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«Η επαναλειτουργία της Θεολογικής 
Σχολής της Χάλκης δεν συνδυάζεται 

µε την εκλογή των µουφτήδων, 
που είναι εσωτερικό θέµα 

της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας»

«Η κυβέρνηση µε τις πρακτικές 
της βλάπτει τη ∆ηµοκρατία, 
εκφυλίζει τους θεσµούς και 
αλλοιώνει το πολίτευµα»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ  ΣΕΛ. 7ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΚΡΥΦΗ "ΒΟΜΒΑ"

για τις τράπεζες
"Οσο πετάτε 
θα σας 
αναχαιτίζουμε"

Ο Νικολόπουλος, 
ο Καμμένος και 
οι καταγγελίες 
για εκβιασμό 

 ΣΕΛ. 20-21

ΤΣΙΠΡΑΣ � ΕΡΝΤΟΓΑΝ

«ΣΚΟΤΩΣΑΝ 
τη Γαλήνη μου 
όπως και την Ελένη»

ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΞΩΣΕΙΣ ΠΡΩΗΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ-∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΕΚΤ ΚΑΙ SSM: "ΞΕΦΟΡΤΩΘΕΙΤΕ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ"

 REAL MONEY

«Υπάρχουν 16 
μυστηριώδεις 

κλήσεις που δεν 
ελέγχθηκαν»

ΤΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ στην «R» ο δικηγόρος 
των Τούρκων στρατιωτικών

 ΣΕΛ. 32

Η ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΤΟΥ 2016 
ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ

ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 

ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ

ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ της 
µητέρας, που θεωρεί 
ότι η κόρη της, Γ. 
Κοεµτζή, οδηγήθηκε 
στον θάνατο µε τρόπο 
ανάλογο µε αυτόν της 
Τοπαλούδη στη Ρόδο

 ΣΕΛ. 32

 ΣΕΛ. 30-31

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΑΣ 
Ευ. Αποστολάκη στον Τούρκο οµόλογό του 
Χ. Ακάρ, ενόψει της συνάντησής τους στις 
13 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες

 REAL MONEY

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ 
ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ 
ΤΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ 
ΕΝΟΙΚΙΟΥ

ΦΑΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ, 
ΖΗΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
Eνα βιβλίο-οδηγός της DK 

Books για να μάθεις  
τι χρειάζεται το σώμα σου 
για να παραμείνει υγιές

ΖΗΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
Eνα βιβλίο-οδηγός της DK 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΩΝ 2 €

Η Realnews   
σας πάει θέατρο

ΣΤΑ 2 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΟ 1 ∆ΩΡΟ
για την παράσταση που επιθυμείτε

ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΤΗ REAL LIFE

1 Βάλτε την κινόα σε μία κατσαρόλα με 300 ml νερό σε μέτρια φωτιά. 

Ανακατέψτε και αφήστε τη να σιγοβράσει για 10 λεπτά ή μέχρι  

να απορροφήσει όλο το νερό.

2 Ζεστάνετε το λάδι σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Μόλις κάψει, προσθέστε 

τις γαρίδες και ψήστε τες για 2-3 λεπτά μέχρι να γίνουν παντού ροζ. 

Προσθέστε το τσίλι και τα μισά φρέσκα κρεμμυδάκια, τραβήξτε το τηγάνι  

από τη φωτιά και αφήστε τα αρώματα να αναμειχθούν.

3 Μόλις είναι έτοιμη η κινόα, τραβήξτε την από τη φωτιά. Προσθέστε  

τον χυμό λάιμ και ανακατέψτε απαλά με ένα πιρούνι. Αδειάστε την κινόα 

σε ένα μεγάλο μπολ και αφήστε τη να κρυώσει λίγο. Προσθέστε τα υπόλοιπα 

φρέσκα κρεμμυδάκια, το ξύσμα λάιμ, το ρόδι και τον μισό κόλιανδρο. 

Ανακατέψτε.

4 Μοιράστε το μείγμα σε δύο μπολ (ή δοχεία μεταφοράς). Προσθέστε  

το αβοκάντο σε φέτες, τις γαρίδες με το τσίλι και το ζουμί από το τηγάνι. 

Γαρνίρετε με τον υπόλοιπο κόλιανδρο και σερβίρετε με φέτες λάιμ.  

Αν πρόκειται να το πάρετε μαζί σας, στύψτε λίγο λάιμ πάνω στο αβοκάντο  

για να μη μαυρίσει ή προσθέστε το αβοκάντο τελευταία στιγμή.

διατρόφιΚΗ αΞια αΝα ΜΕριδα Θερμίδες 509 • όλικά λιπαρά 24,2 γρ. • Κορεσμένα λιπαρά  
3,9 γρ. • Υδατάνθρακες 50 γρ. • φυτικές ίνες 11,3 γρ. • ςάκχαρα 11,7 γρ. • Πρωτεΐνη 26,2 γρ. 
αλάτι 0,6 γρ.

ΜΠΟΛ ΜΕ ΚΙΝΟΑ,  
ΓΑΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΡΟΔΙ
Οι γαρίδες περιέχουν σελήνιο και χαλκό και προσφέρουν αντιοξειδωτική 
προστασία στους μυς και στα νεύρα. Ετοιμάστε αυτό το θρεπτικό πιάτο 
από το προηγούμενο βράδυ ώστε να δέσουν οι γεύσεις και τα αρώματα.

150 γρ. κινόα

150 γρ. ωμές γαρίδες, 
ξεφλουδισμένες

1 κουτ. της σούπας 
κραμβέλαιο

1 κόκκινη πιπεριά τσίλι, 
ψιλοκομμένη

4 φρέσκα κρεμμυδάκια, 
ψιλοκομμένα

Ξύσμα και χυμός 
από 1 λάιμ

100 γρ. ρόδι (οι σπόροι 
από ένα μεγάλο ρόδι)

1 χούφτα κόλιανδρος, 
χοντροκομμένος

1 αβοκάντο σε φέτες

φέτες λάιμ 
για το γαρνίρισμα

ΜΕριδΕς 2

Υλικά

Έξυπνες τροποποιήσεις

• Αντικαταστήστε τις γαρίδες με τόφου για μια 
γερή δόση χαλκού, φώσφορου και καλίου.  
Ο χαλκός είναι σημαντικός για τον σχηματισμό 
νέων ερυθρών αιμοσφαιρίων και έχει 
αντιοξειδωτική δράση.

• Αντικαταστήστε το ρόδι με λιαστές ντομάτες για 
να αυξήστε την πρόσληψη της αντιοξειδωτικής 
ουσίας λυκοπένιο – οι λιαστές ντομάτες 
περιέχουν περισσότερο λυκοπένιο από 
οποιαδήποτε άλλη μορφή ντομάτας.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ

όι γαρίδες περιέχουν περισσότερο 
αλάτι από τα υπόλοιπα θαλασσινά. 

Επειδή συνήθως προστίθεται επιπλέον 
αλάτι κατά το μαγείρεμα, είναι 

προτιμότερο να αγοράζετε ωμές 
γαρίδες (οι κατεψυγμένες είναι 

ό,τι πρέπει) όταν είναι 
δυνατόν.

ΦΑΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ, ΖΗΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ80

ΕγΚΕφαλός όραςΗ αΚόΗ & 
ιςόρρόΠια

δΕρΜα  
& αφΗ

ΠΝΕΥΜόΝΕς

Καρδια  
& αιΜα

ΠΕΠτιΚό όΥρόΠόιΗτιΚό ΥγΕια  
τόΥ αΝδρα

115

1 Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200° C. Βάλτε το πλιγούρι μαζί με 250 

ml νερό σε μία κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά. Μόλις πάρει βράση, 

χαμηλώστε τη θερμοκρασία κι αφήστε το να σιγοβράσει για 20 λεπτά, μέχρι 

να μαλακώσει.

2 Βάλτε το κρεμμύδι και τις πιπεριές σε ένα ταψί. Περιχύστε τα με το λάδι, 

πασπαλίστε με πάπρικα και ανακατέψτε καλά. Τοποθετήστε δύο 

κλωνάρια δενδρολίβανο κάτω από τα λαχανικά και βάλτε το ταψί  

στον φούρνο για 20 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά.

3 Εν τω μεταξύ βάλτε τους ξηρούς καρπούς, το σκόρδο και τα φύλλα από  

το υπόλοιπο δενδρολίβανο σε έναν μικρό επεξεργαστή τροφίμων. 

Χτυπήστε τα για ένα λεπτό ώστε να σχηματιστεί ένα τραχύ μείγμα. 

Τοποθετήστε τα φιλέτα του ψαριού σε ένα ξύλο κοπής και καλύψτε τα  

με το μείγμα των ξηρών καρπών πιέζοντας καλά.

4 Βγάλτε το ταψί από τον φούρνο και τοποθετήστε προσεκτικά τα φιλέτα 

του ψαριού πάνω στα λαχανικά. Ξαναβάλτε το στον φούρνο για 8-10 

λεπτά μέχρι να ψηθεί καλά το ψάρι και να γίνει αδιαφανές.

5 Για να φτιάξετε τη σάλτσα, αναμείξτε τις ψιλοκομμένες ντομάτες (με το 

ζουμί και τα σπόρια) με τον βασιλικό, τον δυόσμο, τον χυμό και το ξύσμα 

πορτοκαλιού και άφθονο μαύρο πιπέρι.

6 Όταν είναι έτοιμο το πλιγούρι, σουρώστε το και ξαναβάλτε το στην 

κατσαρόλα. Περιχύστε το με τη σάλτσα και ανακατέψτε καλά. Σερβίρετε  

το ψάρι, τα λαχανικά (αφαιρέστε τα κλωνάρια του δενδρολίβανου)  

και το πλιγούρι με 1 κουτ. της σούπας σπιτικό χούμους.

διατρόφιΚΗ αΞια αΝα ΜΕριδα Θερμίδες 577 • όλικά λιπαρά 27,4 γρ. • Κορεσμένα λιπαρά  
3,3 γρ. • Υδατάνθρακες 59,7 γρ. • φυτικές ίνες 11,9 γρ. • ςάκχαρα 17,5 γρ. • Πρωτεΐνη 27,2 γρ. 
αλάτι 0,2 γρ.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ

το δενδρολίβανο περιέχει καρνοσικό 
οξύ, που, σύμφωνα με εργαστηριακές 

μελέτες, μπορεί να εμποδίσει την πρώιμη 
εμφάνιση της νόσου αλτσχάιμερ. Μία 

άλλη έρευνα έδειξε ότι το άρωμα 
του δενδρολίβανου βελτιώνει 

τη νοητική απόδοση.

ΨΗΤΟΣ ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ  
ΜΕ ΜΥΡΩΔΙΚΑ
Αυτό το ωφέλιμο για τον εγκέφαλο πιάτο περιέχει μεγάλη δόση 
βιταμίνης C, από τις πιπεριές και το πορτοκάλι, και αντιοξειδωτικά όπως 
το λυκοπένιο από τις ντομάτες.

100 γρ. πλιγούρι
1 μικρό κόκκινο 
κρεμμύδι, κομμένο  
σε τέταρτα
1 κόκκινη πιπεριά, 
κομμένη σε φέτες
1 κίτρινη πιπεριά, 
κομμένη σε φέτες
2 κουτ. της σούπας 
ελαιόλαδο
1 κουτ. του γλυκού 
πάπρικα
4 κλωνάρια 
δενδρολίβανο
30 γρ. πεκάν
1 σκελίδα σκόρδο
2 φιλέτα μπακαλιάρου 
(περίπου 180 γρ. 
συνολικά)

Χούμους (βλ. σελ. 96), 
για το σερβίρισμα

Για τη σάλτσα
4 ώριμες μέτριες 
ντομάτες, ψιλοκομμένες
1 χούφτα φύλλα 
βασιλικού, κομμένα με 
το χέρι και λίγο επιπλέον 
για το γαρνίρισμα
1 χούφτα φύλλα 
δυόσμου, κομμένα  
με το χέρι
Χυμός και ξύσμα 
πορτοκαλιού
φρεσκοτριμμένο μαύρο 
πιπέρι

ΜΕριδΕς 2

Υλικά

Έξυπνες τροποποιήσεις

• Αντικαταστήστε τα πεκάν με φιστίκια Βραζιλίας 
για έναν διαφορετικό συνδυασμό θρεπτικών 
συστατικών – επιπλέον κάλιο, ασβέστιο, 
μαγνήσιο, φώσφορο, σίδηρο, χαλκό, βιταμίνη Ε 
και σελήνιο.

• Αντικαταστήστε τον μπακαλιάρο με φρέσκο 
σκουμπρί για μία μεγάλη δόση Ω-3, σιδήρου  
και βιταμίνης D.

ΕγΚΕφαλός όραςΗ αΚόΗ & 
ιςόρρόΠια

ςτόΜατιΚΗ 
ΥγΕια

αΝόςια δΕρΜα  
& αφΗ

ΠΝΕΥΜόΝΕς

Καρδια  
& αιΜα

ΠΕΠτιΚό όΥρόΠόιΗτιΚό αΝδρΕς/
γΥΝαιΚΕς

ΒΡΑΔΙΝΑ

 ΑΣΦΥΚΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ από τους 
δανειστές προς τα ελληνικά πιστωτικά 
ιδρύµατα να υποβάλουν τον Μάρτιο στη 
Φρανκφούρτη πλάνα πώλησης των ακινήτων 
που παίρνουν από τους πλειστηριασµούς

 ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ το 2019 αναµένεται να 
προχωρήσουν σε 25.000 πλειστηριασµούς 
και προγραµµατίζουν 12.000 πωλήσεις 
ακινήτων, ενώ για το 2020 προβλέπεται 
να «βγουν στο σφυρί» 35.000 σπίτια και 
επαγγελµατικά κτίρια

 ΣΕΛ. 4-5

 ΣΕΛ. 15

«Επιδιώκουν την 
απαγωγή των "8"
με προκάλυμμα 
την επικήρυξη»

 ΣΕΛ. 12-13


