντρόφους.
Πόσο ευχαριστημένοι είστε από την 
σεξουαλική σας ζωή;
Σχεδόν το 30% των ερωτηθέντων υποστηρί-
ζει ότι η σεξουαλική τους ζωή είναι αρκετά 

καλή και σχεδόν το 5% ότι είναι τέλεια!
Σχεδόν το 20% θέλει να δοκιμάσει κάτι και-
νούργιο στο κρεβάτι, να πειραματιστεί.
Περίπου το 18,6% των συμμετεχόντων δηλώ-
νει απογοητευμένο από την σεξουαλική τους 
ζωή επισημαίνοντας ότι είναι ανύπαρκτη.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διεθνούς 
έρευνας , στα περισσότερα κρεβάτια ακού-
γεται «Oh-ho» αντί για το «Oh no» - τουλάχι-
στον στην περίπτωση της ερωτικής κορύφω-
σης. Το 0,99% υποστηρίζει ότι δεν έφθασε 
ποτέ σε οργασμό.
Σχεδόν το 60% υποστηρίζει ότι έρχεται σε 
οργασμό μία έως δύο φορές την εβδομάδα, 
το 18,23% μία φορά την εβδομάδα, το 12,43 
πάνω από μία φορά την ημέρα.
Η «στάση του σκύλου» είναι η πιο δημο-
φιλής ερωτική στάση παγκοσμίως
Η πιο δημοφιλής σεξουαλική στάση παγκο-
σμίως είναι η... «σκυλίσια», με ποσοστό 
50,41% .
- Η στάση όπου η γυναίκα είναι από πάνω κι 
έχει τον έλεγχο με ποσοστό 38,24%.
- Με ποσοστό 34,66%, η ιεραποστολική 
θέση καταλαμβάνει την τρίτη θέση.
- Η στάση «69» ακολουθεί στην τέταρτη 
θέση με ποσοστό 17,69%!
Ο δολοφόνος της ερωτικής απόλαυσης
Τα τρία πράγματα -δολοφόνοι της ερωτικής 
ευχαρίστησης είναι:
1. Το στρες με ποσοστό 60% .
2. Τα προβλήματα που έχουμε με το σώμα 
μας (για το 30%) και
3. Το κουδούνι και το τηλέφωνο όταν χτυ-
πούν διαταράσσουν για το 21% την ερωτική 
επιθυμία στην κρεβατοκάμαρα.
Τέλος, οι πιο δημοφιλείς τακτικές για να γίνει 
κάποιος καλός εραστής ή ερωμένη είναι η 
χρήση σεξουαλικών παιχνιδιών (σχεδόν για 
το 70%) και ο αυνανισμός για το 60%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Οκτώ στους δέκα Έλληνες ζουν με 
δανεικά από συγγενείς, λέει ο ΟΟΣΑ 

Η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσο-
στό αλκοολισμού και αυτοκτονιών 
στις χώρες του ΟΟΣΑ, όχι μικρό 

επίτευγμα που φανερώνει τους ισχυρούς 
συνεκτικούς δεσμούς της ελληνικής οικο-
γένειας και κοινωνίας. Η χώρα μας έχει επι-
δείξει αξιοσημείωτες αντοχές, και μπο-
ρεί σχετικά εύκολα να βγει από τη μιζέρια, 
αρκεί οι Έλληνες να πιστέψουν στις δυνα-
τότητές τους, και η χώρα να επιστρέψει σε 
ισχυρούς ρυθμούς επενδύσεων και ανά-
πτυξης, αυτή τη φορά χωρίς δανεικά, με 
βάση την εργατικότητα, την αποταμίευση 
και την αριστεία.
Αυτά επισημαίνει ο ΣΕΒ στο δελτίο οικονο-
μικών εξελίξεων, που αναλύει την έκθεση 
του ΟΟΣΑ του Μαΐου 2018 για τις υλικές 
συνθήκες διαβίωσης και την ποιότητα ζωής.
Σύμφωνα με την έκθεση, ο μέσος Έλληνας 
βαθμολογεί τη ζωή του με 6,2 (άριστα το 
10), μια από τις χαμηλότερες βαθμολογίες 
στις χώρες του ΟΟΣΑ, ωστόσο, η Ελλάδα 
έχει το επίπεδο ποιότητας ζωής που δια-
θέτουν χώρες με υψηλότερες υλικές υπο-
δομές, όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, το 
Ισραήλ, η Κορέα, και, οριακά, ακόμη και 
οι ΗΠΑ.
Ο ΣΕΒ χαρακτηρίζει, επίσης, παγκόσμια 

αποκλειστικότητα τις επιδόσεις των Ελλή-
νων στον τομέα συμμετοχής στα κοινά 
καθώς το 70,9% (έναντι 32,8% στις χώρες 
του ΟΟΣΑ) του πληθυσμού 16 έως 65 ετών 
δηλώνει ότι έχει λόγο στις αποφάσεις που 
λαμβάνει η κυβέρνηση. «Το αποτέλεσμα 
καταγράφεται το 2012, όταν η χώρα μας 
βρισκόταν στη δίνη του α’ Μνημονίου και 
της αναδιάρθρωσης του δημοσίου χρέους, 
όταν η εθνική κυριαρχία βρισκόταν μάλλον 
στο χαμηλότερο σημείο της», σχολιάζει ο 
ΣΕΒ και προσθέτει: «Έρχεται, δε, σε πλήρη 
αντιδιαστολή με το ποσοστό συμμετοχής 
στις εθνικές εκλογές, που στην Ελλάδα 
διαμορφώνεται σε 64% (εκλογές 2015), 
έναντι 68,6% του μέσου όρου στις χώρες 
του ΟΟΣΑ, με τις περισσότερες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταγράφουν πολύ 
μικρότερα ποσοστά αποχής από τις εκλογές 
απ’ ότι η Ελλάδα».
Ο μέσος Έλληνας έχει καθαρό διαθέσιμο 
εισόδημα 14,4 χιλ. ευρώ το χρόνο (25,9 
χιλ. ευρώ) και ζει σε νοικοκυριό με περι-
ουσιακά στοιχεία αξίας κοντά στα 125 χιλ. 
ευρώ (280 χιλ. ευρώ). Στις ηλικίες 15-64 
ετών, έχει πιθανότητα 53,5% να έχει δου-
λειά (67,7%), με ακαθάριστο εισόδημα λίγο 
πάνω από 21,3 χιλ. ευρώ (37,5 χιλ. ευρώ).
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Η διάδοση των ναρ-
κωτικών έχει πάρει 
με γάλη διάσ ταση, 

δήλωσε σήμερα ο Πρό -
εδρος  τ ης  Δημοκρα τ ίας 
Νίκος Αναστασιάδης προ-
σθέτον τας ότ ι γ ια να έχει 
επιτυχίες η Αστυνομία στην 
καταπολέμηση του φαινο-
μένου, χρειάζεται τη βοή-
θεια του κοινού.
Σ ε  χα ιρε τ ισ μό  του  σ τα 
εγκαίν ια της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Αμμοχώστου 
σ το Παραλίμν ι,  ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης είπε ότι 
ο Αστυνομικός Σταθμός, η 
Αστυνομική Διεύθυνση και 
το Τμήμα Κτηματολογ ίου 
και Πολεοδομίας αναβαθμί-
ζουν το Παραλίμνι- μητρό-
πολη, για όσο χρόνο απαι-
τείται, ελπίζω όχι για πολύ 
– της ελεύθερης Αμμοχώ-
στου».
Πρόσθεσε ότι τα «τρία έργα 
που σήμερα προστίθενται 
σ την πληθώρα έργων που 
έ χουν υλοποιηθεί ή βρί-
σκονται στο στάδιο υλοποί-
ησης από την Κυβέρνηση 
σ τον Δήμο Παραλιμν ίου, 
μεταξύ άλλων, περιλαμβά-
νουν την αναβάθμιση της 
Τεχν ικής Σχολής Παραλι-
μνίου, την ανέγερση Αίθου-
σας Αθλοπαιδιών από τον 
Δήμο Παραλιμν ίου, σ τον 
χώρο του τέταρτου Δημο-
τικού Σχολείου και τα έργα 
βελτίωσης του Στίβου στο 
Γήπεδο Τάσου Μάρκου».
Επ ίσ ης ,  σ υνέ χ ισ ε  πε ρι -
λαμβάνουν «την ανέγερση 
α ίθ ο υ σ α ς  ε κδ η λ ώ σ ε ω ν 
στην Τεχνική Σχολή Παρα-
λιμνίου, κόστους 430 χιλιά-
δων ευρώ, την ανέγερση 
αίθουσας πολλαπλών χρή-
σεων σ το πρώτο Δημο -
τικό Σχολείο Παραλιμνίου, 
την επέκταση του πρώτου 
Δημοτικού Σχολείου Παρα-
λιμνίου, ενώ την ίδια στιγμή 
βρίσκεται στο στάδιο υλο-
ποίησης η βε λτ ίωση της 
Λεωφόρου Περνέρα σ τον 
Πρωταρά».

Πρόεδρος: Πήρε 
διαστάσεις η 
διάδοση των 
ναρκωτικών

Ανησυχητικές διαστάσεις 
προσλαμβάνει σύμφωνα με 
την Ελεγκτική Υπηρεσία το 
πρόβλημα με τους εφέδρους 
που δεν είναι ενταγμένοι σε 
Μονάδες της Εθνικής Φρουράς, 
καθότι είτε καθίστανται 
αγνώστου διαμονής για 
διάφορους λόγους, είτε 
παραλείπουν να προβούν στη 
δήλωση του επαναπατρισμού 
τους με την επιστροφή τους 
στην Κύπρο.

Σ
ύμφωνα με έκθεση της Ελε-
γκτικής Υπηρεσίας για το σύ-
στημα επιστράτευσης της Ε-
θνικής Φρουράς, σημαντικός 

αριθμός εφέδρων, ήτοι 10.930, των 
κλάσεων μεταξύ των ετών 1990 έως 
2010, δεν έχουν τακτοποιηθεί επι-
στρατευτικά, καθότι εξακολουθούν 
να είναι καταχωρισμένοι στο μηχανο-
γραφικό σύστημα με την ένδειξη «ε-
ξωτερικό φοιτητής», ακόμη και μετά 
τη λήξη της αναστολής που τους χο-
ρηγήθηκε.
«Το γεγονός αυτό, πέραν του ότι απο-
στερεί την ΕΦ από σημαντικό αριθμό 
εφέδρων, δημιουργεί αισθήματα 
αδικίας και άνισης μεταχείρισης 
μεταξύ των πολιτών της Δημοκρα-
τίας» επισημαίνει η Ελεγκτική Υπη-
ρεσία.
Γενικότερα, από το σύνολο της εγγε-
γραμμένης (παρακολουθούμενης) 
εφεδρείας της ΕΦ, μόνο το 46%  απο-
τελεί τη Διατεθείσα Εφεδρεία, για την 
υλοποίηση της επιστράτευσης στην 
ΕΦ, ενώ το υπόλοιπο 54% αφορά 
στην Προσωρινά Διαγραμμένη Εφε-
δρεία, καθώς και στην Υπόλοιπη 
Δύναμη της εφεδρείας.
Ειδικότερα, από τον έλεγχο που διε-
νεργήθηκε εντοπίσθηκε σημαντι-
κός αριθμός περιπτώσεων εφέδρων 
που ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες 
των 30 έως 47 ετών, οι οποίοι εξα-
κολουθούν να παρουσιάζονται στο 

μηχανογραφικό σύστημα του ΓΕΕΦ 
με την ένδειξη «εξωτερικό φοιτητής», 
με αποτέλεσμα να μην καλούνται για 
εφεδρική υπηρεσία στις Μονάδες της 
ΕΦ επί σειρά ετών, παρόλο που, κατά 
πάσα λογική πιθανότητα, αναμένε-
ται να έχουν ολοκληρώσει προ πολ-
λού τις σπουδές τους. Σε αυτούς περι-
λαμβάνονται άτομα που διατελούν 
σήμερα ως μέλη Διοικητικών Συμ-
βουλίων ημικρατικών οργανισμών, 
διαιτητές ποδοσφαιρικών αγώνων 
της πρώτης κατηγορίας του Κυπρια-
κού πρωταθλήματος, ποδοσφαιρι-
στής αθλητικού σωματείου που αγω-
νίζεται επίσης στην πρώτη κατηγο-
ρία, καθώς και διατελέσαν στέλεχος 
του Γραφείου του Προέδρου της ΚΔ. 
Επιπρόσθετα, σε αυτούς εντοπίστη-
καν περιπτώσεις που αφορούν σε 
άτομα που είναι απόγονοι/συγγε-
νείς διατελεσάντων ανώτατων στε-
λεχών της ΕΦ, μελών του Υπουργι-
κού Συμβουλίου, Δημάρχων, Προέ-
δρων της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Ποδοσφαίρου, νυν κρατικού Αξιω-
ματούχου, Βουλευτών, λειτουργών 
του Υπουργείου Άμυνας και γνωστών 
επιχειρηματιών. Συναφώς αναφέρε-
ται ότι βάσει στοιχείων του Αρχείου 
Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, οι πλείστοι από 
αυτούς διαμένουν και 
εργοδοτούνται στην 
Κύπρο. 
Εντοπίσθηκαν πολ-
λέ ς περιπτώσε ις 
εφέδρων που είναι 
καταχωρισμένοι στο 
μηχανογραφικό σύστημα του ΓΕΕΦ 
με την ένδειξη «εξωτερικό για λόγους 
εργασίας» και ως εκ τούτου υπάγο-
νται στην προσωρινά διαγραμμένη 
δύναμη εφεδρείας της ΕΦ, με απο-
τέλεσμα να μην καλούνται για εφε-
δρική υπηρεσία στις Μονάδες της 
ΕΦ, επί σειρά ετών, για τους οποίους, 
βάσει στοιχείων του Αρχείου Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων και των υφιστά-
μενων δικαιολογητικών στους αντί-

στοιχους Φακέλους Ατομικών Εγγρά-
φων διαπιστώνεται ότι δεν αιτιολο-
γείται η καταχώριση στην προσωρινά 
διαγραμμένη δύναμη εφεδρείας. Σε 
αυτές περιλαμβάνονται ποδοσφαι-
ριστές αθλητικών σωματείων που 
αγωνίζονται στην πρώτη κατηγο-
ρία του Κυπριακού πρωταθλήματος, 
εκπρόσωπος τύπου Κοινοβουλευτι-
κού Κόμματος και  επώνυμος δικη-
γόρος. Επίσης, στην κατηγορία αυτή 
εντοπίστηκαν περιπτώσεις εφέδρων 
που είναι απόγονοι/συγγενείς δια-
τελέσαντος ανώτατου στελέχους της 
Αστυνομίας, νυν Βουλευτή, λειτουρ-
γών του Υπουργείου Άμυνας και γνω-
στών επιχειρηματιών.
Αναφορικά με τις περιπτώσεις εφέ-
δρων που παρουσιάζονται στο μηχα-
νογραφικό σύστημα του ΓΕΕΦ με την 
ένδειξη «εξωτερικό μόνιμος κάτοι-
κος» και τυγχάνουν επίσης αναβολής 
εκπλήρωσης υποχρέωσης εφεδρικής 
υπηρεσίας, στη βάση των διατάξεων 
του περί ΕΦ Νόμου, εντοπίσθηκε 
γνωστό πρόσωπο από το χώρο των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς 
επίσης δημοφιλής ποδοσφαιριστής 
που μέχρι πρόσφατα διαγωνιζόταν 
σε διάφορα αθλητικά σωματεία της 

πρώτης κατηγορίας 
του Κυπριακού πρω-
ταθλήματος.
Συνολικά 381 έφε-
δροι που εργοδο-
τούνται σε διάφορα 
Υπουργεία και Υπη-
ρεσίες του Δημόσιου 
Τομέα, εξακολου-

θούν να είναι καταχωρισμένοι στο 
μηχανογραφικό σύστημα της εφε-
δρείας, με τις ενδείξεις «εξωτερικό 
φοιτητής», «εξωτερικό για λόγους 
εργασίας»  και «εξωτερικό μόνιμος 
κάτοικος», παρά το γεγονός ότι παρέ-
χεται στα ΤΕ η δυνατότητα πρόσβα-
σης στα στοιχεία που απαιτούνται για 
την εξακρίβωση της διεύθυνσης δια-
μονής  τους, προκειμένου να κληθούν 
για επιστρατευτική τακτοποίηση. 

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρε-
σία, οι Φάκελοι Ατομικών Εγγράφων 
όλων των πιο πάνω κατηγοριών εφέ-
δρων, παρουσιάζουν, πλην ελαχί-
στων εξαιρέσεων,  σημαντικές ελλεί-
ψεις σε απαιτούμενα  δικαιολογητικά/ 
αποδεικτικά έγγραφα, ενώ ουδέ-
ποτε προωθήθηκε μέχρι στιγμής από 
μέρους των υπευθύνων η διαδικασία 
δίωξης εφέδρων, οι οποίοι διαφαί-
νεται ότι διαπράττουν συγκεκριμένα 
ποινικά αδικήματα που καθορίζονται 
στον περί ΕΦ Νόμο. Οι διαδικασίες 
που ακολουθούνται από τους Αστυ-
νομικούς Σταθμούς, για την επίδοση 
των πάσης φύσεως στρατιωτικών 
εντολών προς τους εφέδρους είναι 
ανεπαρκείς και αναποτελεσματικές, 
διαπιστώνεται.
Ο έλεγχος από την Ελεγκτική Υπη-
ρεσία κατέδειξε ακόμα σημαντικό 
αριθμό εφέδρων που ενώ μετακι-
νήθηκαν στην Υπόλοιπη Δύναμη, 
στη βάση πληροφοριών της Αστυ-
νομίας, λόγω ακαταλληλότητάς τους 
για κατοχή στρατιωτικού τουφεκίου, 
εξακολουθούν να διατηρούν άδεια 
κατοχής κυνηγετικού ή άλλου όπλου.
Την ίδια ώρα η Ελεγκτική Υπηρεσία 
εντόπισε περιπτώσεις ατόμων που 
ενώ ήταν δικαιούχοι απαλλαγών 
λόγω αξιώματος που κατείχαν, εντού-
τοις όταν απώλεσαν την ιδιότητα 
βάσει της οποίας τους χορηγήθηκε 
απαλλαγή δεν τακτοποιήθηκαν επι-
στρατευτικά ως όφειλαν. Συγκεκρι-
μένα, σε περίπτωση πρώην Βουλευτή 
που εντοπίστηκε αλλά, παρά τις υπο-
δείξεις που του έγιναν, δεν προσήλθε 
για επιστρατευτική τακτοποίηση, δεν 
προωθήθηκαν οποιαδήποτε μέτρα 
εναντίον του, με αποτέλεσμα να εξα-
κολουθεί να μην καλείται για εκπλή-
ρωση εφεδρικής υποχρέωσης. Επί-
σης, εντοπίστηκε περίπτωση πρώην 
Δικαστή για τον οποίο δεν φαίνεται 
να προωθήθηκαν μέτρα για την επι-
στρατευτική τακτοποίησή του μετά 
την απώλεια της ιδιότητας βάσει της 
οποίας έτυχε απαλλαγής.

Ελεγκτική Υπηρεσία: ‘Φοιτητές Εξωτερικού’ 11,000 
έφεδροι 
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εδώ Κύπρος

Η 
περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με-
ταξύ ΕΕ και Αραβικού Συνδέσμου, αλλά και 
η προετοιμασία της πρώτης Συνόδου Κορυ-
φής ΕΕ-Συνδέσμου Αραβικών Κρατών (EU – 

LAS) που θα λάβει χώρα στις 24-25 Φεβρουαρίου στο 
Sharm el Sheikh, βρέθηκαν στο επίκεντρο της υπουρ-
γική διάσκεψης του EU – LAS που ολοκληρώθηκε στις 
Βρυξέλλες, και στην οποία την Κυπριακή Δημοκρατία 
εκπροσώπησε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χρι-
στοδουλίδης.
Κατά την παρέμβασή του στις εργασίες της υπουρ-
γικής διάσκεψης, ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι 
“η Κύπρος, ως το κράτος μέλος της ΕΕ που βρίσκεται 
στην καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου και που δια-
τηρεί ιστορικούς και παραδοσιακά στενούς δεσμούς 
με τις γειτονικές χώρες, ανέκαθεν υποστήριζε την 
ενεργότερο δραστηριοποίηση και εμπλοκή της ΕΕ 
στην περιοχή καθώς και την εμβάθυνση της ευρω-α-
ραβικής συνεργασίας”.
Τόνισε δε ότι “αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι πολλές 
από τις γενεσιουργικές αιτίες των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ συνδέονται άρρηκτα με 
τις εξελίξεις στην περιοχή”. 
Ο Υπουργός κατά την παρέμβασή του υποστήριξε 
“την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης 
της ΕΕ με τον Αραβικό Σύνδεσμο, τόνισε ότι η σημε-
ρινή συνάντηση δίδει την ευκαιρία να ανανεώσουμε 
την προσήλωσή μας σε αυτό το στρατηγικό διάλογο”,  

ιδιαίτερα ενόψει και της πρώτης Συνόδου Κορυφής 
ΕΕ-Συνδέσμου Αραβικών Κρατών που θα λάβει χώρα 
στις 24-25 Φεβρουαρίου στο Sharm el Sheikh.
“Παρά τις όποιες διαφορές ή διαφωνίες, σε  μια περί-
οδο όπου η αστάθεια ταλανίζει την ευρύτερη περι-
οχή και οι διεθνείς προσκλήσεις είναι πιο πιεστικές 
από ποτέ, οφείλουμε να εργαστούμε μαζί προς την 
κατεύθυνση εξεύρεσης πειστικών και αποτελεσματι-
κών απαντήσεων στις κοινές αυτές προσκλήσεις που 
καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε”, υπογράμμισε ο 
Νίκος Χριστοδουλίδης.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την παρέμβασή του 
έκανε ιδιαίτερη μνεία στην ενίσχυση της συνεργα-
σίας της Κύπρου με τις χώρες της Μέσης Ανατολής 
και του Κόλπου, η οποία εξάλλου αποτελεί βασικό 
πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής της χώρας και ανα-
φέρθηκε στις τριμερείς συνεργασίες που έχει αναπτύ-
ξει η Κύπρος και η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με την 
Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Λίβανο και την Παλαιστίνη. 
Υπογράμμισε  μάλιστα ότι μέσα από αυτές τις συνερ-
γασίες, “αναπτύσσουμε μια θετική ατζέντα με τις εν 
λόγω χώρες, το εύρος της οποίας μονίμως διευρύ-
νεται και εμπλουτίζεται”.  “Αυτές οι συνεργασίες, οι 
οποίες ξεκίνησαν μέσα από την ανακάλυψη υδρο-
γονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουν εξε-
λιχθεί σε ένα ευρύ πλαίσιο συνεργασίας προς όφε-
λος των χωρών της περιοχής, της ΕΕ και των κρατών 
μελών της ξεχωριστά”, είπε ο Υπουργός.

ΥΠΕΞ: Η Κύπρος υποστηρίζει την ενεργότερη 
εμπλοκή της ΕΕ στον αραβικό κόσμο 

Δεν συμμερίζεται δημοσιεύματα, δηλώνει 
το Κτηματολόγιο

Τ
ο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 
σχολιάζοντας δημοσίευμα της εφημερίδας 
«Ο Φιλελεύθερος» ημερομηνίας 2 Φεβρου-
αρίου 2019, στο οποίο περιέχονται αναφο-

ρές για εύνοια, διασπάθιση δημοσίου χρήματος, 
παρατυπίες κ.ά., ανακοινώνει ότι «σε καμία περί-
πτωση δεν συμμερίζεται τέτοια απαξιωτικά δημο-
σιεύματα, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα μόνο την 
κακόπιστη», όπως αναφέρει «και ατεκμηρίωτη κρι-
τική εκ μέρους των καταγγελλόντων».
Σε σημερινή ανακοίνωση το Κτηματολόγιο αναφέ-
ρει ότι «ο Διευθυντής του Τμήματος με την υπόλοιπη 
διευθυντική ομάδα των κεντρικών Γραφείων, καθώς 
και τους επικεφαλής των κατά τόπους Επαρχιακών 
Κτηματολογικών Γραφείων δηλώνουν απερίφρα-
στα ότι τέτοια αρνητικά φαινόμενα δεν αγγίζουν και 
ουδεμία σχέση έχουν με το Τμήμα».
Προσθέτει ότι η αρνητική, ατεκμηρίωτη και ταυ-
τόχρονα μονόπλευρη εικόνα της επιστολής του 

συναδέλφου στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γρα-
φείο Λεμεσού που είδε το φως της δημοσιότητας 
και απευθύνεται σε σειρά αξιωματούχων, χωρίς καν 
να λάβει γνώση η Διεύθυνση του Τμήματος, αδι-
κεί παντελώς την τεράστια «οικογένεια» αυτού του 
Τμήματος. 
«Η εύκολη και εκ του ασφαλούς μη εποικοδομη-
τική κριτική, αγνοεί παντελώς τη θετική προσπά-
θεια εκ μέρους της Διεύθυνσης και όλων των υπο-
λοίπων συναδέλφων του Τμήματος για  ένα Τμήμα 
σύγχρονο, αποτελεσματικό στην υπηρεσία του Κρά-
τους και του πολίτη, πάντα στο πλαίσιο του Νόμου 
και των Κανονισμών», αναφέρει το Κτηματολόγιο 
και προσθέτει ότι «η Διεύθυνση του Τμήματος έχει 
δώσει πάγιες και ρητές οδηγίες και όπου παρατη-
ρούνται φαινόμενα έλλειψης χρηστής διοίκησης 
από συναδέλφους, άμεσα να παίρνονται αυστηρά 
μέτρα σύμφωνα με τις πρόνοιες και τους κανονι-
σμούς λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας».

Υιοθετεί εκείνα που μέχρι 
χθες κατηγορούσε ο 
Πρόεδρος, λέει ο ΓΓ ΑΚΕΛ 

Ο 
ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού δήλωσε σήμερα ότι ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης υιοθετεί σήμερα 
εκείνα τα οποία μέχρι χθες κατηγορούσε, κάνοντας λόγο για ε-
ντυπωσιακή μεταμόρφωση που έχει ως αποτέλεσμα κανείς, ε-

ντός ή εκτός, να μην γνωρίζει με σιγουριά τις πραγματικές του προθέσεις.
Σε δηλώσεις του στα γραφεία του ΑΚΕΛ ο κ. Κυπριανού αναφέρθηκε και 
στην συνάντηση του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν με τον Έλληνα 
Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, χαιρετίζοντας την εξαγγελία συναντήσεων 
ανάμεσα στις δύο χώρες για συζήτηση των ζητημάτων της ασφάλειας στο 
Κυπριακό.
Σχολιάζοντας απόσπασμα συνέντευξης του Προέδρου στον τηλεοπτικό 
σταθμό ΑΝΤ1, είπε ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε συνέντευξή του 
χρησιμοποίησε την επιχειρηματολογία ότι σημασία έχει το περιεχόμενο 
της λύσης και όχι η ονοματολογία».
Ένα επιχείρημα,  σημείωσε, «το οποίο πρέπει να πω ότι χρονολογείται. 
Χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν κατά κόρον από διάφορους με αντικει-
μενικό στόχο να απορρίψουν την ομοσπονδία και να θέσουν στη συζή-
τηση το θέμα του ενιαίου κράτους με ένα τρόπο πλάγιο».
Ο Πρόεδρος, πρόσθεσε ο κ. Κυπριανού, «στη συγκεκριμένη συνέντευξη 
ρωτήθηκε αν προκρίνει τη λύση ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας και 
απάντησε ότι δεν έχει σημασία το όνομα». Κάποιος, ανέφερε, «θα μπο-
ρούσε εύκολα να εξάγει το συμπέρασμα ότι ο κ. Αναστασιάδης σήμερα 
υιοθετεί εκείνα τα οποία μέχρι χθες κατηγορούσε».
«Πρέπει να πω ότι η δική μας η άποψη που ήταν η ίδια και χθες και 
σήμερα είναι ότι στις ονομασίες υπάρχει ουσία», είπε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ. 
Σύμφωνα με τον ίδιο «δεν είναι μόνο ονομασία. Άλλο είναι η ομοσπονδία 
και άλλο είναι η συνομοσπονδία. Η ομοσπονδία αφορά σε ένα κράτος και 
η συνομοσπονδία αφορά σε δύο κράτη».
«Αν θυμηθούμε και τις πρόσφατες δηλώσεις του κ. Αναστασιάδη ότι 
δηλαδή δεν παρέλαβε κράτος και θα παραδώσει κοινότητα, δηλώσεις 
τις οποίες κατακεραύνωνε στο παρελθόν όταν γίνονταν από άλλους, όταν 
έγιναν από τον αείμνηστο Τάσσο Παπαδόπουλο, τότε μπορούμε να πούμε 
ότι η μεταμόρφωση του κ. Αναστασιάδη είναι εντυπωσιακή», ανέφερε.
«Συνεχίζει στο δρόμο τη υιοθέτησης συνθημάτων που ο ίδιος επέκρινε 
δριμύτατα στο παρελθόν, με αποτέλεσμα τόσο στο εσωτερικό αλλά 
δυστυχώς και διεθνώς κανείς να μην γνωρίζει με σιγουριά ποιες είναι οι 
πραγματικές του προθέσεις,», είπε.
Αναφερόμενος στη συνάντηση χθες του Έλληνα Πρωθυπουργού και του 
Τούρκου Προέδρου ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι «είναι από μόνη της θετικό 
γεγονός».
«Θεωρούμε ότι με τέτοιου είδους συναντήσεις και επαφές διατηρούνται 
κανάλια επικοινωνίας και διαλόγου που είναι ο μόνος τρόπος για να δημι-
ουργούνται προϋποθέσεις για επίλυση προβλημάτων», ανέφερε.
Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, πρόσθεσε, «κρίνουμε θετικά τις δηλώσεις 
που έγιναν από τον Έλληνα Πρωθυπουργό στη διάρκεια της διάσκεψης 
Τύπου».
«Χαιρετίζουμε τις εξαγγελθείσες συναντήσεις ανάμεσα στις δύο χώρες 
για τη συζήτηση των ζητημάτων της ασφάλειας σε ό,τι αφορά το Κυπρι-
ακό», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι «συμφωνούμε μάλιστα με τις διακηρυγ-
μένες θέσεις της ελληνικής Κυβέρνησης ότι οι εγγυήτριες δυνάμεις έχουν 
ρόλο να διαδραματίσουν στην επίλυση των ζητημάτων της διεθνούς πτυ-
χής του Κυπριακού και τη θέση τους ότι η εσωτερική πτυχή είναι θέμα 
που πρέπει να επιλυθεί ανάμεσα στις δύο κοινότητες στην Κύπρο».
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Η 
επιλογή του Βιετνάμ ως τόπος 
της δεύτερης συνόδου κορυ-
φής ΗΠΑ – Βόρειας Κορέας 
αυτό τον μήνα, φαίνεται να δί-

νει τη δυνατότητα για μια υπέρβαση α-
πό την σύγκρουση και το διαχωρισμό 
προς μια ακμάζουσα συνεργασία δήλω-
σε ο Ρόμπερτ Παλαντίνο, εκπρόσωπος 
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Στην ενημέρωση των δημοσιογρά-
φων, ο Παλαντίνο τόνισε ότι ο ειδικός 
απεσταλμένος της Ουάσινγκτον για τη 
Βόρεια Κορέα, Στίβεν Μπίγκαν, βρί-
σκεται στην Πιονγιάνγκ για την προε-
τοιμασία της συνόδου στις 27 και 28 
Φεβρουαρίου και επιδιώκει περαιτέρω 

πρόοδο σε δεσμεύσεις που έγιναν στην 
πρώτη συνάντηση μεταξύ του Αμερικα-
νού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του 
Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν 
στην Σιγκαπούρη τον Ιούνιο.
Αυτές οι δεσμεύσεις περιλαμβάνουν την 
πλήρη αποπυρηνικοποίηση, τον μετα-
σχηματισμό των σχέσεων ΗΠΑ-Βόρειας 
Κορέας και την οικοδόμηση ενός μόνι-
μου ειρηνευτικού μηχανισμού στην 
κορεατική χερσόνησο, είπε ο Παλαντίνο.
Παράλληλα ο Αμερικανός αξιωματού-
χος επανέλαβε ότι η ελάφρυνση των 
κυρώσεων που η Πιονγιάνγκ επιδιώ-
κει, θα ακολουθήσει της αποπυρηνικο-
ποίησης.

διεθνή νέα

Τ
ο Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) ελέγχει σήμε-
ρα λιγότερο από το 1% των εδαφών 
του «χαλιφάτου» του, που ανακήρυ-
ξε πριν από περίπου πέντε χρόνια, 

ανακοίνωσε σήμερα ο διεθνής συνασπι-
σμός που υπό τις ΗΠΑ μάχεται κατά του ΙΚ.
Από το απόγειο του το 2014 και έπειτα, το 
αυτοαποκαλούμενο «χαλιφάτο» συρρικνώ-
νεται διαρκώς από αλλεπάλληλες συντριβές 
του στο πεδίο μαχών σε Συρία και Ιράκ.
Οι τζιχαντιστές σήμερα έχουν στριμωχθεί 
σε μια τελευταία σπιθαμή γης στην ανατο-
λική Συρία, στοχοθετημένοι από τις Συρια-
κές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), την αρα-
βο-κουρδική συμμαχία που υποστηρίζεται 
από τη διεθνή συμμαχία.
Στη Συρία, αυτές οι «συμμαχικές δυνάμεις» 
έχουν πλέον «απελευθερώσει περίπου το 
99,5% των εδαφών που ήλεγχε το Ισλαμικό 
Κράτος» επισήμανε ο συνασπισμός.
«Καθώς συνεχίζουμε να σπρώχνουμε τους 
υπόλοιπους τζιχαντιστές σε ολοένα και 
μικρότερα εδάφη– που περιορίζονται πλέον 
σε λιγότερο από το 1% του αρχικού χαλιφά-
του τους - επιχειρούν να αποδράσουν μπαί-
νοντας στο πλήθος με αθώες γυναίκες και 
παιδιά που προσπαθούν να ξεφύγουν από 
τις μάχες», υπογραμμίζει η ανακοίνωση.
«Αυτές οι τακτικές δεν θα έχουν αποτέλε-
σμα», διεμήνυσε στην ανακοίνωση ο υποδι-
οικητής της συμμαχίας, Βρετανός στρατηγός 
Κρίστοφερ Γκίκα.
Οι SDF διεξάγουν σήμερα επιχείρηση στην 
επαρχία Ντέιρ Εζόρ εναντίον του ύστα-
του προπυργίου του ΙΚ κοντά στα ιρακινά 
σύνορα. Η επίθεσή τους προσωρινά στα-
μάτησε για κάποιες μέρες, καθώς οι μαχη-
τές στο πεδίο ανέφεραν ότι οι τζιχαντιστές 
χρησιμοποιούν αμάχους ως «ανθρώπινες 
ασπίδες».
Από την έναρξη της επιχείρησης τον Δεκέμ-
βριο, περισσότεροι από 37.000 άνθρω-
ποι έχουν διαφύγει από αυτό το τελευταίο 
οχυρό του ΙΚ, κυρίως μέλη των οικογενειών 
των τζιχαντιστών, σύμφωνα με το Συριακό 
Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ανάμεσά τους 
βρίσκονται περίπου 3.400 τζιχαντιστές.
Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει επίσημη ανα-
κοίνωση για την άμεση «απελευθέρωση» 
του «100%» των εδαφών που ήταν υπό τον 
έλεγχο του Ισλαμικού Κράτους, υποσχόμε-
νος στους συμμάχους του που συναντήθη-

καν στην Ουάσινγκτον ότι η μάχη θα συνε-
χιστεί.
Μετά την ανακοίνωση της απόσυρσης των 
αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία, 
που ανακοίνωσε το Δεκέμβριο ο Τραμπ, 
πολλοί αμερικανοί αξιωματικοί έχουν προ-
ειδοποιήσει για τον κίνδυνο ανασυγκρότη-
σης του Ισλαμικού Κράτους.

ΗΠΑ: Να επαναπατριστούν και να 
δικαστούν οι τζιχαντιστές με ξένη 
υπηκοότητα
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζήτησε σήμερα από 
χώρες να επαναπατρίσουν και να ασκήσουν 
διώξεις εναντίον εκατοντάδων ξένων τζιχα-
ντιστών που κρατούνται από τις Συριακές 
Δημοκρατικές Δυνάμεις στη Συρία, καθώς 
οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να αποσύρουν τα 
στρατεύματα τους από τη χώρα.
Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο 
Ρόμπερτ Παλαντίνο δεν ανέφερε τον αριθμό 
των ανθρώπων που τελούν υπό κράτηση 
από τους SDF, την αραβοκουρδική συμμα-
χία δυνάμεων που στηρίζεται από την Ουά-
σινγκτον, αλλά Αμερικανικοί αξιωματού-
χοι εκτιμούν ότι πρόκειται για περίπου 850 
άτομα.
Οι ΗΠΑ από καιρό έχουν εκφράσει την επι-
θυμία οι ξένοι μαχητές να επιστρέψουν στις 
χώρες προέλευσής τους και να τους απαγ-
γελθούν κατηγορίες.
«Οι SDF επέδειξαν μια ξεκάθαρη δέσμευση 
στη σύλληψη αυτών των ατόμων με ασφά-
λεια και ανθρώπινο τρόπο», τόνισε ο Παλα-
ντίνο με ανακοίνωσή του.
«Οι ΗΠΑ ζητούν από άλλα κράτη να επανα-
πατρίσουν και να διώξουν τους υπηκόους 
τους που κρατούν οι SDF», πρόσθεσε.
«Το Ισλαμικό Κράτος είναι πλέον αποδυ-
ναμωμένο και καταδιωκόμενο και τώρα ο 
κόσμος είναι ένα ασφαλέστερος τόπος», 
υπογραμμίζει η ανακοίνωση, σημειώνοντας 
ωστόσο ότι το ΙΚ παραμένει μια «σημαντική 
τρομοκρατική απειλή».
Την Τετάρτη η Ουάσινγκτον θα φιλοξενήσει 
μια συνάντηση περίπου δώδεκα συμμάχων 
του συνασπισμού που πολεμούν το Ισλα-
μικό Κράτος στη Συρία.
Ερωτήματα εγείρονται για το τι πρόκειται να 
κάνουν οι SDF με τους κρατουμένους μετά 
την ανακοίνωση το Δεκέμβριο του Αμερικα-
νού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αποχώ-
ρηση όλων των αμερικανών στρατευμάτων 
από τη Συρία.

Συρία: Το χαλιφάτο πλέον κατέχει το 
1% των εδαφών του
Οι τζιχαντιστές σήμερα έχουν στριμωχθεί σε μια τελευταία σπιθαμή γης στην 
ανατολική Συρία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του διεθνούς συνασπισμού

Η συνάντηση Τραμπ-Κιμ στο 
Βιετνάμ δίνει τη δυνατότητα να 
ξεπεραστεί η σύγκρουση
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Η Βρετανίδα Πρωθυπουργός έφτασε 
στις Βρυξέλλες εξερευνώντας τη 
πιθανότητα εύρεσης μιας χρυσής 
τομής  - «Πάγος» από Γιούνκερ για 
επαναδιαπραγμάτευση της Συμφωνίας  
- Νέα συνάντηση πριν από τα τέλη 
Φεβρουαρίου

Μ
ε υποσχέσεις για επίσπευση 
των διαπραγματεύσεων για κά-
ποιον συμβιβασμό αλλά χωρίς 
δεσμεύσεις από τη πλευρά της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραχωρήσεις στα 
συμφωνηθέντα έληξε το τετ-α-τετ Ζαν Κλόντ 
Γιούνκερ με την Τερέζα Μέι στις Βρυξέλλες.
Η Βρετανίδα Πρωθυπουργός έφτασε στις 
Βρυξέλλες εξερευνώντας τη πιθανότητα 
εύρεσης μιας χρυσής τομής (Βrexit: H Μέι 
στις Βρυξέλλες - Επιδιώκει τη «χρυσή τομή» 
στο θέμα των ιρλανδικών συνόρων ) που θα 
της επέτρεπε να ξεπεράσει τη σκόπελο του 
“backstop” που οδήγησε στην απόρριψη της 
συμφωνίας που πέτυχε στις Βρυξέλλες από το 
Βρετανικό Κοινοβούλιο.
Το backstop αποτελεί ένα μηχανισμό έκτα-
κτης ανάγκης που θα ενεργοποιηθεί σε περί-
πτωση που ΕΕ - ΗΒ δεν καταφέρουν να φτά-
σουν σε μια συμφωνία για 
τη μελλοντική τους σχέση 
δύο χρόνια μετά την επί-
σημη ημερομηνία του Βρε-
χιτ stiw 29 Μαρτίου.
Για να αποφύγουν να υπάρ-
ξει ένα “σκληρό σύνορο” 
μεταξύ Δημοκρατίας της 
Ιρλανδίας και της Βορείου 
Ιρλανδίας (Βρετανική επι-
κράτεια), που θα έθετε εν αμφιβόλω την συμ-
φωνία κατάπαυσης πυρός στην της Μεγά-
λης Παρασκευής (υπεγράφη το 1999), οι δύο 
πλευρές συμφώνησαν σε ένα μηχανισμό, το 
backstop, που θα διασφαλίζει το ελεύθερο 
εμπόριο και κίνηση προσώπων στην Ιρλαν-
δία, ακόμη και αν υπάρχει σκληρό σύνορο 
μεταξύ ΗΒ και ΕΕ.
Αυτό θεωρητικά δίνει περισσότερο χρόνο 
στις δύο πλευρές να βρουν μια συμφωνία. 
Δημιουργεί όμως και τεράστιες αντιδράσεις 
στο εσωτερικό της Τερέζα Μέι, καθώς αυτό 
σημαίνει πως η Μεγάλη Βρετανία κόβεται 
στα δύο για αδιευκρίνιστο χρονικό διάστημα. 

Αυτό οδήγησε και στην απόρριψη της συμ-
φωνίας της Τερέζα Μέι από το Βρετανικό Κοι-
νοβούλιο.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ξεκαθάρισαν απο την 
αρχή πως δεν προτίθενται να κάνουν εκπτώ-
σεις, αλλάζοντας τη συμφωνία, παρα μόνο 
κάποιες επικοινωνιακού τύπου διευκολύν-
σεις. Συνεπώς κανείς δεν πρέπει να εκπλήσ-
σεται με την σημερινή κοινή δήλωση ΕΕ - ΗΒ 
όπου σημειώνει από τη μια πως η Βρετανίδα 
ρωθυπουργός εξήγησε το πλαίσιο στο οποίο 
το Βρετανικό Κοινοβούλιο ζήτησε αλλαγή στο 
νομικό πλαίσιο του backstop και πρότεινε επι-
λογές για την αλλαγή του, όμως “Ο πρόεδρος 
Γιούνκερ υπογράμμισε πως οι “27” δεν θα 
επανεξετάσουν τη Συμφωνία Εξόδου”, βάζο-
ντας πάγο στις επιδιώξεις της κυρίας Μέι.
Η κοινή δήλωση συνεχίζει λέγοντας πως “(η 
Συμφωνία) αντιπροσωπεύει έναν προσεκτικά 
ισορροπημένο συμβιβασμό ΕΕ - ΗΒ, με αμοι-
βαίες σημαντικές παραχωρήσεις για συμφω-
νία. Ωστόσο, ο Πρόεδρος Γιούνκερ είναι ανοι-
χτός στη προσθεση μιας διατύπωσης στην 
Πολιτική Δήλωση (που αφορά τη μελλοντική 
σχέση των δύο), προκειμένου να είναι πιο 
φιλόδοξη όσον αφορά το περιεχόμενο και την 
ταχύτητα όσον αφορά τις μελλοντικές σχέσεις 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνω-

μένου Βασιλείου”.
Ολοκληρώνοντας η ανα-
κοίνωση τονίζει πως οι δύο 
ηγέτες συμφώνησαν οι ομά-
δες τους να διεξάγουν συνο-
μιλίες σχετικά με το κατά 
πόσο μπορεί να βρεθεί ένας 
τρόπος για να κερδηθεί η 
ευρύτερη δυνατή υποστή-
ριξη στο βρετανικό κοινο-

βούλιο και να τηρηθούν οι κατευθυντήριες 
γραμμές που συμφωνήθηκαν από το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο και πως οι δύο θα συναντη-
θούν ξανά πριν τα τέλη Φεβρουαρίου.
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ξεκινάει μια 
περίοδος έντονων ζυμώσεων στις Βρυξέλ-
λες, με τη κάθε πλευρά όμως να έχει εκ δια-
μέτρου αντίθετες επιδιώξεις. Απο τη μια το 
Ηνωμένο Βασίλειο επιχειρεί με κάποιο τρόπο 
να φέρει αλλαγή της συμφωνίας ενώ οι Βρυ-
ξέλλες εξετάζουν πως μπορούν να κάνουν τη 
διατύπωση της μελλοντικής σχέσης των δύο 
πλευρών περισσότερο εύπεπτη στο Βρετα-
νικό κοινό.

διεθνή νέα

Brexit: Χωρίς παραχωρήσεις 
στη Βρετανία ο νέος κύκλος 
διαπραγμάτευσης

O 
γερουσιαστής του Δημοκρατικού 
Κόμματος Κόρι Μπούκερ ανακοί-
νωσε σήμερα την υποψηφιότητά 
του για τις προεδρικές εκλογές του 

2020 στις ΗΠΑ, άλλο ένα στέλεχος των Δημο-
κρατικών που ρίχνεται στη μάχη για τον Λευκό 
Οίκο, με στόχο να αποτρέψει μια δεύτερη θη-
τεία του Ντόναλντ Τραμπ.
Χαρισματικός και προοδευτικός, ο 49χρο-
νος μαύρος γερουσιαστής δημοσίευσε ένα 
βίντεο με μουσική, διάρκειας λίγο παραπάνω 
από 2 λεπτά, όπου εμφανίζεται ο ίδιος στο 
Νιου Τζέρσεϊ, όπου εκλέγεται, και απευθύνει 
έκκληση στους Αμερικανούς για ενότητα.
«Η ιστορία του έθνους μας καθορίζεται από 
τη συλλογική δράση, από τις συνυφασμέ-
νες μεταξύ τους μοίρες των σκλάβων και των 
υπέρμαχων της κατάργησης της δουλείας, εκεί-
νων που γεννήθηκαν εδώ και εκείνων που επέ-
λεξαν την Αμερική ως πατρίδα τους» αναφέρει.
Για να υπογραμμίσει τη σημασία αυτής της 
«συλλογικής» δράσης, ο Μπούκερ επισημαί-
νει, κατά τη διάρκεια του βίντεο, τις δυσκολίες 
που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει η οικογέ-
νειά του για να βρει στέγη, λόγω του χρώματος 
του δέρματός τους, προτού μια ομάδα λευκών 

δικηγόρων κινητοποιηθεί για να υπερασπιστεί 
τα δικαιώματά τους.
«Άλλαξαν την πορεία ολόκληρης της ζωής μου. 
Διότι στην Αμερική, το θάρρος είναι μεταδο-
τικό» λέει ο Δημοκρατικός πολιτικός.
Αν και δεν τον κατονομάζει, ασκεί κριτική στον 
πρόεδρο Τραμπ.
«Πιστεύω ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε 
μια χώρα όπου κανείς δεν θα είναι ξεχασμέ-
νος, κανείς δεν θα μένει πίσω (…) θα κοιτάμε 
τα πρόσωπα των ηγετών μας στην τηλεόραση 
και θα νιώθουμε υπερηφάνεια, όχι ντροπή» 
τονίζει.
«Μαζί, θα υψώσουμε το ανάστημά μας». 
«Είμαι υποψήφιος για τη θέση του προέδρου 
των ΗΠΑ» καταλήγει.
Ο Κόρι Μπούκερ είναι ο τελευταίος κατά 
σειρά Δημοκρατικός και ο τέταρτος κατά σειρά 
γερουσιαστής που ανακοινώνει ότι θα λάβει 
μέρος στην κούρσα για τον Λευκό Οίκο.
Ο 49χρονος γερουσιαστής κέρδισε δημόσια 
προβολή στη μάχη για την υποψηφιότητα του 
Μπρετ Κάβανο για το Ανώτατο Δικαστήριο. Ως 
μέλος της επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερου-
σίας υπήρξε σκληρός επικριτής του συντηρη-
τικού δικαστή.

ΗΠΑ: Ο Δημοκρατικός Κόρι Μπούκερ 
ανακοίνωσε ότι κατεβαίνει για 
πρόεδρος το 2020

Οι Μάγισσες του Πούτιν: Κάνουν 
ξόρκια για να είναι ισχυρή η χώρα

Φ
ορούν μαύρους μανδύες κι ε-
νώνουν τις μαγικές τους δυνά-
μεις για να είναι γερός και δυ-
νατός ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Συγκεντρώνονται και κάνουν ξόρκια για 
να δυναμώσει η Ρωσία και ο ισχυρός της 
άνδρας.

«Αυτός που ακούει αλλά δεν ακούει, αυτό 
που βλέπει, αλλά δεν βλέπει, που ήταν 
και θα είναι, δεν θα ξεχάσει τα λόγια μου: 
Ύψωσε την μεγάλη δύναμη της Ρωσίας και 
καθοδήγησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν αλη-
θινά και σωστά μέσα από τον λόγο μου», 
λέει ένα από τα μάγια τους.

Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό 
«Newsweek», οι μάγισσες που κάνουν 
ξόρκια για να είναι ισχυρός ο Ρώσος 
πρόεδρος έχουν τίτλο. Πρόκειται για 
την «Αυτοκρατορία των δυνατότερων 

μαγισσών», η οποία ένωσε τις μαγικές 
της δυνάμεις την περασμένη Τρίτη, σε μια 
έπαυλη στην Μόσχα. Κι αυτό, γιατί απο-
φάσισαν ότι ο Πούτιν χρειάζεται βοήθεια 
από εκείνους που πιστεύουν ακράδαντα 
σε αυτόν.

Η επικεφαλής της σύναξης των μαγισ-
σών, Αλιόνα Πολύν, δεν δίστασε να κάνει 
δηλώσεις στα ρωσικά ΜΜΕ λέγοντας ότι 
η τελετή κράτησε περίπου 20 λεπτά.

Οι μάγισσες δεν έκαναν μόνο ξόρκια για 
να δυναμώσει ο Πούτιν αλλά έριξαν και 
κατάρες στους αντιπάλους τους.

«Αυτός που έρχεται σ’ εμάς για να μας 
κάνει κακό, που μας αφήνει με αυτό, που 
μας πληγώνει ή λέει άσχημα πράγματα 
για εμάς να είναι καταραμένος αιώνια και 
αέναα. Καταραμένοι οι εχθροί μας! Κατα-
ραμένοι!».
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«Μόνο όταν η πραγματική ιστορία της 
Μακεδονίας αντικαταστήσει την 70ετή 
πλαστογραφία στα σχολικά βιβλία, η 
Βουλγαρία θα είναι πεπεισμένη ότι τα 
πράγματα πηγαίνουν προς τη σωστή 
κατεύθυνση», τόνισε ο αναπληρωτής 
πρωθυπουργός και υπουργός 
Άμυνας της Βουλγαρίας, Κράσιμιρ 
Καρακατσάνοφ

Η 
πΓΔΜ θα πρέπει να τηρήσει τις δε-
σμεύσεις που έχει αναλάβει ένα-
ντι της Βουλγαρίας και της Ελλάδας 
αν θέλει να γίνει πλήρες μέλος του 

ΝΑΤΟ και της ΕΕ, προειδοποιεί ο αναπληρω-
τής πρωθυπουργός και υπουργός Άμυνας της 
Βουλγαρίας, Κράσιμιρ Καρακατσάνοφ.
Όπως υπογράμμισε, μιλώντας σε ραδιόφωνο 
της χώρας του, αυτό σημαίνει εξάλειψη των 
εδαφικών διεκδικήσεων και των παραποιή-
σεων της ιστορίας, καθώς και σεβασμό των 
συνθηκών που έχουν υπογραφεί με Ελλάδα 
και Βουλγαρία.
Πρόσθεσε δε ότι μόνο όταν η πραγματική 
ιστορία της Μακεδονίας αντικαταστήσει την 
70ετή πλαστογραφία στα σχολικά βιβλία, η 
Βουλγαρία θα είναι πεπεισμένη ότι τα πράγ-
ματα πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση.
«Η πΓΔΜ βιάζεται να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ 
επειδή, όπως πολλοί Βούλ-
γαροι πολιτικοί πριν από 20 
χρόνια, πιστεύει αφελώς 
ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα 
λύσει σχεδόν αυτόματα όλα 
τα προβλήματά της. Η ένταξη 
στο ΝΑΤΟ είναι μια ευκαιρία 
για την επίλυση των προβλη-
μάτων, αλλά χωρίς τη συμμε-
τοχή και την προθυμία των 
ιδίων, κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να τα 
λύσει, ούτε οι Βρυξέλλες ούτε ο Γενικός Γραμ-
ματέας του ΝΑΤΟ, ούτε κανένα άλλο κράτος 
μέλος, συμπεριλαμβανομένης και της Βουλ-
γαρίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ρωσία: Τα Σκόπια θα πληρώσουν 
για την προστασία του ΝΑΤΟ
Τα οφέλη για την πΓΔΜ από την ένταξή της 
στο ΝΑΤΟ είναι δύσκολο να καθοριστούν, 
αλλά τα κόστη αυτής θα είναι σημαντικά, 
υποστήριξε σήμερα η εκπρόσωπος του 
ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία 
Ζαχάροβα.

«Ποιά είναι τα οφέλη από την ένταξη των 
Σκοπίων στο ΝΑΤΟ; Δύσκολο να πει κανείς. 
Εντούτοις, θα χρειαστεί σίγουρα να πληρώ-
σουν για αυτή την προστασία. Ξέρουμε το 
κόστος που ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον.
Θα πληρώσουν αυξάνοντας τις αμυντι-
κές δαπάνες, θα πληρώσουν για να λάβουν 
μέρος σε στρατιωτικά γυμνάσια και επιχει-
ρήσεις που απέχουν πολύ από όσα χρειάζο-
νται οι Μακεδόνες», τόνισε η Ζαχάροβα στην 
τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Στόλτενμπεργκ για ένταξη Σκοπίων 
στο ΝΑΤΟ: Ιστορικό γεγονός, συγ-
χαρητήρια σε Τσίπρα, Ζάεφ
Λίγο μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου 
ένταξης της πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, ο γενικός γραμ-
ματέας της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, 
σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώ-
ρησε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτο-
ρείο Ειδήσεων, χαρακτηρίζει «ιστορικό» το 
σημερινό γεγονός, διότι μετά από πολλά χρό-
νια, από τη Σύνοδο του Βουκουρεστίου του 
2008, επιλύθηκε ένα ζήτημα διαφωνίας που 
δημιουργούσε προβλήματα τόσο στις σχέ-
σεις Αθήνας και Σκοπίων, όσο και στις προ-
σπάθειες ένταξης της πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και 
στην ΕΕ.
Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ απονέμει εύσημα στο θάρ-
ρος και την πολιτική βούληση των πρωθυ-

πουργών Τσίπρα και Ζάεφ 
και τονίζει τη σημασία του 
ξεπεράσματος των διαφω-
νιών και των εσωτερικών 
διαιρέσεων, που οδηγεί στη 
σταθεροποίηση ολόκληρης 
της περιοχής.
Σχετικά με την επιρροή της 
Ρωσίας στην περιοχή, ο 
Γιενς Στόλτεμπεργκ απαντά 

ότι η Ρωσία δεν έχει το δικαίωμα να προσπα-
θήσει να εμποδίσει σε μια χώρα την ένταξή 
της στο ΝΑΤΟ, διότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι 
κυρίαρχη απόφαση ενός κυρίαρχου και ανε-
ξάρτητου κράτους.
Σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, 
ο Γιενς Στόλτενμπεργκ συνεχάρη τον Έλληνα 
πρωθυπουργό και τον Τούρκο πρόεδρο για 
τη χθεσινή συνάντησή τους στην Άγκυρα και 
τη βούλησή τους να συζητήσουν και να αντι-
μετωπίσουν τις διαφορές μεταξύ των δύο 
χωρών. Τονίζει, μάλιστα, ότι τόσο η Ελλάδα 
όσο και η Τουρκία είναι δύο «βασικοί και 
σημαντικοί Σύμμαχοι για το ΝΑΤΟ».

Η Βουλγαρία προειδοποιεί τα Σκόπια 
για την ένταξη στο ΝΑΤΟ: «Αλλάξτε 
τα βιβλία ιστορίας»

Τ
α πρώτα φορτηγά που μεταφέ-
ρουν ανθρωπιστική βοήθεια των 
ΗΠΑ με προορισμό την Βενεζου-
έλα, έφτασαν σήμερα στα σύνο-

ρα της Κολομβίας, στην πόλη Κούκουτα 
και οι αξιωματούχοι περιμένουν οδηγίες 
για τον τρόπο διανομής των τροφίμων και 
των φαρμάκων.
Με συνοδεία μοτοσικλέτες της αστυ-
νομίας, τα σχεδόν δέκα οχήματα, που 
μεταξύ άλλων μεταφέρουν μη αλλοιώ-
σιμα τρόφιμα - έφτασαν στις 14:43 (21:43 
ώρα Ελλάδας) στους χώρους αποθήκευ-
σης της πόλης που έχουν οργανώσει οι 
κολομβιανές αρχές κοντά στη διεθνή 
γέφυρα Τιεντίτας.
Δεν είναι ακόμη σαφές αν ο πρόεδρος 
της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο – 
που έχει δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει να 
«ταπεινωθεί» η Βενεζουέλα με «ένα σόου 
ανθρωπιστικής βοήθειας» - επιτρέψει την 
διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη 
χώρα, την οποία ζήτησε η αντιπολίτευση 
της χώρας.

Η διεθνής Ομάδα Επαφής ζητά 
ελεύθερες προεδρικές εκλογές
Η διεθνής Ομάδα Επαφής που αποτελεί-
ται από ευρωπαϊκές και λατινοαμερικανι-
κές χώρες, ζήτησε την διεξαγωγή «ελεύ-
θερων προεδρικών εκλογών» στην Βενε-
ζουέλα.
Μετά την πρώτη σύνοδο της στο Μοντε-
βιδέο της Ουρουγουάης, η ομάδα 
«κάλεσε για τη διαμόρφωση μιας κοινής 

διεθνούς προσέγγισης για την υποστή-
ριξη μιας ειρηνικής, πολιτικής, δημοκρα-
τικής και αμιγώς βενεζουελανής επίλυσης 
της κρίσης, που θα αποκλείει τη χρήση 
βίας, μέσω ελεύθερων, διαφανών και αξι-
όπιστων προεδρικών εκλογών, μe βάση 
το Σύνταγμα της Βενεζουέλας «, αναφέρει 
το ανακοινωθέν της συνόδου που υπο-
γράφουν όλες οι συμμετέχουσες χώρες, 
με εξαίρεση τη Βολιβία και το Μεξικό.
Παράλληλα αναφέρεται ότι η ομάδα των 
χωρών αυτών θα στείλει μια τεχνική απο-
στολή στην Βενεζουέλα για να βοηθήσει 
στην διανομή της ανθρωπιστικής βοή-
θειας και να στηρίξει τη διεξαγωγή νέων 
εκλογών το συντομότερο δυνατόν.

Νέες κυρώσεις από τις ΗΠΑ σε 
συνεργάτες του Μαδούρο
Η αμερικανική κυβέρνηση επέβαλε ταξι-
διωτική απαγόρευση εισόδου στις ΗΠΑ 
σε μέλη της Συντακτικής Εθνοσυνέλευ-
σης, το σώμα που ελέγχει ο πρόεδρος 
Νικολάς Μαδούρο και έχει χαρακτηριστεί 
παράνομο από την αντιπολίτευση.
Το μέτρο ανακοίνωσε ο Ελιοτ Αμπρας, ο 
Aμερικανός απεσταλμένος για την Βενε-
ζουέλα.
Ο Αμερικανός αξιωματούχος πρόσθεσε 
ότι ο χρόνος για διάλογο με τον Μαδούρο 
«έχει περάσει από καιρό» και πως η μόνη 
διαπραγμάτευση είναι η αποχώρηση του 
σοσιαλιστή προέδρου και η ενίσχυση της 
αμερικανικής στήριξης στον ηγέτη της 
αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό.

Βενεζουέλα: Στα σύνορα της 
Κολομβίας τα φορτηγά της 
ανθρωπιστικής βοήθειας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ
Τα λάθη που κάνουμε 
στην ανατροφή του 

παιδιού

Δ
εν υπάρχει γονιός που να μην εύ-
χεται και να μην επιδιώκει  για τα 
παιδιά του ευτυχία, επιτυχία, αγά-
πη και χαρά. Ωστόσο, κάποιες φο-

ρές οι στόχοι αυτοί δεν επιτυγχάνονται γιατί 
οι γονείς σαμποτάρουν με τη συμπεριφορά 
τους τα παιδιά, δεν τα ανατρέφουν με τρόπο 
που θα τα θωρακίσουν απέναντι στις προ-
κλήσεις της ζωής, θα τα βοηθήσουν να α-
ποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να γίνουν πει-
θαρχημένοι, ώριμοι και ενεργοί ενήλικες.
Ποια όμως είναι τα λάθη των γονιών που 
είναι πιθανό να οδηγήσουν ένα παιδί στο 
χρόνιο άγχος, το θυμό, την χαμηλή αυτο-
πεποίθηση και τα χρόνια συναισθηματικά 
προβλήματα;
Αγνοείτε και υποτιμάτε την επικοινω-
νία με το παιδί. Συχνά οι γονείς λόγω της 
φορτωμένης καθημερινότητάς τους, παρα-
συρμένοι σε σκέψεις, νομίζοντας ότι γνω-
ρίζουν τι θέλει να πει το παιδί τους, μπορεί 
να το διακόψουν ή να μη του απαντήσουν 
ή ακόμη να μην το αφήσουν να εκφράσει 
συναισθήματα λύπης, θυμού ή και φόβου. 
Ετσι σαμποτάρετε την αγάπη σας προς το 
παιδί και χάνετε την ευκαιρία να δεθείτε 
μαζί του και να του δείξετε ότι θα είστε 
δίπλα του άνευ όρων, ανά πάσα στιγμή. Επί-
σης, μειώνεται την αυτοεκτίμηση και την 
αυτοπεποίθησή του. Το παιδί χρειάζεται 
ενθάρρυνση για να εκφράζει σκέψεις και 
συναισθήματα.
Η έλλειψη κανόνων και ορίων. Αν δεν 
εκφράζετε τις προσδοκίες σας από το παιδί, 
μην περιμένετε να ξέρει από μόνο του πώς 
να συμπεριφερθεί σε διάφορες εκφάνσεις 
της ζωής. Οι κανόνες και τα όρια το βοη-
θούν να προσδιορίσει ποιο είναι με τα 
αρνητικά και τα θετικά του.
Η έλλειψη σεβασμού στις επιθυμίες, επι-
λογές και στα όνειρα του παιδιού του δημι-
ουργεί επίσης συναισθήματα αρνητικά και 
θέματα αυτοεκτίμησης. Βρείτε μαζί τι του 
ταιριάζει περισσότερο.
Κάνετε το παιδί φίλο σας. Μοιραστείτε με 
το παιδί θέματα που σας απασχολούν, αλλά 

μην το φορτώσετε με όλα τα άγχη, τις ανη-
συχίες και τα προβλήματα, για παράδειγμα 
της σχέσης σας, ούτε να ζητάτε τη συμβουλή 
του. Αν στο παιδί σας δείχνετε αβοήθητοι  
και ηττημένοι, δεν θα μάθει ποτέ να σας 
σέβεται, επειδή το χρησιμοποιήσατε για 
την… ψυχοθεραπεία σας.
Μειώνετε τον άλλο γονιό. Η αλήθεια πρέ-
πει να λέγεται στο παιδί όσο σκληρή και αν 
είναι, αλλά με τρόπο και χωρίς λεπτομέρειες 
που μεγεθύνουν συναισθήματα. Αν μονί-
μως μειώνετε και ακυρώνετε τον σύντροφό 
σας, κατηγορώντας τον διαρκώς, τότε είναι 
σαν να λέτε, έστω υποσυνείδητα, στο παιδί 
ότι εκείνος φταίει για όλα, αγνοείτε τις δικές 
σας ευθύνες σας και το αποξενώνετε από 
τον άλλον γονιό.
Δεν αναπτύσσετε την ενσυναίσθηση 
προς το παιδί σας.  Ο γονιός πρέπει προ-
κειμένου να κατανοεί καλύτερα το παιδί του 
να μπορεί να μπαίνει στη θέση του, να βλέ-
πει τον κόσμο μέσα από τα μάτια του και να 
μπορεί να βιώνει τα συναισθήματά του. Ετσι 
το κατανοεί καλύτερα και μπορεί να το βοη-
θήσει όταν χρειαστεί.
Μην θεωρείτε το παιδί επέκταση του 
εαυτού σας. Το παιδί χρειάζεται ενθάρ-
ρυνση προκειμένου να βρει ποιο είναι και 
τι αγαπά να κάνει, μόνο έτσι θα είναι ευτυ-
χισμένο. Αν συνδέετε την εικόνα σας με το 
πόσο καλά αποδίδει και το πόσο καλούς σας 
κάνει να δείχνετε, θα μάθει να πιστεύει ότι 
πρέπει μονίμως να ευχαριστεί τους άλλους, 
του δημιουργείτε άγχος να είναι καλό σε 
όλα, με αποτέλεσμα μεσοπρόθεσμα να απο-
προσανατολίζεται και να χάνει χρόνο στην 
προσπάθειά του να βρει ποιο είναι.
Υπερ-προστασία. Όταν παραχαϊδέυετε 
το παιδί και το προστατεύετε το παιδί από 
κάθε πρόβλημα και συναίσθημα του δημι-
ουργείτε την αίσθηση ότι η ζωή είναι πιο 
εύκολη από όσο πραγματικά είναι, τα πάντα 
θα γίνονται όπως θέλει εκείνο, ανεξάρτητα 
από τη δική του συμπεριφορά, κάτι που 
κάποια στιγμή θα βρει μπροστά του και θα 
του προκαλέσει σύγχυση και θλίψη.

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.

Τι κοινό έχουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και οι γονείς;
Κοιμούνται την ώρα της δουλειάς. Ο ελεγκτής της εναέριας κυκλοφο-
ρίας υποτίθεται ότι επιβλέπει και κατευθύνει όλα τα αεροπλάνα που είναι 
γύρω από το αεροδρόμιο. Πρόκειται για μια δουλειά κουραστική με πολύ 
άγχος που έχει σαν αποτέλεσμα την εξάντληση , και μερικές φορές τη 
νύστα στα καλά καθούμενα. Έτσι ακριβώς και η εξάντληση του γονέα στην 
ανατροφή του παιδιού του είναι επίσης μεγάλη. Και επιδρά στη φυσική 
και συναισθηματική ασφάλεια των παιδιών μας. Δεν πρέπει να κοιμόμα-
στε στον πύργο ελέγχου της ζωής των παιδιών μας. Κάθε φορά που τα 
παιδιά μας είναι έξω από το σπίτι, πρέπει να είμαστε άγρυπνοι και έτοιμοι 
στον πύργο ελέγχου.

Μερικά πράγματα που πρέπει να ξέρουν όλοι οι γονείς
Είσαι σε θέση να απαντήσεις τ ις παρακάτω ερωτήσεις; Με ποια παιδιά 
κάνουν παρέα τα παιδιά σου; Με ποιους περνούν τον περισσότερο χρόνο 
τους; Με ποιους μιλάνε στο τηλέφωνο πιο πολύ; Ποια είναι τα άτομα με τα 
οποία ανταλλάσσουν τα πιο πολλά emails  ή instant messages; Ο γονιός 
που παρακολουθεί το παιδί του είναι σε θέση να απαντήσει σ’ αυτά τα 
ερωτήματα. Τα παιδιά μπορεί να λένε ότι δεν τους αρέσει να τους ρωτάνε 
οι γονείς τους για τους φίλους τους, αλλά , κατά βάθος, τους αρέσει να 
δείχνετε ενδιαφέρον. Οι έρευνες και οι μελέτες δείχνουν ότι οι γονείς 
που παρακολουθούν τα παιδιά τους και ξέρουν κάθε στιγμή πού είναι, 
με ποιον είναι και τι κάνουν, τα κρατούν μακριά από τα ναρκωτικά και το 
ποτό.

«Σήκω – άργησες».
«Σήκω – άργησες».  Μήπως κάπως έτσι ξεκινάει η μέρα στο σπίτι; Καλύ-
τερα προσπάθησε ν’ αρχίζεις και να τελειώνεις τη μέρα των παιδιών σου 
θετικά. Φαντάσου ότι η αρχή της ημέρας και το τέλος της είναι δύο στη-
ρίγματα βιβλίων. Ξύπνησέ τα απαλά, με χαμόγελο, με μια αγκαλιά ή με 
ένα φιλί. Πες τους ότι τα αγαπάς. Μετά, τέλειωσε τη μέρα πάλι με γλυκό 
τρόπο. Να είσαι κοντά στο παιδί σου την ώρα που θα πάει στο κρεβάτι, 
τότε που τελειώνει η μέρα. Να δείχνεις αγάπη και στοργή, να τρίβεις την 
πλάτη τους, να τους διαβάζεις, να προσευχηθείς μαζί τους. Βάλε σ την 
ημέρα του παιδιού σου θετικά στηρίγματα και οι ενδιάμεσες ώρες της 
ημέρας θα κυλίσουν καλύτερα. 

Ξέρεις άραγε τι χρειάζεται η κόρη σου πριν φτάσει στην εφηβεία;
Χρειάζεται εσένα, Μπαμπά! Όταν έχει τ ις ορμονικές και σωματικές της 
μεταβολές, σε χρειάζεται γ ια να της πεις ότι είναι όμορφη – ιδιαίτερα 
αν έχει ακμή ή νιώθει άβολα για την εμφάνισή της. Σε χρειάζεται για να 
της δείξεις στοργή, ακόμα κι αν μπορεί να φαίνεται λίγο αδέξιο σε σένα 
και σ’ εκείνην. Σε χρειάζεται για να της δείξεις αγάπη άνευ όρων. Να της 
δώσεις να καταλάβει ότι την αγαπάς ό,τι κι αν κάνει. Με λίγα λόγια, πρέ-
πει να καταλάβει ότι είναι πια γυναίκα με αξία και αξιοπρέπεια. Πατέρες, 
να θυμάστε και να προσέχετε τις κόρες σας...
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Γ
ια να επιτύχετε σ την 
απώλεια βάρους πρέ-
πει να έχετε στο μυα-
λό σας ότ ι το σώμα 

δεν ρυθμίζει από μόνο του 
αποτελεσματ ικά το βάρος 
του μέσα στα όρια που θεω-
ρούνται φυσιολογικά.
Σε μια μελέτη φάνηκε ότ ι 
η  υπε ρκα τανάλωσ η σ το 
150% των απαιτούμενων 
ημερήσιων θερμίδων δεν 
άλλαξε την όρεξη των συμ-
με τ ε χόν των. Αυτό έδε ιξε 
η μέ τρηση συγκεκριμέ-
νων ορμονών που είναι 
γνωστό ότι ρυθμίζουν 
την όρεξη, καθώς και 
τον έ λεγχο της πρό-
σ λ η ψ η ς  τ ρ ο φ ή ς 
των συμμε τ ε χό -
ντων την επόμενη 
μέρα. Τα ευρή-
ματα έδειξαν πως 
ο οργαν ισμός δεν 
μπορεί να προσαρμο-
στεί για να υπολογίσει 
αυτές τις πρόσθετες 
θερμίδες.
Η συνε ιδητοποί-
ηση της πρόσλη-
ψης θερμίδων είναι 
σ η μ α ν τ ι κ ή  ε π ε ι δ ή 
ο ι  σ ύ ν τ ομε ς  π ε ρίο -
δοι  τυχα ίας  υπερ -
κατανάλωσης μπο-
ρούν να είναι αρκε-
τές για να προκαλέ-
σουν αύξηση βάρους. 
Πράγματ ι,  ορισμένα 
σ τ ο ι χ ε ία  υπ ο δ η λ ώ -
νουν ότι οι αυξήσεις του 
σωματ ικού βάρους κατά 
την εορτασ τ ική περίοδο 
δια τηρούν ται  καθόλη τη 
διάρκεια του υπολοίπου του 
έτους. Και μπορεί επίσης να 
είναι υπεύθυνες σε μεγάλο 
βαθμό για τις ετήσιες αυξή-
σεις του σωματικού βάρους. 
Ομοίως, η υπερκατανάλωση 
σε  έ να Σαββατοκύριακο 
μπορεί εύκολα να ακυρώσει 
μια αυστηρή διατροφή που 
διατηρείται τις καθημερινές.

Η υπερκατανάλωση
Αλλά η κατανόηση του πόσο 

εύκολα μπορεί κανε ίς να 
πάρει παραπαν ίσ ιε ς θερ-
μίδες δεν σημαίνει ότι δεν 
μπορε ί να επιτ ευχθε ί το 
αδυνάτισμα. Στην πραγματι-
κότητα, η γνώση αυτή μπο-
ρεί να βοηθήσει στην απώ-
λεια βάρους με μεγαλύτερη 
συνείδηση   των διαιτητικών 
επιλογών. 
Ανεξάρτητα από την προ-
σέγ γ ιση της δίαιτας που 
επιλέγετε, είναι πιθανό να 
χρειαστεί κάποιος βαθμός 
ευελιξίας. Ίσως, για παρά-

δειγμα, να προσκληθείτε 
να  πα ρευ ρε θ ε ί τ ε  σ ε 
ένα γεύμα σε ένα εστι-

ατόριο για μια ειδική 
περίσταση ή να γιορ-
τάσετε τ ις διακοπές 
σ α ς  μ ε  π ρό σ θ ε το 

φαγητό. Μπορείτε να 
π ρ ο σ α ρμ ό σ ε τ ε  τ η 
συμπεριφορά σας 
γ ια να αποφύγε τε 
ή να αν τ ισ ταθμί-

σετε την τυχόν υπερ-
κατανάλωση, π.χ. με 

μεγαλύτερη προσοχή στις 
επιλογές τροφίμων τις 

ημέρες πριν ή με τά 
από μια τέτοια περί-
σταση ή αυξάνοντας 

τα επίπεδα άσκησής 
σας γ ια να αντιμετωπί-
σετε τυχόν υπερβολές.

Τε λ ι κά  δ ε ν  π ρ έ π ε ι 
να βασ ιζόμασ τε σ τα 
σήματα ανατροφοδό-

τησης από το σώμα μας 
γ ια να αν ιχνεύσουμε τα 

επίπεδα πρόσληψης θερμί-
δων. Αντ’ αυτού, η συνει-
δητή παρακολούθηση της 
διατροφής και των συμπε-
ριφορών του τρόπου ζωής 
είναι επαρκής για να αντιμε-
τωπίσουμε τη φυσική προ-
κατάληψη του σώματος για 
πρόσθεση κιλών.
Εκτιμώντας την ανάγκη για 
συνειδητή παρακολούθηση, 
θα σας βοηθήσει να επιτύ-
χετε τους επιθυμητούς στό-
χους απώλειας βάρους κατά 
τη διάρκεια του επόμενου 
έτους.

Κ
άποτε το στοματικό σεξ ήταν ταμπού, όμως πλέον αυτό έ-
χει αλλάξει. Γι αυτό και όλοι συζητάνε για το σεξ στην τη-
λεόραση, στα περιοδικά ή στις παρέες. Όμως αυτό που 
ίσως δε γνωρίζετε είναι οι ευεργετικές ιδιότητες που έ-

χει το στοματικό σεξ τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άντρες.
Σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Archives of Sexual 
Behavior, οι γυναίκες που επιδίδονται σε στοματικό σεξ με τους 
συντρόφους τους ήταν πιο ευτυχισμένες και με λιγότερο άγχος, σε 
σχέση με εκείνες που το απέφευγαν. Αυτό οφείλεται στις χημικές 
ουσίες που περιέχει το σπέρμα, οι οποίες βελτιώνουν τη ψυχική 
διάθεση και μας βοηθάνε να έχουμε έναν πιο ποιοτικό ύπνο.
Επίσης η εν λόγω έρευνα έδειξε πως όχι μόνο οι γυναίκες που επι-
δίδονται στο στοματικό σεξ είναι πιο ήρεμες, αλλά τα επίπεδα ηρε-
μίας και ευτυχίας σχετίζονται με την ποσότητα του σπέρματος που 
έχουν στο σώμα τους.
Εκτός όμως από τις γυναίκες και οι άντρες νιώθουν πιο ήρεμοι όταν 
κάνουν στοματικό σεξ στις συντρόφους τους. Ο λόγος είναι απρό-
σμενος και θα ικανοποιήσει όλες τις γυναίκες: Οι άντρες θεωρούν 
ότι κάνοντας στοματικό σεξ στις αγαπημένες τους, μειώνουν τις 
πιθανότητες να τους απατήσουν. Με απλά λόγια νιώθουν ότι προ-
σφέρουν το κάτι παραπάνω, άρα με τη σειρά τους εκείνες δεν έχουν 
κανένα λόγο να αναζητήσουν άλλο σύντροφο.
Το συμπέρασμα; Χαλαρώστε και αγαπηθείτε όσο πιο πολύ μπο-
ρείτε....κάνει καλό τόσο σωματικά όσο και ψυχικά.

Α
ισθάνεστε πόνους στα γόνα-
τα, τους ώμους ή την πλάτη; 
Μην τους αγνοείτε, καθώς 
μακροπρόθεσμα μπορεί να 

οδηγήσουν σε προβλήματα στις αρ-
θρώσεις. Είναι σημαντικό να φροντί-
ζουμε καθημερινά για την υγεία των 
αρθρώσεών μας, προκειμένου να μην 
αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλή-
ματα στο μέλλον. Φυσικά, η πρόλη-
ψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Για αυ-
τό είναι σημαντικό να κάνουμε μικρές 
αλλαγές στον τρόπο ζωής μας για να 
μην υποφέρουμε από πόνους στις αρ-
θρώσεις.

Απώλεια βάρους
Το πρώτο βήμα που πρέπει να 
κάνουμε είναι να φροντίσουμε να 
διατηρούμε σταθερό ένα φυσιο-
λογικό βάρος. Και αυτό διότι τα επι-
πλέον κιλά που μπορεί να έχουμε, 
ενδέχεται να κάνουν ακόμη πιο έντο-
νους τους πόνους και να επιβαρύνουν 
τις αρθρώσεις. Αντίθετα, η απώλεια 
βάρους μπορεί να ανακουφίσει σημα-
ντικά από τους πόνους και να αποτρέ-
ψει πιο σοβαρά μελλοντικά προβλή-
ματα.

Άσκηση
Παράλληλα, η άσκηση είναι εξίσου 
σημαντική προκειμένου να διατη-
ρήσουμε υγιείς τις αρθρώσεις μας. Η 
ήπια άσκηση μπορεί να είναι ευερ-
γετική για το σώμα μας. Το γρήγορο 
βάδισμα και το κολύμπι είναι ιδανικοί 
τρόποι για να γυμναστούμε, χωρίς να 
καταπονήσουμε το σώμα μας. Μάλι-
στα, το νερό είναι πολύ «φιλικό» με τις 
αρθρώσεις μας και μπορεί να συντε-
λέσει στην ενδυνάμωσή τους.
Επιπλέον, καλό είναι να αποφεύγουμε 
την ορθοστασία και την ακινησία που 
επίσης μπορούν να μας προκαλέσουν 
προβλήματα.

Διατροφή
Η διατροφή μας μπορεί να βελτιώ-
σει την ένταση του πόνου, αρκεί να 
κάνουμε τις σωστές επιλογές. Αυτό 
σημαίνει ότι καλό είναι να κατανα-
λώνουμε τρόφιμα που είναι πλούσια 
σε Ω3 λιπαρά οξέα και ενδέχεται να 
βελτιώσουν την υγεία των οστών και 
των αρθρώσεων. Τα ψάρια, όπως ο 
τόνος, ο σολομός, οι σαρδέλες και η 
πέστροφα είναι μόνο μερικές από τις 
τροφές που πρέπει να περιλαμβάνο-
νται στο διατροφικό μας πρόγραμμα.

Τρεις τρόποι για 
να στηρίζετε 
καθημερινά τις 
αρθρώσεις σας Κι όμως το στοματικό σεξ 

καταπολεμά την κατάθλιψη 

Τι πρέπει να ξέρετε αν θέλετε 
να χάσετε βάρος

υγεία

Οι επιστήμονες του Ινστι-
τούτου Επιστήμης και 
Τεχνολογίας του Πανε-

πιστημίου της Οκινάβα και του 
Πανεπιστημίου του Κιότο προσ-
διόρισαν 30 προηγουμένως 
μη αναφερόμενες ουσίες των 
οποίων η ποσότητα αυξάνεται 
κατά τη διάρκεια της νηστείας 
και υποδεικνύουν ποικίλα 
οφέλη για την υγεία.
«Έχουμε ερευνήσει τη γήρανση 
και το μεταβολισμό για πολλά 
χρόνια και αποφασίσαμε να 
ψάξουμε για άγνωστες επιδρά-
σεις της νηστείας στην ανθρώ-
πινη υγεία», δήλωσε ο  Takayuki 
Teruya, πρώτος συγγραφέας της 
μελέτης -  επικεφαλής ήταν ο 
καθηγητής Mitsuhiro Yanagida.
Η μελέ τη, που δημοσ ιεύ-
τηκε στο περιοδικό Scientific 
Reports, παρουσιάζει μια ανά-

λυση μεταβολιτών σε τέσ-
σερα άτομα που ακολούθησαν 
νηστεία. Τα αποτελέσματα απο-
κάλυψαν 44 μεταβολίτες, συμπε-
ριλαμβανομένων 30 που δεν 
είχαν προηγουμένως αναγνωρι-
στεί, οι οποίοι αυξήθηκαν από 
1,5 μέχρι 60 φορές μέσα σε 58 
ώρες νηστείας.
Σε προηγούμενη έρευνα, οι 
ερευνητική ομάδα αναγνώ-
ρισε διάφορους μεταβολίτες 
των οποίων οι ποσότητες μειώ-
νονται με την ηλικία, συμπερι-
λαμβανομένων τριών γνωστών 
(λευκίνη, ισολευκίνη και οφθαλ-
μικό οξύ). Στα άτομα που κάνουν 
νηστεία, αυτοί οι μεταβολίτες 
αυξάνονται σε επίπεδο που υπο-
δηλώνει έναν μηχανισμό με τον 
οποίο η νηστεία θα μπορούσε 
να συμβάλει στην αύξηση της 
μακροζωίας.

Η νηστεία ενισχύει την 
αντιοξειδωτική δράση
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ιστορίες

Τ
ην ώρα που οι Βικτοριανοί μάς έκαναν να πιστέψουμε 
ότι τα ερωτικά σκάνδαλα ήταν κάτι καινούριο στον κό-
σμο, οι αρχαίοι πρόγονοι μάς έβαζαν τα γυαλιά σε ό-
ρους προβεβλημένης ανηθικότητας!

Γιατί τα δικά τους σκάνδαλα διανθίζονταν με φόνους, πλεκτάνες 
και συνωμοσίες, ανεβάζοντας τα στοιχήματα για όσους πιάνο-
νταν με τα παντελόνια κατεβασμένα σε άβολες στάσεις.
Ιδιαίτερα αν αυτός ήταν ηγέτης ή διακεκριμένο μέλος της κοι-
νωνίας, τότε το σκανδαλάκι μετατρεπόταν σε κρατική υπόθεση 
με κολοσσιαίες συνέπειες…

Ένας ναός και μια μάσκα σκύλου
Ήταν στα χρόνια του Τιβέριου που η Ρώμη συγκλονίστηκε από 
άλλο ένα σκάνδαλο μεν, μόνο που αυτή τη φορά ήταν κομ-
ματάκι πιο περίεργο. Σύμφωνα με τη διήγηση του ιστορικού 
Ιώσηπου («Ιουδαϊκή Αρχαιολογία»), ο πάμπλουτος ευγενής 
Δέκιος Μούνδος ερωτεύτηκε μια παντρεμένη, την Παυλίνα, η 
οποία αρνιόταν ωστόσο να υποκύψει στη γοητεία του.
Κι έτσι ο Δέκιος της προσέφερε το αστρονομικό ποσό των 
200.000 αττικών δραχμών για μια νύχτα πάθους, αν και αυτή 
αρνήθηκε για άλλη μια φορά. Ο αριστοκράτης δεν ήταν διατε-
θειμένος όμως να εγκαταλείψει τα όπλα, γι’ αυτό και κατέφυγε 
σε ένα τέχνασμα: γνωρίζοντας πως η Παυλίνα λάτρευε το αιγυ-
πτιακό πάνθεο, δωροδόκησε τους ιερείς της Ίσιδας να ισχυρι-
στούν στην ενάρετη παντρεμένη πως ο Άνουβις σκόπευε να 
εμφανιστεί μπροστά της.
Η γυναίκα κατέφτασε πρόθυμα στον ναό εκείνο τον βράδυ, 
αν και μπροστά της δεν εμφανίστηκε τελικά ο θεός, παρά ο 
Δέκιος ντυμένος σαν Άνουβις! Μέσα στο σκοτάδι, η γυναίκα 
δεν διέκρινε την απάτη και χάρισε στον αιγύπτιο θεό μια μακρά 
βραδιά ερωτικών περιπτύξεων. Λίγες μέρες αργότερα, ο ευγε-
νής κόμπασε στη γυναίκα για το κατόρθωμά του κοκορευόμε-
νος πως είχε εξοικονομήσει τις 200.000 δραχμές που θα του 
κόστιζε η ένωση.
Αποτροπιασμένη η Παυλίνα, απευθύνθηκε στον καίσαρα Τιβέ-
ριο, ο οποίος σταύρωσε τους αιγύπτιους ιερείς, έκαψε τον ναό 
της Ίσιδας και εξόρισε διά παντός τον Δέκιο από τη Ρώμη, γεν-
νώντας έτσι ένα από τα πιο παράξενα σκάνδαλα της ακόλαστης 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας…

Το σκάνδαλο που τέλειωσε μια χώρα
Ήταν στην αρχαία Κίνα που ένα από τα σκάνδαλα της αυλής 
θα έδιναν τέλος στο βασίλειο του Τσιν. Σύμφωνα με τη λαϊκή 
διήγηση, μια παντρεμένη γυναίκα διατηρούσε σχέσεις με τον 
δούκα Λινγκ και δυο από τους υπουργούς του, οι οποίοι συνή-
θιζαν να φορούν τα εσώρουχά της κάτω από τα ρούχα τους. 
Και οι τρεις άντρες υπερηφανεύονταν για τη σχέση τους με τη 
γυναίκα, μέχρι να μπει τουλάχιστον στο κάδρο ο εξοργισμένος 
γιος της.
Ήταν το 599 π.Χ. όταν οι τρεις άντρες διασκέδαζαν άλλο ένα 
βράδυ στο σπίτι της κοινής τους ερωμένης, όπου και εμφανί-
στηκε ο γιος της. Ο δούκας Λινγκ γύρισε σε έναν από τους αξι-
ωματούχους του και αστειεύτηκε ότι ο νεαρός τού έμοιαζε υπό-
πτως πολύ. «Μοιάζει πολύ και σε σένα», αντιγύρισε ο υπουρ-
γός στον ηγεμόνα, ο οποίος πριν προλάβει να γελάσει είδε τον 

νεαρό να του κόβει τον λαιμό με μια κίνηση.
Μέσα στο χάος της ακυβερνησίας που ακολούθησε, οι δυο 
υπουργοί κατέφυγαν στο γειτονικό βασίλειο Τσου, ο ηγεμόνας 
του οποίου χρησιμοποίησε το σκάνδαλο ως άλλοθι για να κατα-
λάβει το βασίλειο του Τσιν. Ο γιος εκτελέστηκε κατόπιν και όλη 
η Κίνα είχε μάθει το μάθημά της για τα όρια των αστεϊσμών…

Ένας βασιλιάς ιδιαιτέρως ζηλιάρης
Ο βαβυλώνιος ευγενής Γάδατας είχε ένα πρόβλημα στη ζωή: 
παραήταν σέξι και καμία γυναίκα δεν αντιστεκόταν στη γοητεία 
του. Όπως μας λέει ο Ξενοφών, ο νεαρός αριστοκράτης υπηρε-
τούσε τον Ναβονίδη, τον τελευταίο ηγεμόνα της νέο-βαβυλωνι-
ακής αυτοκρατορίας, όταν μια μέρα ξεκίνησε να τον φλερτάρει 
μια από τις παλλακίδες του βασιλιά.
Το φλερτ εξελίχθηκε σε ειδύλλιο κανονικό, μέχρι να φτάσουν τα 
νέα στον Ναβονίδη τουλάχιστον, ο οποίος ευνούχισε τον αξι-

ωματούχο του για να σώσει το χαρέμι του. Το σκανδαλάκι θα 
τέλειωνε εδώ αν ο χαμένος ανδρισμός του Γάδατα δεν διψούσε 
για εκδίκηση. Κι έτσι αυτομόλησε στον Κύρο Β’ τον Μέγα, του 
παρέδωσε ένα από τα ισχυρά προπύργια των Βαβυλωνίων και 
υπέγραψε έτσι την πτώση της Βαβυλώνας στους Πέρσες…

Ο Κράσσος και η Εστιάδα Παρθένα
Ο Μάρκος Λικίνιος Κράσσος ήταν ένας από τους πλουσιότε-
ρους άντρες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και αναμφίβολα 
μια από τις πλέον ισχυρές προσωπικότητες της Ρώμης. Όταν 
λοιπόν ο πανίσχυρος πολιτικός μπλέχτηκε σε ένα «ροζ» 
σκάνδαλο, τα νέα παραήταν μεγάλα για να περάσουν στα 
«ψιλά». Κι αυτό γιατί ο Κράσσος προσπάθησε να ξελογιά-
σει όχι όποια να ’ναι, αλλά μια από τις Εστιάδες Παρθένες!
Οι τιμημένες ιέρειες της Βέστα, της θεάς της οικογενειακής 
εστίας, έδιναν όρκο παρθενίας και οποιαδήποτε σεξουα-
λική περίπτυξη μαζί τους ήταν έγκλημα και μάλιστα βαρύ-
τατο. Ο Κράσσος περνούσε μέρες και νύχτες στη βίλα της 
ιέρειας, μέχρι η προκλητική συμπεριφορά του να επισύ-
ρει τη λαϊκή κατακραυγή. Το παράπτωμα που τον βάρυνε 
ήταν σοβαρότατο και θα τον έσωζε μάλιστα η παροιμιώδης 
φιλαργυρία του, όπως παρατηρεί ο Πλούταρχος.
Γιατί ο Κράσσος απάντησε στις κατηγορίες ισχυριζόμενος 
ότι ο μόνος λόγος που δεν έβγαινε από το σπίτι της Εστιά-
δας Παρθένας ήταν γιατί προσπαθούσε να την κάνει να του 
πουλήσει την οικία. Και μιας και όλοι ήξεραν πόσο άπλη-
στος ήταν ο κροίσος, τον πίστεψαν στη στιγμή!

Όλη η ζωή του Ηλιογάβαλου
Ο Μάρκος Αυρήλιος Αντωνίνος Αύγουστος έκανε τη ζωή 
του συνώνυμο του σκανδάλου. Όταν ανήλθε στην εξουσία 
από τις μηχανορραφίες της ρωμαϊκής αυλής ήταν μόλις 14 
ετών, και ως έφηβος θα του έδινε να καταλάβει. Μέσα σε 
λίγα χρόνια θα μετρούσε τουλάχιστον έξι γάμους, με πέντε 
γυναίκες (μία εκ των οποίων μια Εστιάδα Παρθένα) και έναν 
άντρα (τον ιππηλάτη Ιεροκλή), θα εκπορνευόταν σε οίκους 
ανοχής και θα έκανε οκάδες ομοφυλοφιλικά όργια.
Ο Ηλιογάβαλος αποτρίχωνε το σώμα του, έβαφε τα μάτια 
και τα χείλη του, φορούσε γυναικείες περούκες και ντυ-
νόταν με διάφανα πέπλα. Μεταμφιεσμένος σε γυναίκα, 
σύχναζε σε οίκους ανοχής της Ρώμης και πουλούσε το κορμί 
του. Αργότερα τροποποίησε ένα δωμάτιο στο παλάτι σε 
προσωπικό οίκο ανοχής, στο οποίο μετέφεραν οι αξιωμα-
τούχοι του γεροδεμένους άντρες για την αυτοκρατορική 
ικανοποίηση.
Ο Ηλιογάβαλος έφτασε στο σημείο να περηφανεύεται πως 
είναι η πιο δημοφιλής ιερόδουλη της Ρώμης, την ίδια στιγμή 
που προσέφερε ένα τεράστιο ποσό σε όποιον γιατρό μπο-
ρούσε να του χαρίσει ένα αιδοίο. Η εκκεντρική και σεξου-
αλικά ακόλαστη συμπεριφορά του ώθησε στο τέλος τη για-
γιά του, η οποία τον είχε φέρει στον θρόνο, να διατάξει την 
απομάκρυνσή του, σε άλλη μια πλεκτάνη της αυλής που θα 
τον έφερνε αποκεφαλισμένο να επιπλέει στον Τίβερη…

Σεξουαλικά σκάνδαλα που συγκλόνισαν
τον αρχαίο κόσμο
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απόψεις

Έρως ανίκατε μάχαν.... 
Κάν'τε έρωτα κι όχι πόλεμο  -  Make love not war

Μ
ε τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, τη 
μέρα του έρωτα, την άλλη εβδο-
μάδα είναι επίκαιρο να γράψω κάτι 
για τον έρωτα και τους ερωτευμέ-

νους. Επισης, να σας ευχηθώ να έχετε αγάπη στη 
καρδιά σας να δίνετε, και να παίρνετε απ όλους 
όσος αγαπάτε.
Τη φράση, ωδή στον έρωτα «Έρως ανίκατε 
μάχαν», ίσως οι περισσότεροι από σας να γνω-
ρίζετε από την ταινία του Αλέκου Σακελάριου 
«Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο». Στη ταινία 
η μαθήτρια Λίζα Παπασταύρου (Αλίκη Βουγιου-
κλάκη) την απαγγέλει στον καθηγητή της Πάνο 
Φλωρά (Δημήτρης Παπαμιχαήλ), κοιτώντας τον 
με νόημα που προκαλεί τα πειρακτικά σχόλια 
των συμμαθητριών της. 
Η φράση όμως προερχεται  από το Έργο «Αντι-
γόνη»  του Αθηναίου τραγικού ποιητή της κλα-
σικής εποχής,  Σοφοκλή (496 π.Χ.- 406 π.Χ.). Η 
Αντιγόνη παρουσιάστηκε για πρώτή φορά  το 
442 π.Χ., στα Μεγάλα Διονύσια κερδίζοντας το 
πρώτο βραβείο. 
 Ίσως να είναι  η πιο  γνωστή φράση από όλες τις 
αρχαίες ελληνικές τραγωδίες , σε μετάφραση 
στα σημερινά Ελληνικά εχει ως εξής:
Έρωτα ανίκητε στη μάχη  
Έρωτα, ανίκητε σε κάθε μάχη, 
Συ που κυριαρχείς όπου κι αν πατήσεις, 
Συ που ξενυχτάς τα κορίτσια 
με τα τρυφερά μάγουλα, 
που δρασκελάς πάνω από θάλασσες 
και τρυπώνεις στους κήπους, 
κανείς δε γλυτώνει από 'σένα, 
μήτε Θεός μήτε θνητός. 
Όποιον αγγίξεις, τον παλαβώνεις. 
Συ, εξωθείς το φρόνιμο άνθρωπο 
στ' άδικο και στο χαμό, 
Συ ανάβεις ταραχή και μάχη 
ανάμεσα σε γιο και πατέρα, 
Νικά ο πόθος και η λαχτάρα για τη γλυκομάτα 
νύφη, 
κόντρα σ' όλους τους μεγάλους νόμους. 
Σαν κυρίαρχος έρωτας- Θεός τους περιγελάς, 
ω Αφροδίτη. 
Ήδη τώρα κι εγώ παρανομώ 
που δε μπορώ να κρατήσω τα δάκρυα, 
βλέποντας τη δύστυχη Αντιγόνη 
να τη σέρνουν άκαιρα στον τάφο 
που μια μέρα μέσα του όλοι θα μπούμε.

Και στα Αρχαιά ελληνικά 
Έρως ανίκατε μάχαν, 
Έρως, ός εν κτήμασι πίπτεις, 
ός εν μαλακαίς παρειαίς 
νεάνιδος εννυχεύεις, 
φοιτάς δ' υπερπόντιος 
εν τ' αγρονόμοις αυλαίς· 
καί σ' ούτ' αθανάτων φύξιμος ουδείς 
ούθ' αμερίων σέ γ' ανθρώπων. 

Ο δ' έχων μέμηνεν. 
Σύ καί δικαίων αδίκους 
φρένας παρασπάς επί λώβα, 
σύ καί τόδε νείκος ανδρών 
ξύναιμον έχεις ταράξας· 
νικά δ' εναργής βλεφάρων 
ίμερος ευλέκτρου νύμφας, 
τών μεγάλων πάρεδρος 
εν αρχαίς θεσμών. 
'Αμαχος γάρ εμπαίζει Θεός, Αφροδίτα. 
Νυν δ' ήδη 'γώ κ'αυτός θεσμών 
έξω φέρομαι τάδ' ορών ίσχειν δ' 
ουκέτι πηγάς δύναμαι δάκρυ 
τόν παγκοίτην όθ' ορώ θάλαμον 
τήνδ' Αντιγόνην ανύτουσαν.

Το θέμα της τραγωδίας βασίζεται στη προσπά-
θεια της Αντιγόνης να θάψει με όλες τις τιμές το 
νεκρό σώμα του αδελφού της Πολυνείκη, αγνο-
ώντας τη ρητή απαγόρευση του βασιλιά Κρέ-
οντα και γνωρίζοντας ότι για την ανυπακοή, το 
τίμημα ειναι θάνατος.  Ωστόσο δεν αντέχει να 
αφήσει άταφο τον νεκρό αδελφό της Πολυνείκη, 

την ώρα που ο άλλος νεκρός αδελφός ο Ετεο-
κλής θάβεται με τιμές, σκοτωμένοι και οι δύο 
σε εμφύλια σύρραξη για τον θρόνο.   Ο γιος του 
βασιλιά Κρέοντα  Αιμονας  και    αρραβωνιαστι-
κός της Αντιγόνης που τη αγαπά συγκρούεται 
με τον πατέρα του Βασιλια . Τότε είναι που, ο 
χορός του θέατρου παίρνει τη θέση του Αιμονα 
και ψάλλει την παντοδυναμία του Έρωτα, (Έρως 
ανίκατε μάχαν), για χάρη του οποίου συγκρού-
στηκε ο Αιμονας με τον πατέρα του.
Ο πατέρας του αφήνει την Αντιγόνη που παρά-
κουσε τις εντολές του και έθαψε το νεκρό 
αδελφό της,  να πεθάνει μεσα σε μια σπηλιά από 
την πείνα.  Η Αντιγόνη όμως κρεμάστηκε με μια 
θηλιά που έφτιαξε κόβοντας  λουρίδες από το 
πέπλο της. Ο  Αίμονας, βρίσκει λίγο αργότερα 
στη σπηλιά την αγαπημένη του Αντιγόνη νεκρή. 

Τότε, παίρνει στην αγκαλιά του το άψυχο σώμα 
της, τραβάει το ξίφος του και αυτοκτονεί μπρο-
στά στον πατέρα του.
Η αγάπη υπήρξε η κινητήριος δύναμη για τις 
πράξεις των δυο νέων. Από αδερφική αγάπη 
η Αντιγόνη  αγνόησε το βασιλικό διάταγμα 
και προχώρησε στην ταφή του αδερφού της, 
από αδελφική αγάπη η αδελφή της  Αντιγόνης  
Ισμήνη προσπαθεί  να την προστατεύσει, και 
τη παρακαλεί να υπακούσει στη Βασιλικό διά-
ταγμα, και από ερωτική αγάπη αφαιρεί τη ζωή 
του ο Αίμονας. 
Οι συγκρούσεις της αρχαίας τραγωδίας, απο-
κτούν  συμβολικές διαστάσεις, στην πάλη δύο 
κόσμων.
Από τη μια το πάθος, ο δυναμισμός, η αθωό-
τητα, οι αδιαπραγμάτευτες αξίες της νεότητας 
(στο πρόσωπο της Αντιγόνης) και από την άλλη 
ένα γερασμένο, και ανάλγητο σύστημα εξου-
σίας (στο πρόσωπο του Κρέοντα). Η αιώνια 
πάλη ανάμεσα στο το θείο δίκαιο, όπως το υπα-
γορεύουν η ηθική και η καρδιά της Αντιγόνης 
και το άδικο, το ανθρώπινο δίκαιο της εξουσίας 

ο βασιλικός νόμος του Κρέοντα.  
Υπάρχει μια διανοητική και συναισθηματική 
σύγκρουση, δυο αντιμαχόμενες αξίες από δύο 
εκπροσώπους- σύμβολα, η εξουσία που  διοι-
κεί ανθρώπους,  και η ανυπότακτη Αντιγόνη να 
ακολουθεί το ένστικτο της νιότης . Ο Κρέοντας 
να είναι ολοκληρωτικά δοσμένος στην δημό-
σια τάξη, αλλα η τάξη που αυτός απαιτεί, απέχει 
λίγο από τη δουλεία. Το δίκαιο  πρέπει να πηγά-
ζει από τους θεούς και όχι από τους νόμους των 
ανθρώπων.  
Από το έργο του Σοφοκλή Αντιγόνη στη νεό-
τερη εποχή  εμπνεύστηκαν αρκετοί ξένοι συγ-
γραφείς, μεταξύ των οποίων είναι ο Ζαν Ανούιγ 
(1910-1987). Η δική του Αντιγόνη, εκσυγχρονί-
ζει το αρχαίο θέμα στη Γαλλική αντίσταση  στη 
Γερμανική κατοχή στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 

και διαλέγεται το ασυμβίβαστο της αγνότητας 
μπροστά στην άτεγκτη σκοπιμότητα της πολι-
τικής πράξης.  
Ο Μπέρτολτ Μπρεχτ  έγραψε  τη δική του Αντι-
γόνη, το 1947, όταν  γερμανικός λαός, αλλά και 
ολόκληρη η Ευρώπη, έχουν πολύ νωπές ακόμη 
τις τραγικές συνέπειες των φασιστικών θηρι-
ωδιών, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.  Προ-
σαρμόζει  στις τραγικές ιστορικές συνθήκες της 
Γερμανίας των Ναζί  στη μεταγραφή του Έργου 
του Σοφοκλή . Η  αμφισβήτηση της παράδοσης,  
το κύρος των παραδοσιακών αξιών, αντιτίθε-
ται στο ύμνο για  την ασυγκράτητη ορμή του 
ανθρώπου για πρόοδο
Τελικά το ανθρώπινο γένος το σώζει ο Δίας όχι 
με τη γνώση της τεχνικής προόδου, αλλά με τις 
ανθρώπινες αρετές.  

Κάν'τε έρωτα κι όχι πόλεμο-  Make 
love not war
Τo γνωστό σύνθημα των «παιδιών των λουλου-
διών» (χίππυ'ς) «κάν'τε έρωτα κι όχι πόλεμο» 
("make love not war") δεν είναι Αγγλικής προέ-
λευσης. Είναι Ελληνικό παρμένο από τον ορφικό 
ύμνο του θεού του πολέμου Άρη.
Ο στίχος «στήσον έριν - εις πόθον νεύσον» 
μεταφράζεται στο : Σταμάτησε την έριδα και 
στρέψε μας στον (ερωτικό) πόθο,  ο εστί μεθερ-
μηνευόμενον «πάψε την μάχη και άσε μας να 
κάνουμε έρωτα», που οι Άγγλοι το εξαπλού-
στευσαν στα Αγγλικά  "make love not war".Ιδου 
ο πλήρης Ορφικός Ύμνος του Θεού του Άρη. 
Ἄρρηκτ ,̓ ὀμβριμόθυμε, μεγασθενές, ἄλκιμε 
δαῖμον, ὁπλοχαρής, ἀδάμαστε, βροτοκτόνε, 
τειχεσιπλῆτα, Ἆρες ἄναξ, ὁπλόδουπε, φόνοις 
πεπαλαγμένος αἰεί, αἵματι ἀνδροφόνωι χαί-
ρων, πολεμόκλονε, φρικτέ, ὃς ποθέεις ξίφεσίν 
τε καὶ ἔγχεσι δῆριν ἄμουσον• στῆσον ἔριν λυσ-
σῶσαν, ἄνες πόνον ἀλγεσίθυμον, εἰς δὲ πόθον 
νεῦσον Κύπριδος κώμους τε Λυαίου ἀλλά-
ξας ἀλκὴν ὅπλων εἰς ἔργα τὰ Δηοῦς, εἰρήνην 
ποθέων κουροτρόφον, ὀλβιοδῶτιν
Ο ύμνος του θεού του πολέμου Άρη  στα νέα 
Ελληνικά λέει: 
Ακατάβλητε, ισχυρόκαρδε, μεγασθενή, ρωμα-
λέε θεέ, που χαίρεσαι με τα όπλα,  αδάμαστε, 
που σκοτώνεις τους ανθρώπους,  που πλήττεις 
τα τείχη,  άνακτα Άρη, που τα όπλα κρατάς, και 
που πάντοτε είσαι μπλεγμένος σε φόνους, που 
χαίρεσαι με το αίμα των ανδρών που φονεύ-
ονται,  φρικτέ, πολεμοκλόνε,  που ποθείς την 
ξιφομαχία, και την μάχη με τα δόρατα,  σταμά-
τησε την λυσσασμένη μάχη,  άφησε τον πόνο, 
που προκαλεί άλγος στην καρδιά,  και στρέψε 
μας προς τον πόθο της Αφροδίτης και προς τα 
πανηγύρια του Λυτρωτού Διονύσου, και ν' 
ανταλλάξεις την ισχύ των όπλων με τα έργα της 
Δήμητρος και την ειρήνη να ποθείς, που τρέφει 
τους νέους και μας περέχει ευτυχία. 
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Α
γαπητές μου συμπατριώτισσες,
Αγαπητοί μου συμπατριώτες,
Αγαπητά μου αδέλφια Έλληνες της ξενιτιάς,
Αδέλφια μου Έλληνες,

Πριν από 6 δεκαετίες, σε ηλικία 13ων ετών, έφυγα μόνος 
μου από τον Πειραιά με το πλοίο «Ολυμπία» για τις Ηνω-
μένες Πολιτείες Αμερικής. 
Με την κατεστραμμένη και άθλια ζωή που άφησαν πίσω 
τους τα κατοχικά στρατεύματα των Γερμανών και Ιταλών 
κατακτητών, και ο Εμφύλιος Πόλεμος, δεν πρόλαβα πριν 
φύγω για την Αμερική να μάθω πολύ καλά την Μακεδο-
νική γλώσσα που μιλούσε ο Μέγας Αλέξανδρος.
Ο δάσκαλός μου στο χωριό Πορτή, όπου γεννήθηκα, 
στους πρόποδες των Αγράφων του νομού Καρδίτσας, ο 
Θεοφάνης Καραγιάννης, δεν πρόλαβε να μου διδάξει την 
Μακεδονική γλώσσα, τόσο καλά όσο μπόρεσε ο μέγας 
δάσκαλος Αριστοτέλης να την διδάξει στον Μέγα Αλέ-
ξανδρο.
Για αυτό σήμερα, θα σας μιλήσω στην Μακεδονική 
γλώσσα. Όπως την έμαθα από τον δάσκαλο Καραγιάννη, 
πριν 65 χρόνια, στο δημοτικό σχολείο Πορτής Καρδίτσας.
Στον Μέγα Αλέξανδρο δίδαξε την ελληνική γλώσσα, 
ο δάσκαλός του Αριστοτέλης. Ο Μέγας Αλέξανδρος 
μιλούσε ελληνικά, μου είπε ο βοηθός μου, όταν του διά-
βασα την εισαγωγή της σημερινής μου ομιλίας. 
«Ανιστόρητε, και σε μένα την ελληνική γλώσσα, δίδαξε 
ο δάσκαλός μου Θεοφάνης Καραγιάννης. Ελληνικά θα 
μιλήσω κι εγώ αύριο στο Σύνταγμα,» είπα στον βοηθό 
μου.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ:
Θα ήθελα σήμερα να μου επιτρέψετε να σας μιλήσω ως 
ένας Μακεδόνας. Γιατί το θέμα που θα αναφερθώ στην 
ομιλία μου, μας κάνει όλους Μακεδόνες.
Εγώ είμαι Θεσσαλο-γεννημένος Ηπειρώτης. Αισθάνομαι 
και είμαι Μακεδόνας. Όπως πρέπει να αισθάνεστε και 
όλοι εσείς που δεν κατάγεστε από την Μακεδονία, αλλά 
είστε Έλληνες. 
Για 100 ολόκληρα χρόνια, ένα σωρό αδόξαστοι θεοί και 
δαίμονες έχουν κάνει απίστευτες προσπάθειες να γεννή-
σουν και να αποκτήσουν ένα Σλαβο-μακεδονικό κρατικό 
μόρφωμα, στα σύνορα της Ελλάδας.
Μα δεν υπάρχουν Σλαβο-μακεδόνες. Δεν υπήρξαν ποτέ. 
Και δεν υπάρχει σήμερα Σλαβο-Μακεδονία. 
Και δεν υπάρχει Βουλγαρο-Μακεδονία. Ούτε Βουλγα-
ρο-Μακεδόνες υπάρχουν.
Δεν υπάρχει Σερβο-Μακεδονία. Ούτε Σερβο-Μακεδόνες 
υπάρχουν.
Και δεν υπάρχει Αλβανο-Μακεδονία. Ούτε Αλβανο-Μα-
κεδόνες υπάρχουν.
Υπήρξε και υπάρχει μόνο ένα είδος Μακεδονίας και 
Μακεδόνων. Και αυτό είναι η ελληνική μας Μακεδονία 
και οι Έλληνες Μακεδόνες.
Μακεδονία και Μακεδόνες που για χιλιάδες χρόνια απαρ-
τίζουν το πιο ένδοξο και το πιο σημαντικό κομμάτι του 
ελληνικού έθνους.
Οι επιστήμες της ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ και της ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ανά τον κόσμο, ορίζουν ένα έθνος ως την συγχώνευση 
συγγενών φυλών. 
Το ένδοξο έθνος των Ελλήνων σε όλη την περίφημη ιστο-
ρία του, απαρτίζεται από συγγενείς φυλές.
Απαρτίζεται από Μακεδόνες, από Ηπειρώτες, από Θεσ-
σαλούς, από Θρακιώτες, από Αθηναίους, από Κορίν-
θιους, από Θηβαίους, από Κρήτες, από Έλληνες του 
Πόντου, από Κυπρίους, από Σπαρτιάτες, από Ηλείους, και 

από πολλούς άλλους.
Εάν η Μακεδονία μας αποσπαστεί με οποιαδήποτε 
μορφή από το Ελληνικό έθνος, το έθνος των Ελλήνων θα 
μείνει με ένα τεράστιο κενό, που ούτε το σύμπαν δεν θα 
μπορέσει να συμπληρώσει.
Και εάν οι Μακεδόνες αποσπαστούν από το Ελληνικό 
εθνολογικό μείγμα, το Ελληνικό έθνος θα είναι ΕΛΛΙΠΕΣ 
για πάντα.
Και η παγκόσμια ιστορία και ο παγκόσμιος πολιτισμός θα 
μετατραπούν σε ΣΥΝΟΝΘΥΛΕΥΜΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ και 
ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ.
Και οι χρυσές σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας, οι οποίες 
έχουν γραφτεί από τους Μακεδόνες Φίλιππο, Αλέξανδρο 
και Αριστοτέλη, θα βαφτούν μαύρες.
Στις 2 Οκτωβρίου 1992, ο Μπιλ Κλίντον, τότε υποψήφιος 
για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, έδωσε γρα-
πτή δημόσια δήλωση στην Ελληνοαμερικανική κοινό-
τητα, ότι εάν εκλεγεί Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, 
δεν θα αναγνωρίσει την «Δημοκρατία των Σκοπίων» ως 
ανεξάρτητο κράτος, με όνομα το οποίο θα εμπεριέχει την 
λέξη Μακεδονία.
Στις 7 Απριλίου του 1993, το Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών, με την καθοριστική προσπάθεια και 
το βέτο του Προέδρου Κλίντον, απέρριψε την αίτηση της 
«Δημοκρατίας των Σκοπίων» να αναγνωριστεί ως νέο 
ανεξάρτητο κράτος με το όνομα «Δημοκρατία της Μακε-
δονίας».
Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στις 7 
Απριλίου 1993, αναγνώρισε την «Δημοκρατία των Σκο-
πίων» ως νέο,  ανεξάρτητο κράτος, χωρίς όνομα. Αβάπτι-
στο κράτος. Και παρέπεμψε το θέμα του ονόματος για το 
νέο, ανεξάρτητο κράτος στην «Επιτροπή Συντονισμού του 
Διεθνούς Συνεδρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία.»
Πριν λίγους μήνες, ο Μάθιου Νίμιτς, ο τωρινός εκπρό-
σωπος της «Επιτροπής Συντονισμού του Διεθνούς Συνε-
δρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία», και ο ψευτο-πρω-
θυπουργός της ανύπαρκτης «Δημοκρατία της Μακεδο-
νίας» Ζόραν Ζάεφ, στις Πρέσπες υπέγραψαν συμφωνία, η 
οποία προτείνει τα Ηνωμένα Έθνη να ονομάσουν την αβά-
πτιστη «Δημοκρατία των Σκοπίων» με το όνομα «Δημο-
κρατία της Βόρειας Μακεδονίας» - «Βόρεια Μακεδονία». 
Και όταν η «Συμφωνία των Πρεσπών» περάσει από μια 
σειρά μαϊμού δηλώσεων, μαϊμού προτάσεων, μαϊμού 
δημοψηφισμάτων, μαϊμού υποσχέσεων, ψευτο-τροπο-
ποιήσεων του Συντάγματος του ανύπαρκτου κράτους με 
το όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας», και από έναν 
τόνο αλυτρωτικές αξιώσεις, και εθνικά ταπεινωτικές υπο-
σχέσεις,  ο Μάθιου Νίμιτς θα προτείνει στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να ονομάσουν την αβά-
πτιστη «Δημοκρατία των Σκοπίων», ως «Βόρεια Μακε-
δονία».

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ:
Μάθετε το από εμένα. Το ανεξάρτητο κράτος του οποίου 
ο Ζόραν Ζάεφ λέει ότι είναι πρωθυπουργός, ονομάζε-
ται «Δεύτερο Μέρος». Δεν ονομάζεται «Δημοκρατία της 
Μακεδονίας». Το λέει η ίδια η «Συμφωνία των Πρεσπών», 
την οποία ο ίδιος υπέγραψε. 
Η αυτό-αποκαλούμενη «Δημοκρατία της Μακεδονίας» 
είναι κράτος μαϊμού. Με μαϊμού πρωθυπουργό, με το 
όνομα Ζόραν Ζάεφ, και με μαϊμού Υπουργό των Εξωτε-
ρικών, με το όνομα Γκεόργκι Ντίμιτροφ. Και με μαϊμού 
Σύνταγμα, με τον τίτλο «Σύνταγμα της Δημοκρατίας της 
Μακεδονίας».
Εάν η λεγόμενη «Συμφωνία των Πρεσπών» επικυρωθεί 

από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, θα 
δημιουργήσει το πρώτο και το μόνο ανεξάρτητο κρά-
τος στην ανθρωπότητα αναγνωρισμένο από τα Ηνωμένα 
Έθνη, του οποίου η ονομασία θα εμπεριέχει την ελληνική 
λέξη Μακεδονία.
Δεν υπήρξε ποτέ και δεν υπάρχει σήμερα ανεξάρτητο 
κράτος αναγνωρισμένο και ενταγμένο ως μέλος των Ηνω-
μένων Εθνών, με την ονομασία «Δημοκρατία της Μακε-
δονίας». Ή με ονομασία, η οποία εμπεριέχει την ελληνική 
λέξη Μακεδονία σε οποιαδήποτε μορφή.
Σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη απαρτίζονται από 194 ανεξάρ-
τητα κράτη, συμπεριλαμβανομένης και της «Δημοκρατίας 
των Σκοπίων». Κανένα από τα 194 ανεξάρτητα κράτη δεν 
έχει την ελληνική λέξη Μακεδονία στην ονομασία του. 
Κανένα. Και σας υπόσχομαι, έτσι θα παραμείνει.
Δεν υπάρχει κράτος με το όνομα «Δημοκρατία της Μακε-
δονίας.»
Δεν υπάρχει κράτος με το όνομα «Πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας – FYROM».
Και δεν υπάρχει κράτος με την προσωρινή ονομασία 
«Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 
– FYROM». Όποιοι διαδίδουν τέτοιες ονομασίες για την 
«Δημοκρατία των Σκοπίων», σας λένε παραμύθια. 
Η λεγόμενη «Συμφωνία των Πρεσπών» έχει έναν και 
μόνον ένα σκοπό. Να αναγνωρίσει το ψευδο-σλαβο-μα-
κεδονικό κρατικό μόρφωμα της «Δημοκρατίας των Σκο-
πίων» ως ανεξάρτητο κράτος με την λέξη Μακεδονία στο 
όνομά του. 
Και να δώσει στους κατοίκους της «Δημοκρατίας των Σκο-
πίων», στους παρατημένους κομμουνιστές παρτιζάνους 
που είχε συγκεντρώσει την δεκαετία του 1940-1950 στην 
περιοχή, ο Γιόσιπ Τίτο, μακεδονική εθνική ταυτότητα. 

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ:
Εάν ο Μάθιου  Νίμιτς φέρει την πρόταση της «Συμφω-
νίας των Πρεσπών» στα Ηνωμένα Έθνη, να ονομαστεί η 
«Δημοκρατία των Σκοπίων» ως «Βόρεια Μακεδονία», 
σας υπόσχομαι εν ονόματι της σημαντικής πλειονότητας 
της Ελληνοαμερικανικής κοινότητας, ότι θα οργανώσουμε 
πολιτική αντίσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες και στα Ηνω-
μένα Έθνη, ανώτερη και από αυτή του 1993.
Και θα θάψουμε την επιθυμία του Ζόραν Ζάεφ και την 
μανία του Μάθιου Νίμιτς να ονομάσουν την «Δημοκρα-
τία των Σκοπίων», «Βόρεια Μακεδονία». Θα την θάψουμε 
στο ίδιο νεκροταφείο των Ηνωμένων Εθνών που το 1993, 
θάψαμε την πρόταση του Κίρο Γκλιγκόροφ να αναγνωρι-
στεί η «Δημοκρατία των Σκοπίων» από τα Ηνωμένα Έθνη, 
με το όνομα «Δημοκρατία της Μακεδονίας». 
Στους Μάθιου Νίμιτς. Ζόραν Ζάεφ. Γκεόργκι Ντιμιτρόφ. 
Στους συνεργάτες. Και στους συμπαραστάτες τους, μέσα 
και έξω από τα σύνορα των Σκοπίων. Τους θυμίζω και 
τους προειδοποιώ.

Η ΕΝΔΟΞΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ 
ΠΑΖΑΡΕΥΕΤΑΙ.
ΔΕΝ ΤΕΜΑΧΙΖΕΤΑΙ.
ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ.
ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ 99% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΑΝΑΓΓΕΛΛΩ ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΞΑΣΤΕΡΑ: 
ΖΟΡΑΝ ΖΑΕΦ.
ΓΚΕΟΡΓΚΙ ΝΤΙΜΙΤΡΟΦ.
ΜΑΘΙΟΥ ΝΙΜΙΤΣ.
ΘΕΛΕΤΕ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ; ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ!
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Η 
λέξη ΜΠΡΑΒΟ πολλές φορές αδικεί το σύνολο και 
την προσφορά ενός θεάματος όπως και η λέξη ΕΥ-
ΧΑΡΙΣΤΩ… Να πω ένα ΜΠΡΑΒΟ για μια τιτάνια 
προσπάθεια πέντε μηνών μέχρι την ολοκλήρωση 

της δεν είναι αδικία; Πρόβες, φωνές πέντε μήνες (παιδικές 
αλλά και της τελειομανής Νάνσυς)για το τέλειο αποτέλεσμα 
και θέαμα. Να παίρνει πιτσιρίκια και πιτσιρίκες «Καναδεζά-
κια» και να τους πλάθει σα πλαστελίνη σε ηθοποιούς. Να 
παντρεύει ξεχωριστές προσωπικότητες και να παρουσιάζει 
ένα θέαμα με κουστούμια (όλα χειροποίητα της κας Νάνσυς) 
επαγγελματική ορχήστρα και τραγουδιστές που αδικούνται 
στην παροικία με την ποιότητα και την λάμψη που εμπνέουν 
(χωρίς να κάνω συγκρίσεις με άλλους καταξιωμένους ομογε-
νείς καλλιτέχνες). Φωτισμός και ήχος τέλειος ώστε στο τέλος 
να βγει αυτό το ανεπανάληπτο θέαμα.
Και τώρα για να «’ξηγιώμαστε» δεν κάνω κανένα ευχολόγιο 
ωραιοποίησης στην κα Μυλωνά, δεν το χρειάζεται μετά από 

40 χρόνια σε Αυστραλία, Ελλάδα, Καναδά. Αλλά μέσα σε 
όλες τις προσπάθειες που κάνουν διάφοροι σύλλογοι, οργα-
νισμοί, ομοσπονδίες κ.λπ. και που έχω την χαρά και την τιμή 
να καλύπτω κοντά στα 50 χρόνια, δεν μπορώ να μην σταθώ 
στην προσπάθεια αυτής της κυρίας που ξεκινάει να κάνει μια 
παράσταση με κάποιες χιλιάδες δολάρια έξοδα και δεν ξέρει 
εάν θα την τιμήσει ο ελληνισμός κι οι διάφοροι οργανισμοί 
με οικονομική επιφάνεια, αλλά μεγάλη «βαρηκοΐα».
Κακά τα ψέματα, αδέλφια, κι αυτή η γενιά τελειώνει και μην 
μένουμε σε λόγια κι ευχές. Αγκαλιάστε και υποστηρίξτε 
τέτοιες προσπάθειες. Μην μασάμε την «καραμέλα» για τα 
παιδιά μας να τα κρατήσουμε κοντά στις παραδόσεις μας και 
τα ήθη και τα έθιμα μας, να υπάρχουν δεκάδες οργανισμοί 
με χιλιάδες δολάρια «αραχνιασμένα» σε ταμεία και να μην 
υπάρχει υλική βοήθεια για τέτοια υπέροχα αποτελέσματα. 
Βρήκα ευκαιρία να πω τα απωθημένα μου γιατί και λόγω ηλι-
κίας και λόγω τεράστιας εμπειρίας σε παροικιακά σε Καναδά 

και Αμερική ξέρω πολύ καλά που πονάμε σαν παροικία και 
που πρέπει να δίνουμε προσοχή ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ, μονο ΠΡΑΞΕΙΣ. 
Γιατί δεν υπάρχουν πλέον πολλοί με την πείραμ την αγάπη 
και το μεράκι να πραγματοποιήσουν το απραγματοποίητο 
όπως η ΝΑΝΣΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΥΛΩΝΑ.
Εύχομαι από την καρδιά μου σε αυτήν και στον ακούραστο 
σύζυγο της αλλά και συνεργάτη σε αυτή την προσπάθεια, 
κ. Χρήστο Αθανασόπουλο, στους εθελοντές, τους υπομο-
νετικούς γονείς που πιστεύουν αυτή την προσπάθεια και 
εμπιστεύονται τα βλαστάρια τους στην Νάνσυ, στους μεγα-
λύτερους ηθοποιούς του έργου που ερμήνευσαν επαγγελ-
ματικά χωρίς να είναι επαγγελματίες να συνεχίσουν με τον 
ίδιο παλμό.
Σταματάω γιατί είμαι ικανός να γράψω άλλες πέντε σελίδες... 
Ενθουσιάστηκα με αυτό που είδα και το καλύψαμε και σας το 
παρουσιάζουμε μαζί με την συνεργάτιδα μου Χριστιάνα Κιέ-
σκου. Θα το τελειώσω με μία λέξη. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΝΑΝΣΥ!

ΠΥΡΗΝΕΣ ΜΝΗΜΕΣ 1922 – 1942
ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΑΝΣΥΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – 

ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑ
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80 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ ΑΠΟ ΗΛΙΚΙΕΣ 4 ΕΩΣ …; 
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ ΚΑΙ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΚΑΝΑΝ 1300 

ΤΥΧΕΡΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ ΝΑ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΣΟΥΝ ΟΡΘΙΟΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

After a most exciting and rewarding weekend, 
the curtain came down for another successful KIPSELI THEATRE ARTS 

and MELISSAKIA productions of "Scorching Memories" 
and "The Peddler". 

CONGRATULATIONS TO ALL FOR MAKING MY DREAM A REALITY. 
You all worked so hard to bring to life a very significant chapter of 

our history. Who do you commend first? The amazing orchestra, the 
haunting voices, the actors, the dancers, our babies, the stage managers 

and production crew, the volunteers, the sponsors, our friends and 
supporters? ....... Thank you all for believing in our mission.... thank you 

for your presence and love. Thank you for giving me a reason to live! 
On behalf of all of us at Ekfrassi Performing Arts school of Greek Dance/
Theatre, our special thanks go to the Hellenic Heritage Foundation for 

being our production sponsor and to Mr. Thanassi Kourtessis and Hellas 
News for being our Media sponsor. 

Nancy Athan-Mylonas
Director/Choreographer
Ekfrassi Performing Arts
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«ΠΥΡΙΝΕΣ ΜΝΗΜΕΣ» Αξέχαστες στη μνήμη της ομογένειας
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Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ο Δρ. Γιάννης Φούντας 
και ο κ. Βασίλης Φάτσης έδωσαν το παρών

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης και ο κ. Χρήστος 
Αθανασόπουλος

Η κα Μαρίκα Αλεβιζιώτη 
και η κα Κασσιανή Νικηφορίδου

Ο πρόεδρος του «Ελληνικού Σπιτιού», κ. Γιάννης 
Φαναράς με την σύζυγο του Και η Πατ Αγραπίδης ήταν εκεί

Η κα Λούση Γρηγοριάδου 
και ο π. Χαρίδημος Σαρρής Η κα Γρηγοριάδου με την οικογένεια της Η καλλιτεχνική οικογένεια Χωματόπουλος Ο κύριος και η κυρία Βολονάκης

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης και ο κ. Τομ Μαστοράκος 

Ο κ. Τομ Μαστοράκος με την κοπέλα του, 
κα Νίτσα Ντόνη

Η κα Νάνσυ με την κα Ευγενεία, η 
οποία έχει καταγωγή από την Σμύρνη 

και δήλωσε συγκινημένη από την 
παράσταση ΠΥΡΗΝΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

Η κα Μπαλογιάννη με την κόρη της και την κα Νάνσυ 
Αθανασοπούλου-Μυλωνά

Η οικογένεια Κουτσουλιανού καμάρωσε το 
παιδί της επί σκηνής

Και η κα Έφη Τσάτσος είδε την παράσταση 
ΠΥΡΙΝΕΣ ΜΝΗΜΕΣ

Μεταξύ άλλων έδωσαν το παρών ο κύριος και η κυρία Κερογλίδη, η κα Ελένη Βοτέας 
και η κα Δέσποινα Γιαννοπούλου

Οι κυρίες Χριστοφορίδη και 
Σταματόπουλος

Μια επαγγελματική παράσταση με τα «Πιτσιρίκια» της Νάνσυ
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Γεράματα
Γεράσαμε. 
Πως πέρασαν τα χρόνια 
κανένας δεν κατάλαβε.
Τα νιάτα μας που πήγαν;
Που πέταξαν και έφυγαν 
μες της ζωής τη στράτα;

Στον καθρέπτη άμα κοιτάξεις
πρόσεξε να μην τρομάξεις
διότι γι’ αυτό π
ου θα αντικρίσεις
ίσως φίλε μου να κλάψεις.

Δεν θα δεις ωραία μάτια 
καστανά και γαλανά.
Τα ωραία πια τα χείλη 
δεν υπάρχουνε κι αυτά.

Εύχομαι να μην λυγήσεις.
Έχεις χρόνο για να ζήσεις,
μόνο να σκεφτείς καλά
έφτασες στα γηρατειά.

Πρέπει όλα να τ’ αλλάξεις, 
ελαττώματα παλιά
και να γίνεις ένας 
«γέρος» ή «γριά»
με αγάπη στην καρδιά.

Η αγάπη είναι ευλογία.
Να την πάρεις και μαζί
στην ζωή την αιώνια.

Penny Haloulos

Μάγισσα Ελλάδα
Ελλάδα είσαι μάγισσα

και πάντα μάγια κάνεις
σε όσους σε επισκεφθούν
το χώμα σαν πατήσουν
Ελλάδα μου να ξέρεις

δεν θα σε λησμονήσουν.

Ο ήλιος ψήνει το ψωμί
η θάλασσα είναι γαλάζια

και τι ωραία ομορφιά 
kρήβει η λέξη Ελλάδα!

Penny Haloulos
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ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ (Non-Profit Organizations)
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Επιμέλεια σύνταξης: Γεώργιος Καρύδης, CPA, CA, Επαγγελματίας Ορκωτός Λογιστής- Ελεγκτής

Α
πό τότε που τροποποιήθηκε ο Ο-
μοσπονδιακός Φορολογικός Νό-
μος του Καναδά, το έτος 1972, 
πολλά έχουν γραφτεί και συνεχί-

ζονται να γράφονται καθημερινώς για τις 
φορολογικές επιπτώσεις των κερδοσκο-
πικών οργανισμών και άλλων εταιρειών 
στον Καναδά. Αλλά δυστυχώς πολύ λίγα 
έχουν γραφτεί μέχρι σήμερα για την φορο-
λογία των κοινωφελών μη κερδοσκοπικών 
οργανισμών (Non-Profit Organizations) α-
πό τους οποίους η Ελληνική παροικία του 
Μόντρεαλ και του Καναδά γενικώτερα α-
ριθμεί κατά πολλές δεκάδες, πολλοί από 
τους οποίους κατέχουν σήμερα σημαντική 
κινητή και ακίνητη περιουσία.
Καιρός είναι, λοιπόν, για τους συμπατρι-
ώτες μας που υπηρετούν και ασχολούνται 
με τέτοιου είδους οργανισμούς να πλη-
ροφορηθούν σωστά και υπεύθυνα για τις 
φορολογικές υποχρεώσεις των οργανι-
σμών αυτών σύμφωνα με τους ομοσπον-
διακούς φορολογικούς νόμους αλλά και 
τους φορολογικούς νόμους της επαρχίας 
του Κεμπέκ και οι οποίοι δεν διαφέρουν 
από τους ομοσπονδιακούς φορολογικούς 
νόμους.
Όπως είχαμε γράψει και κατά το παρελ-
θόν, μέχρι πρόσφατα οι οργανισμοί αυτοί 
δρούσαν ειρηνικά και αθόρυβα, χωρίς 
καν να τους ενοχλήσει κανείς, πιστεύο-
ντας έτσι ότι βρίσκονται μακριά απο τα 
μάτια των αρμόδιων υπηρεσιών του Ομο-
σπονδιακού Υπουργείου Εθνικού Εισοδή-
ματος (Canada Revenue Agency) και της 
φορολογικής υπηρεσίας της επαρχίας του 
Κεμπέκ (Revenu Québec). Τα τελευταία 
όμως χρόνια με τις συνεχείς αναβαθμίσεις 
και εγκαταστάσεις ειδικών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, στις υπηρεσίες αυτές, τα 
πράγματα άρχισαν να αλλάζουν με απο-
τέλεσμα να είναι σε δυνατότητα σήμερα 
οι φορολογικές υπηρεσίες να γνωρίζουν 
για όλες τις δραστηριότητες των οργανι-
σμών αυτών. 
Φορολογικές Υποχρεώσεις Κοινωφε-
λών Οργανισμών
Ως γνωστόν, ο οιοσδήποτε ενσωματω-
μένος οργανισμός, νομικό πρόσωπο, 
(Incorporated), κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα ή μη, υποχρεούται σύμφωνα με τον 
ομοσπονδιακό και επαρχιακό φορολογικό 
νόμο, να υποβάλει, στις αρμόδιες φορολο-
γικές αρχές, ετήσια φορολογική δήλωση 
(Form Τ2 για την Ομοσπονδιακή εφορία 
και Form C17 για την εφορία του Κεμπέκ) 
εντός έξι μηνών από την λήξη του οικονο-
μικού έτους του. Εάν όμως ο οργανισμός 
αυτός λειτουργεί χωρίς την έκδοση μετο-
χικού κεφαλαίου και σκοπός του είναι κοι-
νωφελής και μη κερδοσκοπικός, τότε σύμ-
φωνα με τις γενικές διατάξεις του φορο-

λογικού νόμου απαλλάσσεται της φορο-
λογίας.
Επιπλέον, ένας κοινωφελής μη κερδοσκο-
πικός οργανισμός υποχρεούται να καταθέ-
σει και μια άλλη ειδική δήλωση πληροφο-
ριών (Form T1044), εάν:
α) Έλαβε ή δικαιούται να λάβει φορολογη-
τέα μερίσματα, τόκους, ενοίκια ή δικαιώ-
ματα συνολικού ύψους άνω των $ 10.000 
δολαρίων, ή 
β) Το σύνολο του ενεργητικού του οργανι-
σμού υπερβαίνει τις $ 200.000 δολάρια.
Μερικοί οργανισμοί, θεωρώντας ότι 
επειδή απαλλάσσονται της φορολογίας, 
αυτόματα απαλλάσσονται και από την 
υποχρέωση να υποβάλλουν τις απαιτού-
μενες φορολογικές δηλώσεις. Η αμέλεια 
αυτή των οργανισμών να υποβάλλουν τα 
προβλεπόμενα από την φορολογικό νόμο, 
έχει πρόσφατα προκαλέσει το άμεσο ενδι-
αφέρον των αρμόδιων φορολογικών υπη-
ρεσιών που άρχισαν να ενδιαφέρονται για 
τις δραστηριότητες των μη κερδοσκοπι-
κών οργανισμών και κατά πόσον οι δρα-
στηριότητες αυτές χαρακτηρίζονται μη 
κερδοσκοπικές .
Έτσι, επανεκδίδοντας ένα νέο οδηγό πλη-
ροφοριών με το οποίο διευκρινίζεται η 
θέση του υπουργείου σχετικά με την ερμη-
νεία και την εφαρμογή του φορολογικού 
νόμου περί των κοινωφελών και μή κερ-
δοσκοπικών οργανισμών.
Αν και μερικοί τέτοιου είδους οργανισμοί 
αντέδρασαν στο να παρέχουν τις σχετικές 
πληροφορίες όσον αφορά τις δραστηριό-
τητες τους, το ομοσπονδιακό υπουργείο 
φορολογίας εισοδήματος συνεχίζει εντα-
τικά να εξετάζει κάθε περίπτωση οργανι-
σμού του οποίου μερικές από τις δραστη-
ριότητες τις θεωρεί ότι δεν είναι μη κερδο-
σκοπικές και ως εκ τούτου δεν υπάγονται 
στις εξαιρέσεις περι φορολογίας εισοδή-
ματος και φόρου υπεραξίας (capital gains 
tax).
Ο Ορισμός Ενός Κοινωφελούς Μη Κερ-
δοσκοπικού Οργανισμού
Αλλά ας δούμε τι είναι στη κυριολεξία ένας 
κοινωφελής μη κερδοσκοπικός οργανι-
σμός σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο 
του Καναδά και του Κεμπέκ. Κάθε είδους 
σύλλογος ή οιονδήποτε άλλος οργανισμός 
νομικού δικαίου, ο οποίος συστάθηκε και 
λειτουργεί αποκλειστικά κα μόνον για σκο-
πούς που αποβλέπουν σε κοινωφελούς  
χαρακτήρα δραστηριότητες, θεωρείται 
από τον φορολογικό νόμο του Καναδά ως 
μη κερδοσκοπικός οργανισμός.
Βασική προϋπόθεση διατήρησης του μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρος ενός οργανι-
σμού είναι εφ’ όσον τα έσοδα του οργανι-
σμού αυτού δεν διατίθενται αποκλειστικά 
και μόνο στα μέλη του οργανισμού αλλά 

χρησιμοποιούνται γιά όφελος της ευρύτε-
ρης κοινωνίας γενικώτερα.
Οργανισμοί που μπορεί να συμπεριλη-
φθούν ή συμπεριλαμβάνονται στην κατη-
γορία αυτή είναι οι διάφοροι εθνικοτοπι-
κοί σύλλογοι και αδελφότητες, σχολικές 
ομοσπονδίες και σύλλογοι, σύλλογοι διά-
φορων άλλων επαγγελματιών ή εμπόρων, 
διάφοροι αθλητικοί όμιλοι ( clubs), συλλό-
γοι εργαζομένων κ.λ.π.
Στο σημείο αυτό, χρειάζεται να τονίσουμε 
ότι υπάρχει διαφορά στις φορολογικές 
επιπτώσεις μεταξύ των προαναφερθέ-
ντων απλών κοινωφελών μη κερδοσκο-
πικών οργανισμών και των εγκεκριμένων 
φιλανθρωπικών οργανώσεων ή ιδρυμά-
των (Registered Charities ή Foundations). 
Στούς οργανισμούς αυτούς, ύστερα από 
την ειδική αίτηση και μια πολύ λεπτομερή 
και δύσκολη διαδικασία εξέτασης από την 
ειδική υπηρεσία του Καναδικού υπουρ-
γείου εθνικού εισοδήματος, χορηγείται 
ένας ειδικός αριθμός άδειας λειτουργείας.
Η δεύτερη αυτή κατηγορία υπάγεται σε 
πολύ πιό περιορισμένες φορολογικές δια-
τάξεις από αυτές της πρώτης κατηγορίας 
μιάς και με τον χορηγηθέντα ειδικό αριθμό 
κάθε χρηματική δωρεά ή δωρεά αγαθών 
και με την έκδοση της ειδικής απόδειξης 
μπορούν οι δωρητές να επωφεληθούν με 
φορολογικές πιστώσεις στις φορολογικές 
τους δηλώσεις. Για αυτή τη κατηγορία των 
εγκεκριμένων οργανισμών (Registered 
Charities) θα ασχοληθούμε σε ένα από τα 
προσεχή άρθρα μας.
Ανάλυση των Φορολογικών Διατάξεων κι 
οι Επιπτώσεις τους
Τα κυρίως αίτια τα οποία προκάλεσαν τους 
αρμόδιους των υπουργείων της Όττάβας 
και του Κεμπέκ να αρχίσουν να στρέφουν 
την προσοχή τους στις διάφορες δραστη-
ριότητες των κοινωφελών αυτών οργανι-
σμών είναι τα εξής:.
Κατά πρώτον και κυριότερο παρουσιά-
στηκε και εξακολουθεί να παρουσιάζεται 
μεγάλη κατάχρηση των δικαιωμάτων περί 
φορολογικής απαλλαγής από του οργανι-
σμούς αυτούς.
Δεύτερον δε, πρόσφατα υπήρξαν αρκετές 
διαμαρτυρίες από διάφορες αντίστοιχες 
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις με το δικαιο-
λογητικό του άμεσου ή και έμμεσου αντα-
γωνισμού σε διάφορους τομείς όπως για 
παράδειγμα στην ενοικίαση αιθουσών ή 
και ακόμη στην ενοικίαση διαμερισμάτων 
κ.λ.π.
Σε περίπτωση ενός φορολογικού ελέγχου, 
τα στοιχεία για τα οποία οι φορολογικές 
υπηρεσίες θεωρούν ότι ένας οργανισμός 
είναι κοινωφελής και μη κερδοσκοπικός, 
μπορεί να υπαχθούν στις ακόλουθες τρείς 
κατηγορίες:

α) Εάν οι σκοποί και στόχοι ενός οργανι-
σμού είναι κερδοσκοπικοί ή όχι,
-Εδώ γίνεται ένας αναλυτικός έλεγχος στου 
κύριους σκοπούς για του οποίους ιδρύ-
θηκε ο οργανισμός αυτός, όπως για παρά-
δειγμα η άδεια λειτουργίας του οργανι-
σμού, οι εσωτερικοί κανονισμοί του, και 
τα πρακτικά αποφάσεων των γενικών 
συνελεύσεων του. Όλα αυτά, οι αρμόδιες 
φορολογικές υπηρεσίες τα θεωρούν ανα-
γκαία για να αποφασίσουν εάν πράγματι ο 
οργανισμός αυτός ή μέρος των δραστηρι-
οτήτων του οργανισμού αυτού δεν έχουν 
όλως-διόλου κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
β) Εάν σημαντικές δραστηριότητες ή μέρος 
αυτών είναι εμπορικές ή έχουν εμπορικό 
χαρακτήρα,
-Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των 
φορολογικών νόμων Οττάβας και Κεμπέκ, 
οι αρμόδιοι της υπηρεσίας ελέγχου έχουν 
το δικαίωμα να αποφασίσουν μονομερώς 
για οιανδήποτε δραστηριότητα ενός οργα-
νισμού εάν,
ι) Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται 
με την βάση του εμπορικού σκοπού, όπως 
παραδείγματος χάρη η ενοικίαση αιθου-
σών, διαμερισμάτων, τόκους από διάφο-
ρες προθεσμιακές καταθέσεις κ.λ.π.
ιι) Τα διάφορα αγαθά και υπηρεσίες που 
προσφέρονται από τον οργανισμό δεν 
περιορίζονται στα μέλη και τους δωρητές 
του αλλά προσφέρονται έναντι αμοιβής 
και σε όλο το κοινό γενικώρα.
ιιι) Εάν οι διάφορες δραστηριότητες του 
οργανισμού είναι αυτές καθ΄αυτές παράλ-
ληλες με αυτές των κερδοσκοπικών επι-
χειρήσεων δημιουργώντας έτσι ένα αντα-
γωνισμό. Κατά την γνώμη των αρμοδίων 
του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εθνικού 
Εισοδήματος (Canada Revenue Agency), 
εμπορικές δραστηριότητες θεωρούνται 
όλες όσες επιφέρουν κέρδος. Επίσης ένας 
κοινωφελής μη κερδοσκοπικός οργανι-
σμός δύναται να θεωρηθεί κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρος εάν οι δευτερεύουσες 
δραστηριότητες του είναι σημαντικές και 
έχουν κάποιο εμπορικό χαρακτήρα επιφέ-
ροντας κέρδη άσχετα με το εάν οι κύριες 
δραστηριότητες του οργανισμού είναι μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρος.
γ) Εάν τα κέρδη από τις μη εμπορικές δρα-
στηριότητες δεν διατίθενται σε συνεχή 
βάση, με μικρές εξαιρέσεις μόνο, για τους 
κοινωφελείς σκοπούς για τους οποίους 
έχει δημιουργηθεί ο οργανισμός αυτός,
- Η συνεχής συσσώρευση κερδών από 
πολλούς κοινωφελείς μη κερδοσκοπι-
κούς οργανισμούς είναι επίσης ένα μεγάλο 
πρόβλημα για τις φορολογικές αρχές του 
Καναδά και του Κεμπέκ.

Συνέχεια στην επόμενη έκδοση

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΙΚΗΣ «ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΒΗΜΑ»

Πράγματι τώρα που μεγαλώνω επικίνδυνα χαίρομαι να έρχομαι σε 
επαφή με άλλες ομογενειακές πολιτείες και να ενημερώνεστε για διά-
φορα θέματα από έγκριτους δημοσιογράφους όπως είναι ο επί δεκαε-

τίες φίλος-συνάδελφος, κ. Χρήστος Μανίκης. Το σημερινό κείμενο είναι 
έρευνα κι ενημέρωση που επιμελήθηκε ο ορκωτός λογιστή-ελεγκτής του 
Μόντρεαλ, κ. Γιώργος Καρύδης.
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Ε
ίναι γεγονός ότι όλες αυτές τις δεκαετίες ασχολούμε-
νος με την κάλυψη ομογενειακών εκδηλώσεων, μου 
δίνεται το δικαίωμα να κρίνω και να γράφω τι βλέπου-
με στις διοργανώσεις κορυφαίων κοινοτήτων σε Αμε-

ρική και Καναδά. Η κοινότητα του Ι.Ν. των Αγίων Παντελεή-
μονος, Άννης και Παρασκευής πραγματικά χρόνο με το χρόνο 
μεγαλώνει και δημιουργεί ένα φυτώριο παιδιών που πιστεύω 
ότι τα περισσότερα από αυτά θα συνεχίσουν και θα μεταλα-

μπαδεύσουν στα δικά τους παιδιά την ελληνική κουλτούρα 
και πολιτισμό (εύχομαι).
Βλέπω, λοιπόν, ότι σε αυτήν την κοινότητα υπάρχει ζήλος για 
αυτό. Από τον υπέροχο και ανθρώπινο Ιερατικό Προϊστά-
μενο, π. Οδυσσέα Δρόσσο, τον πρόεδρος κ. Γιάννη Ψύχο, το 
εξαίρετο Διοικητικό Συμβούλιο, τις κυρίες της Φιλοπτώχου 
που τρέχουν σαν μέλισσες να εξυπηρετήσουν του δεκάδες 
ενορίτες κι επισκέπτες, και φυσικά τους υπέροχους εθελοντές. 

Πως λοιπόν να μην γράφει κανείς καλά λόγια βλέποντας τα 
δεκάδες παιδιά να χορεύουν και να δίνουν ελληνικό χρώμα σε 
μια κατάμεστη αίθουσα 700και ατόμων; Μπράβο τους γιατί 
το να σταθώ στο καλό φαΐ, την υπέροχη ορχήστρα ΠΑΡΕΑ και 
το χορό θα αδικήσουμε το μεγάλο έργο, δηλαδή το να γεμί-
σεις και να ευχαριστήσεις 700 Έλληνες κι Ελληνίδες. Μπράβο 
σας, συνεχίστε το έργο σας, μεγαλώστε το και διαιωνίστε το. H 
HELLAS NEWS θα είναι πάντα εκεί! Και του χρόνου!

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 
ΑΝΝΗΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ

Ο πρόεδρος του Ι.Ν. των Αγιών 
Παντελεήμονος, Άννης και Παρασκευής, 

κ. Γιάννης Ψύχος

Τιμητική πλακέτα από το Δημαρχείο για τον Ι.Ν. 
παρέλαβαν από τον κ. Καρύγιαννη οι π. Οδυσσέας 

Δρόσσος, ο πρόεδρος, κ. Γιάννης Ψύχος και ο 
Αντιπρόεδρος, κ. Τεντ Βελούδος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης 
Καρύγιαννης

Η πρόεδρος της Μητροπολιτικής 
Φιλοπτώχου κα Σαπφώ Ρασσιά

Η κα Μαρία Αθανασούλα η οποία 
συντόνισε τις ομιλίες και παρουσίαζε 

το πρόγραμμα
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ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΜΕ 700 ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ CRYSTAL FOUNTAIN

Οι κύριοι Γιώργος Βλαχάκης και Νίκος 
Κυπραίος 

Η κα Δώρα Λιαγκάκη με την 
κόρη της

Η ορχήστρα ΠΑΡΕΑ

Το τραπέζι του κ. Νίκου Καραγεωργίου

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με την κα Ειρήνη 
Κίτσιος-Σιδέρη

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης 
με τον κ. Ανδρέα Μπουκάρα

Ο κ. Καραγεωργίου με τον κ. Κουρτέση
Οι πάτερ Οδυσσέας Δρόσσος και 

πάτερ Θεολόγος Δράκος

Οι π. Φανούριος και π. Θεολόγος
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Ο κύριος Ιωάννης και η κα Δώρα Λιαγκάκη με την κόρη τους, 
καθώς και η πρόεδρος της Μητροπολιτικής Φιλοπτώχου, κα Σαπφώ 
Ρασσιά, με τον κ. Θανάση Κουρτέση και τον κ. Νίκο Καραγεωργίου

Η κα Αγάπη Αβραάμ ήταν εκεί

Το τραπέζι της κα Αθανασούλας

Η κα Καλυψώ Λιούτας και η αντιπρόεδρος 
Κοζάνης, κα Νίτσα Αϊδόνη

Οι γλυκύτατες αδερφές κα Μαρία 
και κα Τούλα

Η παρέα του κ. Τσέτσεκα

Από το τραπέζι της παρέας του κ. Μιρκόπουλου Η παρέα του κ. Μιρκόπουλου

Το τραπέζι του Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Το τραπέζι της κα Έφης Κουτσούγερας

Ο ΙΕΡΕΑΣ π.ΔΡΟΣΣΟΣ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, 
Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΚΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
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Το τραπέζι με τους κ. Αθανάσιο και κα Πηνελόπη Σγουρός, κ. Νίκο και κα Μαρία Καλαντζής με τα παιδιά 
τους (Αθανασία, Πηνελόπη και Ελένη), κ. Φωκίωνας και Φωτεινή Ψώρας, η Μαρκέλα Ψώρας, ο πάτερ 

Χριστόφορος Κουλουλιάς με τη πρεσβυτέρα του Κυριακή με τα παιδιά τους (Ασιμήνα και Σωτήρης)

Το τραπέζι της κα Βάνγκου, προέδρου της Φιλοπτώχου του Ι.Ν. των Αγίων Παντελεήμονος, 
Άννης και Παρασκευής Η παρέα του κυρίου και της κυρίας Φραϊδάκη

Του τραπέζι του Ι.Ν. των Αγίων Κωνσταντίνου κι Ελένης Το τραπέζι του κ. Ανδρέα Μπουκάρα από το γνωστό European Poultry 

Το τραπέζι του κ. Βασίλη Νικολάου Το τραπέζι με την παρέα των κυρίων Κορομηλά, Κωνσταντάκου, Νικολακάκου και Κουλούρη

Το τραπέζι του κ. Λευτέρη Παραβάτη

Το τραπέζι του επίτιμου προέδρου του Ι.Ν. των Αγίων Παντελεήμονος,Άννης και Παρασκευής Το τραπέζι από τον Ι.Ν. του Προφήτη Ηλία 

ΠΗΡΑΝ ΑΡΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ
ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥΣ
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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

Καρνάγιο στην Αίγινα το 1940

Εκκλησία στην Σαντορίνη μετά τον σεισμό του 1956

Kυψέλη, Φωκίωνος Νέγρη, 1959

Το Κεφαλάρι στην Κηφισιά 

Φράγμα του Μαραθώνα - Για την κατασκευή του έργου εργάστηκαν συνολικά 
περίπου 900 εργάτες

Σεπτέμβρης ή Τρυγητής στη Ραψάνη το 1973

Σπιτάκι στην Ύδρα το 1967

Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου, φωτογραφία Οδυσσέα Φωκά, 
περίπου 1900, αρχείο Εθνικής Πινακοθήκης- Μουσείου Α. Σούτζου

Σκύρος 1937, ζωέμποροι στο Πόρτο Λινάρια
Η Λεωφόρος Συγγρού στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια.
Διακρίνεται στο βάθος η Ακρόπολις και ο Λυκαβηττός
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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

ZHTEITAI KYΡΙΟΣ ή ΚΥΡΙΑ
ΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ & ΜΠΟΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΒΟΛΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΤΗΛ ΣΤΟ 647.718.8012
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Ο 
Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε τη χορήγηση βοήθειας ύ-
ψους 53 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων προς τον λαό της Βενεζουέλας «Σή-
μερα, ο Καναδάς ανακοινώνει (μια βοήθεια) 53 εκατ. δολαρίων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις πιο επείγουσες ανάγκες των Βενεζουελάνων επί του εδάφους, 

κυρίως των σχεδόν τριών εκατομμυρίων προσφύγων», δήλωσε ο Τριντό στην ομιλία του 
κατά την έναρξη των συζητήσεων της συνόδου, όπου συμμετέχουν περίπου δέκα λατινοα-
μερικανικές χώρες της Ομάδας της Λίμα καθώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση. «Το βασικό τμήμα αυτών των κεφαλαίων θα κατευθυνθεί σε αξιόπιστους εταίρους 
και σε γειτονικές χώρες, για να τις βοηθήσουν να υποστηρίξουν τη Βενεζουέλα και τους Βε-
νεζουελάνους», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός του Καναδά.

Ο 
πρωθυπουργός Justin Trudeau 
αρνείται ότι το γραφείο του άσκη-
σε πίεση στην πρώην Γενική Ει-
σαγγελία, Jody Wilson-Raybould, 

ώστε το SNC-Lavalin να αποφύγει την ποι-
νική δίωξη και ότι η μετακίνηση της από το 
Υπουργείο συνέβη για αυτό το λόγο. Ο κα-
τασκευαστικός κολοσσός του Κεμπέκ αντι-
μετωπίζει νομικά προβλήματα όσον αφο-
ρά τους  ισχυρισμούς ότι πλήρωσε εκατομ-

μύρια δολάρια σε δωροδοκίες για να πάρει 
κυβερνητικές επιχειρήσεις στη Λιβύη, κά-
τι που αποτελεί έγκλημα βάσει του καναδι-
κού νόμου. Ως Γενική Εισαγγελέας η Wilson-
Raybould θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτω-
πη με την εταιρεία και θα ζητούσε μία συμ-
φωνία στην οποία η εταιρεία θα ομολογού-
σε πως ναι μεν κάποιοι υπάλληλοι της προέ-
βησαν στην πράξη, ωστόσο, η εταιρεία  δεν 
θα έφερε καμία ευθύνη για αυτές. 

Τ
ο γύρο του διαδικτύου κάνει η εί-
δηση ότι μια γυναίκα έκλεψε μια 
πιστωτική κάρτα στο St. John, 
Newfoundland και την χρησιμο-

ποίησε για να αγοράσει ένα λαχείο, το ο-
ποίο και κέρδισε. Η γυναίκα πήγε να ει-
σπράξει τα κέρδη ύψους 50.000 δολαρί-
ων, ωστόσο συνελήφθη για την κλοπή της 
πιστωτικής. Ένας άνδρας δήλωσε την Τε-
τάρτη (30/01) στην Αστυνομία πως το πορ-
τοφόλι του είχε κλαπεί. Αργότερα έμαθε 
πως οι πιστωτικές του κάρτες είχαν χρησι-
μοποιηθεί για διάφορες αγορές στην πόλη 
Paradise και μία από αυτές ήταν το τυχερό 
λαχείο. Μετά τη σύλληψη της 33χρονης το 
Ίντερνετ διχάστηκε σχετικά με το ποιος... 
πρέπει να πάρει τα χρήματα. Σύμφωνα με 
το RT, κανείς από τους δύο καθώς η εται-
ρεία που διαχειρίζεται τα λαχεία δήλωσε 
πως δίνει τα χρηματικά έπαθλα μόνο σε 
όποιον έχει κάνει «νόμιμη αγορά». Αυτό 
σημαίνει ότι τα 50.000 δολάρια πιθανό-
τατα θα μεταφερθούν απευθείας στα μελ-
λοντικά τζάκποτ. Η γυναίκα αντιμετωπίζει 
τώρα δύο κατηγορίες για την κατοχή κλεμ-
μένης πιστωτικής κάρτας και πέντε κατη-
γορίες για απάτη.

O Trudeau αρνήθηκε ότι μετακίνησε 
την πρώην Υπ. Δικαιοσύνης επειδή δεν 
ενέδωσε στις πιέσεις να αποσύρει την 
μήνυση κατά του SNC-Lavalin 

Κέρδισε 50.000 δολάρια σε λαχείο που 
αγόρασε με κλεμμένη πιστωτική

Οι Καναδοί διπλωμάτες που 
αρρώστησαν στην Αβάνα μηνύουν 

την Οττάβα

Α
ποζημίωση ύψους 21 
εκατομμυρίων δολα-
ρίων ζητούν οι καναδοί 
διπλωμάτες που αντι-

μετώπισαν προβλήματα υγείας 
στην πρεσβεία του Καναδά στην 
Αβάνα σε μήνυσή τους προς την 
Οττάβα. Οι καναδοί διπλωμάτες 
που αντιμετώπισαν προβλήματα 
υγείας ενώ δούλευαν στην πρε-
σβεία στην Κούβα μηνύουν την 
Οτάβα και ζητούν 21 εκατομμύ-
ρια δολάρια αποζημίωση σύμ-
φωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό 
της CBC. Οι διπλωμάτες και οι 
οικογένειές τους, 14 άτομα συνο-
λικά, κατηγορούν την κανα-
δική κυβέρνηση ότι καθυστέ-
ρησε αν τους απομακρύνει από 
την Αβάνα και να τους παρέχει 
ιατρική περίθαλψη. Οι διπλω-
μάτες υποστηρίζουν ότι συνεχί-
ζουν να αντιμετωπίζουν προβλή-
ματα υγείας, παρά το γεγονός ότι 
έχουν επιστρέψει στον Καναδά 
εδώ και 18 μήνες. 

Ο Καναδάς στέλνει 53 εκατ. 
δολάρια στον λαό της Βενεζουέλας
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LIFE

Anna Katharina: 
έργο τέχνης

Η Anna Katharina 
δεν είναι ένα απλό 
μοντέλο.

Είναι ένα κορίτσι 
που πριν ασχοληθεί 
με το μόντελινγκ, 
σπούδασε Ιστορία 
της Τέχνης στο 
πανεπιστήμιο του 
Όρεγκον. Και 
όσοι βλέπουν τις 
φωτογραφίες της 
στο Instagram, 
συμφωνούν ότι και η 
ίδια είναι ένα… έργο 
τέχνης!

Τα πληθωρικά 
προσόντα και κυρίως 
το εντυπωσιακό της 
μπούστο, είναι τα 
δυνατά της χαρτιά, 
ενώ πολλοί την 
χαρακτηρίζουν ως 
τη «σεξοβόμβα του 
Instagram».



LIFE54 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

8 Φεβρουαρίου 2019
www.hellasnews-radio.comGOSSIP

Ο 
D j  P i t s i 
π ο υ  τ ο ν 
β ρ ίσ κο υ -
με στην εκ-

πομπή της Κατερίνας 
Καινούριου και πραγ-
ματικά κλέβει και την 
παράσταση αρκετές 
φορές αλλά και αρ-
κετά γυναικεία βλέμ-
ματα.  Ο DJ Pitsi (κα-
τά κόσμον Νίκος Πα-
τσιαρίκας) γεννήθηκε 
στη Στουτγκάρδη και 
μεγάλωσε στο Λιτό-
χωρο Κατερίνης. Σε η-
λικία 18 ετών μετακό-
μισε στη Θεσσαλονίκη 
όπου σπούδασε ηχο-
ληψία και μουσική τε-
χνολογία και, μετά τις 
σπουδές του, εγκατα-
στάθηκε στην Αθήνα. 
Ο πιο θετικός DJ, που 
ανήκει στο δυναμικό 
της Panik Records, δεν 
διστάζει στις εμφανί-
σεις του να αφήσει για 
λίγο τα decks να χορέ-
ψει με τον κόσμο.

Η Ειρήνη Στεριανού 

επέστρεψε στη ...σέξι 

εικόνα της

Την Ειρήνη Στεριανού, τη γνω-
ρίσαμε μέσα από το reality 
μοντέλων, GNTM, όπου κατά-
φερε να ξεχωρίσει. Βεβαίως 
όλοι θυμόμαστε την στιγμή 
που της ανακοίνωσαν πως 
θα πρέπει να αποχωριστεί τα 
μακριά της μαλλιά, καθώς οι 
κριτές και οι hair specialists 
την ήθελαν με «αγορέ» μαλλί, 
προκειμένου να αναδειχθούν 
τα έντονα χαρακτηριστικά της.

O 20χρονος που 

έκλεψε την καρδιά της 

Τραϊάνας Ανανία

Η Τραϊάνα Ανανία, βρίσκε-
ται σε μια από τις καλύτερες 
περιόδους της ζωή της αφού 
όπως φαίνεται ο έρωτας της 
έχει χτυπήσει την πόρτα εδώ 
και λίγο καιρό. Σύμφωνα με 
δημοσίευμα της εφημερί-
δας Real Life, η ηθοποιός και 
τραγουδίστρια είναι ερωτευ-
μένη με τον κατά εννιά χρόνια 
μικρότερό της , Γιώργο Γκρο-
πάι, ο οποίος είναι kickboxing 
και μένει μόνιμα στον Βόλο.

Η Μαρία Κορινθίου πλησιά-
ζει τα 40 και έχει αρχίσει ν’ 
αγχώνεται.

Η ηθοποιός πήγε καλεσμένη 
στην εκπομπή «Έλα χαμο-
γέλα» και την ρώτησαν για 
τον μεγαλύτερό της φόβο και 
εκείνη αναφέρθηκε στην ηλι-
κία της. Μπορεί, οι γυναίκες 
ν’ αποφεύγουν να λένε την 
ηλικία τους, αλλά αυτό δεν 
ισχύει για την Μαρία Κοριν-
θίου, η οποία είναι ακομπλε-
ξάριστη.

Αυτός είναι ο Dj που κλέβει 
τα βλέμματα

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου 
έκοψε ή δεν έκοψε μόνη της τα 
μαλλιά της;

Μαρία Κορινθίου: 

Η κρίση των… 40!

Τ
ον τελευταίο καιρό φήμες κάνουν λόγο 
πως η Ιωάννα Μπέλλα είναι σε σχέση 
με τον Γιώργο Σαλταπήδα. Η Σταρ Ελλάς 
2018, μίλησε στα Παραπολιτικά και για 

πρώτη φορά διέψευσε τις φήμες, τονίζοντας πως 
είναι δύο καλοί φίλοι. «Με τον Γιώργο είμαστε 
κολλητοί. Δεν ισχύουν αυτά που γράφονται. Δεν 
παίζει τίποτα. Είμαστε φίλοι. Μου χρεώνουν συ-
νέχεια σχέσεις, αλλά δεν ισχύει τίποτα. Δεν έχω 
σύντροφο αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Αν είναι 

να έρθει κάτι στη ζωή μου, ας έρθει», τόνισε.
Η Ιωάννα Μπέλλα αναφέρθηκε και στα επαγ-
γελματικά της, αποκαλύπτοντας τις δουλειές που 
έχει για το επόμενο διάστημα, αλλά και ότι θα 
φύγει για Αμερική: «Φεύγω στις11 Φεβρουα-
ρίου για Ισπανία για μια καμπάνια με μαγιό, στη 
συνέχεια στο Λονδίνο θα πάω να περπατήσω σε 
μια εβδομάδα μόδας, μετά Εβδομάδα Μόδας 
στο Μιλάνο και το καλοκαίρι θα φύγω για Αμε-
ρική».

Ιωάννα Μπέλλα: Δεν έχω σχέση με τον 
Γιώργο Σαλταπήδα 

Κ
αι ροζ και καρέ. 
Ο λόγος για την 
Πηνελόπη Ανα-
σ τασοπούλου 

και τα μαλλιά της τα ο-
ποία όπως αποκάλυψε τα 
έκοψε μόνη της.
Τώ ρ α  β έ β α ι α  δ ε ν 
ξέρουμε αν τα έκοψε 
πραγματικά ή αν πειρα-
ματίζεται και φωτογρα-
φίζεται στην κάμερα έχο-
ντάς τα πιασμένα. Η γνω-
στή ηθοποιός που ζει την 
απόλυτη οικογενειακή 
ευτυχία καθώς έγινε για 
δεύτερη φορά μαμά είναι 
γνωστό πως πειραματίζε-
ται με την εμφάνισή της.
Βρίσκει μέσα σε όλες τις 
υποχρεώσεις που έχει 
να φροντίζει και τον 
εαυτό της. Πριν από λίγες 
μέρες είχε ενημερώσει 
τους διαδικτυακούς της 
φίλους ότι με σκληρή 
γυμναστική προσπαθεί 
να χάσει τα κιλά που είχε 
πάρει στην εγκυμοσύνη 
της.
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H 
Ε λ λ ηνο αμε ρι -
κανίδα Amanda 
Trivizas είναι η 
νέα σ ταρ του 

Instagram.
Με μόνο 93 αναρτημένες 
φωτογραφίες στο λογαρια-
σμό της στο Instagram, έχει 
καταφέρει να την ακολου-
θήσουν περισσότεροι από 
300 χιλιάδες που χαζεύ-
ουν της φωτογραφίες της με 
εσώρουχα ή τα κομψά μπι-
κίνι που επιλέγει.
H ίδια έχει δηλώσει: «Ξεκι-
νώντας από το 2018, εργαζό-
μουν ως barwoman σε ένα 
εστιατόριο που κανείς δεν 
είχε ακούσει ποτέ, και δεν 
ήμουν ικανοποιημένη από 
αυτό που έκανα στη ζωή μου. 
Είχα λιγότερους από 10 χιλιά-
δες followers. Είχα κάνει μερι-
κές φωτογραφήσεις που μου 
δημιούργησαν πάθος για να 
να ασχοληθώ με το μόντε-
λινγκ».

Τ
ο Instagram είναι 
σήμερα η πιο hot 
πλατφόρμα social 
media και οι διάση-

μοι celebrities δίνουν καθη-
μερινά το παρών με υλικό α-
πό την καθημερινότητα, τις 
σκέψεις και τη ζωή τους. Α-
κριβώς, όμως, επειδή οι fans 
των celebrities σπεύδουν να 
γίνουν και followers στους 
προσωπικούς τους λογαρια-
σμούς, οι διάσημοι αποκτούν 
τη δύναμη να προωθούν προ-
ϊόντα από συνεργαζόμενες με 
αυτούς εταιρίες, χρεώνοντας 
-φυσικά- το αντίτιμο που τους 
αντιστοιχεί. Τέτοιου είδους δι-
αφημιστικές αναρτήσεις, ό-
μως, πρέπει να συνοδεύονται 
με «#ad», «#sponsored» και 
«#paidpartnership» για να ε-
νημερώνεται το κοινό περί τί-
νος πρόκειται. Ο κυβερνητι-
κός οργανισμός Competition 
and Markets Authority ενημέ-
ρωσε όσους celebrities παρα-
βαίνουν τον νόμο να συμπερι-
λαμβάνουν τα παραπάνω στις 
αναρτήσεις τους, διαφορετι-
κά ενδέχεται να έρθουν αντι-
μέτωποι με δικαστική κλήση, 
ακόμη και να καταλήξουν σε 
ποινή διετούς φυλάκισης. 

Το Instagram απειλεί με φυλάκιση 
τους αγαπημένους σου celebrities

Α
ν μιλάμε για 
ιταλικό τα-
μ π ε ρ α μ έ -
ντο, τότε η 

Cristina Buccino σίγου-
ρα το διαθέτει. Μαζί με 
μία μοναδική φινέτσα 
που την κάνει να ξεχω-
ρίζει.

Η εκρηκτική Ιταλίδα με 
το εντυπωσιακό κορμί 
συνεπαίρνε ι με την  
ομορφιά της. Μια ματιά 
στο λογαριασμό της στο 
Instagram αποδεικνύει 
γιατί ενθουσιάζει τους 2,3 
εκατ. followers της.

Η Ελληνοαμερικανίδα που 
ψάχνουν όλοι στο Instagram

Το σέξι μοντέλο που 
“μάγεψε” τον Βεράτι!

Τ
α 27α γενέθλιά του γιόρτασε το 
βράδυ της Δευτέρας ο Νεϊμάρ και 
για μία ακόμα χρονιά φρόντισε 
να το κάνει με εντυπωσιακό τρό-

πο, διοργανώνοντας ένα πάρτι με εκλε-
κτούς καλεσμένους από το χώρο του πο-
δοσφαίρου αλλά και της σόου μπιζ.
Όλοι τους πέρασαν ένα αξέχαστο βράδυ 
χάρη στα διάφορα happenings που είχε 
ετοιμάζει ο σούπερ σταρ της Παρί Σεν 

Ζερμέν, ωστόσο εκείνος που έκλεψε 
την παράσταση δεν ήταν άλλος από τον 
Μάρκο Βεράτι.
Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η γαλλική 
εφημερίδα “La Parisien”, o Ιταλός διε-
θνής μέσος πήγε σόλο στο πάρτι και 
έφυγε με εκλεκτή παρέα, καθώς ανα-
πτύχθηκε άμεσα ένα ειδύλλιο με το διά-
σημο μοντέλο της Victoria’s Secret, την 
23χρονη Σιντί Μπρουνά.

Η Cristina Buccino είναι άκρως 
αποκαλύπτική
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 Η Αλεξανδρούπολη και η γύρω 
περιοχή του Έβρου, αποτελούν 
σημαντικούς τουριστικούς 
προορισμούς της χώρας με έντονο 
ενδιαφέρον και πολλά αξιοθέατα και 
ομορφιές.

Ε
υρισκόμενη σε ένα κομβικό σημείο 
μεταξύ Ελλάδας, Ευρώπης και των 
χωρών της Μεσογείου, της Ασίας 
και της Παρευξείνιας ζώνης, η Αλε-

ξανδρούπολη ( http://bit.ly/jPDorf ) κατέ-
χει ηγεμονική θέση στο γεωγραφικό χώρο 
της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Η πρωτεύουσα του Έβρου είναι μια πόλη 
που φέρνει στη μνήμη το μακρινό χθες και 
την ομορφιά του σήμερα, με το λιμάνι και 
το σιδηροδρομικό σταθμό της να αποτε-
λούν σημαντικά κέντρα του εμπορίου και 
με μέρη που δίνουν τη δυνατότητα συν-
δυασμού του θαλάσσιου τουρισμού, του 
ιαματικού τουρισμού και του οικοτουρι-
σμού. Με προσεγμένο ρυμοτομικό σχέ-
διο, σύγχρονα κτίρια και πλούσια αγορά, 
η Αλεξανδρούπολη είναι μια σύγχρονη 
μεγαλούπολη που έχει παράλληλα δια-
τηρήσει τα πλεονεκτήματα της ακριτικής 
επαρχίας.
Οι παραθαλάσσιοι αλλά και οι ορεινοί 
οικισμοί του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
προσφέρουν στους επισκέπτες τους δια-
δρομές μοναδικής, φυσικής ομορφιάς, 
ενώ κοντά στην πόλη βρίσκεται το δάσος 
της Δαδιάς και το Δέλτα του Έβρου, αλλά 
και τα ιαματικά λουτρά Τραϊανούπολης.
Η… ψυχή της πόλης είναι φυσικά το παρα-
λιακό της μέτωπο, το μέρος όπου επισκέ-
πτες και κάτοικοι κάνουν την βόλτα τους 
και απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης, 
αγναντεύοντας την θάλασσα και τα καρά-
βια που ταξιδεύουν προς το νησί της 
Σαμοθράκης. Εκεί βρίσκεται και το σήμα 
κατατεθέν της παραλίας και του λιμανιού, 
ο φάρος, που χτίστηκε το 1880 και φτά-
νει τα 27 μέτρα. Οι τουρίστες μπορούν 
να επισκεφτούν το εσωτερικό του και να 
ανέβουν τα περίπου 100 σκαλοπάτια του, 
κάθε φορά που εορτάζεται η Ναυτική 
Εβδομάδα.
Στα ανατολικά της πόλης, στην τοποθε-
σία Πλατανόνοπος Μαΐστρου, σε ένα σύγ-
χρονο κτίριο εναρμονισμένο πλήρως με 
το φυσικό περιβάλλον, βρίσκεται το Μου-
σείο Φυσικής Ιστορίας της Αλεξανδρού-
πολης ( http://mfia.alexpolis.gr/ ), με πλη-
ροφορίες για τα οικοσυστήματα της περι-
οχής και όλης της Ελλάδας. Στην Αλεξαν-
δρούπολη υπάρχει επίσης εκκλησιαστικό 
μουσείο ( www.imalex.gr/museum.el.aspx 
), που στεγάζεται σε ένα όμορφο νεοκλα-
σικό κτίριο του 1909 και είναι αφιερω-
μένο στην εκκλησιαστική παράδοση και 
την ιστορία της Ανατολικής και Βόρειας 
Θράκης, αλλά και Εθνολογικό Λαογραφικό 
Μουσείο ( www.emthrace.org/ ), για τη 
μελέτη, την προβολή και την προώθηση 
του πολιτισμού της Θράκης.
Βόρεια της Αλεξανδρούπολης, 17 χιλιό-
μετρα μακριά, κοντά στο χωριό Άβαντας, 
βρίσκεται το εντυπωσιακό σπήλαιο των 

Αγίων Θεοδώρων, στο εσωτερικό του 
οποίου έχει διαμορφωθεί παρεκκλήσι με 
κτιστό εικονοστάσιο που θυμίζει τις σπη-
λαιώδεις εκκλησίες της Καππαδοκίας και 
περίτεχνες βυζαντινές αγιογραφίες.

Πέρασμα από το φάρο
Κάθε πόλη έχει το σήμα κατατεθέν της. 
Η Αλεξανδρούπολη έχει τον επιβλητικό 
φάρο στο λιμάνι, ο οποίος, μάλιστα, ανα-
γνωρίστηκε ως μνημείο πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς το 2013. Το ύψος του είναι 27 
μέτρα από τη μέση στάθμη της θάλασσας 
και 18 μέτρα από το έδαφος, ενώ αποτε-
λείται από 6 ορόφους και για να φτάσει 
κανείς στην κορυφή του πρέπει να ανέ-
βει 98 σκαλοπάτια και έξι μεγάλα πλα-
τύσκαλα. Στην κορυφή του βρίσκεται ο 
θάλαμος του φανού και έχει τρεις λευκές 
αναλαμπές κάθε 15 δευτερόλεπτα, απλώ-
νοντας τη φωτεινή του δέσμη σε από-
σταση περίπου 44 χιλιομέτρων. Ο φάρος 
δεσπόζει στο λιμάνι από την 1η Ιουνίου 
1880 και σίγουρα θα κερδίσει την προ-
σοχή σας, ειδικά αν πιείτε τον καφέ σας 
στον παραλιακό δρόμο.

Επίσκεψη στο Εθνολογικό Μου-
σείο Θράκης
Στη βόλτα σας στα μονοπάτια του κέντρου 
της πόλης θα βρείτε και το Εθνολογικό 
Μουσείο Θράκης, το οποίο αξίζει το 
χρόνο σας. Στεγάζεται σε ένα πέτρινο 
νεοκλασικό στην οδό 14ης Μαΐου 63 και 
θα σας συστήσει το λαϊκό πολιτισμό του 
νομού μέσα από ενδυμασίες και κεφα-
λοδέματα, χάλκινα και πήλινα αντικεί-
μενα, εργόχειρα, γεωργικά εργαλεία και 
άλλα εκθέματα που χρονολογούνται από 
τα τέλη του 17ου αιώνα ως τις αρχές του 
20ου. Εκτός των εκθεμάτων, το Μου-
σείο διοργανώνει συχνές εκδηλώσεις τις 
οποίες μπορεί να βάλετε στο πρόγραμμά 
σας, αρκεί να ενημερωθείτε γι’ αυτές από 
το site του. http://www.emthrace.org/

Παραλίες
Παρότι σημαντικό αστικό κέντρο της 
βόρειας Ελλάδας, η Αλεξανδρούπολη 

προσφέρει σε κοντινή απόσταση από την 
πόλη, όμορφες παραλίες και παραθαλάσ-
σιους οικισμούς.
Σε 25 χιλιόμετρα ακτογραμμής εκτείνονται 
παραλίες που ικανοποιούν όλα τα γούστα, 
αμμώδεις και βραχώδεις, πολύβουες και 
οργανωμένες, από το Δέλτα του Έβρου 
μέχρι τη ζώνη της αρχαίας Μεσημβρίας.
Η ακτή του ΕΟΤ, βραβευμένη με γαλάζια 
σημαία, είναι η πλησιέστερη στην πόλη, 
ενώ τα Κόκκινα Βράχια με τους μικρούς 
γραφικούς ορμίσκους και το Δελφίνι με 
την απέραντη αμμουδιά είναι παραλίες 
ιδανικές για κοντινές αποδράσεις.
Περίπου 15 χιλιόμετρα δυτικά της Αλε-
ξανδρούπολης βρίσκεται η Μάκρη, με 
τους απέραντους ελαιώνες που φτάνουν 
μέχρι τη θάλασσα, τα βαθιά νερά και τις 
πεντακάθαρες παραλίες, ψαροταβέρνες 
και ουζερί και με μαγευτική θέα στη Σαμο-
θράκη. Λίγο πιο πέρα, η κοσμική Αγία 
Παρασκευή προσφέρεται για θαλάσσια 
σπορ, καφέ και ποτό.
Κατευθυνόμενοι δυτικά προς της Μεσημ-
βρία, σταματήστε στο Σκορπιό, μια λιγό-
τερο γνωστή, πεντακάθαρη παραλία, ιδα-
νική για ψάρεμα. Πολύ κοντά της βρίσκε-
ται και η Αρχαία Μεσημβρία, κάτω από τον 
αρχαιολογικό χώρο, όπου το μπάνιο απα-
γορεύεται καθώς η μισή αρχαία πόλη βρί-
σκεται κάτω από τη θάλασσα, σαν ένα είδος 
υποθαλάσσιου αρχαιολογικού πάρκου.

Οικολογικό ενδιαφέρον και Ε-
θνικά Πάρκα
Ο Νομός Έβρου δίνει την ευκαιρία στον 
επισκέπτη για ποικίλες οικοτουριστικές 
δραστηριότητες, ιδιαίτερα στους υδρο-
βιότοπους του νομού, Δάσος Δαδιάς και 
Δέλτα Έβρου.
Το πρώτο αποτελεί έναν από τους σημα-
ντικότερους βιότοπους της Ευρώπης και 
βρίσκεται κοντά στο Σουφλί, αποτελώ-
ντας από το 1980 προστατευόμενη περι-
οχή. Προσφέρει καταφύγιο για πολλά είδη 
πουλιών καθώς και άλλων ειδών χλωρί-
δας και πανίδας της Βαλκανικής, της Ασίας 
και της Ευρώπης και καλύπτει τις νοτιοα-
νατολικές λοφώδεις απολήξεις της Ροδό-

πης.
Νοτιότερα εκτείνεται το Δέλτα του ποτα-
μού Έβρου ( www.evros-delta.gr και 
www.deltaevrou.gr ), ένας πολύ σημαντι-
κός υγρότοπος, που προστατεύεται από 
την σύμβαση Ramsar. Εκεί βρίσκουν κατα-
φύγιο και τροφή χιλιάδες πουλιά όλες τις 
εποχές του χρόνου, ενώ η περιοχή έχει 
σημαντική αξία για την αλιεία, την κτηνο-
τροφία, τη γεωργία, το κλίμα, την προστα-
σία από τις πλημμύρες, την εκπαίδευση, 
την αναψυχή και τις επιστήμες.

Η ακριτική Παναγία Κοσμοσώ-
τειρα
Δίπλα στη γέφυρα που χαράζει τα σύνορα 
Ελλάδας-Τουρκίας, η αρχιτεκτονική συνα-
ντά την πίστη στο μοναδικό ναό της Πανα-
γίας της Κοσμοσώτειρας. Το σημαντικό 
εκκλησιαστικό μνημείο βρίσκεται στις 
Φέρες (αρχαία Βήρα), μαζί με τα λιγοστά 
ερείπια της ομώνυμης μονής. Χτίστηκε 
στα μέσα του 12ου αιώνα και αποτελεί 
λαμπρό δείγμα βυζαντινής ναοδομίας – 
και φυσικά σημαντικό αξιοθέατο της περι-
οχής.

Τα λουτρά της Τραϊανούπολης
Η Τραϊανούπολη χτίστηκε στις αρχές του 
2ου αιώνα μ.Χ. από τον αυτοκράτορα 
Τραϊανό, κοντά στην Εγνατία οδό. Οι θερ-
μές ιαματικές πηγές ήταν ο βασικός πόλος 
έλξης πληθυσμού ήδη από την αρχαιό-
τητα. Μάλιστα, από το λόφο του Αγ. Γεωρ-
γίου που βρίσκεται δίπλα στα λουτρά, 
μπορεί κανείς να απολαύσει το Δέλτα του 
Έβρου.
Τα νερά των λουτρών της Τραϊανούπο-
λης έχουν αναγνωριστεί για τη θεραπευ-
τική τους ιδιότητα και είναι κατάλληλα 
για λουτροθεραπεία, ποσιθεραπεία και 
εισπνοθεραπεία, για να αντιμετωπιστούν 
χρόνιες ρευματοπάθειες και εκφυλιστι-
κές εκβάσεις τραυμάτων, γυναικολογικές 
παθήσεις, νευραλγίες, αλλεργικές δερμα-
τοπάθειες, παθήσεις ουροφόρων οδών 
νεφρών, ήπατος, χολής, φλεγμονές του 
αναπνευστικού συστήματος ή των ανα-
πνευστικών οδών.

Αλεξανδρούπολη: σταυροδρόμι λαών και ομορφιάς
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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

Μπούτια 
γαλοπούλας
στο φούρνο

Άρωμα Κουζίνας
ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ

ΥΛΙΚΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
 ª 1. Προθερμαίνετε το φούρνο στους 380*F.Πλενεται με λίγο ξύδι τα μπούτια τα 

ξεβγαζεται και τα βαζετε στο ταψί και καρφώνεται το σκόρδο σε διάφορα σημεία. Αλα-
τοπιπερώνετε απ’ όλες τις μεριές.

 ª 2. Ανακατεύετε ελαφρά τη μουστάρδα με το μέλι και τους χυμούς και αλειφε-
ται τα μπούτια και προσθέτει τις πατατες.Περιχύνετε το φαγητό με το ελαιόλαδο και το 
μείγμα μελιού-μουστάρδας που περίσσεψε. Πασπαλίζετε με δενδρολίβανο.

 ª 3. Σκεπάζετε καλά με αντικολλητικό χαρτί και ψήνετε τη γαλοπούλα στους 350*F 
περίπου 2 ώρες. Πάρτε λίγο ζουμί του φαγητού με λίγο κορν φλάουρ η αλευρι και φτιά-
χνετε πηχτή σάλτσα εάν θέλετε ή απλώς περιχύνετε τα μπούτια και τις πατάτες με τη 
δικη του σάλτσα.

 ª 2 μπούτια γαλοπούλας ολόκληρα 
 ª 1-2 σκελίδες σκόρδο 
 ª χυμός 1 πορτοκαλιού
 ª χυμός 1 λεμονιού
 ª 1 γεμάτη κουταλιά της σούπας μέλι
 ª 1 γεμάτη κουταλιά της σούπας μου-

στάρδα
 ª λίγο δενδρολίβανο ψιλοκομμένο
 ª 2/3 φλιτζανιού ελαιόλαδο
 ª αλάτι, πιπέρι
 ª 1 κιλό πατατούλες μικρές , με τη 

φλούδα, καλά πλυμένες 
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Πως να αποφυγετε τη γυναικεια γκρι-
νια:
-Τι εχεις?
-Τιποτα.
-Α οκ!
-Μα...
-Τιποτα δεν ειπες?Τι μου ειπες ψεματα 
δηλαδη?Το κανεις συχνα αυτο?Να 
ξερω αμα ειναι να σταματησω να σου 
χω εμπιστοσυνη.
Με ευχαριστειτε αργοτερα...

-Ιωάννα, ποιος είναι αυτός στο κρε-
βάτι μας;
- Ρε Σπύρο, πάλι για αφορμή ψάχνεις;

- Γιώργο μίλησες με τον πελάτη;
- Τον παίρνω
- Κάτι είχα καταλάβει.. Με τον πελάτη 
μίλησες;

Δύο φίλοι είχαν πάει για κυνήγι στο 
δάσος. Ξαφνικά τους βλεπει ένας 
δασοφύλακας και τους ρωτάει αν 
έχουν άδειες. Τότε ο ένας άρχισε να 
τρέχει και ο δασοφύλακας ετρεξε από 
πίσω του.
Κάποια στιγμή ο κυνηγός δεν αντέ-
χει να τρέχει, και τον πιάνει ο δασο-
φύλακας.

- Δείξε μου την άδειά σου!!!
Προς μεγαλη εκπληξη του δασοφύ-
λακα ο κυνηγός εβγαλε την άδεια και 
την έδειξε.
- Μα αφού είχες αδεια γιατί αρχισες 
να τρέχεις;
- Εγώ είχα αλλά ο φίλος μου πίσω δεν 
είχε!!! 

Ένας τύπος πεθαίνει και κάνει την 
πιο κάτω συζήτηση με τη γυναίκα 
του:
-  Τώρα που πεθαίνω θέ λω να 
μάθω. Με έχεις απαιτήσει ποτέ;
- Αν τρούλη μου, μόνο 3 φορές 
αλλά πάντα για το καλό σου!
- Για το καλό μου; Δηλαδή;
- Ε, να. Θυμάσαι τότε που ήθελες 
να πιάσεις δουλειά στην τράπεζα 
και δεν σε ήθελε ο προϊστάμενος; 
Ε, δεν σε πήραν τελικά;
- Γυναικούλα μου, έκανες αυτό το 
πράγμα για μένα; Και η δεύτερη;
- Ε, να. Θυμάσαι τότε που δε σου 
έδιναν  προαγωγή;  Ε,  δε ν  την 
πήρες τελικά;
- Γυναικούλα μου, είμαι κατασυ-
γκινημένος! Και η τρίτη;
- Ε, να. Θυμάσαι τότε που κατέ-
βαινες για δήμαρχος και σου έλει-
παν 2000 ψήφοι;
Εεε, δε βγήκες τελικά;

FUN

ΚΡΙΟΣ
Μην σπαταλάτε τις δυνάμεις σας σε προβλή-
ματα που υπάρχουν εδώ και καιρό, γιατί αν 
δεν αποδεχθείτε τις ευθύνες σας δεν υπάρ-
χει περίπτωση να βρείτε λύση. Ρυθμίστε τις 
οικονομικές εκκρεμότητές σας αποφεύγο-
ντας ανώφελες κόντρες που το μόνο που θα 
σας προσφέρουν είναι εκνευρισμό. Χρειά-
ζεστε επειγόντως καινούργια ενδιαφέροντα.

ΤΑΥΡΟΣ
Το πρώτο χαρακτηριστικό αυτής της εβδο-
μάδας, είναι η αυξημένη σας διάθεση για 
επικοινωνία, που θα σας κάνει ακόμα 
περισσότερο κοινωνικούς και έτοιμους να 
μοιραστείτε τα σχέδιά σας και τους προ-
βληματισμούς σας, με άτομα που νιώθετε 
ότι μπορεί να σας καταλάβουν. Αποφύ-
γετε με κάθε τρόπο τις αντιπαραθέσεις και 
αντιμετωπίστε με ψυχραιμία προβλήματα 
που αφορούν κυρίως τον οικογενειακό σας 
χώρο.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Η σημερινή εποχή όπως καλά γνωρίζετε, δεν 
ευνοεί τα λόγια αλλά τις πράξεις. Και όσο 
περισσότερο διστάζετε να τολμήσετε τόσο 
οι άλλοι θα σας επιβάλλονται και με τις πρά-
ξεις τους και με τα λόγια τους. Τα περιθώριά 
σας στενεύουν. Γι’ αυτό κάντε τώρα την αρχή. 
Η περίοδος είναι ευνοϊκή. Διαχειριστείτε με 
σύνεση τα οικονομικά σας αποφεύγο-
ντας τα περιττά έξοδα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αυτή η περίοδος θα μπο-
ρούσε να σας φέρει 
αρκετά καλά οικονομικά 
αποτελέσματα, εφό-
σον στρέψετε το ενδια-
φέρον σας σε αυτόν τον 
τομέα. Είστε ακόμη γεμά-
τοι άγχη και εκνευρισμό, 
αλλά ξέρετε τις αιτίες. Πρέ-
πει να μάθετε να δαμάζετε τον 
εαυτό σας. Δεχτείτε την πραγματι-
κότητα και σιγά-σιγά αντιμετωπίστε την. Ξεκι-
νήστε σαν να είναι η αρχή, με καινούργιους 
και μεγάλους στόχους.

ΛΕΩΝ
Ίσως να χρειαστεί να πάρετε αποφάσεις για 
τα επαγγελματικά σας. Θα πρέπει όμως να 
δώσετε πολύ μεγαλύτερη σημασία και στις 
οικογενειακές σας σχέσεις. Κάποιες κατα-
στάσεις που θα συμβούν, φαίνεται πως θα 
σας δώσουν χρήσιμα μαθήματα ενώ σε 
μεγάλο βαθμό θα αναγεννηθείτε. Καλό θα 
είναι να είστε προσεκτικοί στις συναλλα-
γές σας και να έχετε επιφυλάξεις για κάποια 
άτομα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Στον επαγγελματικό τομέα νέες προοπτι-
κές διαγράφονται στον ορίζοντα. Θα συνερ-
γαστείτε με πολύ αξιόλογα άτομα που θα 
σας συμβουλέψουν πάνω στη δουλειά σας. 
Εκμεταλλευτείτε λοιπόν όλες τις ευκαιρίες 
που θα σας παρουσιαστούν. Δείξτε κάποια 
προσοχή στην υγεία σας γιατί είναι πιθα-
νόν να σας παρουσιαστούν κάποια προβλή-
ματα.

ΖΥΓΟΣ
Όλη αυτή η εποχή είναι ιδιαίτερα σημαντική 
όσον αφορά τα επαγγελματικά σας. Δείξτε 
μία ιδιαίτερη υπευθυνότητα γιατί κινδυ-
νεύετε από ανώριμη συμπεριφορά να εκτε-
θείτε. Η οποιαδήποτε βιασύνη θα σας οδη-
γήσει σε άσχημες καταστάσεις, για αυτό 
χρησιμοποιήστε τη λογική σας για να μην 
αντιμετωπίσετε προβλήματα εργασίας. Επί-
σης διευθετήστε οπωσδήποτε οικονομικές 
οφειλές που αφορούν ακίνητα. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αφήστε το ένστικτό σας, να σας οδηγήσει, 
για να ξεπεράσετε ότι σωματικά, πνευμα-
τικά και ψυχικά σας συμβαίνει και αποφύ-
γετε καταχρήσεις που επιβαρύνουν τον 
οργανισμό σας. Προσπαθήστε να είστε πιο 
υπεύθυνοι σε ότι αναλαμβάνετε για να μην 
κινδυνεύσετε από τους ανταγωνιστές σας. 
Εάν το κρίνετε σκόπιμο συμβουλευτείτε 
ανθρώπους που σέβεστε την πείρα τους.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Σε μια περίοδο αλλαγής για σας, που τα 
επαγγελματικά δεν πηγαίνουν όπως εσείς 
τα θέλετε και η δυσκολία συνεννόησης 
με άτομα που αγαπάτε είναι πάρα πολύ 
μεγάλη, οι φίλοι μπορούν να στηρίξουν 
τη ζωή σας, αρκεί βέβαια να μη σας πιά-
σει η εσωστρεφής διάθεση και κλείσετε τα 

μάτια στις ευκαιρίες και σε ότι καλό 
προσεγγίζει τώρα τη ζωή σας. 

Στα οικονομικά σας λείπει 
το μέτρο.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Θα έχετε μια διάθεση 
διασκέδασης και η κοι-
νωνικότητά σας αυτή 
την εποχή θα είναι 

στην κορύφωσή της. 
Προσέξτε μη βγείτε σε 

οικονομικό αδιέξοδο. Θα 
κάνετε μικρές ή μεγάλες εξορ-

μήσεις όμως θα υπάρξουν κάποια 
μικροπροβληματάκια στον επαγγελματικό 
σας χώρο. Προσέξτε τα οικονομικά θέματα 
και αποφύγετε ρίσκα που μπορεί να σας 
στοιχίσουν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Μία από τις καλύτερες εβδομάδες της περι-
όδου εμφανίζεται μπροστά σας, όπου η 
τύχη θα είναι κυριολεκτικά με το μέρος σας. 
Εκμεταλλευτείτε την θετική ενέργεια που 
σας περιβάλλει και ξεκινήσετε να υλοποι-
είτε κάθε ιδέα που σας έρχεται στο μυαλό. 
Από το αν θα αρχίσετε μία καινούρια σχέση, 
αν θα αλλάξετε δουλειά, αν θα βάψετε το 
σπίτι, αν θα πάτε εκδρομή. 

ΙΧΘΕΙΣ
Κέρδη και ζημίες είναι το σενάριο αυτής 
της εβδομάδας. Δε θα είναι λίγοι αυτοί που 
θα επωφεληθούν από οικονομικά έσοδα, 
όμως και τα έξοδα… δεν λείπουν. Συγγε-
νείς ή φίλοι ίσως σας προβληματίσουν.. 
Πολλοί μάλιστα μπορεί να θέλουν παρέμ-
βουν και στις σχέσεις σας. Αναμόχλευση 
συναισθημάτων και νέες οικονομικές προ-
οπτικές. 

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Την απόφαση έλαβε το Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο - Στη 
γνωμοδότησή περιελήφθησαν 
οι όροι να πραγματοποιηθεί 
μικρή ανασκαφική έρευνα για 
επιπλέον στοιχεία

Τ
ο «πράσινο φως» στην απαλ-
λοτρίωση των ακινήτων επί 
των οδών Αρδηττού, Θωμο-
πούλου, Κούτουλα και Κεφά-

λου στο Μετς, όπου στην αρχαιότητα 
βρισκόταν ο ναός της Αρτέμιδος Αγρο-
τέρας, έδωσαν ομόφωνα τα μέλη του 
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλί-
ου (ΚΑΣ).
Στη γνωμοδότησή του περιλήφθη-
καν επίσης οι όροι να πραγματοποι-
ηθεί μικρή ανασκαφική έρευνα για 
επιπλέον στοιχεία (με βάση και τα 
νέα δεδομένα), να προχωρήσουν 
ταχύτατα οι διαδικασίες ανάδειξης 
των αρχαιοτήτων και να μελετηθεί η 
δυνατότητα σύνδεσης του χώρου με 
το Ολυμπιείο και τα παριλίσσια ιερά. 
Κάτι, που, όπως ειπώθηκε στη συνε-
δρίαση, μπορεί εύκολα να συμβεί με 
μια απλή πεζογέφυρα που θα περνά 
πάνω από την οδό Αρδηττού.
Από το 1964, το θέμα έχει απασχο-
λήσει αλλεπάλληλες συνεδριάσεις 
του ΚΑΣ, το οποίο έχει γνωμοδοτή-
σει πολλές φορές υπέρ της απαλλο-
τρίωσης, χωρίς ωστόσο η διαδικασία 

αυτή να έχει ως σήμερα τελεσφορή-
σει. Βασικός λόγος γι’ αυτό είναι το 
μεγάλο κόστος του ακινήτου, εμβα-
δού 1.390,70 τ.μ., που σήμερα φτάνει 
τα 2.200.000 ευρώ. Ευκαιρίες ώστε το 
κόστος της απαλλοτρίωσης να καλυ-
φθεί, είτε από κοινοτικά πλαίσια είτε 
από το πρόγραμμα της ενοποίησης 
αρχαιολογικών χώρων, χάθηκαν πριν 
από χρόνια.
«Το θέμα είναι από τις πιο μακροχρό-
νιες υποθέσεις στο ΚΑΣ κι αυτό δικαι-
ολογείται από το γεγονός ότι πρόκει-

ται για τμήμα των παριλίσσιων ιερών, 
ενός πολύ σημαντικού χώρου για την 
ιστορία των Αθηνών, σε εξαιρετική 
θέση, που κατοπτεύει όλο τον αρχαιο-
λογικό χώρο γύρω από το Ολυμπιείο, 
αλλά ταυτόχρονα και για ένα πολύ 
ταλαιπωρημένο χώρο από την οικο-
δόμηση στα νεότερα χρόνια», δήλωσε 
η γενική γραμματέας του υπουργείου 
Πολιτισμού, Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλα-
ζάκη, στην αρχή της συνεδρίασης, που 
πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες μετά 
την αυτοψία της ολομέλειας των μελών 

του ΚΑΣ στην περιοχή.
Υπέρ της απαλλοτρίωσης ήταν η εισή-
γηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Προϊ-
στορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 
η διευθύντρια της οποίας αναφέρθηκε 
στη «δυναμική και εμπεριστατωμένη 
προσπάθεια εξεύρεσης λύσης» από 
μεριάς Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης 
Αθηνών, η οποία πρότεινε την υπό 
όρους δόμηση με παράλληλη ανά-
δειξη των αρχαιοτήτων, δεδομένου 
της υψηλής αντικειμενικής αξία του 
ακινήτου.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
ούμιες, άνω των 2000 ετών, 
που χρονολογούνται από τη 
δυναστεία των Πτολεμαίων 
κι ανακαλύφθηκαν σε κατα-

κόμβες σ την Αίγυπτο, αποκαλύφθηκαν 
σήμερα από το υπουργείο Αρχαιοτήτων 
της Αιγύπτου, σ τον αρχαιολογικό χώρο 
Τούνα ελ Γκέμπελ, στα κεντρικά της χώ-
ρας.
Οι Αιγύπτιοι αρχαιολόγοι παρουσίασαν 
τον τάφο, όπου βρίσκονταν 50 μούμιες 
στη Μίνια, νότια του Καΐρου.
Μεταξύ των μουμιών, «οι 12 ήταν παι-
διών, έξι ζώων κι οι υπόλοιπες ενήλικων 
ανδρών και γυναικών» διευκρίνισε σ το 
Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράμι Ράσμι, μέλος 
της ομάδας των αρχαιολόγων, που ξεκί-
νησε το έργο της τον Φεβρουάριο του 
2018.
«Βρήκαμε  2  τ άφ ους  βάθ ους  ε ν ν έα 
μέτρων, που περιε ίχαν περισσότερους 
από έξι θαλάμους» ανέφερε σ το AFP ο 
Μοχάμεντ Ράγκαμπ, που συμμετέχει στις 
έρευνες, οι οποίες συνεχίζονται.
Η ταυτότητα των μουμιών δεν είναι γνω-
στή, όπως δήλωσε ο Μουσταφά Ουαζίρι, 
ο γενικός γραμματέας του Ανώτατου Συμ-

βουλίου Αρχαιοτήτων.
«Δεν βρήκαμε ονόματα γραμμένα σε 
ιερογλυφικά» ε ίπε, προσθέ τον τας ότ ι 
είναι προφανές από τη μέθοδο μουμιο-
ποίησης ότι τα πρόσωπα που είχαν ταφεί 
εκεί είχαν σε κάποιο βαθμό σημαντικές ή 
περίοπτες θέσεις.
Επισκέπτες, με ταξύ αυτών πρεσβευτές 

από αρκετές χώρες, παραβρέθηκαν στον 
χώρο, όπου οι 40 από τις μούμιες εκτίθε-
ντο κατά τη διάρκεια της τελετής ανακοι-
νώσεων.
Ορισμένε ς από τ ις μούμιε ς βρέθηκαν 
τυλιγμένες σε λινό ύφασμα, ενώ άλλες 
βρίσκονταν σε πέτρινα φέρετρα ή ξύλινες 
σαρκοφάγους.

Εκτός... 
πολιτισμού οι 
νέοι

Η περίοδος της οικονομικής 
κρίσης από το 2009 μέχρι 
το 2018 έδειξε πολλά για 

την παραγωγή του πολιτιστικού 
προϊόντος και για τη σχέση των 
παιδιών, των νέων και των ευάλω-
των ομάδων με τον πολιτισμό. Τι 
κατανάλωσαν από την εκδοτική, 
μουσική, θεατρική και κινηματο-
γραφική παραγωγή, αν επισκέ-
φθηκαν μουσεία και αρχαιολογι-
κούς χώρους, ποια ήταν η σχέση 
τους με την τεχνολογία και τον 
αθλητισμό.
Τα περισσότερα στοιχεία δεν 
είναι ενθαρρυντικά. Το 2015, για 
παράδειγμα, το 77,8% των νέων 
ηλικίας 16-24 ετών δεν επισκέ-
φθηκε κανένα πολιτιστικό αξιο-
θέατο (μουσεία, μνημεία, αρχαιο-
λογικούς χώρους, γκαλερί, εκθέ-
σεις κ.ά.), κατέχοντας την πρώτη 
θέση στην Ε.Ε. Την ίδια χρονιά, το 
46,6% δεν πήγε σε κινηματογράφο 
για οικονομικούς λόγους, ενώ το 
35,4% λόγω έλλειψης ενδιαφέρο-
ντος.
Στη συγκεκριμένη χρονική περί-
οδο το παιδικό βιβλίο κατέχει 
την πρώτη θέση. Παρατηρείται 
στροφή σε θέματα που άπτονται 
της ετερότητας, του προσφυγικού 
ζητήματος, των ΑμεΑ, των ευάλω-
των ομάδων, καθώς και αύξηση 
των παιδικών λεσχών ανάγνωσης.
Στον τομέα της κινηματογραφικής 
παραγωγής, το animation αποτε-
λεί σταθερή επιλογή, ενώ η μου-
σική παραγωγή που απευθύνε-
ται σε παιδιά επλήγη σημαντικά τα 
χρόνια της κρίσης. Ενδιαφέρον έχει 
πως, κατά το ίδιο διάστημα, στρά-
φηκαν σε ωδεία, χορωδίες και 
εκπαίδευση σε μουσικά σχολεία.
Τα παιδιά και οι νέοι εκφράζονται 
με το θέατρο και τον χορό, ωστόσο 
η μεγάλη έκπληξη είναι ότι στρά-
φηκαν στην παράδοση, σε πολι-
τιστικούς συλλόγους που επικε-
ντρώνονται στην εκμάθηση παρα-
δοσιακών χορών, μουσικής και 
τραγουδιού. Στοιχεία από κρατι-
κές σκηνές, δημοτικά θέατρα και 
ορχήστρες δείχνουν επίσης πως τις 
περιόδους 2008-2009 και 2015-
2016 ο αριθμός των έργων υπερ-
διπλασιάστηκε, οι παραστάσεις 
αυξήθηκαν κατά 30% και οι θεατές 
κατά 37,4%.

«Πράσινο» για την απαλλοτρίωση και 
ανάδειξη του ιερού της Αρτέμιδος Αγροτέρας

Εντυπωσιακή ανακάλυψη στην Αίγυπτο: Βρέθηκαν 
50 μούμιες από την εποχή των Πτολεμαίων 
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Ο 
Ολυμπιακός των αρκετών αλλαγών στον 
σχηματισμό του τα βρήκε αρκετά δύσκο-
λα απέναντι στην αξιόμαχη Λαμία εκτός 
έδρας αφήνοντας ανοι(Χ)τούς λογαρια-

σμούς για τη ρεβάνς στο Καραϊσκάκη με το τελικό 
3-3 (σ.σ. παρότι στο φαληρικό γήπεδο οι Πειραιώτες 
θα είναι το φαβορί). Συνολικά πολύ ωραίο το ματς με 
αρκετά γκολ στην Λαμία και με λάθη της άμυνας και 
του τερματοφύλακα των Πειραιωτών αλλά και αυτο-
γκόλ του Μπουχαλάκη. Στα πολύ θετικά για τον Ολυ-
μπιακό το γεγονός πως ο Σολδάνο είχε δύο ασίστ και 
ένα γκολ και ότι σκόραρε και ο Ζιλ Ντίας. Δύο γκολ α-
πό τον Τσούκαλο η Λαμία.
 Ο Πέδρο Μαρτίνς - όπως αναμενόταν - θα 
έχει διάταξη 4-4-2 στο ματς Κυπέλλου 
με την Λαμία αλλά τον Χουτεσιώτη στα 
γκολπόστ του Ολυμπιακού. Η διάταξη 
του Ολυμπιακού: Χουτεσιώτης πορ-
τιέρο, Μεριά και Μιράντα στο κέντρο 
άμυνας, Ανδρούτσος δεξί μπακ και Τσι-
μίκας αριστερά, κέντρο με Μπουχαλάκη 
και Καμαρά, Ντίας και Μασούρα στα άκρα 
της επίθεσης και Χασάν και Σολδάνο μπροστά.
Ο Χάβος από την άλλη είχε σχηματισμό με Σαράνοφ 
πορτιέρο, άμυνα με Ασίγκμπα, Καρυπίδη, Πλιάτσικα 
και Βάντερσον. Κέντρο με Μπουλούλη και Σκόνδρα, 
Πίτι επιτελικό και Ασούμπρε - Τόμας στα άκρα με 
φορ τον Τσούκαλο.
Το ματς ξεκίνησε υπό δύσκολες συνθήκες με δυνατή 
βροχόπτωση και σε βαρύ και ολισθηρό αγωνιστικό 
χώρο. Μόλις στο 1ο λεπτό ο Καρυπίδης έχασε πολύ 
καλή φάση για γκολ με κεφαλιά του άουτ. Στο 4’ ένα 
σουτ του Ανδρούτσου αποκρούστηκε σε κόρνερ. 
 Στο 5ο λεπτό ο Μασούρας κέρδισε κόρνερ από την 
προσπάθειά του ενώ λίγο μετά ο Μεριά είχε μία 
κεφαλιά έξω. Στο 9ο λεπτό ο Τσούκαλος με σουτ 
μπροστά από τον Μεριά έκανε το 1-0 σε φάση όπου 
ο Χουτεσιώτης είχε λανθασμένη αντίδραση και 
παρότι βρήκε την μπάλα με το χέρι δεν την συγκρά-
τησε για να δεχθεί γκολ. Στο 12ο λεπτό σε φάση που 
ξεκίνησε με μπαλιά του Μιράντα ο Σολδάνο έκανε το 
γύρισμα και ο Ζιλ Ντίας εξαιρετικά έκανε από κοντά 
το 1-1. Ήταν το πρώτο γκολ του Πορτογάλου με τον 
Ολυμπιακό και η πρώτη ασίστ του Σολδάνο.

 Στην συνέχεια ο Ολυμπιακός είχε χαμένες ευκαιρίες 
με τον Χασάν στο 21’, τον Ντίας στο 26’ με χαμένο 
τετ α τετ μετά από πάσα του Σολδάνο και στο 29’ 
επίσης με τετ α τετ με τον Γιώργο Μασούρα. Στο 31’ 
όμως οι παίκτες του Ολυμπιακού δέχθηκαν γκολ 
ξανά από λάθος τους. Ο Πίτι πέρασε τον Ντίας και 
έκανε σέντρα με τον Μπουχαλάκη να βάζει το πόδι 
του για να διώξει την μπάλα αλλά να την στέλνει στα 
δίχτυα. Το α’ μέρος πάντως παρότι η Λαμία έβαλε 
για τα καλά δύσκολα στον Ολυμπιακό τελείωσε με 
3 - 10 τελικές.
 Στο 51ο λεπτό μετά από γύρισμα του Γιώργου 

Μασούρα προς τον Σολδάνο έγινε το 2-2 σε 
μία φάση όπου από την Λαμία υπήρξαν 

παράπονα ότι η μπάλα είχε βγει πριν 
την βγάλει ο Έλληνας χαφ. Στο 59’ ο 
Σαράνοφ είχε νέα επέμβαση σε προ-
σπάθεια του Ολυμπιακού. Στο 61’ ο 
Ανδρούτσος ελίχθηκε εξαιρετικά και 
έδωσε στον Καμαρά που ‘έσκαψε’ 

για τον Σολδάνο, με τον Αργεντίνο να 
δίνει με κεφαλιά την μπάλα στον Χασάν 

που σκόραρε από κοντά το 3-2.
 Στο 62ο λεπτό ο Τσούκαλος σκόραρε ξανά για 
το 3-3. Μετά από μία εξίσου ωραία επίθεση της 
Λαμίας με πάσα - τακουνάκι του Ασούμπρε προς 
τον Βασιλαντωνόπουλο που έβγαλε την μπαλιά 
που έφτασε στον Τσούκαλο ο οποίος σούταρε προ 
του Μεριά για το 3-3. Στο 68’ ο Χουτεσιώτης απέ-
κρουσε φάουλ του Πίτι. Ο Μαρτίνς επιχείρησε 
να... πειράξει τον σχηματισμό του βάζοντας και 
τον Κούτρη στο ματς. Στο 87’ ο Χουτεσιώτης μπλό-
καρε ένα σουτ του Μπερτόλιο. Στο 90+ έκανε ένα 
σουτ ο Γκερέρο που βρήκε κόντρα και έφυγε λίγο 
έξω. Εν τέλει το 3-3 έμεινε μέχρι τέλους.
Λαμία: Σαράνοφ, Καρυπίδης, Πλιάτσικας, Ασού-
μπρε, Πίτι, Τομάς (66’ Μπερτόλιο), Σκόνδρας, 
Βάντερσον, Τσούκαλος (72’ Καραμάνος), Ασί-
γκμπα (46’ Βασιλαντωνόπουλος) και Μπουλού-
λης.
Ολυμπιακός: Χουτεσιώτης, Καμαρά, Μπουχα-
λάκης, Ανδρούτσος, Μασούρας, Χασάν (66’ Γκε-
ρέρο), Μεριά, Τσιμίκας, Μιράντα, Σολδάνο (89’ 
Βοϊλης) και Ντίας (73’ Κούτρης).

SPORTSNEWS

Ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα πρόκρισης με το 3-3 στη Λαμία, όμως την καλή εικόνα που 
έβγαλαν στο ντεμπούτο τους στην 11άδα οι Σολδάνο (γκολ και 2 ασίστ) και Ντίας (γκολ), 
χάλασε από την κακή εικόνα και τα λάθη άμυνας και Χουτεσιώτη! Φαίνεται πως πέρασε την 
γραμμή η μπάλα πριν το 2ο γκολ των φιλοξενούμενων.  

Οι νέοι ήταν ωραίοι, οι 
«πίσω» ήταν... μοιραίοι! Με την απόφαση του να επιστρέψει, ο Μανόλο Χιμένεθ έδειξε 

ότι του είχε λείψει η ΑΕΚ. Και αν του έλειψε, κατ’ επέκταση, και 
το ελληνικό ποδόσφαιρο, είχε την ευκαιρία από το πρώτο του 
κιόλας 90λεπτο να θυμηθεί ότι εδώ μπορούν να συμβούν τα 

πάντα. Σε ένα ματς που τελείωσε... λίγο πριν το 120’ χωρίς να έχει 
παράταση, επειδή έπεσαν τα φώτα και ήρθαν μετά από ένα 20λεπτο, 
η Ενωση έκανε σημαντικό βήμα πρόκρισης στους «4» χάρη στο γκολ 
με πέναλτι του Πόνσε. Πέναλτι που δεν υπήρχε όμως, αφού ο Σιδηρό-
πουλος, ο οποίος είχε προκαλέσει ήδη τις διαμαρτυρίες του Ατρόμη-
του από το πρώτο ημίχρονο, έκανε ένα σημαντικό λάθος. Οπως και ο 
σκόρερ της αναμέτρησης που άφησε λίγα λεπτά με 10 την ομάδα του, 
η οποία είχε χάσει από νωρίς με τραυματισμό τον Τσιγκρίνσκι...
Το ξεκίνημα του ματς δεν ήταν καλό για την ΑΕΚ, η οποία είδε μόλις 
στο 8’ τον Ουκρανό να ζητάει αλλαγή και τελικά να αντικαθίσταται 
από τον Τσόσιτς δύο λεπτά μετά. Η Ενωση έχασε από νωρίς μία απο 
τις αλλαγές της αλλά δεν έχασε την προσήλωση της στην τακτική, του-
λάχιστον στο ανασταλτικό κομμάτι, με αποτέλεσμα να μην απειληθεί, 
στο διάστημα που δεν μπορούσε να απειλήσει η ίδια. Κάποια φάουλ 
που κέρδισε ο Ατρόμητος, πλάγια της περιοχής του Μπάρκα, δεν είχαν 
κάποιο αποτέλεσμα, όπως δεν είχε -στην απέναντι περιοχή- και η προ-
σπάθεια των Μπογέ-Πόνσε, αφού ο δεύτερος άργησε να εκτελέσει.
Το ματς ήταν κλειστό, όπως σχεδόν πάντα ανάμεσα στις δύο ομάδες 
στο Περιστέρι, με την ένταση να αυξάνεται μετά το 25’. Αρχικά επειδή 
ο Σιδηρόπουλος έκρινε ότι το χέρι του Χουλτ (28’) στο «τσίμπημα» 
του Χατζηισαΐα ήταν πολύ κοντινό για να δοθεί κάτι και στη συνέχεια 
επειδή ο Μπογέ (32’) είδε την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ από το σουτ 
που δοκίμασε μετά την ωραία συνεργασία των Χουλτ-Λιβάια. Ηταν η 
καλύτερη φάση του πρώτου μέρους, το οποίο ολοκληρώθηκε μέσα 
σε νεύρα και από τις δύο πλευρές, είτε λόγω κάποιων δυνατών μαρ-
καρισμάτων, είτε λόγω της φάσης του 34’ με τους Πόνσε-Μπουσού-
λατζιτς. 
Οπως και να έχει, το πρώτο 45λεπτο πέρασε με πολλή τακτική και από 
τις δύο πλευρές, αρκετή ένταση και ελάχιστες φάσεις. Ή για να είμα-
στε ακριβείς, μόνο μία, αυτή του Μπογέ στο 32’ για την ΑΕΚ. 
Κάπως έτσι ήταν η εικόνα της αναμέτρησης και στο ξεκίνημα της επα-
νάληψης και ως το 55’, όταν και... έπεσε σκοτάδι! Το πρόβλημα φωτι-
σμού στο γήπεδο του Περιστερίου για ως συνέπεια οι ομάδες να κρυ-
ώσουν για ένα 20λεπτο και όταν το παιχνίδι ξανάρχισε, φρόντισε ο 
Σιδηρόπουλος να... βάλει φωτιά. Η ανατροπή του Αλμπάνη -ο οποίος 
είχε μόλις αντικαταστήσει τον Μπογέ- από τον Καρασαλίδη στο 83’ (το 
χρονόμετρο έτρεχε κανονικά στη διακοπή) ήταν εκτός περιοχής αλλά 
ο διαιτητής και ο βοηθός την είδαν... εντός, με αποτέλεσμα ο Πόνσε να 
κάνει το 0-1 από τα 11 βήματα. 
Η ΑΕΚ είχε, πλέον, το σκορ που ήθελε αλλά λίγα λεπτά μετά, στο 89’, 
δεν είχε τον Αργεντίνο σκόρερ της, ο οποίος αποβλήθηκε σωστά με 
δεύτερη κίτρινη κάρτα επειδή χρησιμοποίησε τον αγκώνα του. Ετσι, 
οι Κιτρινόμαυροι αναγκάστηκαν να συνεχίσουν με 10 παίκτες, έχο-
ντας φυσικά ως αυτοσκοπό τους να κρατήσουν το 0-1. Στόχος που 
επιτεύχθηκε, αφού οι παίκτες του Μανόλο Χιμένεθ διαχειρίστηκαν 
σωστά την κατάσταση, έκαναν αυτό που έπρεπε τακτικά και δεν επέ-
τρεψαν βασικά στον Ατρόμητο, παρά το γεγονός ότι είχε αριθμητική 
υπεροχή, να φανεί απειλητικός.

Γραμμή για τα ημιτελικά 
η ΑΕΚ! 

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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αθλητικά

X
ωρίς να εντυπωσιάσει, αλλά και να 
ζοριστεί, ο Αστέρας Τρίπολης πήρε 
στο Ηράκλειο αυτό που ήθελε! Το 
γκολ του Ρόλε του χάρισε την νίκη 

με 1-0 κόντρα στον Εργοτέλη κι ουσιαστι-
κά τον στέλνει στα ημιτελικά του Κυπέλλου 
Ελλάδος! 
Οι Αρκάδες μπήκαν πολύ δυνατά στο παι-
χνίδι, ψάχνοντας εξαρχής το γκολ που θα 
τους έβαζε σε θέση οδηγού τόσο για τη 
νίκη, όσο και για την πρόκριση, με τους 
γηπεδούχους να παρακολουθούν από 
άβολη θέση και με παθητική αντίδραση. 
Μόλις στο 4’ «έγραψε» διπλή ευκαιρία, με 
τον Κώτσιρα και τον Τσιλιανίδη να δοκιμά-
ζουν την ετοιμότητα του Κατσιμήτρου, ενώ 
στο κόρνερ που ακολούθησε, Μανιάς και 
Βαλιέντε δεν πρόλαβαν τη μπάλα στο δεύ-
τερο δοκάρι. Στο 14’ ο Ιγκλέσιας σκόραρε 
με κεφαλιά, ακυρώθηκε το γκολ ορθά ως 
οφσάιντ.
Λίγα λεπτά αργότερα (18’) ο Παπαβασιλείου 
πραγματοποίησε την πρώτη αναγκαστική 
αλλαγή του στο ματς, με τον Μπαχανάκ να 
αφήνει τη θέση του στον Κοιλιάρα και να 
βλέπει το ντεμπούτο του με τους Κρη-
τικούς να ολοκληρώνεται άδοξα. 
Στο 26’ τα προβλήματα συνε-
χίστηκαν, αφού ο Έφορντ με 
ενοχλήσεις στον οπίσθιο 
μηριαίο αντικαταστάθηκε 
από τον Καπνίδη.
Εν τω μεταξύ ο Αστέρας δεν 
άφηνε το πόδι από το «γκάζι», 
με 68% κατοχή της μπάλας και 
πολλές τελικές. Στο 34’ ο Ιγκλέσιας 
αστόχησε από πλεονεκτική θέση λίγο έξω 
από την περιοχή, ενώ στο 41’ το δυνατό 
σουτ του Καλτσά απέκρούσε ο Κατσιμήτρος 
και στην επαναφορά ο Μανιάς έχασε τερά-
στια ευκαιρία, στέλνοντας τη μπάλα ψηλά 
άουτ σχεδόν εξ επαφής!
Στις καθυστερήσεις ο Κατσιμήτρος βγήκε 
σωτήρια στα πόδια του Καλτσά, κρατώ-
ντας απαραβίαστη την εστία του ως τη δια-
κοπή του ημιχρόνου, στο οποίο η βοηθός 
Δέτση μέτρησε σωρεία λανθασμένων υπο-
δείξεων, κραυγαλέων πολλάκις, όπως αυτή 
του Καλτσά περίπου 10 μέτρα έξω από την 
περιοχή κι ενώ καλυπτόταν από τέσσερις 
αντιπάλους του!
Η έναρξη του β’ μέρους βρήκε τον Εργοτέλη 
στην επίθεση, με τον Καπνίδη στο 48’ να 
κλέβει από τον Τριανταφυλλόπουλο, να στέ-

κεται όρθιος στο μαρκάρισμα αυτού κα του 
Βλάχου, αλλά να βλέπει τον Αθανασιάδη 
να επεμβαίνει σωτήρια στα πόδια του, στη 
σπουδαιότερη ευκαιρία των γηπεδούχων.
Από την πλευρά τους οι Αρκάδες «απά-
ντησαν» με γκολ. Ο Τσιλιανίδης από αρι-
στερά γύρισε στον Μανιά, αυτός με τακου-
νάκι στον Ρόλε που έπεσε χωρίς να υπάρχει 
κάτι προ του Οικονόμου και ο Ρόλε από το 
πέναλτι πλάσαρε εύστοχα για το προβάδι-
σμα του Αστέρα.
Η αντίδραση των Ηρακλειωτών ευνοή-
θηκε από άλλο ένα λάθος της βοηθού, που 
στο 52’ δεν είδε τρεις πάικτες τους να είναι 
εκτεθειμένοι, με τον Καπνίδη να πιάνει την 
κεφαλιά στο φάουλ από αριστερά και τη 
μπάλα να φεύγει λίγο δίπλα από το δεξί 
δοκάρι.
Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε, με τους φιλο-
ξενούμενους να εμπεδώνουν την κυριαρ-
χία τους και να μην απειλούνται, παρά τη 
δραστηριότητα του ζωηρού Καπνίδη. Όσο 
περνούσε η ώρα το παιχνίδι «έσβηνε», με 
την ομάδα του Παράσχου να πανηγυρίζει 
τελικά τη νίκη.

MVP: Ο Ρόλε με το γκολ του έκρινε 
το παιχνίδι, όντας αποτελε-

σματικός σ τις αρχές του 
β’ μέρους, κάτι που ήταν 
ζητούμενο για τον Αστέρα 
καθ’ όλο το 90λεπτο.
Στο ύψος του: Τσιλιανίδης. 
Πολλές καλές ενέργειες σε 

όλο το παιχνίδι, απειλητικός 
σε πολλές περιπτώσεις με τα 

γυρίσματά του από αριστερά, παίρ-
νει το «βραβείο» στο νήμα από τον Καλτσά.
Ο αδύναμος κρίκος: Κουατένγκ. Κακές επι-
λογές, υποτονική πίεση, ελάχιστη απειλή 
κι εύκολη «λεία» για τον Ορτέγκα και τον 
Τσιλιανίδη στα δεξιά της επίθεσης των Κρη-
τικών.
Εργοτέλης (Νίκκι Παπαβασιλείου): Κατσι-
μήτρος, Μπάτζιος, Οικονόμου, Μαζουλου-
ξής (70’ Γροντής), Μπαχανάκ (18’ λ.τ Κοιλιά-
ρας), Μπρους, Μπουρσέλης, Τσέλιος, Κου-
ατέγνκ, Εφορντ (26’ λ.τ Καπνίδης), Ιατρού-
δης
Αστέρας Τρίπολης (Γιώργος Παράσχος): 
Αθανασιάδης, Κώτσιρας, Ανχελ, Βλάχος, 
Τριανταφυλλόπουλος, Βαλιέντε, Ρόλε (69’ 
Φερνάντεθ), Ιγκλέσιας (61’ Κυριακόπου-
λος), Καλτσάς, Τσιλιανίδης (83’ Ματρικάρ-
ντι), Μανιάς

Αστέρας και Ρόλε έκαναν την 
δουλειά τους!

Ιστορική ανατροπή για τον Πανιώνιο 
κι ελπίδες ενόψει της ρεβάνς στην 
Τούμπα! Αν κι ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 
με τον Σφιντέρσκι, οι Νεοσμυρνιώτες 
ισοφάρισαν με τον Ντουρμισάι και 
στο 91’ ο Σταυρόπουλος αφού είπε... 
ευχαριστώ στην προσφορά του 
Πασχαλάκη έδωσε την νίκη με 2-1! 

Τ
α πάνω-κάτω έφερε ο Πανιώνιος, 
ο οποίος αν και βρέθηκε πίσω στο 
σκορ κόντρα στον ΠΑΟΚ, στο τελευ-
ταίο 20λεπτπο έβγαλε ενέργεια, εκ-

μεταλλεύτηκε στο έπακρο την «καθίζηση» 
των Θεσσαλονικιών και κέρδισε με 2-1. Ετσι 
θέτει σοβαρή υποψηφιότητα ώστε να πάρει 
το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά του Κυπέλ-
λου, ενόψει της ρεβάνς στα τέλη του μηνός. 
Ο Μάντζιος παρέταξε τον Κότνικ στο τέρμα, 
τους Παπαγεωργίου, Ντομίνγκες, Σταυρό-
πουλο, Σαραμαντά στην άμυνα από τα δεξιά 
προς τα αριστερά, τους Κόρμπο, Μακρύλλο 
σ τα «6αρο-8αρια», τους Μασούρα, 
Μασούρα στα άκρα και τον Κούρντι σε 
ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Ντουρμισάι. 
Ο Λουτσέσκου ξεκίνησε με τον Πασχα-
λάκη κάτω από τα γκολπόστ, τους Λυρατζή, 
Ινγκασον, Τόσκα, Γιαννούλη στην άμυνα από 
τα δεξιά προς τα αριστερά, τους Σακχόφ, 
Ολιβέιρα στον άξονα, τους Λημνιό, Πέλκα, 
Ενρίκε μεσοεπιθετική τριπλέτα και τον Σβι-
ντέρφσκι στην κορυφή της επίθεσης.
Η ανάγνωση των δύο ενδεκάδων αντικα-
τοπτρίζει ανάγλυφα πως και οι δύο ομάδες 
προχώρησαν σε δοκιμές, ενώ για λογαρια-
σμό του ΠΑΟΚ ντεμπουτάρισαν οι  Ινγκασον 
και Ολιβέιρα. Συνολικά οι φιλοξενούμενοι 
είχαν στο αρχικό τους σχήμα πέντε χειμε-
ρινές προσθήκες (Ινγκασον, Ολιβέρια, Σβι-
ντέρφκι, Γιαννούλης, Ενρίκε) plus τον νεαρό 
Λυρατζή, ενώ ο Τόσκα από μπακ ήταν στα 
στόπερ. Τα παραπάνω δεδομένα συνεπι-
κουρούμενα από τον βαρύ, λόγω της βρο-
χόπτωσης, αγωνιστικό χώρο, δεν άφηναν... 
υποσχέσεις για ένα πολύ καλό ματς. Οπερ 
και εγένετο. Μέχρι την ανάπαυλα οι Θεσ-
σαλονικείς είχαν μεν  την κατοχή μπάλας 
(στα επίπεδα του 67%), αλλά δεν απείλησαν 
ουσιαστικά.
Η πιο «καθαρή» τους ευκαιρία ήταν η κεφα-
λιά του Ινγκασον στο 26’, ενώ στο 5’ ο Ολι-
βέιρα έβγαλε ωραία μπαλιά στο Λημνιό, 
όπως δεν έκανε καλό τελείωμα, από ομο-
λογουμένως δύσκολη θέση. Οι γηπεδού-

χοι από την πλευρά τους είχαν σαφείς ανα-
σταλτικούς προσανατολισμούς και θέλη-
σαν να εκμεταλλευτούν την ταχύτητα του 
Μασούρα, χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυ-
χία. Ο Ντουρμισάι έδειχνε απομονωμένος, 
κάθετα έπαιξαν δύο φορές (με Μακρύλλο, 
Κόρμπο), ενώ η καλύτερή τους στιγμή δεν 
ήταν τελική, όταν στο 25’ ο Ιγκνασον έβαλε 
stop στον Μασούρα που ήταν έτοιμος να 
«εκτελέσει». Αλλωστε στο πρώτο μισό δεν 
είχαν κάποια, ενώ ο ΠΑΟΚ κατέγραψε μόλις 
4. 
 Το δεύτερο μισό ξεκίνησε σε ανάλογο 
τέμπο και ο «Δικέφαλος του Βορρά» άνοιξε 
το σκορ στο 57’, όταν οΣβιντέρφσκ εκμε-
ταλλεύτηκε το τραγικό λάθος του  Κότνικ. 
Ομως με την πάροδο του χρόνου οι φιλο-
ξενούμενοι έδειξαν πως «κάθισαν» στο 
1-0 και άρχισαν να χαλαρώνουν. Αλλο που 
δεν ήθελε ο Πανιώνιος, ο οποίος μετά το 
70’ όχι μόνο βγήκε από το «καβούκι» του, 
αλλά άρχισε να παίρνει μέτρα στο γήπεδο. 
Η είσοδος του Σπιριντόνοβιτς τον έκανε 
πιο επιθετικό και στο 74’ έφτασε στη ισο-
φάριση, μετά από εξαιρετική ενέργεια του 
Τσιλούλη και κοντινό πλασέ του Ντουρμι-
σάι, στην πρώτη «κυανέρυθρη» τελική στον 
αγώνα. 
 Αυτόματα ο παράγοντας ψυχολογία έγειρε 
υπέρ των γηπεδούχων, οι οποίοι απείλησαν 
με το σουτ του  Σπιριντόνοβιτς στο 85’ όπου 
ο Πασχαλάκης έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρ-
νερ και τελικά  στο 90’ έφτασαν στη μεγάλη 
ανατροπή. Σε μία φάση όπου ο Πασχαλάκης 
αναγορεύτηκε σε μοιραίος, έκανε «τσαφ» 
σε έξοδο και ο Σταυρόπουλος έσπρωξε την 
μπάλα στην ανυπεράσπιστη εστία του. 
MVP: Ο Τσιλούλης. Ο 22χρονος ακραίος 
έκανε φανταστική κίνηση στη φάση της ισο-
φάρισης του Πανιωνίου, καθώς απέφυγε 
τον Γιαννούλη και έδωσε πάσα πάρε-βάλε 
στον Ντουρμισάι.  
Αδύναμος κρίκος: Ο Ενρίκε. Ο 27χρονος δεν 
έκανε αισθητή την παρουσία του στα καρέ 
του Πανιωνίου και δεν βοήθησε τον ΠΑΟΚ, 
δημιουργικά ή εκτελεστικά.  
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: Κότνικ, Παπαγεωργίου (67’ 
Μαξίμοβιτς), Σαραμαντάς, Σταυρόπου-
λος, Ντομίνγκεζ, Κόρμπος, Κούρντι (77’ 
Καμαρά), Μακρύλλος (67’ Σπιριντόνοβιτς), 
Τσιλούλης, Μασούρας,  Ντουρμισάι.
ΠΑΟΚ:  Πασχαλάκης, Λυρατζής, Ινγκα-
σον, Τόσκα, Γιαννούλης, Σακχόφ (63’ 
Μίσιτς), Ολιβέιρα, Λημνιός, Πέλκας (73’ Ελ 
Καντουρί), Ενρίκε (80’ Ενρίκε), Σβιντέρφσκι. 

Πανιωνάρα, ψυχάρα κι 
ανατροπή ελπίδας! 
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Ο Ηρακλής μέχρι το 94’ είχε στα 
χέρια του τη νίκη επί του Πλατανιά 
και την τέταρτη θέση, όμως σε 
εκείνο το λεπτό ο Μπιανκόνι 
με δεύτερο προσωπικό τέρμα 
ισοφάρισε και διαμόρφωσε το 
τελικό 2-2.

Μ
ια μεγάλη ευκαιρία να βρε-
θεί στην τέταρτη θέση... πέ-
ταξε ο Ηρακλής στο 94’! Ο 
Γηραιός, μέχρι κι εκείνο το 

λεπτό ήταν μπροστά στο σκορ του Πλατα-
νιά με 2-1 κι ανέβαινε στην τέταρτη θέση, 
όμως οι Κρητικοί βρήκαν το γκολ της ισο-
φάρισης κι έφυγαν με τον βαθμό από την 
Θεσσαλονίκη.
Το παιχνίδι είχε αρχίσει ιδανικά για τον 
Ηρακλή, με την ομάδα του Ρόκα να ανοί-
γει το σκορ στο 2’ με τον Περόνε να κόβει 
στον Βιτλή κι αυτός με διαγώνιο σουτ να 
ανοίγει το σκορ. Οι γηπεδούχοι, είχαν τον 
απόλυτο έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο κι 
έχασαν κι άλλες ευκαιρίες για ένα δεύ-
τερο γκολ με το ημίχρονο να λήγει 1-0.
Στην επανάληψη, ο Πλατανιάς αιφνιδίασε 
τον Γηραιό! Στην πρώτη φάση που δημι-
ούργησε στο ματς, ο Μπιανκόνι με ένα 
εκπληκτικό σουτ από τα 30 μέτρα έφερε 
το παιχνίδι στα ίσα στο 62’. Ωστόσο, η 
ομάδα του Ρόκα βρήκε τον τρόπο να 
πάρει και πάλι το προβάδισμα οχτώ 
λεπτά αργότερα με έναν αρκετά περίεργο 
τρόπο.
Συγκεκριμένα, στο 70’ ο Ορφανίδης 
έδωσε στον Περόνε κι αυτός προσπά-
θησε να κάνει κοντρόλ, με την μπάλα 
όμως να παίρνει περίεργη τροχιά και να 
καταλήγει στα δίχτυα. Τα αίματα... άνα-
ψαν στο 74’, όταν ο Τσαμούρης είδε την 
κόκκινη κάρτα σε μια φάση όπου κόλ-
λησε το πρόσωπό του στον Κωστούλα, 
με το ριπλέι ωστόσο να μην δείχνει αν 
όντως τον χτύπησε ή ο παίκτης του Ηρα-
κλή έπεσε στο έδαφος απλά με την επαφή.
Τελικά ο Πλατανιάς, ακόμα και με παίκτη 
λιγότερο κατάφερε να βρει τον τρόπο να 
φύγει με τον βαθμό από το Καυτανζό-
γλειο.
Στην τελευταία ουσιαστικά φάση της ανα-
μέτρησης στο 94’, ο Μπιανκόνι έπιασε 
την κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ με 
την άμυνα του Ηρακλή να πιάνεται στον... 
ύπνο και διαμόρφωσε το τελικό 2-2 που 
στέρησε από τον Γηραιό την τέταρτη θέση 

και κράτησε σε αυτή την ομάδα του.

ΑΟΧ Κισσαμικός - Απόλλων Πό-
ντου 1-0
Νέα σημαντική νίκη για τον ΑΟΧ Κισσα-
μικό, ο οποίος επικράτησε και του Απόλ-
λωνα Πόντου φτάνοντας τους 18 βαθμούς 
και στην 10η θέση της βαθμολογίας.
Για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, ένα 
γρήγορο τέρμα ήταν υπέρ αρκετό! Συγκε-
κριμένα, στο 14’ ο Θεοδωρόπουλος έκανε 
τραγικό λάθος κι απομάκρυνε πάνω στον 
Κουσκουνά ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να 
σκοράρει για το 1-0. Η πίεση των γηπεδού-
χων συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του πρώτου 
μέρους, ωστόσο το δεύτερο γκολ δεν ήρθε.
Στην επανάληψη, ο ρυθμός έπεσε αισθητά 
με τον ΑΟΧ Κισσαμικό να κρατά άνετα τη 
νίκη και να απομακρύνεται περισσότερο 
από την επικίνδυνη ζώνη.

Ακάθεκτος ο Βόλος
Πολύ καλή εμφάνιση από τους πρωτοπό-
ρους Βολιώτες στην έδρα τους σε ματς όπου 
έβαλαν τρία γκολ και είχαν τρία δοκάρια, 
επικρατώντας 3-1 του Αήττητου Σπάτων. Ο 
Βόλος μπήκε... φουριόζος στο ματς και στο 
8’ είχε δοκάρι από φάουλ του Γκαρσία. Στο 
10ο λεπτό είχε το πρώτο γκολ μετά από προ-
σπάθεια του Πέντα μέσα στην περιοχή από 
κάθετη του Πίτου Γκαρσία.
Στο 11ο λεπτό όμως ο Ταμπάκης πρόλαβε 
τον κίπερ του Βόλου και έκανε το 1-1 μετά 
από λάθος διώξιμο του Δημόπουλου. Ο 
Βόλος δεν πτοήθηκε όμως. Στο 25ο λεπτό 
ο Δημόπουλος βρήκε ωραία τον Ηλιόπουλο 
στην μεγάλη περιοχή και ήρθε το 2-1. 
Αφού οι γηπεδούχοι είχαν στην συνέχεια 
δοκάρι στο 37’ με τον Μάντζη και δοκάρι 
στο 40’ από σουτ του Ηλιόπουλου και στην 
ίδια φάση ανάποδο ψαλίδι του Μάντζη που 
μπλόκαρε ο Κοκκαλάς, στην συνέχεια βρήκε 
και άλλο γκολ. Στο 70ο λεπτό ήρθε και το 3-1 
από τον Λούκας Γκαρσία. Παράλληλα με τη 
νίκη του Βόλου υπήρχαν και οι γκέλες των 
Κέρκυρας και Απόλλωνα Λάρισας που ήταν 
στο... κυνήγι των πρωτοπόρων της Football 
League.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ Η ΠΑ-
ΝΑΧΑΙΚΗ
Η Παναχαϊκή επικράτησε 1-0 της Κέρκυρας 
και σταμάτησε το σερί των θετικών αποτε-
λεσμάτων που είχαν το τελευταίο διάστημα 
οι «Φαίακες».
Στο πρώτο ημίχρονο, ο ρυθμός του αγώνα 

ήταν καλός αλλά έλειπαν οι καλές στιγμές. 
Οι δύο ομάδες είχαν η κάθε μία τα δικά τους 
καλά διαστήματα, με την Παναχαϊκή ελα-
φρώς πιο απειλητική αλλά το 0-0 έμεινε 
μέχρι το τέλος του πρώτου 45λεπτου.
Στην επανάληψη, οι Πατρινοί μπήκαν και 
πάλι πιο δυνατά και μόλις στο 47’ είχαν την 
καλύτερη ευκαιρία της αναμέτρησης. Συγκε-
κριμένα, ο Μπαστακός γύρισε για τον Κολ 
ο οποίος από κοντά πλάσαρε στέλνοντας 
την μπάλα στο δοκάρι του Αθανασόπουλου. 
Ό,τι δεν κατάφερε σε αυτή τη φάση η Πανα-
χαϊκή το πέτυχε στο 55’ όταν ο Ελευθεριά-
δης μετά από κόντρα στον Χαντάκια, έγινε 
κάτοχος της μπάλας και πλάσαρε εύστοχα 
για το 1-0. Μάλιστα, στο 59’ ο Πολίμος λίγο 
έλειψε να κάνει το 2-0, όταν είδε τον Αθανα-
σόπουλο εκτός εστίας και προσπάθησε να 
τον κρεμάσει στέλνοντας την μπάλα άουτ.
Η Παναχαϊκή έχασε ακόμα μια μεγάλη 
ευκαιρία για το 2-0, όταν στο 64’ ο Μπα-
στακός από κοντά είδε τον Αθανασόπουλο 
να αποκρούει το πλασέ του. Τελικά το 1-0 
έμεινε μέχρι τέλους, με τους Πατρινούς να 
παίρνουν μια σπουδαία νίκη και τους «Φαί-
ακες» να χάνουν εκ νέου έδαφος όσον 
αφορά την πρώτη θέση.

ΕΧΑΣΑΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΙ ΕΜΕΙΝΑΝ 
ΠΙΣΩ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Στο μέτριο παιχνίδι των Τρικάλων οι γηπε-
δούχοι ήταν καλύτεροι, μέτρησαν σημα-
ντικές ευκαιρίες μπροστά από την εστία 
του Στεφανάκου, όμως δεν μπόρεσαν να 
πάρουν τη νίκη, μένοντας στους 14 βαθ-

μους και βλέποντας τη Σπάρτη να τους «πιά-
νει» στον πίνακα. Ο Γκουγκούδης σπατά-
λησε σημαντικές ευκαιρίες στο β’ μέρος, 
ενώ στις καθυστερήσεις οι Αρτινοί λίγο 
έλειψε να… κλέψουν τη νίκη, με τον Μπαντέ 
να ολιγωρεί στο τετ α τετ με τον Ταϊρη, αλλά 
να μη χαρίζει στην ομάδα του δυο παρα-
πάνω πόντους από τους 18 που έχει πλέον.

«ΚΑΘΑΡΙΣΕ» ΣΤΟ Β’ ΜΕΡΟΣ Ο ΕΡ-
ΓΟΤΕΛΗΣ
Με γκολ των Ροβίθη (73’) και Έφορντ (94’) 
ο Εργοτέλης πήρε τη νίκη απέναντι στη 
Δόξα Δράμας κι ανέβηκε στην έκτη θέση 
της βαθμολογίας με 23 πόντους. Το πρώτο 
μέρος ήταν μοιρασμένο με καλές στιγμές 
για αμφότερες τις ομάδες, όμως στο β’ οι 
Κρητικοί βρήκαν την αποτελεσματικότητα 
που τους έλειψε στα πρώτα 45’, σε αντί-
θεση με τους φιλοξενούμενους, που γνώ-
ρισαν την πρώτη ήττα έπειτα από τέσσε-
ρις αγωνιστικές και υποχώρησαν στην 7η 
θέση με 22.

ΓΚΕΛΑΡΕ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙ-
ΣΑΣ
 Δεν κατάφερε ο Απόλλων Λάρισας να 
ξεπεράσει το εμπόδιο του Ηρόδοτου εντός 
έδρας, μένοντας στο 1-1. Το ματς δεν είχε 
τόσες πολλές φάσεις με τον Λουκάο να 
κάνει το 1-0 με σουτ μετά από κόρνερ του 
Πολέτο. Ο Ηρόδοτος ισοφάρισε σε 1-1 πριν 
τελειώσει το α’ μέρος. Στο 39’ με πέναλτι 
του Γιαλούση, το οποίο είχε κερδίσει ο 
Γκούφα από ανατροπή του Σκούπρα.

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Ψυχρολουσία στο 94’ για τον Ηρακλή!
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Ο 
ΣΕΓΑΣ «έτρεξε» διαδικτυακή 
ψηφοφορία και η Στεφανίδη 
με τον Τεντόγλου κέρδισαν τα 
βραβεία για το 2018. 

Η Κατερίνα Στεφανίδη και ο Μίλτος 
Τεντόγλου απέσπασαν τον τίτλο της 
κορυφαίας και του κορυφαίου για το 
2018, σε γυναίκες και άνδρες αντίστοιχα 
στην ψηφοφορία που «έτρεξε» στο site 
της ομοσπονδίας, αλλά και στα social 
media.
Η Στεφανίδη αναδείχθηκε το 2018 πρω-
ταθλήτρια Ευρώπης στον ανοιχτό στίβο, 
ενώ ήταν τρίτη στο Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα κλειστού και πρώτη στη συνο-
λική βαθμολογία των αγώνων Diamond 
League. «Χρυσός» στο μήκος, στο Ευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα του Βερολίνου ήταν 
Ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος το 2018 
πραγματοποίησε την καλύτερη σεζόν της 
καριέρας του.

Ο Εμμανουήλ Καραλής απέσπασε τον 
τίτλο του κορυφαίου Έφηβου στη σεζόν 
χάρη στο παγκόσμιο ρεκόρ Κ20, που 
σημείωσε στη διάρκεια της σεζόν, αλλά 
και της πέμπτης θέσης στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, ενώ 
στις Νεάνιδες τις περισσότερες ψήφους 
συγκέντρωσε η Μαρία Μαγκούλια.
Η Ελίνα Τζένγκο και ο Γεράσιμος Καλογε-
ράκης είναι τα δύο παιδιά της κατηγορίας 
Κ18 που κέρδισαν τον τίτλο της κορυ-
φαίας και του κορυφαίου για το 2018. 
Η αθλήτρια του ακοντισμού ήταν νική-
τρια στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων 
με κορυφαία επίδοση όλων των εποχών 
στην κατηγορία Κ18, ενώ αγωνίστηκε και 
στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλή-
ματος στο Γκιορ, εκεί όπου ο Καλογερά-
κης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο 
αντίστοιχο αγώνισμα των αγοριών με 
77,45 μ. και νέο ατομικό ρεκόρ.

Στεφανίδη και Τεντόγλου 
κορυφαίοι της χρονιάς 

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

Στο Μπαθ της Αγγλίας για την 
υπέρβαση τα κορίτσια 

Σ
τη μάχη της πρόκρισης στο Fed Cup 
εισέρχεται την Τετάρτη (9/2) η Ελλά-
δα στο Μπαθ της Αγγλίας.
Η Ελλάδα που είναι στην 1η κατηγο-

ρία της Ευρωαφρικανικής Ζώνης,  είναι στον 
ίδιο όμιλο με την Μεγάλη Βρετανία, την 
Ουγγαρία και την Σλοβενία και αρχίζει τους 
αγώνες της με την Ουγγαρία. Την Πέμπτη 
(7/9) παίζει με την Μεγάλη Βρετανία και την 
Παρασκευή με την Σλοβενία. 
Η Εθνική μας ομάδα με αρχηγό τον Τάσο 

Μπαβέλα και με τις  Μαρία Σάκκαρη, Βαλε-
ντίνη Γραμματικοπούλου, Δέσποινα Παπα-
μιχαήλ, καθώς και τη 17χρονη Άννα Αρκα-
διανού θα διεκδικήσει την είσοδό της στα 
play-off του World Group II.
Για να φτάσει η Ελλάδα τα play off του Απρι-
λίου θα πρέπει να κερδίσει την 1η θέση 
στον όμιλο της και εάν συνεχεία να κερδίσει 
και την 1η του άλλου ομίλου του Μπαθ, τον 
οποίο αποτελούν η Σερβία, η Τουρκία και η 
Γεωργία.
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Με εμφατική νίκη προκρίθηκε ο 
Εθνικός Αλεξανδρούπολης στα 
ημιτελικά του Κυπέλου Έβρου 
επικρατώντας με 3-0 ΑΟ Μαΐστρου.

Μ
ία νίκη μακριά από τον τελικό 
του Κυπέλλου ΕΠΣ Έβρου βρί-
σκεται πλέον ο Εθνικός Αλεξαν-
δρούπολης.

Η ομάδα του Γιώργου Δίγκα επικράτησε 3-0 
του ΑΟ Μαΐστρου και προκρίθηκε στα ημι-
τελικά του θεσμού όπου και θα αντιμετωπί-
σει την ΑΕΚ Έβρου σε νοκ άουτ ματς.
Ο Εθνικός δεν δυσκολεύτηκε να ξεπεράσει 
το εμπόδιο του Μαΐστρου που συμμετέχει 
στην Β’ κατηγορία της ΕΠΣ Έβρου, σε ένα 
μέτριο από πλευράς ποιότητας πάντως παι-
χνίδι στο στάδιο «Φώτης Κοσμάς».
Ο Κεσσάτης ήταν αυτός που στο ντεμπούτο 
του με τον Εθνικό άνοιξε τον χορό των γκολ, 
σκοράροντας στο 17’. Στο 42’ ο Σάββας Σιδη-
ρόπουλος εκμεταλλεύτηκε το λάθος των 
αντιπάλων του και με σουτ λίγο έξω από την 
περιοχή έγραψε το 2-0, ενώ στο 55’ ο Καρα-
κασίδης που πέρασε ως αλλαγή διαμόρ-
φωσε το τελικό σκορ.
Ο προπονητής των πρωταθλητών Έβρου 
έδωσε ευκαιρίες σε νεαρούς ποδοσφαιρι-
στές και ξεκούρασε βασικούς παίκτες για να 
τους έχει φρέσκους στο κυριακάτικο ντέρ-
μπι παραμονής με το Κόσμιο, ενώ πέρα από 
τον Κεσσάτη, ντεμπούτο έκαναν επίσης οι 
Σιβούδης & Πεταλωτής.

Νίκησε δύσκολα η Πελλάνα
Έστω και δύσκολα η ομάδα του Καστορείου 
πήρε το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στο 
Κάστρο Γερακίου με 1-0 για τα ημιτελικά του 
Κυπέλλου Λακωνίας.
Η Α.Ε. Πελλάνας Καστορείου υποδέχθηκε 
το Κάστρο Γερακίου στο Δημοτικό Στάδιο 
Σπάρτης την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου στα 
πλαίσια της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου 
Λακωνίας.
Σε ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο η Ένωση επι-
κράτησε με σκορ 1-0 με τον Σικαλόπουλο να 
πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της αναμέτρη-
σης στo 67o λεπτό.

«Έσπασε» το αήττητο της Αγκα-
θιάς!
Την πρώτη της ήττα σε επίσημο παιχνίδι την 
φετινή περίοδο γνώρισε η Αγκαθιά χάνο-
ντας εκτός έδρας από το Μακροχώρι με 1-0.

Με ένα γκολ του Χολέβα στο 80΄το Μακρο-
χώρι πήρε τη νίκη με 1-0 στην έδρα του από 
την Αγκαθιά, την οποία υποχρέωσε στην 
πρώτη της ήττα σε επίσημο παιχνίδι την 
φετινή περίοδο.Έτσι οι νικητές βλέπουν με 
καλύτερες προυποθέσεις τον επαναληπτικό 
στην έδρα της αντιπάλου τους σε 15 μέρες.
Ο αγώνας που έγινε σε ένα βαρύ τερέν, ήταν 
μοιρασμένος, με τους φιλοξενούμενους να 
αγωνίζονται με κάποιες εφεδρείες, ενώ ο 
Σταύρος Κωστογλίδης στην επανάληψη, 
πήγε να διορθώσει την εικόνα του πρώτου 
μέρους της ομάδας του, ρίχνοντας στο παι-
χνίδι τρεις βασικούς, όμως αυτή δεν απέ-
φυγε την ήττα.

Γλύτωσε την ήττα ο ΟΦΙ
Ο πρώτος ημιτελικός του κυπέλλου Λασι-
θίου στον Άγιο Νικόλαο έληξε ισόπαλος 2-2 
με τον ΟΦΙ να «ξυπνάει» στην επανάληψη 
και να ισοφαρίζει 2-2 τον ΑΟΑΝ.
Στο κακό πρώτο ημίχρονο ο ΑΟΑΝ προηγή-
θηκε 2-0 με γκολ δύο πρώην ποδοσφαιρι-
στών της Ιεράπετρας, του Χρήστου Χρυσο-
φάκη με εύστοχο χτύπημα πέναλτι μόλις στο 
7λεπτό και του Θεοδωρή Πετάση με σουτ 
από κοντά στο 25λεπτό. Ο ΟΦΙ στο πρώτο 
45λεπτό ήταν σαν να μην είχε μπει ποτέ στον 
αγωνιστικό χώρο και προβλημάτισε με την 
απόδοση του.
Οι κινήσεις του Μάγγου, ο οποίος ήταν 
έξαλλος στα αποδυτήρια με τρεις αλλαγές 
βελτίωσαν θεαματικά τον ΟΦΙ. Κυριολεκτικά 
άλλη ομάδα εμφανίστηκε στο δεύτερο ημί-
χρονο όπου κυριάρχησε ολοκληρωτικά, είχε 
κίνηση από τα άκρα, είχε νεύρο και πάθος, 
και αποφάσισαν επιτέλους οι παίκτες να 
παλέψουν.
Έτσι με το «καλημέρα» είχαμε τρεις κλασικές 
ευκαιρίες για να μειώσει στο 52΄ μετά από 
σέντρα αριστερά του Μαρτσάκη και γύρι-
σμα του Μηνά, με τον Κορέτα να πιάνει την 
κεφαλιά και να σκοράρει.
Η πίεση συνεχίστηκε όπως και οι ευκαιρίες 
αλλά το 2-2 δεν ερχόταν για να φτάσουμε 
στο 90΄ και από έξοχη πάσα-ασιστ του 
Μηνά, ο Κορέτας έφυγε στην πλάτη της άμυ-
νας του ΑΟΑΝ, κέρδισε την μπάλα από αμυ-
ντικούς και τερματοφύλακα πλασάροντας 
σωστά για το 2-2.

Όλα ανοιχτά για Άρη και Ορφέα
Αρης Αβάτου και Ορφέας Ξάνθης συναντή-
θηκαν στα ημιτελικά του κυπέλου Ξάνθης με 
τον Άρη να παίρνει βραχεία κεφαλή με 2-1 
ενόψει του επαναληπτικού.

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά φάνηκε γιατί 
χαρακτηρίστηκε από πολλούς πρώορος 
τελικός, με παιχνίδι πραγματικό ντέρμπι, 
με πολύ παθος, δυνατές μονομαχίες αλλά 
χωρίς πολλές ευκαιρίες στις δύο εστίες. Οι 
ισορροπίες αλλαξαν στο 38’ όταν ο Πάρης 
Κοτόπουλος βρεθηκε σε θέση βολής και με 
δυνατο σουτ νίκησε τον Ρούφο για το 1-0 
που έμεινε μέχρι το φινάλε του πρώτου 
μέρους.
Στο δεύτερο μερος η ομάδα του Ορφέα 
μπήκε πιο δυνατα και στο 56’ ο Γκαϊτατζής 
υπέδειξε πέναλτι σε ανατροπή του Μακράκη 
από τον Μίλλερ, με τον Χρήστο Πασχαλάκη 
να ευστοχεί για το 1-1.
Η αντίδραση των τυπικά γηπεδούχων 
ήρθε άμεσα και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο 
καθως στο 61’ υποδείχτηκε πέναλτι σε χέρι 
του Μακράκη, με τον Γιώργο Ψεμματά να 
ευστοχεί για να δωσει νέο προβάδισμα στην 
ομάδα του Αβάτου. Που εμελλέ να ειναι και 
το τελικό σκορ καθώς στα λεπτά που απέμει-
ναν υπήρχε παθος που περίσσευε μια από 
τις δύο πλευρές αλλα όχι φάσεις.
Πλέον οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφο-
ρές τους στον επαναληπτικό που θα γίνει 
στις 20 του μήνα στο ίδιο γήπεδο. Διαιτη-
τής του αγώνα ήταν ο Βασίλης Ουζουνίδης 
με βοηθούς τους Χασάν Κούλα και Στράτο 
Σάββογλου. Τεταρτος ήταν ο Χρήστος Τζε-
βελεκίδης.

Νίκη «μισή» πρόκριση για Βέροια
Σημαντικό βήμα για την πρόκρισή της στα 
ημιτελικά του Κυπέλλου της ΕΠΣ Ημαθίας 
έκανε η Βέροια, η οποία πέρασε από την 

Αλεξάνδρεια επικρατώντας με 4-1 του τοπι-
κού ΠΑΟΚ.
Στο τελευταίο 15λεπτο του πρώτου μέρους 
οι Βεροιώτες ανέλαβαν την πρωτοβουλία και 
στο 43’ το πλασέ του Τσικόπουλου μέσα από 
την περιοχή, βρήκε την τελευταία στιγμή στο 
πόδι του Αρ. Κούκλα και έφυγε κόρνερ.
Ένα λεπτό αργότερα οι «κυανέρυθροι» 
πήραν κεφάλι στο σκορ! Ο Τσικόπουλος 
εκτέλεσε κόρνερ από αριστερά, ο Μεληκιώ-
της από το ύψος του πέναλτι έπιασε την γυρι-
στή κεφαλιά και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα 
του Θεοδώρου γράφοντας το 0-1.
Όπως τελείωσε η Βέροια το πρώτο μέρος, 
έτσι ξεκίνησε και το δεύτερο. Ήταν το 47’ 
όταν ο Μεληκιώτης έπιασε το σουτ μέσα από 
την περιοχή, ο Θεοδώρου απέκρουσε προ-
σωρινά με τη μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι 
και τον Μυλωνά στην επαναφορά να τη 
σπρώχνει στα δίχτυα σημειώνοντας το 0-2!
Στο 63’ ο Β. Κούκλας έπειτα από κόρνερ του 
Λαδά, έπιασε γυριστή κεφαλιά στέλνοντας 
τη μπάλα για δεύτερη φορά στο οριζόντιο 
δοκάρι!
Στη συνέχεια έπεσε ο ρυθμός, λόγω και του 
βαρύ αγωνιστικού χώρου, με τους Βεροι-
ώτες να κάνουν το 0-3 στο 84’ με κοντινό 
πλασέ του Τρούπκου έπειτα από παράλληλη 
σέντρα του Καράμπελα από δεξιά.
Στο 88’ η «Βασίλισσα» πέτυχε το 0-4 με 
ωραίο σουτ του Καράμπελα που έστειλε τη 
μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Θεο-
δώρου, ενώ στο επόμενο λεπτό ο ΠΑΟΚ μεί-
ωσε το σκορ με όμορφο σουτ του Λαδά έξω 
από την περιοχή που «καρφώθηκε» στο δεξί 
«Γ» του Μπλατσιώτη για το τελικό 1-4!

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Στα ημιτελικά ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης
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Η Σίτι είχε το πάθος της 
πρωταθλήτριας, επικράτησε 2-0 της 
Εβερτον στο Γκούντισον Παρκ κι 
έπιασε στην κορυφή τη Λίβερπουλ. 

Η 
κορυφή της Premier League εί-
ναι... Μπλε και το κατόρθωμα της 
Σίτι ήρθε μέσα στο Λίβερπουλ. Οι 
Πολίτες επικράτησαν της Εβερτον 

2-0 στο Γκούντισον Παρκ και με ματς περισ-
σότερο έπιασαν τους Κόκκινους στους 62 
βαθμούς. Οσο για τα Ζαχαρωτά, πάνε από 
το κακό στο χειρότερο και το μέλλον του 
Σίλβα στην ομάδα... δυσοίωνο!
Η Σίτι μπήκε δυνατά στο ματς, πίεσε και 
πήρε τον απόλυτο έλεγχο. Στην κορυφαία 
στιγμή τους οι «πολίτες» είχαν δοκάρι 
με τον Γκουντογκάν στο 19’, αλλά 
και σημαντικές στιγμές με τους 
Σανέ και Λαπόρτ, χωρίς όμως 
να έρθει το γκολ.
Από τα μέσα του ημιχρό-
νου και μετά, οι γηπεδούχοι 
ισορρόπησαν το ματς, βγή-
καν πιο δυνατά στην επίθεση 
και προσπάθησαν να φανούν 
απειλητικοί. Μάλιστα, στην κεφα-
λιά του Μπερνάρντ η μπάλα πέρασε 
άουτ. Ωστόσο, στην τελευταία φάση του 
α’ μέρους ήρθε και το γκολ από στημένη 
φάση, όταν ο Λαπόρτ με κεφαλιά πέτυχε 
το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν 
να τελειώσουν το ματς στην επανάληψη και 
είχαν διπλή ευκαιρία με Αγουέρο, Σίλβα. 
Από το 65’ το παιχνίδι άνοιξε, η Σίτι ήταν 
αυτή που είχε την ποιότητα και με με τον 
Ζεσούς στο έβδομο (!) λεπτό των καθυστε-
ρήσεων σφράγισε το τρίποντο επικρατώ-
ντας 2-0.
 Έβερτον: Πίκφορντ, Κένι, Ζούμα, Κιν, Ντιν, 
Γκέιγ, Ντέιβις, Γκόμες (63’ Σίγκουρντσον), 
Μπέρναρντ (73’ Ριτσάρλισον), Γουόλκοτ 
(80’ Τοσούν), Κάλβερτ- Λιούιν.
Μάντσεστερ Σίτι: Έντερσον, Γουόκερ, Στό-
ουνς, Οταμέντι, Λαπόρτ, Γκουντογκάν, Φερ-
ναντίνιο, Ντ. Σίλβα (89’ Ντε Μπρόινε), Μπ. 
Σίλβα, Σανέ (59’ Στέρλινγκ), Αγουέρο (79’ 
Ζεσούς).

Γουέστ Χαμ - Λίβερπουλ 1-1
Η Λίβερπουλ μετά την ισοπαλία με τη 
Λέστερ, δεν μπόρεσε να περάσει ούτε το 
εμπόδιο της Γουέστ Χαμ, αναδείχθηκε ισό-
παλη 1-1 στο Λονδίν. Η ομάδα του Κλοπ 
ήταν εκτός ρυθμού, είχε κάκιστη επιθετική 
συμπεριφορά απέναντι στους Λονδρέζους 
που έπαιξαν παθιασμένα.

Ο Μίλνερ επέστρεψε στο βασικό σχήμα, 
ο Λαλάνα ήταν βασικός για πρώτη φορά 
από τον Οκτώβριο και η Λίβερπουλ πήρε 
την κατοχή από το πρώτο λεπτό. Ωστόσο, 
στα πρώτα λεπτά η Γουέστ Χαμ ήταν αυτή 
που δημιούργησε τρεις ευκαιρίες! Στο 3ο 
λεπτό ο Νομπλ τρύπησε την άμυνα των Κόκ-
κινων, αλλά ο Τσιτσαρίτο έστειλε τη μπάλα 
άουτ! Στο 10ο λεπτό η σουτάρα του Κρέ-
σγουελ πέρασε άουτ, ενώ στο 16’ ο Αλι-
σον έδιωξε σωτήρια το πλασέ του Αλισον. 
Η Λίβερπουλ απάντησε στο 20’ με τον Φιρ-
μίνο και δυο λεπτά αργότερα ήρθε το γκολ. 
Εξαιρετική προσπάθεια του Λαλάνα, έδωσε 
στον Μίλνερ, ο οποίος από... πεντακάθαρη 
θέση οφσάιντ μοίρασε στον Μανέ για το 
1-0! Ηταν η 81η πρώτη ασίστ του Αγγλου 

στην Premier League και πέρασε στην 
7η θέση της σχετικής κατάταξης. 

Ωστόσο, η απάντηση των Λον-
ρέζων ήταν άμεση. Στημένη 
φάση, η άμυνα των Κόκκι-
νων στον ύπνο και ο Αντόνιο 
με υπέροχο τελείωμα πέτυχε 
το 1-1. Η Λίβερπουλ είχε την 

κατοχή, αλλά όχι και τον τρόπο 
να κάνει τη διαφορά. Λαλάνα 

και Κεϊτά ήταν... εκτός ρυθμού και 
ο Σαλάχ δεν έπαιρνε τη μπάλα. Μάλιστα, η 

καλύτερη φάση μέχρι το τέλος του ημιχρό-
νου ήρθε στο 44΄ για τα Σφυριά, πάλι από 
στημένη φάση, πάλι από κομπίνα, αλλά ο 
Ράις έστειλε τη μπάλα μόλις άουτ.
Στην επανάληψη, η Λίβερπουλ είχε ξανά την 
κατοχή, αλλά όχι και τις λύσεις για να φανεί 
απειλητική. Οι Κόκκινοι ανέβηκαν ψηλά να 
πιέσουν, ο Σαλάχ είχε δυο προσπάθειες, 
αλλά χωρίς να βρει δίχτυα. Οι Λονδρέζοι 
τα πήγαν εξαιρετικά ανασταλτικά, μαζική 
άμυνα, πάθος και η αντίπαλος μακριά από 
την περιοχή της! Ο Κλοπ πέρασε στο ματς 
τον Σακίρι στη θέση του κακού, Λαλάνα, 
αλλά η καλύτερη φάση ήρθε για τη Γουέστ 
Χαμ, αλλά ο Νομπλ αστόχησε από πλεονε-
κτική θέση. Βέβαια, στο 94’ η Λίβερπουλ 
θα μπορούσε να κλέψει μια μεγάλη νίκη, 
ο Κεϊτά στην καλύτερή του ενέργεια βρήκε 
τον Οριζί, αλλά ο τελευταίος... κατάφερε να 
στείλει τη μπάλα άουτ!
Γουέστ Χαμ: Φαμπιάνσκι, Φρέντρικς, Ντιόπ, 
Ογκμπόνα, Κρέσγουελ, Ράις, Νομπλ (78’ 
Ομπιάνγκ), Αντόνιο, Σνόντγκρας, Φελίπε 
Άντερσον (90’ Μαζουακού) , Τσιτσαρίτο 
(79’ Κάρολ)
Λίβερπουλ: Άλισον, Μίλνερ, Μάτιπ, Φαν 
Ντάικ, Ρόμπερτσον, Λαλάνα (69’ Σακίρι), 
Φαμπίνιο, Κεϊτά, Σαλάχ, Φιρμίνο (75’ Οριζί), 
Μανέ

αθλητικά

Η Σίτι πάτησε κορυφή

Ο πρώτος ημιτελικός Κυπέλλου 
μεταξύ Μπαρτσελόνα και Ρεάλ 
δεν είχε νικητή (1-1), με τους 
Μαδριλένους να παίρνουν το 
προβάδισμα του εκτός έδρας 
γκολ για τη ρεβάνς στις 27 του 
μήνα.

Η
ταν δεδομένο ότι φέτος δεν έ-
χει Κριστιάνο. Μόνο που αυ-
τό το ντέρμπι δεν θα είχε ού-
τε Μέσι. Τουλάχιστον όχι στο 

ξεκίνημά του. Αυτομάτως, τούτο το ρα-
ντεβού έχανε σε αίγλη. Τουλάχιστον η 
βελτιωμένη έκδοση της Ρεάλ, σε σχέση 
πάντα με τα πέντε που έφαγε στο πρω-
τάθλημα τον περασμένο Οκτώβριο, έ-
κανε τον πρώτο ημιτελικό του Κόπα 
ντελ Ρέι κάπως πιο ενδιαφέρον. Και α-
κόμα περισσότερο έγινε στη λήξη του, 
με την ισοπαλία 1-1 να δίνει μικρό προ-
βάδισμα στους Μαδριλένους και την 
Μπαρτσελόνα να πρέπει να το γυρίσει 
στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».
Μόλις στο 6’ οι Μερένγκες πήραν προ-
βάδισμα, με το γύρισμα του Μπενζεμά 
και τον Λούκας Βάθκεθ να πλασάρει 
εξ επαφής. Γενικότερα η ομάδα του 
Σαντιάγο Σολάρι ήταν καλά στημένη 
και πιο επικίνδυνη. Η Μπάρτσα από 
τη μεριά της είχε δύο μεγάλες στιγμές. 
Αρχικά το οριζόντιο δοκάρι στην κεφα-
λιά του Ράκιτιτ ς (32’) και έπειτα την 
πλασεδάρα του Λουίς Σουάρες (35’), 
που όμως έβγαλε εντυπωσιακά ο εξαι-
ρετικός Κέιλορ Νάβας.
Στην επανάληψη ωστόσο, οι Μπλαου-
κγράνα πήραν μέτρα και στο 57’ βρή-
καν την ισοφάριση σε μία τρελή φάση. 
Ο Νάβας πρόλαβε τον Ζόρντι Αλμπα, ο 
Σουάρες με εκπληκτικό φαλτσαριστό 
έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στην 
επαναφορά ο Μάλκομ, που έκανε την 
καλύτερη εμφάνισή του με τους Κατα-
λανούς, το τελείωσε με το αριστερό. 
Στο 64’ μπήκαν στο γήπεδο Μέσι και 
Μπέιλ, αλλά δεν ε ίχαν καταλυτ ική 
συμμετοχή στο παιχνίδι. Αντιθέτως, ο 
Ουαλός σπατάλησε ολομόναχος τερά-
στια ευκαιρία (81’).
Ολα πλέον οδηγούν στη ρεβάνς στις 27 
του μήνα στη Μαδρίτη, με την Μπαρ-
τσελόνα να αναζητά τη νίκη ή την ισο-

παλία με δύο γκολ και πάνω. Τις δύο 
μοναδικές φορές πάντως που οι δυο 
τους ήρθαν ισόπαλοι σε πρώτο αγώνα 
Κυπέ λ λου σ τη Βαρκε λώνη (1985, 
1986), τη μία πέρασε η Μπάρτσα και 
την άλλη η Ρεάλ...
Μπαρτσελόνα (Ερνέστο Βαλβέρδε): Τερ 
Στέγκεν, Πικέ, Λενγκλέ, Σεμέντο, Ζόρ-
ντι Αλμπα, Μπουσκέτς, Ράκιτιτς (64’ 
Βιδάλ), Αρτούρ, Κουτίνιο (64’ Μέσι), 
Μάλκομ (76’ Αλενιά), Λουίς Σουάρες
Ρεάλ Μαδρίτης (Σαν τ ιάγο Σολάρι): 
Κέιλορ Νάβας, Βαράν, Σέρχιο Ράμος, 
Μαρσέλο, Καρβαχάλ, Γιορέντε (64’ 
Καζεμίρο), Κρόος, Μόντριτς, Λούκας 
Βάθκεθ (84’ Ασένσιο), Βινίσιους (64’ 
Μπέιλ), Μπενζεμά.

Ράγιο Βαγιεκάνο – Λεγανές 1-
2
Μεγάλη νίκη πέτυχε η Λεγανές επί της 
Ράγιο Βαγιεκάνο. Η ομάδα του Σιόβα, 
που ήταν φυσικά ξανά βασικός, προη-
γήθηκε με τον σούπερ φορμαρισμένο 
Μπρέιθγουεϊτ στο 36’, όμως στο 58’ 
το ματς στράβωσε για τους φιλοξενού-
μενους, όταν ο Νιόμ αποβλήθηκε με 
απευθείας κόκκινη κάρτα.
Οι γηπεδούχοι πίεσαν, έχασαν ευκαι-
ρίες, βρήκαν απέναντί τους τον εξαιρε-
τικό Κουέγιαρ, όμως στο 83’ έδειξαν 
να λυτρώνονται, όταν ο Γκαρθία έκανε 
το 1-1. Το σοκ, όμως, ήρθε στο 85’, 
όταν ο Ελ-Νεσίρι από στημένη φάση 
έκανε το τελικό 1-2, χαρίζοντας τη νίκη 
στην ομάδα του.

Χαλαρά η Εϊμπάρ!
Η Εϊμπάρ επικράτησε 3-0 της Χιρόνα 
εντός έδρας και βρέθηκε στην πρώτη 
δεκάρα της βαθμολογίας. Παραμένει 
σε δύσκολη θέση η φιλοξενούμενη.
Πολύ καλή εμφάνιση και άνετη εντός 
έδρας νίκη πέτυχε η Εϊμπάρ, αφού επι-
κράτησε 3-0 της Χιρόνα. Ετσι, έμεινε 
τρίτο σερί ματ ς αήτ τητη, ενώ βρέ-
θηκε στην πρώτη δεκάδα. Αντίθετα, οι 
φιλοξενούμενοι είναι μόλις ένα πόντο 
πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Ο 
Πένια άνοιξε το σκορ στο 37’ και με την 
έναρξη του β’ μέρους ο Τσαρλς πέτυχε 
το 2-0. Ο Βραζιλιάνος στο 57’ από την 
άσπρη βούλα πέτυχε το δεύτερο προ-
σωπικό του τέρμα.

Οι λογαριασμοί του Clasico θα 
λυθούν στο «Μπερναμπέου» 
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Μεγάλη νίκη για την Ανόρθωση, που στο ντέρμπι της 19ης αγω-
νιστικής, κέρδισε τον Απόλλωνα με 1-0, χάρις σε γκολ του Μίχαλ 
Ντούρις στο 39’. Η ομάδα της Αμμοχώστου ήταν ουσιαστική, σε 

αντίθεση με τον Απόλλωνα, που βρήκε απέναντι του τα δοκάρια αλλά και 
ένα εκπληκτικό Ουζόχο, που στο ντεμπούτο του ήταν ανίκητος. 

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Δίχως καλό ρυθμό ήταν το παιχνίδι στα πρώτα του στάδια.
Με την κατοχή στα πρώτα στάδια να ήταν εναλλασσόμενη. Με την 
πάροδο του πρώτου τέταρτου στην αναμέτρηση, ο Απόλλωνας ανέβασε 
στροφές και επιχείρησε να βάλει πίεση στην εστία της Ανόρθωσης. Η 
ομάδα της Λεμεσού δημιούργησε και έφτιαξε ευκαιρίες, όμως η τύχη και 
ο Ουζόχο της στέρησαν το τέρμα που θα την έφερνε σε θέση οδηγού. Στο 
21’ το σουτ από τον Ζελάγια από το ύψος της μεγάλης περιοχής κατέληξε 
στο οριζόντιο δοκάρι του Ουζόχο, στη συνέχεια κεφαλιά του Περέιρα 
με εξουδετερωμένο τον Νιγηριανό τερματοφύλακα, αποκρούστηκε 
σε κόρνερ από τον Σίλτενφελντ. Οκτώ λεπτά αργότερα ο Φακούντο 
Περέιρα θα μπει στην περιοχή από αριστερά, μόνος με τον Ουζόχο, 
με νικητή στην μονομαχία των δύο, τον τερματοφύλακα της Ανόρθω-
σης που απέκρουσε σε κόρνερ το σουτ του Αργεντίνου επιθετικού.
Στο 39’ και κόντρα στη ροή του παιχνιδιού η Ανόρθωση προηγήθηκε.  
Ο Ρομπέρζ έκανε λάθος πάσα με αποδέκτη τον Στεφανέλι, ο Αργεντι-
νός τροφοδότησε κάθετα τον Ντούρις, με τον Σλοβάκο φορ να περνά 
τον Βάλε και να ευστοχεί σε κενό τέρμα.
Στα εναπομείναντα λεπτά για το ημίχρονο, ο Απόλλωνας επιχείρησε 
να ισοφαρίσει, όμως στην εκπνοή του ημιχρόνου, ο Περέιρα είδε το 
σουτ του από το σημείο του πέναλτι να αποκρούεται σε κόρνερ μετά 
από προβολή του Ζοάο Βίκτορ.
Με μοναδικό στόχο τη γρήγορη ισοφάριση ξεκίνησε το δεύτερο ημί-
χρονο για τον Απόλλωνα. Μόλις στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης 
καταγράψαμε την πρώτη ευκαιρία. Ο Παπουλής γύρισε την μπάλα 
στον Μπρου, ο οποίος με σουτ από το ύψος της περιοχής, εστειλε την 
μπάλα άουτ. Η Ανόρθωση κλείστηκε στο μισό της, με τον Απόλλωνα 
να ασκεί πίεση και να ψάχνει το γκολ. Στο 57’ μακρινό σουτ από τον 
Πέδρο θα βρει σε ετοιμότητα τον Ουζόχο, ενώ ένα λεπτό αργότερα 
είχαμε δεύτερο δοκάρι για τον Απόλλωνα. Ο Παπουλής με φαλτσα-
ριστό σουτ εντός της περιοχής θα στείλει την μπάλα στο οριζόντιο 
δοκάρι, ενώ ένα λεπτό αργότερα από καλή θέση ο Παπουλής θα πλα-
σάρει άστοχα.
Όσο περνούσε η ώρα ο Απόλλωνας επιχείρησε να εντείνει ακόμη 
περισσότερο την πίεση του, με την Ανόρθωση να αμύνεται μαζικά. Η 
«Μεγάλη Κυρία» στο 78’ έφθασε κοντά στο να σκοτώσει το παιχνίδι, 
όμως ο Κοφφί σε τετ-α-τετ θα νικηθεί από τον Βάλε. Στην εκπνοή της 
αναμέτρησης ο Απόλλωνας έφθασε κοντά στην ισοφάριση για ακόμη 
μία φορά, όμως ο Εμίλιο Ζελάγια με κοντινή κεφαλιά δεν θα καταφέ-
ρει να νικήσει τον Ουζόχο, με τον Νιγηριανό τερματοφύλακα να απο-
κρούει ενστικτωδώς.
Στις καθυστερήσεις ο Απόλλωνας συνέχισε να ψάχνει την ισοφάριση, 
όμως το σουτ του Καραγιόλ βρήκε σε ετοιμότητα τον Ουζόχο, ενώ η 
κεφαλιά του Ρομπέρζ κατέληξε άουτ.
Ανόρθωση: Ουζόχο, Κόφι, Αρτυματάς, Σίλντελφελντ, Στρούνα, Εγγλέζου, 
Ντούρις (64’ Μικελτάντζε), Βίκτορ, Πράνιτς, Ιωάννου, Στεφανέλι
Απόλλωνας: Βάλε, Πέδρο, Χάμπος, Ρομπέρζ, Βασιλείου, Μπρου, 
Σακέττι, Σαρντινέρο (46’ Παπουλής), Περέιρα, Μάγκλιτσα, Ζελάγια

Φράγμα στο αήττητο σερί του ΑΠΟΕΛ έβαλε 
απόψε η Πάφος FC.

Η 
ομάδα της Πάφου κατάφερε να κερδίσει 
τους πρωταθλητές μέσα στο ΓΣΠ χάρη σε 
γκολ των Καρώ (12’) και Ανγκούλο (61’) κά-
νοντας ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα για 

παραμονή στα «σαλόνια».
Ισοφάρισε προσωρινά ο ΑΠΟΕΛ με τον Ενσουέ 
(28’), ωστόσο πλήρωσε την αστοχία του Μοράις στο 
πέναλτι που απώλεσε στην επανάληψη.

Α’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Γεμάτο ήταν το πρώτο ημίχρονο του αγώνα στο ΓΣΠ 
με τον ΑΠΟΕΛ να είναι η ομάδα που από τα πρώτα 
στάδια επέβαλε το δικό της ρυθμό και είχε τις πρωτο-
βουλίες. Γρήγορα όμως η Πάφος FC ισορρόπησε την 
αναμέτρηση.
Η μεγάλη φάση απουσίαζε απέναντι στις δύο εστίες 
μέχρι το σημείο που οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το 
σκορ στο 12’ με τον Ανδρέα Καρώ να πλασαρει ιδα-
νικά τον Βάτερμαν φεύγοντας στην πλάτη της άμυνας 

των πρωταθλητών και να γράφει το 0-1.
Από εκεί και πέρα και όπως ήταν φυσιολογικό ο 
ΑΠΟΕΛ έψαξε τους τρόπους για να φτάσει στην ισο-
φάρισει και να αντιδράσει. Η ομάδα της Λευκωσίας 
απάντησε με μια καλή ευκαιρία από τον Μερκή στο 
25’ για να φέρει τελικά το παιχνίδι στα ίσα στο 27’ με 
πανέμορφο εκτός περιοχής σουτ του Ενσουέ.
Η εξέλιξη του σκορ έδωσε νέο ενδιαφέρον στο παι-
χνίδι με την ένταση και τις αψιμαχίες ανάμεσα τις δύο 
πλευρές να αυξάνονται. Στο πλαίσιο αυτό αποβλή-
θηκε και ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ, Πάολο Τραμε-
τσάνι, στο 33’ της αναμέτρησης.
Στο ίδιο λεπτό η Πάφος FC έχασε κραυγαλαία ευκαι-
ρία να διπλασιάσει τα τέρματά της με τον Ρακέλς να 
συμαδεύει το δοκάρι.
Στο τελευταίο τέταρτο ο ΑΠΟΕΛ έψαξε και για δεύτερο 
γκολ, ωστόσο η Πάφος FC στάθηκε πολύ καλά στο 
γήπεδο και πίεσε ψηλά τους γηπεδούχους με το σκορ 
να διατηρείται στο 1-1.

Β’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον είχε το δεύτερο 
μέρος του αγώνα στο ΓΣΠ με τον ΑΠΟΕΛ να συνεχί-

ζει από εκεί που έμεινε, να είναι η ομάδα 
που είχε τον έλεγχο, αλλά την Πάφος FC 
να είναι η πιο επικίνδυνη στον αγωνιστικό 
χώρο.
Ο ρυθμός του αγώνα όσο περνούσε ο 
χρόνος λόγω και της δίψας για βαθμούς 
από τις δύο πλευρές ανέβαινε και η αγω-
νία το ίδιο.
Η Πάφος FC πήρε εκ νέου κεφάλι στο 
σκορ στο 61’ με τον Ανγκούλο να στέλ-
νει την μπάλα στα δίχτυα του Βάτερμαν 
μετά πό σέντρα του Φόλπρεχτ από τα 
αριστερά, σημειώνοντας το 1-2 για τους 
φιλοξενούμενους.
Από εκείνο το σημείο και έπειτα φάνηκε 
να επηρεάζονται αρνητικά οι ποδοσφαι-
ριστές του ΑΠΟΕΛ που δεν μπορούσαν 
να είναι εύστοχοι σε όσες φάσεις δημι-
ούργησαν με κορυφαία αυτή του χαμένου 
πέναλτι στο 65’.
Ο Νούνο Μοράις που σήμερα έσπασε 
ρεκόρ 505 αγώνων με τη φανέλα των 
πρωταθλητών, ανέλαβε να εκτελέσει την 
παράβαση, αλλά ο Μολ έπεσε στη σωστή 
γωνία και κράτησε την Πάφος FC ζωντανή 
στην υπόθεση της νίκης.
Έτσι στα τελευταία στάδια του αγώνα 
και χωρίς τον προπονητή του παρών, ο 
ΑΠΟΕΛ έριξε όλο του το βάρος στην επί-
θεση για να σώσει ό,τι μπορούσε από 
αυτό το παιχνίδι.

αθλητικά
ΑΠΟΕΛ-Πάφος FC 1-2

Παλικαρίσια εμφάνιση και διπλό!
Ανόρθωση-Απόλλων 1-0
Την ουσία η Ανόρθωση, τα 
δοκάρια ο Απόλλωνας
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αθλητικά
Μακάμπι - Ολυμπιακός 65-64

Τα έσπασε κι έχασε

Η Μακάμπι (10-12) του Γιάννη Σφαιρόπουλου νίκησε τον Ολυμπιακό (12-10) με 65-64. Οι 
Πειραιώτες τελείωσαν με 5/26 τρίποντα (τα τρία στο τέλος του Σπανούλη). 

Η 
Μακάμπι πήρε σημαντική νίκη επί του 
Ολυμπιακού επικρατώντας με 65-64. Οι 
παίκτες του Γιάννη Σφαιρόπουλου εκμε-
ταλλεύτηκαν τα χαμηλά ποσοστά ευστο-

χίας (48.8%δ., 19.2%τρ.) της πρώην ομάδας του και 
βρίσκοντας σκορ από επιθετικά ριμπάουντ έφτα-
σαν στο θετικό αποτέλεσμα.
Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ επιθετικός στο ξεκίνημα 
της αναμέτρησης τόσο στην άμυνα όσο και στην 
επίθεση. Με 8 πόντους από ΛεΝτέι και Ουίλιμας 
Γκος προηγήθηκε γρήγορα με 4-10 (4’). Οι γηπε-
δούχοι ανέβασαν την πίεση της άμυνάς τους, υπο-
χρέωσαν τον Ολυμπιακό σε βιαστικές επιλογές και 
πριν τελειώσει η περίοδος ισοφάρισαν σε 14-14.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο το μπάσκετ που παιζόταν 
ήταν κακό. Οι δύο ομάδες αδυνατούσαν να επι-
βάλλουν το ρυθμό τους με τους «ερυθρόλευκους» 
πάντως να πλησιάζουν περισσότερο και με 
καλάθια των Ορίντεζη και Ουίλιαμς Γκος 
προηγήθηκαν με 18-23 (16’). Με τους 
ψηλούς φορτωμένους με δύο φάουλ 
και τον Ολυμπιακό άστοχο πίσω από 
τα 6.75, η ομάδα του Σφαιρόπου-
λου ισοφάρισε στους 24 πόντους 
(18’), αλλά χάρη στον Μπόγρη (2π., 
3 επιθ. ρ.) πήγε στα αποδυτήρια 
μπροστά στο σκορ.
Η Μακάμπι ήταν η ομάδα που έβγαλε 
επιθετικότητα στο παιχνίδι της στο τρίτο 
δεκάλεπτο. Με τους Ουίλμπεκιν και Κέιν να 
σκοράρουν και τον Ολυμπιακό να αναλώνει τις επι-
θέσεις του είτε σε λάθη είτε σε σουτ αποκλειστικά 
από την περιφέρεια, το σκορ έγινε 39-37 (26’).  Η 
είσοδος των Σπανούλη και Πρίντεζη άλλαξε την 
κατάσταση. Η μπάλα πήγε στο low post και οι Πει-
ραιώτες ξαναπήραν το προβάδισμα (39-42, 29’).
Ο Ρολ αποφάσισε να πάρει τα ηνία από τον Ουίλ-
μπεκιν και με 5 δικούς τους πόντους το σκορ έγινε 
54-49 (35’). Οι παίκτες του Μπλατ με μπροστάρη 
τον Σπανούλη βρήκαν σκορ πίσω από τα 6.75 μπαί-
νοντας ξανά στη διεκδίκηση της νίκης (57-55, 37’). 
Ο Μπλακ από την άλλη με καλάθια ύστερα από επι-
θετικό ριμπάουντ πρόσφερε σημαντική… ανάσα 
στην Μακάμπι (61-56, 39’). Ο αρχηγός των «ερυ-
θρόλευκων» κρατούσε μόνος του όλη την ομάδα 
και με δικά του συνεχόμενα τρίποντα την έβαλε 
μπροστά στο σκορ (63-64, 40’). Ο Ουίλμπεκιν με 
προσωπική ενέργεια διαμόρφωσε το τελικό σκορ 
4’’ πριν τη λήξη της αναμέτρησης αφού ο Πρίντε-
ζης αστόχησε.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Ολυμπιακός είχε τραγικά ποσοστά 
(48.8%δ., 19.2%τρ.), έδωσε μόλις 7 ασίστ την ώρα 
που η Μακάμπι (επίσης άσχημο ποσοστό στο τρί-
ποντο 15%) βρήκε 9 πόντους από λάθη αντιπάλων.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Ταρίκ Μπλακ σε 24:28 
είχε 19 πόντους (7/9δ., 5/9β.) και 7 ριμπάουντ.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Τίμα, Τουπάν, 
Βεζένκοβ και Μάντζαρης έπαιξαν λίγο. Κακός ο 
Στρέλνιεκς με 4 πόντους και 1/7 σουτ.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Σκότι Ουίλμπεκιν με 17 
πόντους αν και άστοχος.
ΣΗΜΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙ: Ο Σπανούλης με 2/2 τρίποντα 
έκανε το 63-64, αλλά ο Ουίλμπεκιν 4΄΄ πριν τη λήξη 
σκόραρε για το 65-64. Στο χρόνο που απέμενε ο 
Πρίντεζης βρήκε καλή επιλογή, αλλά αστόχησε.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το κάρφωμα του Μπλατ μετά 
από ασίστ του Ρολ στην τελευταία περίοδο.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Αμφότερες οι ομάδες τα σουτ 
πίσω από τα 6.75.

Τα δεκάλεπτα: 14-16, 26-29, 45-42, 
65-64

Ο Μάικ Τζέιμς αποθέωσε 
τον Σπανούλη για τα τρί-
ποντα!
Ο Μάικ Τζέιμς παρακολουθούσε 

το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Τελ 
Αβίβ κόντρα στην Μακάμπι και μάλι-

στα αποθέωσε τόσο τον Βασίλη Σπα-
νούλη για τα δύο σερί τρίποντα, όσο και τον 

Ουίλμπεκιν για το νικητήριο καλάθι.
Ο Αμερικανός γκαρντ της Αρμάνι Μιλάνο και 
πρώην του Παναθηναϊκού, «τιτίβιζε» κατά τη διάρ-
κεια του αγώνα και δη αμέσως μετά τα τρία εύστοχα 
σουτ χρησιμοποιώντας ένα από τα παρατσούκλια 
του αρχηγού του Ολυμπιακού! Βέβαια στο τέλος 
του... έκλεψε περισσότερο το ενδιαφέρον ο Σκότι 
Ουίλμπεκιν για το καλάθι που σημείωσε στα 4’’ και 
με το οποίο έκρινε τον τελικό νικητή.

Την Παρασκευή «πατάει» Αθήνα ο Ου-
έμπερ
Ο Μπριάντε Ουέμπερ αναμένεται στην Αθήνα το 
μεσημέρι της Παρασκευής προκειμένου να τεθεί 
στην διάθεση του Ντέιβιντ Μπλατ για το υπόλοιπο 
της χρονιάς. Ο Αμερικανός γκαρντ θα βρίσκεται 
στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» την Παρασκευή (8/2, 
13:40) ενώ μετά το All Star Game της Θεσσαλονί-
κης θα έχει την ευκαιρία να προπονηθεί μαζί όλους 
τους συμπαίκτες του.

Πρώτη η ΑΕΚ και στο... 
βάθος ΠΑΟΚ - Προμηθέας!

Π
αραλίγο να χάσει τη νί-
κη και την πρωτιά, αλλά 
η ΑΕΚ τα κατάφερε! Επι-
κράτησε με 77-76 της Ά-

ντβερπ, για την τελευταία αγωνι-
στική του BCL και «βλέπει» ΠΑΟΚ, 
Προμηθέα ή Λε Μαν στους «16»!
Οι «κιτρινόμαυροι» ξεκίνησαν 
πολύ δυνατά στο ματς κι είχαν φτά-
σει στο +17 (46-29), αλλά στο δεύ-
τερο μέρος ξέμειναν από δυνάμεις, 
με αποτέλεσμα οι Βέλγοι να απειλή-
σουν και να φτάσουν δυο πόντους 
μακριά από τη νίκη.
Η τύχη, όμως, ήταν με το μέρος 
των παικτών του Λούκα Μπάνκι, 
οι οποίοι κατοχύρωσαν την πρώτη 
θέση στον Γ’ Όμιλο και θα κλη-
ρωθούν την Παρασκευή (08/02, 
13:00) με έναν εκ των Λε Μαν, 
ΠΑΟΚ ή Προμηθέα.
Στο πρώτο μέρος του αγώνα, οι 
παίκτες του Μπάνκι δυσκολεύτη-
καν για ακόμα μια φορά στο ριμπά-
ουντ, αλλά μέσα από την καλή του 
δημιουργία, την άμυνα και την 
κυριαρχία στη ρακέτα, είχαν τον 
έλεγχο του παιχνιδιού. Ο Χάντερ 
μπήκε στο ματς με ρόλο εκτελεστή 
και δημιουργού (8-0, 2’), για να 
πάρει την σκυτάλη λίγο αργότερα 
ο Σαντ-Ρος (18-6, 7’) και η ΑΕΚ να 
κρατήσει την διψήφια διαφορά 
στο δεκάλεπτο (25-13, 10’). Στην 
δεύτερη περίοδο η Άντβερπ αντέ-
δρασε και με τον Μπακό να δημι-
ουργεί πρόβλημα στην άμυνα της 
ΑΕΚ, μείωσε σε 34-27 (16’). Οι 
«κιτρινόμαυροι», όμως, με ένα 
επιμέρους 12-5, πήγαν στα απο-
δυτήρια με το 46-32 (20’).
Με σερί 7-0 οι Βέλγοι συνέχιζαν να 
«παλεύουν» (49-39, 24’), ο Χάντερ 
έκανε ό,τι ήθελε και μαζί με τον 
Λαρεντζάκη πήγαν στο 61-45 (28’). 
Τα λάθη, όμως, των «κιτρινόμαυ-
ρων» (7) οδήγησαν την Άντβερπ 
στο να ρίξει την διαφορά (61-50, 
30’).
Οι γηπεδούχοι χαλάρωσαν, με 
αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι να 
μειώσουν πολύ (64-59, 33’), αλλά 
ένα σερί 7-0 (71-59, 34’) με τους 
Τζέιμς - Σάκοτα έδειξε να βάζει τα 
πράγματα στη θέση τους. Δεν ήταν 
έτσι, όμως, αφού ο Μπακό και ο 

Λι δεν τα παράτησαν (71-66, 35’), 
με τον πρώτο να φέρνει το ματς 
στο -3 (73-70, 37’). Η αδρεναλίνη 
«χτύπησε» κόκκινο, όταν οι «κιτρι-
νόμαυροι» είχαν 4/8 βολές και η 
Άντβερπ έκανε το 77-76. Εκεί, η 
ΑΕΚ έχασε την ευκαιρία να σκορά-
ρει, όπως και ο Λι, με τον Χάντερ 
να παίρνει το ριμπάουντ.

Βίρτους Μπολόνια - Προ-
μηθέας 98-91
Στην παράταση λύγισε ο Προμη-
θέας, αφού ηττήθηκε με 98-91 
από τη Μπολόνια και πήρε την 4η 
θέση του ομίλου (μπορεί να κλη-
ρωθεί με την ΑΕΚ στη φάση των 
«16», αν η Ένωση βγει 1η στον 
όμιλο της).
Ο Προμηθέας προηγήθηκε με 5-8 
χάρη στον Κατσίβελη, όμως η Βίρ-
τους με ένα σερί 7-0, έκανε γρή-
γορα το 12-8, αναγκάζοντας τον 
Γιατρά να πάρει timeout. Η Βίρ-
τους πήγε τη διαφορά στους 7 (22-
15) με τον Παγιόλα στο 7’. O Γκί-
κας σκόραρε για τρεις με ταμπλό 
και έτσι οι Πατρινοί έκλεισαν την 
πρώτη περίοδο στο -2 (25-23).
Το ματς συνέχισε να είναι ντέρ-
μπι και στο δεύτερο δεκάλεπτο, 
με τον Κατσίβελη να ισοφαρί-
ζει σε 43-43. Οι Ιταλοί πάτησαν 
γκάζι στο τέλος και κατάφεραν να 
φύγουν για 6 (52-46) με τον Κβάλε.
Η Μπολόνια ανέβασε ρυθμούς και 
κατάφερε να κάνει το 62-48 με τρί-
ποντο του Τέιλορ. Ο Προμηθέας 
αντέδρασε εξαιρετικά και μείωσε 
σε 67-62 με τον Παρκς δύο λεπτά 
πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέ-
πτου. Όμως ο Αραντόρι ανέλαβε 
δράση και με 5 σερί πόντους, 
έγραψε το 72-62 στο 29’.
Tα τρίποντα του Γκίκα και του 
Σαλούστρου έκαναν το 79-75 στο 
34’. ο Τέιλορ με κάρφωμα άυξησε 
τη διαφορά στους 7 (82-75). Ο Προ-
μηθέας έδειξε refuse to lose και με 
το τρίοποντο του Μέιερ έστειλε το 
ματς στην παράταση με το 84-84.
Η Μπολόνια ήταν πιο ψύχραιμη 
στην παράταση, εκμεταλλεύτηκε 
και τις βολές του Μορέιρα και έτσι 
πήρε την πρώτη θέση του ομίλου, 
με τους Πατρινούς να είναι 4οι.
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Οι νέοι ήταν ωραίοι, οι 
«πίσω» ήταν... μοιραίοι! 
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σελ. 65

Παλικαρίσια εμφάνιση 
και σπουδαίο διπλό! σελ. 71


