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επικαιρότητα

Υπόθεση «Σαουδική Αραβία»: Φίλης και Κυρίτσης 
ζητούν να ακυρωθεί η πώληση των βλημάτων

«
Φωτιές» ανάβει στην κυβέρνηση, με δημόσια 
παρέμβασή του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νί-
κος Φίλης, αναφερόμενος σ την πολύκροτη, 
«σκιώδη» υπόθεση της πώλησης βλημάτων 

στη Σαουδική Αραβία.
Επικαλούμενος λόγους ιδεολογικούς, ο πρώην υπουρ-
γός υποστηρίζει ότι θα πρέπει να ακυρωθεί η πώληση 
πολεμικού υλικού, σημε ιώνον τας ότ ι  υπάρχουν 
έντονα ερωτήματα για την απόφαση του υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας να προχωρήσει σε πωλήσεις όπλων 
στο καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας.
Και αυτό, όπως αναφέρει, καθώς οι αεροπορικές 
δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας, μαζί με αυτές των 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έ χουν καταγγε λ-
θεί από διεθνείς παρατηρητές ότι εμπλέκονται στον 
εμφύλιο πόλεμο της Υεμένης, βομβαρδίζοντας στό-
χους και προκαλώντας θύματα στον άμαχο πληθυσμό, 
καθώς και μια τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή.
Παράλληλα, εκφράζει την πεποίθηση ότι δεν υπάρ-
χει θέμα σκανδάλου και εκτιμά ότι η κυβέρνηση θα 
δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις σ τη Βουλή. Γιατ ί 
το λέει αυτό ο κ. Φίλης; Καθώς «ο διάβολος κρύβε-
ται στις λεπτομέρειες», έχει σημασία ότι, στην ανάρ-
τησή του, χαρακτηρίζει την πώληση όπλων «ανολο-
κλήρωτη»...
Τη δήλωσή του ο κ. Φίλης την «ανέβασε» και σ την 
προσωπική του σελίδα στο Facebook.
Στην ίδια γραμμή και ο βουλευτής του κυβερνώντος 
κόμματος, Γιώργος Κυρίτσης, με μια λιτή ανάρτησή 
του στο Facebook, εξέφρασε την «απόλυτη» συμφω-
νία του με την πρόταση που έκανε σήμερα ο Νίκος 
Φίλης.
Πληθαίνουν, έτσι, οι φωνές εντός του κυβερνώντος 
κόμματος, που διαφωνούν ανοιχ τά με τους χε ιρι-
σμούς του υπουργού Εθνικής Άμυνας, εκφράζοντας 
ανοιχτά την αντίθεσή τους και καλώντας την κυβέρ-
νηση να ακυρώσει την πώληση στρατιωτικού υλικού.

ΕΔΕ για τα απόρρητα έγγραφα της συμ-
φωνίας με τη Σαουδική Αραβία διέταξε ο 
Καμμένος
Στην ανακοίνωση διεξαγωγής Ένορκης Διοικητ ικής 
Εξέτασης, από τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, 
για τα απόρρητα έγγραφα που αφορούν την συμφω-

ν ία με τη Σαουδική Αραβία προχώρησε σήμερα ο 
υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος.
Με μήνυμά του στο Twitter, ο υπουργός ανακοίνωσε 
ότ ι «διε τάχθη ΕΔΕ από τον ΑΓΕΕΑ γ ια τη διαρροή 
απορρήτων εγγράφων. Με τις Ένοπλες Δυνάμεις  δεν 
θα παίξει κανένας ούτε θα τις εμπλέξει σε πολιτικό 
παιγνίδι. Ο Ελληνικός Λαός τις εμπιστεύεται». 
Παράλληλα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας προχωρά σε 
«αποχαρακτηρισμούς» των επίμαχων εγγράφων μέσω 
του Twitter., προαναγγέλλον τας πως θα επιτρέψει 
πλήρη πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που αφορούν 
την Σαουδική Αραβία στα μέλη της επιτροπής Εξοπλι-
σμών της Βουλής. «Για να σταματήσει κάθε σπέκουλα 
σε σχέση με τα απόρρητα έγγραφα του ΥΕΘΑ για την 
υπόθεση της ΣΑ και  η πώληση τους σε εφημερίδες 
από τον πλασιέ, δίνω πρόσβαση να τα δουν τα μέλη 
της επιτροπής εξοπλισμών και αποχαρακτηρίζω όσα 

δει και ζητήσει ο εισαγγελέα» επισήμανε χαρακτηρι-
στικά.
Μέσω Twitter επέλεξε να επανατοποθετηθεί σήμερα 
και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, επιμένο-
ντας στην αυστηρή τιμωρία των «κατασκόπων» που 
επικαλούνται τα απόρρητα έγγραφα.  
«Κατά τη διαπλοκή, έν τυπα και τηλεοράσεις της, 
στην Ελλάδα η παρανόμια είναι το ορθό, ενώ η πίστη 
σ τη νομιμότητα κάτ ι το επαχθές. Σύμφωνα με την 
αν τ ίληψη της κάποιοι μπορούν να πωλούν απόρ-
ρητα έγγραφα κατά το δοκούν και άλλοι να τα διακι-
νούν επί μέρες υπονομεύοντας διεθνή θέση χώρας» 
έγραψε νωρίτερα ο κ. Κοτζ ιάς, γ ια να επανέ λθε ι 
λίγες ώρες μετά με νέο σχόλιο που αναφέρει: «Μόνο 
όποιος έχει κάνει πολλές παρανομίες επιτ ίθεται με 
τον τρόπο που με βρίζουν και με απειλούν οι διαπλε-
κόμενοι επειδή υπερασπίζομαι τη νομιμότητα και τα 
συμφέροντα της χώρας».
Υπενθυμίζεται πως το ο υπουργός σε χθεσ ινή του 
ανακοίνωση προειδοποίησε ότι θα ενεργοποιηθεί το 
άρθρο 146 του Ποινικού Κώδικα περί κατασκοπείας 
κατά πολιτικών ή δημοσιογράφων που δημοσιεύσουν 
απόρρητα έγγραφα γ ια την υπόθεση της πώλησης 
όπλων στη Σαουδική Αραβία.
Την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην ανάγκη 
ενημέρωσης της Βουλής και καταγγέλλει τον κ. Νίκο 
Βούτση γ ια παρεμπόδιση των βουλευτών να έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα που κατέθεσε ο κ. Ανδρέας 
Λοβέρδος την περασμένη Δευτέρα τα οποία -σύμ-
φωνα πάν τα με τον βουλευτή της ΔΗΣΥ- αφορούν 
αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ για την σύναψη συμφωνίας με 
τον «μεσάζοντα» Βασίλη Παπαδόπουλο.  
«H πρωτοφανής άρνηση του κ. Ν. Βούτση να επιτρέ-
ψει την πρόσβαση των βουλευτών σε έγγραφα που 
σχετίζονται με το σκάνδαλο Καμμένου και οι απειλές 
του Ν. Κοτζιά για τις ποινές που επισείονται σε περί-
πτωση δημοσίευσής τους, απλά επιβεβαιώνουν τον 
πανικό της Κυβέρνησης. Τι άραγε έχουν να κρύψουν 
για μια διακρατική συμφωνία την οποία είχε εγκρί-
νει η Βουλή, χωρίς μεσάζοντες; Αυτό είναι ένα από τα 
ερωτήματα που έχουν οι πολίτες και θα υποχρεωθούν 
να απαντήσουν την Δευτέρα οι κύριοι Τσίπρας και 
Καμμένος» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο  Ν ίκο ς  Φ ί λ η ς  ζ η τ ά ε ι  να 

ακυρωθούν  οι  παραγ γε λ ίε ς 

για λόγους ιδεολογικούς - «Οι 

α ε ρ ο π ο ρ ικέ ς  δ υ νά μ ε ι ς  τ η ς 

Σαουδικής Αραβίας εμπλέκονται 

σ τ ον  π όλ ε μο  τ η ς  Υε μέ ν η ς , 

βομβαρδίζοντας και προκαλώντας 

θύματα στον άμαχο πληθυσμό» 

λέει ο πρώην υπουργός
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Ε
λληνική πρωτιά στην... αύξηση φό-
ρων το 2016, μεταξύ 35 χωρών δεί-
χνουν τα στοιχεία του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανά-

πτυξης (ΟΟΣΑ).
Σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού, 
η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση 
του φορολογικού βάρους ως ποσοστό των 
φορολογικών εσόδων και των ασφαλιστι-
κών εισφορών επί του ΑΕΠ. Στη δεύτερη 
θέση βρίσκεται η Ολλανδία.
Η επιβάρυνση προήλθε κυρίως από τον 
ΦΠΑ, τον ΕΝΦΙΑ και τις ασφαλιστικές 
εισφορές, ενώ χαμηλότεροι σε σχέση με τον 
μέσο όρο εμφανίζονται οι φόροι εισοδή-
ματος.
Αναλυτικά, τα φορολογικά έσοδα στην 
Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 2,2%, από 35,4% 

του ΑΕΠ σε 38,6% του ΑΕΠ το 2016, όταν η 
μέση αύξηση στις χώρες του ΟΟΣΑ ήταν της 
τάξεως του 0,3% από 34% σε 34,3% την ίδια 
περίοδο. Το μέσο ποσοστό στις χώρες του 
ΟΟΣΑ είναι οριακά υψηλότερο από αυτό του 
2000 (34,3% σε σχέση με 33,9% το 2000), 
όταν στην Ελλάδα το χαμηλότερο ποσοστό 
της περιόδου είχε σημειωθεί το 2004, στο 
29,9%.
Ως ποσοστό επιβάρυνσης προς το ΑΕΠ η 
Ελλάδα καταλαμβάνει τη δέκατη θέση με τη 
Δανία, τη Γαλλία και το Βέλγιο να καταλαμ-
βάνουν τις τρεις πρώτες θέσεις, με ποσο-
στά από 44,2% έως και 45,9% του ΑΕΠ, ενώ 
στις τρεις τελευταίες θέσεις με τις μικρότε-
ρες φορολογικές επιβαρύνσεις συναντώνται 
Ιρλανδία, Χιλή και Μεξικό, με ποσοστά από 
17,2% έως και 23%.

επικαιρότητα

ΟΟΣΑ: Πρώτη η Ελλάδα στην 
αύξηση φόρων το 2016Μητσοτάκης: Φτωχοποιήσατε 

τους πολίτες - Τσίπρας: Το 
μέρισμα δεν είναι ψίχουλα

Με ευρύτατη πλειοψηφία εγκρίθηκε το νομοσχέδιο - Μητσοτάκης: «Η περιφερειάρχης 
προσφεύγει στη Δικαιοσύνη, προφανώς κατά του εαυτού της» - «Η κυβέρνηση πήρε 
πολλά από τη μια τσέπη, για να δώσει ελάχιστα στην άλλη»

Σ
ε σκληρή αντιπαράθεση για τους νε-
κρούς από τις πλημμύρες στη Δυτική 
Αττική και τα αντιπλημμυρικά έργα 
που δεν έγιναν εξελίχθηκε η συζήτη-

ση στη Βουλή για το κοινωνικό μέρισμα, με 
πρωταγωνιστές τον πρόεδρο της ΝΔ, Κυριά-
κο Μητσοτάκη και τον πρωθυπουργό, Αλέ-
ξη Τσίπρα.
Παράλληλα, σύγκρουση υπήρξε και για τη 
φορολογική πολιτική της σημερινής κυβέρ-
νησης, αλλά και των προηγούμενων, με τον 
αρχηγό του κόμματος της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι 
φτωχοποίησε τους πολίτες και πανηγυρίζει 
για το πλεόνασμα και τον πρωθυπουργό να 
απαντά ότι δύο δισ. ευρώ μέρισμα μέσα σε 
δύο χρόνια δεν είναι ψίχουλα ή φιλοδώρημα.
Παρά τις αντεγκλήσεις, ωστόσο, το νομοσχέ-
διο για τη διανομή του μερίσματος, καθώς 
και η τροπολογία με τις αποζημιώσεις για 
τους πλημμυροπαθείς, εγκρίθηκε με ευρύ-
τατη πλειοψηφία.
Επί της αρχής και των άρθρων του σχε-
δίου νόμου ψήφισαν, εκτός των βουλευ-
τών ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, και οι ΝΔ, Δημο-
κρατική Συμπαράταξη, 
ΚΚΕ, Ποτάμι και Ένωση 
Κεντρώων, ενώ η Χρυσή 
Αυγή καταψήφισε.
Για την τροπολογία το 
σύνολο των βουλευ-
τών ψήφισε υπέρ, εκτός 
του ΚΚΕ, που δήλωσε 
«παρών».
«Η συζήτηση πραγμα-
τοποιείται σε οδυνηρή 
συγκυρία. Η τραγωδία της Δυτικής Αττικής 
σκεπάζει τα πάντα. Εκφράζω τα συλλυπητή-
ριά μου στους συγγενείς θυμάτων και τησυ-
μπαράστασή μου στους κάτοικους της Μάν-
δρας που εξακολουθούν να δοκιμάζονται. 
Εκφράζω τα συγχαρητήρια στους άνδρες 
και τις γυναίκες της ΕΜΑΚ και τα συγχαρη-
τήριά μου στους εκατοντάδες εθελοντές που 
έσπευσαν να συνδράμουν» είπε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Βουλή για 
τη διανομή κοινωνικού μερίσματος.
«Επί δεκαετίες έγιναν καταστροφές, Αυθαι-
ρεσίες, μπαζώματα και έλλειψη περιβαλλο-
ντικής και πολεοδομικού σχεδιασμού, με 

θάρρος  λέω την άποψή μου» συνέχισε ο 
αρχηγός της αξιωματικής της αντιπολίτευ-
σης αναφερόμενος στην τραγωδία με τους 
20 νεκρούς και τους δύο αγνοούμενους στη 
Δυτική Αττική.
«Όμως εμείς δεν θα κάνουμε ότι εσείς 
όταν ήσασταν αντιπολίτευση» συνέχισε ο 
κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Αυτό δεν 
σημαίνει ότι δεν θα ασκήσουμε κριτική για 
όσα δεν κάνατε τα τελευταία τρία χρόνια και 
εσείς και η κυρία Δούρου και κυρίως όσα 
δεν κάνατε τις τελευταίες ημέρες. Γιατί τα σχέ-
δια διαχείρισης πλημμυρών δεν ολοκληρώ-
θηκαν εντός του χρονοδιαγράμματος της 
ευρωπαϊκής οδηγίας;».
Στην τραγωδία στη Δυτική Αττική αναφέρ-
θηκε, από το βήμα της Ολομέλειας της Βου-
λής, ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στη 
συζήτηση για το κοινωνικό μέρισμα.
Ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για πρωτοφανή 
καταστροφή, η οποία, όπως είπε, επικαλού-
μενος συνομιλίες του με επιστήμονες, συμ-
βαίνει μια φορά στα 100 χρόνια. Στο ίδιο 
πλαίσιο, ωστόσο, σχολίασε ότι, δυστυχώς, 
η φύση εκδικείται, όταν δεν την σέβεσαι και 

έκανε λόγο για «εγκληματικές 
και ασυγχώρητες πολιτικές 
επιλογές δεκαετιών».
Παράλληλα, αναφέρθηκε στο 
έκτακτο βοήθημα της κυβέρ-
νησης προς τις πλημμυροπα-
θείς και στη διαδικασία των 
αποζημιώσεων, καθώς και 
στις υπόλοιπες ενέργειες και 
τα μέτρα που λαμβάνονται 
από τα συναρμόδια υπουρ-

γεία για την ανακούφιση των πληγέντων.
Ακόμη, αναφέρθηκε στην άναρχη δόμηση 
και στην απουσία χωροταξικού σχεδιασμού 
σε όλη τη χώρα, τονίζοντας ότι θα ξεκινή-
σει ο σχεδιασμός για την υλοποίηση έργων 
αντιπλημμυρικής προστασίας -τον οποίο 
χαρακτήρισε ζήτημα πολιτικής βούλησης. 
Εν συνεχεία, αναφέρθηκε στο κοινωνικό 
μέρισμα, λέγοντας ότι πέρυσι ήταν 617 εκατ. 
ευρώ και φέτος 1,4 δισ. ευρώ, κάνοντας λόγο 
για ένα ποσό ύψους δύο δισ. ευρώ, συνο-
λικά. «Δεν θα το έλεγα και ψίχουλα ή φιλο-
δώρημα» είπε χαρακτηριστικά, αντικρούο-
ντας τις σχετικές επικρίσεις.
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«Δέκα εκατοστά πριν από την πόρτα, σταμάτησα. Σταμάτησα σκόπιμα. Αυτό φαίνεται στο βίντεο της εποχής. 
Στο φρενάρισμα, οι φοιτητές τρομαγμένοι έφυγαν προς τα πίσω. Αν έμπαινα με ταχύτητα, θα σκότωνα 
δεκάδες άτομα που εκείνη τη στιγμή ήταν κρεμασμένα στα κάγκελα», ομολογεί ο τότε έφεδρος στρατιώτης

«
Την ημέρα εκείνη ήμουν υπηρε-
σία. Στον στρατό είχα δέκα μήνες. 
Ήμουν εκπαιδευτής στο Κέντρο 
Τεθωρακισμένων, στο Γουδί. Τό-

τε οι «μαυροσκούφηδες» ήταν σώμα επι-
λέκτων. Πήγα εθελοντικά. Μόλις άρχισαν 
τα επεισόδια, μπήκαμε επιφυλακή. «Οι 
κομμουνιστές καίνε την Αθήνα» μας έλε-
γαν και εμείς τους πιστεύαμε. Θυμάμαι 
στο στρατόπεδο κάποιοι είχαν ραδιοφω-
νάκια και ακούγαμε στα κρυφά τον σταθ-
μό του Πολυτεχνείου. «Παλιοκουμμού-
νια» θα καλοπεράσετε!» λέγαμε». Μιλάει 
ο Α. Σκευοφύλαξ ο έφεδρος στρατιώτης, 
οδηγός του τεθωρακισμένου άρματος 
που εισέβαλε στο Πολυτεχνείο, σε μία α-
πό τις σπάνιες συνεντεύξεις του, τριάντα 
χρόνια μετά τη 17 Νοέμβρη του 1973, στο 
συνάδελφο Κώστα Χατζίδη, που έφυγε 
πρόωρα από τη ζωή.
Θέλεις συνεχή ενημέρωση; Την πίσω 
πλευρά των γεγονότων; Συνεντεύξεις με 
ουσία; Συντονίσου από τις 20 Νοεμβρίου 
στον ΘΕΜΑ 104,6 FM
Τα λόγια του μετανιωμένου οδηγού, του 
καταραμένου τανκ, δεν φωτίζουν μόνο 
εκείνη την ιστορική στιγμή, αλλά και το 
τι επικρατούσε μέσα στο στράτευμα, 
στους επίλεκτους της χούντας και πως οι 
πρωτεργάτες της επταετίας και τα τσιρά-
κια τους μεταμόρφωναν τα απλά φαντα-
ράκια σε τέρατα, βασανιστές, πειθήνια 
όργανά τους.
Ο ίδιος συνεχίζει να ξεδιπλώνει την ιστο-
ρία εκείνης της νύχτας: «Στη 1.15 το πρωί 
της 17ης Νοεμβρίου φτάσαμε στη δια-
σταύρωση των λεωφόρων Αλεξάνδρας 
και Κηφισίας. Λίγο αργότερα διασχίζαμε 
την Αλεξάνδρας, όταν στο ύψος του IKA, 
στη στάση Σόνια, σταματήσαμε γιατί ο 
δρόμος ήταν κλειστός. Υπήρχαν οδο-
φράγματα, φωτιές και ακινητοποιημένα 
λεωφορεία. Με διάφορες μανούβρες 
αριστερά - δεξιά, μπρος πίσω, άνοιξα τον 
δρόμο και προχωρήσαμε» θυμάται ο κ. 
Σκευοφύλαξ. Ο δρόμος για τα τανκς ήταν 
ανοιχτός πλέον προς το Πολυτεχνείο. 
«Όταν φτάσαμε στη διασταύρωση της 
λεωφ. Αλεξάνδρας και της οδού Πατη-

σίων, μας έδωσαν εντολή να σταματή-
σουμε. Εκεί, στην πλατεία Αιγύπτου, μεί-
ναμε περίπου μία ώρα. Ο κόσμος θυμά-
μαι ότι μας φώναζε «είμαστε αδέλφια, 
είμαστε αδέλφια». Εγώ ήθελα να τους 
φάω. Τους έβλεπα σαν παράσιτα».

Επιχείρηση «Εκκένωσις του Πο-
λυτεχνείου»
Με νεότερη εντολή των στρατιωτικών τα 
πέντε τανκς προωθούνται προς το Μου-
σείο, για την επιχείρηση «Εκκένωσις του 
Πολυτεχνείου». H ώρα έχει πάει 2 το 
πρωί. «Φτάνοντας μπροστά στην πόρτα, 
έστριψα το άρμα προς το Πολυτεχνείο, με 
γυρισμένο το πυροβόλο προς τα πίσω. 
Θυμάμαι ότι σηκώθηκα από τη θέση μου 
και εγώ και το άλλο πλήρωμα. Δεκάδες 
φοιτητές κρέμονταν από τα κάγκελα, ενώ 
εκατοντάδες βρίσκονταν στον προαύλιο 
χώρο. Έδειχναν πανικόβλητοι». Ο κ. Σκευ-
οφύλαξ φέρνει στη μνήμη του τα φοβι-
σμένα πρόσωπα των συνομηλίκων του 
που ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο. Χαμη-
λώνει το βλέμμα του. «Και εγώ, να σκε-
φτείς ότι τους έβλεπα σαν μαμούνια που 

ήθελα να τα φάω»!
«Τότε ήρθε ο οδηγός εδάφους του άρμα-
τος και μου λέει: «Θα μπούμε μέσα, θα 
ρίξουμε την πύλη. Ετοιμάσου!»» λέει ο κ. 
Σκευοφύλαξ. «Πήρα θέση και ξεκίνησα. 
Δεν έβλεπα πολλά πράγματα, δεν είχα 
καλό οπτικό πεδίο, γιατί κοιτούσα πλέον 
από τη θυρίδα του άρματος. Δέκα εκα-
τοστά πριν από την πόρτα, σταμάτησα. 
Σταμάτησα σκόπιμα. Αυτό φαίνεται στο 
βίντεο της εποχής. Στο φρενάρισμα, οι 
φοιτητές τρομαγμένοι έφυγαν προς τα 

πίσω. Αν έμπαινα με ταχύτητα, θα σκό-
τωνα δεκάδες άτομα που εκείνη τη στιγμή 
ήταν κρεμασμένα στα κάγκελα».
Λίγα λεπτά αργότερα ο A. Σκευοφύλαξ θα 
μαρσάρει δυνατά. Ο δυνατός προβολέας 
του τανκ σκοπεύει την πύλη. «H καγκελό-
πορτα έπεσε αμέσως. Πίσω από τη σιδε-
ρένια πύλη ήταν σταθμευμένο το Μερσε-
ντές το οποίο είχαν βάλει εκεί οι φοιτη-
τές για να φράξουν την είσοδο. Το έκανα 
αλοιφή. H αριστερή ερπύστρια το έλιωσε. 
Με το που έπεσε η πύλη του Πολυτε-
χνείου εισέβαλαν οι αστυνομικοί για να 
συλλάβουν τους φοιτητές. Λίγο αργότερα 
κατέβηκα και εγώ από το άρμα και μπήκα 
στον χώρο του Πολυτεχνείου. Δεν υπήρχε 
νεκρός. Θα μπορούσε όμως και να υπάρ-
χουν νεκροί» λέει με ειλικρίνεια.
Μέσα στο Πολυτεχνείο ο A. Σκευοφύ-
λαξ είδε πολλούς τραυματίες και ίσως, 
όπως λέει, και νεκρούς. «Στο προαύλιο 
του Πολυτεχνείου ήταν πολύ χτυπημένοι, 
θυμάμαι ότι είδα πολλούς τραυματίες, 
ενώ τρεις-τέσσερις ήταν σωριασμένοι 
κάτω, ακίνητοι. Δεν ξέρω αν ήταν νεκροί. 
Δεν κοίταξα να δω. Κάποια στιγμή ένας 
φοιτητής όρμησε κατά πάνω μου και μου 
είπε: «Τι κατάλαβες τώρα που μπήκες;». 
Αφήνιασα. Έβγαλα το πιστόλι και προτάσ-
σοντάς το γύρισα και του είπα ουρλιάζο-
ντας: «Σκάσε, ρε κωλόπαιδο, μη σε καθα-
ρίσω». Αυτός ο φοιτητής δεν ξέρει πόσο 
τυχερός στάθηκε εκείνη τη στιγμή... Αν 
έλεγε μια κουβέντα παραπάνω, θα τον 
σκότωνα! Τέτοιος ήμουν. Ένας φασίστας».
Παρά τον πόνο τους, οι φοιτητές θα δεί-
ξουν μεγαλείο ψυχής απέναντι στον 
στρατιώτη που ισοπέδωσε το όνειρό 
τους. Αδιάψευστη απόδειξη, η μαρτυ-
ρία του κ. Σκευοφύλακα: «Όπως περνού-
σαν οι φοιτητές θυμάμαι ότι έριχναν μέσα 
στο τανκ πακέτα τσιγάρα και ό,τι προ-
μήθειες είχαν μαζί τους. Όταν γυρίσαμε 
στο Γουδί, το άρμα έμοιαζε με περίπτερο. 
Όσο σκέφτομαι ότι οι φοιτητές μας έδιναν 
σάντουιτς και τσιγάρα, μετά απ’ όσα τους 
κάναμε... Δεν μπορώ να το συχωρέσω 
αυτό το πράγμα στον εαυτό μου. Σκέφτο-
μαι τι πήγα και έκανα!..».

Ο οδηγός του τανκ που εισέβαλε στο Πολυτεχνείο: 
«Ήθελα να τους φάω, τους έβλεπα σαν μαμούνια»

Σοκ από τη δολοφονία 
στην Κρήτη: Ο τραγικός 
πατέρας ούρλιαζε για 
βοήθεια

Ο 28χρονος πήρε ένα κουζινομάχαιρο και μαχαίρωσε 
πολλές φορές τον 21χρονο αδελφό του - Τον 
βρήκε μέσα σε μία λίμνη αίματος ο πατέρας - Ο 
αδελφοκτόνος έδωσε τέλος στη ζωή του πίνοντας 
δηλητήριο

Μ
ία ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία συγκλο-
νίζει τις τελευταίες ώρες τα Μισσίρια Ρεθύμνου. 
Αδερφός σκότωσε με κουζινομάχαιρο τον αδερ-
φό του την ώρα που κοιμόταν και στην συνέχεια 

αυτοκτόνησε πίνοντας δηλητήριo.
«Βοηθήστε με σας παρακαλώ», ήταν τα τραγικά λόγια του άτυ-
χου πατέρα των δύο παιδιών, στους εργαζόμενους του ψητο-
πωλείου ακριβώς απέναντι από το σπίτι του, στο οποίο το 
τελευταίο διάστημα εργαζόταν και ο άτυχος 21χρονος γιος του.
Όλοι στην γειτονιά γνώριζαν ότι ο 28χρονος Γρηγόρης είχε 
κάποια ψυχολογικά προβλήματα ενώ συχνοί ήταν και οι τσα-
κωμοί με τον μικρότερο αδερφό του τον Τόλη. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr όλα ξεκίνησαν 
περίπου στις δύο το μεσημέρι όταν ο 28χρονος άρπαξε ένα 
κουζινομάχαιρο και πήγε στο δωμάτιο που κοιμόταν ο ανυπε-
ράσπιστος 21χρονος αδερφός του. 
Ο άτυχος Τόλης είχε επιστρέψει το πρωί από ολιγοήμερες δια-
κοπές από την Θεσσαλονίκη και ξεκουραζόταν, ο Γρηγόρης 
βρήκε την ευκαιρία και τον μαχαίρωσε πολλές φορές σκοτώ-
νοντας τον ακαριαία.  
Ο πατέρας των δύο παιδιών αφού άκουσε την φασαρία πήγε 
στο δωμάτιο και βρήκε μέσα σε λίμνη αίματος τον μικρό του 
γιο ενώ ο μεγάλος κρατούσε ακόμα το μαχαίρι…  Ο πατέρας, 
σύμφωνα με το ρεπορτάζ  αμέσως έτρεξε να πιάσει τον Τόλη να 
του δώσει τις πρώτες βοήθειες κατάλαβε ότι τα πράγματα ήταν 
σοβαρά και έτρεξε γρήγορα στο ψητοπωλείο απέναντι από το 
σπίτι του να ζητήσει βοήθεια. 
Μάλιστα την στιγμή που ο απαρηγόρητος πατέρας ζητούσε 
βοήθεια, ο 28χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, κλείδωσε 
με αλυσίδες την πόρτα του σπιτιού και κατέβηκε στο υπόγειο 
πίνοντας υγρά μπαταρίας και ποντικοφάρμακο. Όταν η αστυ-
νομία και το ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο ήταν πλέον αργά για 
τους δύο νέους.
Σύμφωνα με τον Γιώργο, συνάδελφο του 21χρονου αδικοχαμέ-
νου νέου ο Γρηγόρης είχε ψυχιατρικό πρόβλημα χωρίς ωστόσο 
να πιστέψουν ποτέ ότι θα έφτανε σε τέτοιο σημείο. 
«Ο 28χρονος είχε ψυχιατρικό πρόβλημα, δεν μπορώ να πω ότι 
αγρίευε, αλλά με τον Τόλη μάλωναν συχνά… Κανείς όμως δεν 
περίμενε ότι θα έφταναν σε αυτό το σημείο» αναφέρει μεταξύ 
άλλων.  Μάλιστα τονίζει ότι την στιγμή του τραγικής αδελφο-
κτονίας ο πατέρας έτρεξε στο μαγαζί που δούλευε ο μικρός του 
γιος για να ζητήσει βοήθεια. 
«Ο πατέρας των δύο παιδιών ήρθε απέναντι στο μαγαζί τρο-
μαγμένος και με αίματα στα χέρια να ζητήσει βοήθεια. Πήραμε 
αμέσως την αστυνομία και το ΕΚΑΒ αλλά ήταν αργά για τα δύο 
παιδιά…» εξήγησε και συνέχισε «ο μεγάλος αδερφός αφού 
μαχαίρωσε τον μικρό, κλείδωσε το σπίτι με αλυσίδες ενώ ο 
πατέρας βρισκόταν έξω από το σπίτι για βοήθεια. Κατέβηκε 
στο υπόγειο, μάλλον συνειδητοποίησε τι έκανε και αυτοκτό-
νησε πίνοντας υγρά μπαταρίας και ποντικοφάρμακο».



0724 νοεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

επικαιρότητα

«Ήταν ένας ταξιδευτής σε 
όλη του τη ζωή... Ήθελε να 
γνωρίσει πολλούς λαούς, 
πολλές θρησκείες», δήλωσε 
ο Θεόδωρος Β’, σε μία σπάνια 
αναφορά εκπροσώπου της 
εκκλησίας στο μεγαλύτερο 
Έλληνα συγγραφέα της 
νεώτερης ιστορίας

Σ
ε μία σπάνια αναφορά του 
στον Κρητικό Νίκο Καζα-
ντζάκη, ο Κρητικός Πατρι-
άρχης Αλεξανδρείας Θεό-

δωρος Β’ ξάφνιασε πραγματικά για 
την ανοικτή καρδιά με την οποία μί-
λησε για τον «μεγάλο ταξιδευτή», ό-
πως τον χαρακτήρισε…
Κάλεσε μάλιστα όλους τους παρι-
σταμένους στη συγκινητική εκδή-
λωση του Συλλόγου Ελλήνων Επι-
στημόνων Αλεξανδρείας «Πτολε-
μαίος Ά», την Παρασκευή 17 Νοεμ-
βρίου το βράδυ, να «ταξιδέψουν» 
μαζί του την Οδύσσεια…
«Ο Καζαντζάκης ήταν ένας ταξι-
δευτής σ’ όλη του τη ζωή. Γι’ αυτό 
και αισθανόταν τον εαυτό του σαν 
ένα πουλί, που δεν τον χωράει η Γη, 
γιατί ήθελε να πετάξει, να γνωρίσει 
λαούς, να γνωρίσει θρησκείες…», 
ανέφερε ο Πατριάρχης Αλεξαν-

δρείας, που γεννημένος στα κρη-
τικά χώματα, ανατράφηκε σαν παιδί 
με πολλές αναμνήσεις από αυτά 
που άφησε σαν παρακαταθήκη ο 
Κρητικός αυτός συγγραφέας, που 
κατάφερε μέσα από τα έργα του που 
μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες 
του κόσμου να αναδείξει με γλα-
φυρό τρόπο τη φιλοσοφία της τοπι-
κής κρητικής κοινωνίας, ακόμη και 
κάποια αρνητική της πλευρά, δίνο-
ντάς της μία άλλη όψη, με την ωραία 
πένα του. 
Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας δε 
λησμόνησε να αναφέρει τη συνά-
ντηση του Νίκου Καζαντζάκη 
με μεγάλους ασκητές στο Άγιον 
Όρος, όπου γονάτισε κοντά τους, 
εκεί όπου σχηματοποίησε και την 
ιδέα του ότι «ο άνθρωπος είναι μία 
χούφτα από χώμα, γεμάτος από 
Θεό…».
Μάλιστα, παίρνοντας αφορμή και 
από τα πρόσφατα Καβάφεια και 
την επιρροή του Κωνσταντίνου 
Καβάφη στην Αλεξάνδρεια αλλά 
και τα όσα ακούστηκαν για τις περι-
γραφές του Νίκου Καζαντζάκη για 
την Αίγυπτο, ο Πατριάρχης Αλεξαν-
δρείας πρότεινε να γίνει στο μέλλον 
μία ημερίδα που να αναφερθεί από 
κοινού στο έργο των αυτών μεγά-
λων της ελληνικής λογοτεχνίας, 

καθώς και οι δύο «αισθάνονται το 
χώμα όπου μυρίζει τη μυρωδιά 
της θνησιμότητας και μέσα τους να 
ανθίζει πάντα μία ελπίδα που είναι 
η αθανασία…», όπως χαρακτηρι-
στικά τόνισε ο ίδιος ο Αλεξανδρινός 
Προκαθήμενος.
Παράλληλα, ο Πατριάρχης Αλε-
ξανδρείας τόνισε ότι ο Νίκος Καζα-
ντζάκης γράφοντας για τον Καπε-
τάν Μιχάλη, εννοούσε τον ίδιο τον 
πατέρα του, προσθέτοντας ότι ο 
ίδιος είναι υπερήφανος που ολο-

κλήρωσε το δημοτικό σχολείο όταν 
ήταν παιδιά στο σχολείο του χωριού 
του Καζαντζάκη, στους Βαρβάρους, 
στην Μυρτιά.
Εξάλλου, με γλαφυρό τρόπο, ο 
Πατριάρχης Αλεξανδρείας ανέ-
φερε το πώς ο Νίκος Καζαντζάκης 
συνήθιζε να εννοεί με τον Καστρινό 
Καπετάν Μιχάλη «τον Άγιο Μηνά 
(ΣΣ. που είναι ο Άγιος του Κάστρου, 
δηλαδή του Ηρακλείου) με τα 
καμπαναριά του».
Να σημειωθεί ότι την εκδήλωση 

αυτή για τον Νίκο Καζαντζάκη παρα-
κολούθησε ένα μεγάλο μέρος της 
παροικίας, την οποία εκπροσώπησε 
ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότη-
τας Αλεξανδρείας κ. Εδμόνδος Κασι-
μάτης, ενώ τιμητικά παραβρέθηκε 
και ο πρόεδρος των Αιγυπτιωτών 
Κρήτης και αλεξανδρινός ο ίδιος, Δρ 
Ηλίας Παυλούσης ο οποίος μάλιστα 
είχε τύχει να ήταν και ο καθηγητής 
αγγλικών του Πατριάρχου Αλεξαν-
δρείας στην Κρήτη πριν από 43 ολό-
κληρα χρόνια.

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας για τον Νίκο Καζαντζάκη: Ήταν ένα 
πουλί που δεν το χωρούσε η Γη
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Επειδή έγραψε σχόλιο στον 
λογαριασμό του ασκώντας κριτική 
για την κυβερνητική πολιτική 
με αφορμή την απόφαση του 
Αλέξη Τσίπρα για την διανομή του 
μερίσματος στους ασθενέστερους

Σ
ε συνομιλία που είχε με γυναίκα ε-
πιχειρηματία η οποία δραστηριο-
ποιείται στη Μύκονο ο σύμβουλος 
στρατηγικού σχεδιασμού του πρω-

θυπουργού Νίκος Καρανίκας άφησε στο 
συρτάρι τους κανόνες καλής συμπεριφο-
ράς και επιτέθηκε εναντίον της με χυδαίες 
εκφράσεις προσβάλλοντας την αξιοπρέ-
πεια της.   
 Την αποκάλεσε «τσόλι», «σίχαμα», «θηλα-
στικό της μπόχας» και «ξεπλυμένο φασι-
στάκι» λέγοντας της «να πάει να γά ….» και 
όλα αυτά επειδή η επιχειρηματίας τόλμησε 
να γράψει σχόλιο στον λογαριασμό του 
Νίκου Καρανίκα ασκώντας κριτική για την 
κυβερνητική πολιτική με αφορμή την από-
φαση του Αλέξη Τσίπρα για την διανομή 
του μερίσματος στους ασθενέστερους.    
 Η επιχειρηματίας Κική Μαχαιρίδου που 
κατάγεται από την Θεσσαλονίκη, όπως 
άλλωστε και ο σύμβουλος του πρω-
θυπουργού, είναι ιδιοκτήτρια ενός εκ 
των μεγαλύτερων vip travel agency στη 
Μύκονο, με πελάτες της μερικά από τα 
μεγαλύτερα ονόματα του διεθνούς τζετ 
σετ.
 Όπως λέει η επιχειρηματίας, θέλησε να 
σχολιάσει μια ανάρτηση του κ. Καρανίκα, 
συγκεκριμένα, δημοσίευμα της εφημερί-
δας Αυγή που αναφερόταν στην διανομή 
του κοινωνικού μερίσματος.
«Είδα το σχόλιο του που έγραφε ότι «προ-
χωράνε» και του είπα ότι θα έπρεπε να 
ντρέπονται που μιλάνε για μερίσματα την 
ώρα που από μια βροχή η Ελλάδα θρηνεί 
θύματα» εξηγεί η επιχειρηματίας. 
Ο σύμβουλος του πρωθυπουργού είχε ανε-
βάσει την παραπάνω ανάρτηση την περα-
σμένη Τετάρτη και ώρα 10.32, σχεδόν τέσ-
σερις ώρες μετά την τραγωδία στη Μάνδρα 
με τον φονικό χείμαρρο να παίρνει ζωές και 
να καταστρέφει περιουσίες.
 Οι δυο τους είχαν μια έντονη συνομιλία, 
με τον σύμβουλο του πρωθυπουργό να την 
απειλεί ότι ….θα την μπλοκάρει γιατί, «οι 
σιχαμένες της ιστορίας και τα θηλαστικά της 

μπόχας σου δεν θέλω να με απασχολούν».
Σε άλλο απόσπασμα της συνομιλίας τους,  
την αποκαλεί «βρωμιάρα ξεβαμμένη» και 
«ξέρασμα σιχαμένο της ιστορίας» με την 
επιχειρηματία να απαντά στις ύβρεις Καρα-
νίκα αποκαλώντας τον «αμόρφωτο» και 
«χολέρα της κοινωνίας». 
Έπειτα απ’ όλα αυτά η επιχειρηματίας σκέ-
φτεται ακόμα και το ενδεχόμενο να καταθέ-
σει μήνυση κατά του συμβούλου του πρω-
θυπουργού για εξύβριση και προσβολή της 
αξιοπρέπειας της.

Αμετανόητος ο Καρανίκας: Προ-
φανώς και ήταν απαραίτητο να 
την βρίσω!
Μετά τον σάλο που ξέσπασε, με αφορμή 
το δημοσίευμα του protothema.gr για την 
λεκτική επίθεση που δέχθηκε μια γυναίκα 
επιχειρηματίας στο Facebook από τον σύμ-
βουλο του πρωθυπουργού, ο Νίκος Καρα-
νίκας δίνει την δική του εξήγηση για το επει-
σόδιο.
 Όπως δήλωσε ο ίδιος στο newpost.gr, η 
συγκεκριμένη γυναίκα τον προκάλεσε. Ο 
ίδιος ισχυρίστηκε ότι η επιχειρηματίας «του 
μιλούσε επί 20 λεπτά στο messenger του 
Facebook», στις 15 Νοεμβρίου, την ημέρα 
των πλημμυρών, όταν και είχε αναρτήσει 
το δημοσίευμα της «Αυγής» για την πρω-
θυπουργική απόφαση, που αφορούσε στη 
διανομή του μερίσματος στις ασθενέστερες 
ομάδες.
Η ανάρτηση είχε γίνει τέσσερις περίπου 
ώρες μετά το φονικό δρομολόγιο του χει-
μάρρου στην Μάνδρα Αττικής, που πήρε 20 
ζωές και κατέστρεψε ολόκληρες περιουσίες. 
Τότε δέχτηκε και τα αιχμηρά σχόλια από την 
επιχειρηματία, που του είπε ότι «θα έπρεπε 
να ντρέπονται που μιλάνε για μερίσματα, 
την ίδια ώρα που από μια βροχή η Ελλάδα 
θρηνεί δεκάδες θύματα».      
Ο κ. Καρανίκας, αν και δεν δείχνει διατε-
θειμένος να αποκαλύψει ολόκληρο το περι-
εχόμενο της συνομιλίας του με την επιχει-
ρηματία, αφήνει να εννοηθεί ότι και ο ίδιος 
δέχτηκε ύβρεις και γι’ αυτό απάντησε με 
αυτό τον τρόπο.
«Δεν θα σας πω τι μου έγραφε, αλλά όταν 
μιλάω με κάποιον, δεν τον βρίζω στα καλά 
του καθουμένου» είπε ο σύμβουλος στρα-
τηγικού σχεδιασμού της κυβέρνησης, για να 
προσθέσει: «Με αυτήν, προφανώς ήταν και 
απαραίτητο να την βρίσω».

Ο Καρανίκας αποκάλεσε 
«βρωμιάρα», «τσόλι», «σίχαμα» 
επιχειρηματία από τη Μύκονο

Η 
ασφάλιση του αυτοκινήτου σας είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην 
προστασία της περιουσίας και της ευημερίας σας. Οι λάθος επιλογές στην 
ασφάλιση του αυτοκινήτου μπορούν να έχουν σημαντικές οικονομικές ε-
πιπτώσεις για εσάς και την οικογένειά σας.

Όμως, το σύγχρονο ασφαλιστικό τοπίο είναι γεμάτο με πολύπλοκους και συχνά ασα-
φείς όρους που μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε λάθος εκτίμηση όσον αφορά την 
ασφάλιση που επιλέγεται. Γι’ αυτόν τον λόγο παραθέτω μια σύντομη εξήγηση των 
κύριων όρων που χρειάζεται να γνωρίζεται.

No-Fault Insurance: Ένας κακώς διατυπωμένος όρος. Πάντα υπάρχει υπαίτιος για 
κάθε ατύχημα. Το νόημα του όρου είναι ότι ασχέτως με το ποιος φέρει την ευθύνη, 
πρέπει να επικοινωνήσετε με την δική σας ασφαλιστική η οποία θα καλύψει τα ανα-
γκαία επισκευαστικά και ιατροφαρμακευτικά έξοδα.

Not-at-Fault: Σημαίνει ότι, με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές, 
δεν ευθύνεστε για το ατύχημα. 

At-Fault: Σημαίνει ότι βρεθήκατε υπεύθυνοι για το ατύχημα. Η ύπαρξη τέτοιας εκτί-
μησης στο ιστορικό σας μπορεί να έχει επιπτώσεις για το κόστος της ασφάλισής σας. 
Εάν η ασφάλισή σας έχει όρο συγχώρεσης ατυχήματος, η πρώτη τέτοια εκτίμηση δεν 
θα επηρεάσει το ασφάλιστρο αλλά, εάν αλλάξετε ασφαλιστική, μπορεί να επηρεάσει 
το νέο ασφάλιστρο.

Collision Coverage: Καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στο δικό σας όχημα όταν 
βρεθείτε υπαίτιος του ατυχήματος.

Comprehensive Coverage: Καλύπτει το όχημά σας από συμβάντα όπως πυρκαγιές, 
κλοπή ή βανδαλισμό. Επίσης, καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση σπασμένου ή 
ραγισμένου παρ-μπριζ.

Deductible: Το ποσό που επιλέξατε να πληρώνετε πριν η ασφάλιση καλύψει τις 
ζημιές. Εάν το κόστος επισκευής είναι $2,000 και εσείς έχετε $500 deductible, τότε 
πληρώνετε τα πρώτα $500 και η ασφάλεια πληρώνει το υπόλοιπο.

Liability Insurance: Καλύπτει ζημιές ή απώλειες που υπέφεραν άλλοι από ατύχημα 
στο οποίο φέρετε την υπαιτιότητα.

Accident Benefits: Προσφέρει κάλυψη όπως ιατροφαρμακευτικά έξοδα και αντικα-
τάσταση εισοδήματος ασχέτως με ποιος φέρει την υπαιτιότητα.

Continuous Insurance: Η αδιάκοπη κάλυψή σας από ασφαλιστική εταιρεία, ασχέ-
τως με το αν είστε ο κύριος οδηγός ή ιδιοκτήτης του οχήματος για 12 και πάνω χρόνια 
βοηθάει στη μείωση των ασφάλιστρων.

Peril: Η ύπαρξη κάποιου κινδύνου όπως κλοπή, απόπειρα κλοπής, ανεμοθύελλες 
ή χαλάζι.

Παύση 6 μηνών σε δικαστίνα 
που καθυστερούσε την 
δημοσίευση 265 υποθέσεων

Gus Petropoulos is a certified home and automobile insurance specialist With Allstate 
Company of Canada.  He has many years of experience helping families obtain the 
coverage and peace of mind they look for in their insurance company. While Gus has been 
living in Canada his entire life, Greek was his first language and the Greek community 
holds an important place in his home. For Gus, customer service is of the utmost 
importance and his goal is simple, help you and your family understand the coverage you 
purchase how it protects you, while showing the value of all that a large company like 
Allstate Insurance has to offer. 
 
“I look forward to helping the Greek community with their Insurance Needs”
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Υπαινιγμοί για «κάποιους που 
ήξεραν και τραβούσαν βίντεο της 
εισβολής» - Θα βρούμε ποιοι ήταν 
και θα πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα

Τ
ην πολιτική ευθύνη γα την εισβολή 
του «Ρουβίκωνα» στο υπουργείο Ε-
θνικής Άμυνας ανέλαβε ο κ. Πάνος 
Καμμένος παραδεχόμενος ότι «η ει-

σβολή σε δημόσιους χώρους και ιδιαίτερα 
στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας είναι απα-
ράδεκτο φαινόμενο και πρέπει να σταμα-
τήσει τώρα».
Παράλληλα, όμως ο υπουργός άφησε 
σαφέστατους υπαινιγμούς για συμμετοχή 
και υπαλλήλων του Πενταγώνου στο σχέ-
διο εφόδου από μέλη του Ρουβίκωνα.
«Όμως κάποιος ήταν ενήμερος. Κάποιος 
στον 3ο όροφο του υπουργείου τραβούσε 
βίντεο και έβγαζε φωτογραφίες» είπε 

χαρακτηριστικά.
Αναλυτικά ο κ. Καμμένος ανέφερε για την 
πρωτοφανή εισβολή του Ρουβίκωνα πως: 
«Βεβαίως είναι θέμα πολύ σοβαρό. Ανα-
λαμβάνω την πολιτική ευθύνη που έχω 
διότι θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί η είσο-
δός τους στο ΥΠΕΘΑ. Δεν μιλώ για παλαιό-
τερα που έμπαιναν βαθύτερα με ντουντού-
κες. Όμως υπάρχει νόμος. Θα σας καλέσω 
να τον αλλάξουμε. Η στρατιωτική αστυνο-
μία δεν μπορεί να κάνει συλλήψεις εντός 
στρατοπέδου. Την πολιτική ευθύνη την 
έχω. Όμως ακούω περίεργα από ανθρώ-
πους που έχουν ασκήσει διοίκηση και επί 
υπουργίας τους έγιναν χειρότερα».
Σε άλλο σημείο δε είπε «κάποιος ήταν ενή-
μερος στο 3ο όροφο και έπαιρνε βίντεο. 
Κάποιοι περίμεναν να πάρουν φωτογρα-
φίες και βίντεο. Το τι έγινε θα το βρούμε 
και θα πάρουμε τα μέτρα για να μην ξανα-
γίνει».

Καμμένος: «Κατάσκοπος» του 
Ρουβικώνα στον 3ο όροφο του 
υπουργείου

Το σεξ από γενιά σε γενιά: Γιατί οι 
σημερινοί νέοι απορρίπτουν το... 
ιεραποστολικό

Ο
ι νέοι δεν έχουν φραγμούς. Στο 
σεξ τα κάνουν όλα... ακόμη και 
από την ηλικία των 16 ετών. Τα 
τελευταία 20 χρόνια, η νέα γε-

νιά αρχίζει να καταρρίπτει τα ταμπού στο 
σεξ.  
Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει, καθώς 
μια νέα δημοσίευση στο «Journal of 
Adolescent Health» επιχειρεί να... διεισ-
δύσει στα σεξουαλικά ήθη και έθιμα των 
σημερινών νέων και εφήβων.
Η μελέτη αφορά περισσότερα από 
45.000 ετερόφυλα άτομα ηλικίας 16-24 
ετών και περιέχει τρεις έρευνες, που 
έχουν γίνει σε τρεις διαφορετικές δεκα-
ετίες. Η πρώτη έρευνα αφορά άτομα που 
γεννήθηκαν το 1930, ενώ η πιο πρόσφατη 
αφορά άτομα γεννημένα τη δεκαετία του 
1990.
Το κοινό στοιχείο των τριών ερευνών 
είναι πως όλοι οι ερωτηθέντες έδειξαν να 
προτιμούν τον κολπικό έρωτα. Ωστόσο, 
με το πέρασμα των ετών, οι νέοι φαίνεται 
να προτιμούν ολοένα περισσότερο τόσο 
το στοματικό όσο και το... πρωκτικό σεξ.

Στις δύο πρώτες έρευνες, η αύξηση των 
ατόμων που προτιμούσαν αυτά τα είδη 
σεξ παρατηρείται στις ηλικίες 19-24 
ετών, ενώ στην τρίτη έρευνα η αύξηση 
αφορούσε άτομα ηλικίας 16-19 ετών. 
Ωστόσο, τα άτομα που συμμετείχαν στην 
έρευνα φαίνεται πως δεν αντικαθιστούν 
το κολπικό σεξ με το στοματικό και το 
πρωκτικό, αλλά το συνδυάζουν.
Οι ερευνητές αποκάλυψαν ότι οι έφηβες 
γυναίκες δέχθηκαν υπό πίεση να δοκι-
μάσουν το πρωκτικό σεξ, παρόλο που το 
έβρισκαν αρκετά επώδυνο.
Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα έδει-
ξαν ότι, από εκείνους που ισχυρίστηκαν 
ότι ήταν σεξουαλικά ενεργοί κατά το προ-
ηγούμενο έτος, μία στις πέντε γυναίκες 
και ένας στους τέσσερις άνδρες ηλικίας 16 
έως 24 ετών πραγματοποίησαν κολπικό, 
στοματικό ή πρωκτικό σεξ από το 2010 
έως το 2012.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό αυτό 
έχει αυξηθεί, καθώς για το έτος 1990 το 
αντίστοιχο ποσοστό ήταν μία στις δέκα 
γυναίκες.

«
Χάρις σε σένα Ιωάννα».  Αυτές οι τέσσε-
ρις λέξεις υποδέχονταν τους δεκάδες ε-
πισκέπτες, στο αμφιθέατρο του Γενικού 
Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκο-

μείου Αθηνών «Άγιος Σάββας» το βράδυ της Τρί-
της, για την εκδήλωση της δωρεάς ενός υπερσύγ-
χρονου γραμμικού επιταχυντή για τη θεραπεία 
των καρκινοπαθών και της ανακαίνισης της Α-
κτινοθεραπευτικής πτέρυγας, από τις οικογένει-
ες Κωνσταντίνου, Γιώργου και Παναγιώτη Αγγε-
λοπούλου.
 Η Ιωαννα Αγγελοπούλου -Στάχτου, σύζυγος του 
εφοπλιστή και ενός εκ των δυο  προέδρων και 
μεγαλομετόχων του Ολυμπιακού, κ. Γιώργου 
Αγγελοπουλου, «έπρεπε να είναι εδώ μαζί μας, 
αλλά δυστυχώς δεν είναι», όπως ανέφερε ο κ. 
Αγγελόπουλος εμφανώς συγκινημένος, κατά την 
ομιλία του. 
Η 42χρονη Ιωάννα έχασε μια 
πολύ σκληρή και άδικη μάχη 
με τον καρκίνο πριν από ένα 
χρόνο, αλλά η απώλειά της 
έγινε προσφορά, γενναιοδω-
ρία, δύναμη για τη ζωή. Χάρις 
στην Ιωάννα, και την επιθυμία 
της να προσφερθεί ένας γραμ-
μικός επιταχυντής, το νοσο-
κομείο απέκτησε τελευταίας 
τεχνολογίας ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισμό και οι Έλληνες ογκολογικοί ασθενείς 
τη δυνατότητα να παλέψουν με άλλους όρους πια 
απέναντι στον καρκίνο.  
«Σήμερα θα έπρεπε να είναι εδώ η σύζυγος μου, 
η πολυαγαπημένη μας Ιωάννα, που  είχε ζητήσει 
να προσφερθεί αυτό το μηχάνημα, όταν εκείνη 
έδινε τη δική της μάχη με τη νόσο σε νοσοκο-
μείο της Βοστώνης. Γιατί η Ιωάννα ήθελε όλοι 
οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση στην καλύτερη 
θεραπεία. Και παρακολούθηση προσωπικά την 
πορεία της υλοποίησης αυτής της δωρεάς, όσο 
μπορούσε. Έτσι ήταν η Ιωάννα, αντιμετώπιζε τις 
δυσκολίες με δύναμη, αισιοδοξία, θέληση για τη 
ζωή. Αυτή ήταν η Ιωάννα μας, ακούραστη, επί-
μονη, αγωνίστρια, η Ιωάννα της καρδιάς και της 
ψυχής μας» είπε ο κ. Γιώργος Αγγελοπουλος, στην 
εκδήλωση των εγκαινίων, τα οποία τέλεσε ο Αρχι-
επίσκοπος κ. Ιερώνυμος. 
Η οικογένεια Αγγελοπουλου εχει στενούς 
δεσμούς με το συγκεκριμένο νοσοκομείο, η οικο-
γένεια Παναγιώτη και Ελένης Αγγελοπούλου είχε 
δωρίσει πριν από 40 χρόνια το πρώτο μηχάνημα 
ακτινοθεραπείας, όπως και το 2000 γραμμικό 
επιταχυντή. Ουδείς όμως μπορούσε να φαντα-
στεί ότι η συνέχεια των δωρεών και της προσφο-
ράς θα σφραγιζόταν με αυτόν τον σκληρό τρόπο, 
με την απώλεια ενός δικού τους ανθρώπου. 

«Ανάβει φάρο ανθρωπιάς και ελπίδας η γενναι-
όδωρη προσφορά της οικογένειας Αγγελοπου-
λου. Είναι ένα δώρο ζωής αλλά και  χρέος μνήμης. 
Η ίδια η Ιωάννα ζήτησε το συγκεκριμένο μηχά-
νημα» επισήμανε κατα την παρουσίαση της εκδή-
λωσης ο δημοσιογράφος κ. Νικόλας Βαφειάδης. 
«Ο Άγιος Σάββας δεν έχει πλέον να ζηλέψει σε 
τίποτα τα καλύτερα νοσοκομεία της Ευρώπης. Το 
έναυσμα δόθηκε από τους ευεργέτες μας, διότι με 
την προσθήκη ενός ακομη γραμμικού επιταχυντή 
- έναν έχει αποκτήσει μέσω ΕΣΠΑ το νοσοκομείο- 
και με τη δωρεά ενός εξομοιωτή μειώσαμε τη 
λίστα αναμονής για τους οικολογικούς ασθενείς 
από επτά σε τρεις μήνες» είπε χαρακτηριστικά ο 
διοικητής του νοσοκομείου «Άγιος Σάββας»», κ. 
Γιώργος Δενδραμής. 
¨Ενα ζεστό «ευχαριστώ» προς την οικογένεια 
Αγγελοπούλου επιφύλαξε και ο επιστημονικός 

υπεύθυνος του Ακτινοθερα-
πευτικού τμήματος, κ. Χαράλα-
μπος Ζαμπάνης, καθώς όπως 
είπε «η πορεία του και η εργα-
σία του στο νοσοκομείο είναι 
συνυφασμένη με τις δωρεές 
της συγκεκριμένης οικογέ-
νειας Αυτό το μηχάνημα έχει 
ιδιαίτερη αξία. Ο Άγιος Σάββας 
είχε παλαιά μηχανήματα ενώ 
εμείς μπορούσαμε να προσφέ-

ρουμε ιατρικές υπηρεσίες σύγχρονες. Τώρα λέμε 
στους ασθενείς μας ότι δεν είστε παιδιά κατώτε-
ρου θεού». 
«Το μηχάνημα μας έφερε 15 χρόνια μπροστά 
και μας επέτρεψε να βλέπουμε άλλα τόσα χρόνια 
μπροστά. Είμαι περήφανος για τους συνεργάτες 
μου, που κατάφεραν μα κάνουν σε λίγους μήνες 
βήματα δεκαετιών, να κάνουμε τον άγιο Σάββα 
το μεγαλύτερο ακτινοθεραπευτικό κέντρο όλης 
της χώρας. Δεσμευόμαστε ότι θα τιμήσουμε με τη 
δουλειά μας και το τελευταίο ευρώ της δωρεάς», 
είπε ο κ. Ζαμπάνης.
Λαμβάνοντας τον λόγο ο υπουργός Υγείας, κ. 
Ανδρέας Ξανθός, ευχαρίστησε τους δωρητές 
για την εξαιρετική και ευγενική προσφορά τους, 
χαρακτηρίζοντας την μια προσφορά που πρό-
σφερε μεγάλη ανακούφιση στους καρκινοπα-
θείς, με τη μείωση του χρόνου αναμονής για την 
ακτινοθεραπεία αλλά και τις δυνατότητες του 
συγκεκριμένου μηχανήματος. « Η πατρίδα μας 
πλήττεται από την ασσυμετρία αναγκών και δια-
θέσιμων πόρων. Δωρεές όπως αυτή που εγκαι-
νιάζουμε σήμερα μας δείχνουν έναν δρόμο για 
το πως το δημόσιο σύστημα Υγειας μπορεί να 
είναι όρθιο λειτουργικό, και να προσφέρει αξιό-
πιστες υπηρεσίες σε όσους έχουν ανάγκη» είπε 
ο κ. Ξανθός. 

Έναν υπερσύγχρονο γραμμικό 
επιταχυντή δώρισε στον «Άγιο 
Σάββα» η οικογένεια Αγγελόπουλου
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Α
νατροπή στα μέχρι τώρα δεδομένα επι-
χειρεί η Τουρκική πλευρά στο θέμα των 
Αγνοουμένων της Άσσιας, σύμφωνα με 
το Sigmalive.

Στη πρόσφατη συνεδρίαση η Τουρκοκύπρια 
εκπρόσωπος στη ΔΕΑ προσπάθησε να ανατρέψει 
τα πραγματικά δεδομένα κυρίως για να αποφύγει 
την κατακραυγή της κοινής γνώμης.
Εκτιμάται ότι ο λόγος που είχαν μετακινηθεί τα 
οστά από τον ομαδικό τάφο στο Ορνίθι ήταν η 
απόφαση του αμερικανικού κογκρέσου το 1994 
να γίνει έρευνα για την διακρίβωση της τύχης 
πέντε Αμερικανών υπηκόων, κυπριακής καταγω-
γής.
Σε εκείνη την έρευνα εντοπίστηκε μόνο ένας από 
τους πέντε Αμερικανούς υπηκόους, αγνοούμενους 
σε ομαδικό τάφο στη Μόρα.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τον εντοπι-
σμό οστών αγνοουμένων που μετακινήθηκαν από 
το χωριό Άσσια σε χώρο σκυβάλων στο Δίκωμο, 
θα αποφασιστεί κατόπιν επιστημονικής έρευνας, 
είπε η Γκιουλντέν Πλουμέρ Κουτσιούκ.

Κληθείσα να σχολιάσει ενώπιον της επιτροπής την 
πληροφορία ότι τα οστά στην Άσσια είχαν μετα-
κινηθεί από τον Τουρκικό στρατό, η κ. Κουτσιούκ 
ανέφερε ότι δεν υπάρχει απόδειξη γι’ αυτό.
«Τα οστά 70 ατόμων είχαν εντοπιστεί σε δύο 
πηγάδια στην Άσσια και έχει γίνει σχετική ταυτο-
ποίηση. Ύστερα από δύο χρόνια εργασιών υπάρ-
χει καλή ενημέρωση για το πού βρίσκονται τα 
οστά των αγνοουμένων στην Άσσια», αναφέρει.
Στα πρακτικά της συνάντησης που αποκαλύπτει το 
ΣΙΓΜΑ, η Τουρκοκυπριακή αντιπροσωπεία επιχεί-
ρησε αποπροσανατολισμό της όλης διαδικασίας 
με προφανή σκοπό να συγκαλύψει εγκλήματα του 
Αττίλα.
Ο τουρκικός στρατός ξέθαψε τους Ασσιώτες όταν 
κυκλοφόρησαν πληροφορίες αλλά και χάρτες της 
περιοχής στην οποία βρίσκονταν τα πηγάδια στα 
οποία ριχθήκαν δολοφονηθέντες Ελληνοκύπριοι.
Πριν από περίπου δώδεκα χρόνια, φαίνεται να 
κρίθηκε από τουρκικής πλευράς ότι δεν ήταν προς 
το συμφέρον της να εντοπιστούν τόσα πολλά οστά 
μέσα σε πηγάδια τα οποία μετακινήθηκαν αλλού.

Άσσια: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για 
τους αγνοούμενους

Πώς περνούν τουρκικά προϊόντα 
στις ελεύθερες περιοχές

Δ
ύο τρόποι χρησιμοποιούνται ευρέως για 
την παράνομη εισαγωγή τουρκικών προϊ-
όντων στις ελεύθερες περιοχές, που ακο-
λούθως «βαφτίζονται» ως ντόπια, σύμ-

φωνα με όσα ανέφερε στο Sigmalive ο Πρόεδρος 
του Συνδέσμου Θερμοκηπιούχων, Άγγελος Αγγε-
λή.
Όπως διευκρίνισε ο κ. Αγγελή, εφαρμόζεται ένας 
«νόμιμος» κι ένας παράνομος τρόπος, για εισα-
γωγή τουρκικών προϊόντων στις ελεύθερες περι-
οχές.
Ο ένας τρόπος που χρησιμοποιείται ευρέως είναι 
η εισαγωγή τουρκικών προϊόντων στις κατεχόμε-
νες περιοχές, όπου εκεί κατ΄ αρχάς βαφτίζονται ως 
«τουρκοκυπριακά προϊόντα» από τις εμπλεκόμενες 
λεγόμενες αρχές του ψευδοκράτους.
Εντούτοις στην αγορά στις ελεύθερες περιοχές διο-
χετεύονται ως ντόπια προϊόντα, χωρίς ν’ αναφέ-
ρεται κάπου ο τ /κ υποτιθέμενος παραγωγός των 
προϊόντων.
Όπως τόνισε ο κ. Αγγελή, εγείρονται θέματα αθέ-

μιτου ανταγωνισμού για ελληνοκύπριους παραγω-
γούς ενώ κίνδυνοι ελλοχεύουν και για τη δημόσια 
υγεία, αφού στην Τουρκία καθώς και στις κατεχό-
μενες περιοχές χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα, 
για τα οποία έχει απαγορευτεί η χρήση τους εντός 
του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Άλλος τρόπος που εφαρμόζεται από παράνο-
μους για να ξεγελούν αρχές και καταναλωτές, είναι 
«γνωστά – άγνωστα» σημεία στη Νεκρά Ζώνη, από 
τα οποία διοχετεύονται ανεξέλεγκτα προϊόντα από 
την Τουρκία.
Το προϊόν που κυρίως εισάγεται παράνομα από την 
Τουρκία στις ελεύθερες περιοχές, είναι οι ντομά-
τες, ενώ εισάγονται παράλληλα πατάτες, κρεμμύ-
δια, αγγούρια, κραμπί και άλλα.
Υπήρξαν περιπτώσεις που η παρανομία ήταν 
έκδηλη, όπως ανέφερε ο κ. Αγγελή, αφού διο-
χετεύονταν στις ελεύθερες περιοχές φρούτα ως 
τουρκοκυπριακά, ωστόσο ήταν φρούτα που είτε 
λόγω κλίματος είτε λόγω υψομέτρου των κατεχο-
μένων, είναι αδύνατο να παραχθούν εκεί.

Τ
η μείωση κατά 4% του μη εξυπηρετούμενου δανειακού της 
χαρτοφυλακίου με μια μονοκοντυλιά, επιδιώκει η Τράπεζα Κύ-
πρου, δηλώνοντας με επιφύλαξη ότι είναι κοντά στην πώληση 
πακέτου δανείων (εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα) ύ-

ψους €450 εκατομμυρίων ευρώ.
Η τράπεζα ανακοίνωσε στα αποτελέσματα 9μήνου ότι ένα χαρτοφυ-
λάκιο €450 εκατ έχει κατηγοριοποιηθεί ως κατεχόμενο προς πώληση, 
όπως εξάλλου επιβάλει το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Ανα-
φοράς 5 (IFRS 5).
Σε μια προσπάθεια το πακέτο να γίνει πιο ελκυστικό, η τράπεζα περιέ-
λαβε €80 εκατ. εξυπηρετούμενων δανείων, με τα υπόλοιπα €370 εκατ. 
να αποτελούνται κυρίως από δάνεια σε μεγάλες και μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις.
Η συναλλαγή αυτή θα αποτελέσει την πρώτη «μη οργανική μείωση» 
των κόκκινων δανείων στην τράπεζα, παρόλο του ότι η τράπεζα είχε 
ήδη προλειάνει το δρόμο με την πώληση πακέτου δανείων €20 εκατ. 
στην CDB Bank.
Πάντως, τα πρώτα τροχιοδεικτικά για τις προθέσεις της τράπεζας είχε 
στείλει ο ίδιος ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του συγκροτήματος, Τζον 
Πάτρικ Χούρικαν, σε συνέντευξή του στο Bloomberg τον περασμένο 
Ιούλιο, δηλώνοντας ότι η τράπεζα εξετάζει «μεταμορφωτικές συναλ-
λαγές» (transformational trade) για μείωση του ρίσκου στον ισολογι-
σμό της.
Στο πακέτο δεν περιλαμβάνονται καθόλου δάνεια νοικοκυριών, καθώς 
αυτά δεν περιλαμβάνουν μια ξεκάθαρη ροή εσόδων για τους επίδο-
ξους επενδυτές.
«Δεν το κρύβουμε ότι επιθυμούμε να πωλήσουμε στοιχεία ενεργητι-
κού», δήλωσε αξιωματούχος της τράπεζας.
Έκτοτε, όπως δήλωσε η ίδια πηγή, η τράπεζα είχε βρεθεί κοντά στο 
κλείσιμο της συμφωνίας, η οποία δεν έκλεισε λόγω μικρών αλλά σημα-
ντικών λεπτομερειών.
Όταν και εφόσον επιτευχθεί, η συναλλαγή θα αποτελέσει μια μη οργα-
νική μείωση των κόκκινων δανείων που ξεπερνά το 50% της μείωσης 
σε ένα τρίμηνο. Οργανικά, δηλαδή μέσω της Μονάδας Αναδιαρθρώ-
σεων, η τράπεζα σε διάστημα ενός τριμήνου μείωσε τα ΜΕΔ της κατά 
€588 εκατ. ή 6,03% του κόκκινου χαρτοφυλακίου, ενώ με την ολοκλή-
ρωση της συμφωνίας, τα ΜΕΔ θα υποχωρήσουν με μια μονοκοντυλιά 
κατά €370 εκατ ή κατά 4,03%.
Το ερώτημα πλέον είναι η τιμή πώλησης και ποια είναι τα περιθώρια 
πώλησης των δανείων αυτών. Με βάση τα αποτελέσματα της τράπεζας, 
το ποσοστό κάλυψης των δανείων έχει φτάσει στο 49%.
Ενδεχομένως ένας λόγος για την καθυστέρηση στην υλοποίηση της 
συναλλαγής είναι η τιμή πώλησης και η διάθεση της τράπεζας για 
απορρόφηση απωλειών.
Εξάλλου, όπως είχε δηλώσει ο κ. Χούρικαν σε συνέντευξή του στο 
ΚΥΠΕ, η τράπεζα μπορεί να έφτασε στο 50% κάλυψης, αλλά «επιθυμεί 
να πάρει πίσω κάτι από αυτές τις προβλέψεις».
«Εξακολουθούμε να είμαστε κοντά (στη συμφωνία), αλλά στον τραπε-
ζικό τομέα η ολοκλήρωση αυτών των ζητημάτων είναι απρόβλεπτη», 
επεσήμανε η ίδια πηγή.
Σε κάθε περίπτωση, η τράπεζα λέει πως η σωρευτική μείωση των κόκ-
κινων δανείων της πλησιάζει το 30% του κυπριακού ΑΕΠ, που θεωρεί 
τεράστιο ποσοστό. Ωστόσο είναι σαφές ότι γενικότερα στο κυπριακό 
τραπεζικό σύστημα παρατηρείται μείωση του ρυθμού των αναδιαρ-
θρώσεων, καθώς απομένουν πλέον οι δυσκολότερες περιπτώσεις.

Μείωση ΜΕΔ 4% με μια 
συναλλαγή επιδιώκει η Τρ. 
Κύπρου
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Η συνεργασία Κύπρου-
Ελ λάδας-Αιγύπτου 
δ ιευρύνε τα ι  προς 

όφελος των λαών των τριών 
χωρών αλλά και ολόκληρης 
της περιοχής, δήλωσαν ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης, ο Πρό-
εδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ 
Φατάχ Αλ Σίσι και ο Ελληνας 
Πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας, μετά την 5η Τριμερή 
Σύνοδο Κορυφής στη Λευ-
κωσία. 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, 
σε δηλώσεις μετά τις διευ-
ρυμένες συνομιλίες αν τ ι-
προσωπειών των χωρών, 
και την υπογραφή Πρω-
τοκόλλου γ ια συνεργασία 
στον τουρισμό κρουαζιέρας, 
τόνισε πως οι τρεις χώρες 
αποτελούν πρότυπο συνερ-
γασίας και ότι οι προτεραι-
ότητες που θέτουν και υλο-
ποιούν είναι απότοκο του 
διαλόγου ανάμεσα σε Λευ-
κωσία, Αθήνα και Κάιρο. 
Σημείωσε πως η ανακάλυψη 
υδρογονανθράκων αποτελεί 
καταλύτη για την ευρύτερη 
συνεργασία στην Ανατολική 
Μεσόγειο.
Ο Πρόεδρος Σίσι στις δικές 
του δηλώσεις είπε πως η 
τριμερής συνεργασία απο-
τελεί ένα σημαντικό πυλώνα 
της σταθερότητας στην περι-
οχή, προσθέτοντας πως και 
οι τρεις χώρες έχουν ρόλο 
να διαδραματίσουν. 
Ο Ελληνας Πρωθυπουργός 
είπε ότι η τριμερής Σύνοδος 
Κορυφής αποτελεί πλέον 
θεσμό και αναδεικνύει το 
ρόλο των χωρών στη στα-
θερότητα και την ευημε-
ρία στην περιοχή. Ο κ. Τσί-
πρας είπε πως διανύουμε 
μια δύσκολη περίοδο γ ια 
την περιοχή μας και ότι οι 
τρεις χώρες είναι στο σταυ-
ροδρόμι της έντασης, προ-
σθέτοντας πως μέσα από τις 
εντάσεις αναπτύσσονται και 
ευκαιρίες.

Η συνεργασία 
Κύπρου-Ελλάδας-
Αιγύπτου 
διευρύνεται

Βασική προϋπόθεση που 
θα επιτρέψει την περαιτέρω 
αξιοποίηση των προοπτικών 
της κυπριακής οικονομίας 
είναι η σταθερότητα και η 
εμπιστοσύνη, δήλωσε ο 
Υπουργός Οικονομικών 
Χάρης Γεωργιάδης, 
τονίζοντας ότι «αυτό δεν 
επιτυγχάνεται με τα λόγια, 
αλλά με συγκεκριμένες 
κινήσεις και πρωτοβουλίες, 
όπως είναι η συνέχιση της 
συνετής και υπεύθυνης 
διαχείρισης των δημοσίων 
οικονομικών και η αποφυγή 
των ελλειμμάτων».

«
Με αυτό τον τρόπο, δημι-
ουργούνται συνεχώς προ-
ϋποθέσεις για περαιτέρω 
ελάφρυνση των φορολο-

γικών βαρών, πέρα των 15 μέτρων 
πολιτικής, που ήδη έχουν προωθη-
θεί και εφαρμοστεί και που έχουν 
καταργήσει ή μειώσει φόρους ή έ-
χουν εισάξει φορολογικά κίνητρα 
και στοχευμένες φορολογικές ελα-
φρύνσεις», τόνισε ο Υπουργός Οι-
κονομικών, σε ομιλία του στο συ-
νέδριο με τίτλο «Επανασυστηνόμα-
στε – Νέα Αρχή».
«Προϋπόθεση για την αναθέρ-
μανση της οικονομικής δραστηρι-
ότητας είναι η δημιουργία συνθη-
κών σταθερότητας και εμπιστοσύ-
νης» και «αυτό έχουμε διασφαλί-
σει και θα διασφαλίσουμε πάση 
θυσία», τόνισε.
Ο ΥΠΟΙΚ είπε ακόμη ότι «μέσα 
σε ένα περιβάλλον σταθερότη-
τας, εμπιστοσύνης και προοπτι-
κής βλέπουμε σημαντικές επενδύ-
σεις να υλοποιούνται και ανέφερε 
ενδεικτικά ότι στον ξενοδοχειακό 
τομέα έχουν δημιουργηθεί πέρα 
των 10.000 νέων κλινών τα τελευ-

ταία 2-3 χρόνια, αξιοποιώντας και 
τα πολεοδομικά κίνητρα που έχουν 
δοθεί».
Αναφέρθηκε επίσης σε άλλα έργα, 
όπως είναι οι μαρίνες, οι οποίες 
είναι στο στάδιο της υλοποίη-
σης και η δραστηριοποίηση νέων 
αεροπορικών εταιρειών, ενώ ο 
τομέας της ναυτιλίας, όπως είπε, 
έχει διευρύνει την παρουσία του 
με την έλευση νέων εταιρειών με 
φυσική παρουσία στην Κύπρο.
Ο κ. Γεωργιάδης είπε ακόμη ότι 
ο τομέας των ακινήτων ανακά-
μπτει, αξιοποιώντας όλο το εύρος 
των πλεονεκτημά-
των που η χώρα 
μας προσφέρει, 
ενώ σημείωσε ότι 
ο τομέας της εκπαί-
δευσης έχει σημει-
ώ σ ε ι  ρ α γ δ α ία 
α ύ ξ η σ η  σ τ ο ν 
αριθμό των ξένων 
αιτητών με διπλασιασμό τους τα 
τελευταία χρόνια, με σημαντικές 
δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις 
σε πανεπιστημιακές και ερευνητι-
κές υποδομές και με τη Λευκωσία 
να μετατρέπεται σε μια σημαντική 
ζωντανή πανεπιστημιούπολη.
Επίσης, ο ΥΠΟΙΚ τόνισε ότι επι-
βάλλεται ακόμη η συνέχιση των 
προσπαθειών για την πλήρη εξυ-
γίανση και ενδυνάμωση του τρα-
πεζικού συστήματος και επιβάλ-
λεται συνέχιση της μεταρρυθμι-
στικής προσπάθειας σε τομείς του 
κράτους και της οικονομίας με την 
ίδια προσήλωση και με την ίδια 
ένταση.
Ο κ. Γεωργιάδης είπε, επίσης, ότι 
υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέ-
πει να γίνουν και γνωρίζουμε ότι 
μόνο έτσι θα δημιουργήσουμε ένα 
οικονομικό περιβάλλον ευνοϊκό 
για την επιχειρηματικότητα και τις 
επενδύσεις, που θα επιτρέπει την 

αξιοποίηση της τεράστιας προο-
πτικής που η χώρα μας διαθέτει για 
να πετύχει περαιτέρω άλματα ευη-
μερίας, ανάπτυξης και προοπτικής.
Επιπλέον, ανέφερε ότι πολλές είναι 
οι ευκαιρίες που προκύπτουν σε 
μια οικονομία που αναπτύσσεται 
με ρυθμό 4% ετησίως και πρό-
σθεσε ότι αυτή η ισχυρή ανάκαμψη 
που καταγράφει η οικονομία ήταν 
για πολλούς απροσδόκητη τόσο 
στο εσωτερικό όσο και στο εξωτε-
ρικό.
Σημείωσε ότι «ήταν πολλοί αυτοί 
που θεωρούσαν πως η κυπριακή 

οικονομία θα παρά-
μενε κλεισμένη σε 
ένα φαύλο κύκλο 
ύφεσης, υποβαθ-
μίσεων και μνημο-
νίων».
«Η δική μας εκτί-
μηση ήταν διαφο-
ρετική, επειδή γνω-

ρίζαμε ότι τα προβλήματα ήταν 
συγκεκριμένα και ότι μπορούσαν 
να αντιμετωπιστούν», ανέφερε, 
προσθέτοντας ότι «γνωρίζαμε την 
ίδια ώρα ότι οι παραγωγικές δυνά-
μεις της οικονομίας μας είχαν και 
τις αντοχές και τις προοπτικές και 
ότι θα μπορούσαν να αναλάβουν 
ρόλο πρωταγωνιστικό στη μεγάλη 
συλλογική προσπάθεια για να στα-
θεί η χώρα μας ξανά στα πόδια 
της».
Αναφερόμενος στις μικρές και 
μεγάλες κυπριακές επιχειρήσεις 
και στο σύνολο των εργαζομέ-
νων σε όλους τους παραγωγικούς 
τομείς της οικονομίας, ο κ. Γεωρ-
γιάδης είπε ότι «ήταν οι δικές τους 
προσπάθειες που μας κράτησαν 
όρθιους».
Μιλώντας ενώπιον των συνέδρων, 
η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφα-
λαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου, 
αναφέρθηκε στο ρόλο που καλεί-

ται να διαδραματίσει η Επιτροπή η 
οποία σήμερα εποπτεύει περί των 
630 εταιρειών και οργανισμών, 
αριθμός που αυξήθηκε ραγδαία τα 
τελευταία χρόνια.
Ταυτόχρονα, η κ. Καλογήρου 
τόνισε ότι η μεγάλη πρόκληση 
για τις ρυθμιστικές αρχές και τον 
χρηματοοικονομικό τομέα στην 
ΕΕ είναι η εφαρμογή στις 3 Ιανου-
αρίου του 2018 της ευρωπαϊκής 
οδηγίας MIFID II και των κανονι-
σμών MIFIR.
Όπως εξήγησε η Πρόεδρος της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς, ανάμεσα 
στους στόχους του νέου ρυθμιστικού 
πλαισίου είναι η αυξημένη προστα-
σία των επενδυτών από την πολυ-
πλοκότητα νέων επενδυτικών προϊό-
ντων, η ενίσχυση της διαφάνειας και 
ο αρτιότερος εσωτερικός και εξωτε-
ρικός έλεγχος των εταιρειών.
Ανέφερε επίσης ότι η ESMA έχει 
δημοσιεύσει τις κατευθυντή-
ριες γραμμές για την αξιολόγηση 
της καταλληλότητας των μελών 
των διοικητικών συμβουλίων και 
αυτών που κατέχουν βασικά καθή-
κοντα, που θα τεθούν σε εφαρ-
μογή τον Ιούνιο του 2018.
Οι οδηγίες στοχεύουν, μεταξύ 
άλλων, στην αντιμετώπιση των 
αδυναμιών που διαπιστώθηκαν 
κατά τη διάρκεια της χρηματοπι-
στωτικής κρίσης όσον αφορά τη 
λειτουργία του διοικητικού οργά-
νου και των μελών του, πρόσθεσε.
Η κ. Καλογήρου είπε ακόμη ότι ένα 
άλλο σημαντικό θέμα είναι το LEI 
(Legal Entity Identifier) το οποίο 
είναι αναγκαίο για τη διενέργεια 
συναλλαγών από νομικά πρόσωπα 
που έχουν εισηγμένα χρηματοοι-
κονομικά προϊόντα στο Χρηματι-
στήριο Αξιών Κύπρου, προσθέτο-
ντας ότι το LEI θα πρέπει να απο-
κτηθεί πριν τις 3 Ιανουαρίου του 
2018.

ΥΠΟΙΚ: Προϋπόθεση η σταθερότητα για 
ανάπτυξη της οικονομίας
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Ο 
Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Μπασάρ 
αλ-Ασαντ στέκονται στη βεράντα 
του θέρετρου του Ρώσου προέ-
δρου στο Σότσι, ένα από τα αγα-

πημένα μέρη του, και αγκαλιάζονται με θέρ-
μη.
Ο Πούτιν υποδέχθηκε εκεί τον ηγέτη της 
Συρίας τη Δευτέρα και το στιγμιότυπο έχει τη 
σημασία του, όπως και το πότε έλαβε χώρα, 
σημειώνει το CNN, αναλύοντας τη συγκε-
κριμένη αγκαλιά. Την Τετάρτη, ο Πούτιν θα 
συναντηθεί στο ίδιο θέρετρο με τον Χασάν 
Ρουχανί και τον Ταγίπ Ερντογάν, προκειμέ-
νου να συζητήσουν έναν πολιτικό διακανο-
νισμό για τη Συρία.
«Ο Πούτιν δείχνει σαν τα 17 χρόνια εξου-
σίας να έχουν αφήσει τα σημάδια τους πάνω 
του, αλλά χαμογελά και δεν είναι ‘’βυθισμέ-

νος στον βούρκο της Συρίας’’ όπως προειδο-
ποιούσαν οι πολέμιοί του όταν μπήκε στον 
πόλεμο το 2015. Η λεζάντα θα μπορούσε 
να αναφέρει ότι ο πόλεμος τελείωσε, αν και 
πριν από μερικές ημέρες υπήρξαν αναφορές 
για χρήση φωσφόρου εναντίον πολιτών που 
συντάσσονται με τους αντάρτες, στα προά-
στια της Δαμασκού. Δεν μπορείτε να δείτε 
το πρόσωπο του Ασαντ στη φωτογραφία, 
αλλά αυτή είναι η δεύτερη φορά- που γνω-
ρίζουμε- που φεύγει από τη Συρία από το 
ξέσπασμα των συγκρούσεων το 2011, οπότε 
μπορείτε να υποθέσετε ότι είναι τουλάχι-
στον ικανοποιημένος για αυτό», σχολιάζει 
το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.
Από τη φωτογραφία- αλλά και από τις συζη-
τήσεις- λείπει και κάτι άλλο, σημειώνει το 
CNN: η αμερικανική εμπλοκή. 

«
Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερ-
μανίας (SPD) έχει απόλυτη συνείδηση 
της ευθύνης του, στην παρούσα δύ-
σκολη συγκυρία. Είναι θετικό ότι ο 

πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέλαβε πρωτο-
βουλίες. Είμαι βέβαιος ότι τις επόμενες μέρες 
και εβδομάδες θα βρούμε μια καλή λύση για 
την χώρα» δήλωσε ο πρόεδρός του Μάρτιν 
Σούλτς στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων 
(dpa), ενόψει της σημερινής του συνάντησης με 
το Φρανκ-Βαλτερ Σταϊνμάιερ, στο πλαίσιο των 
επαφών του τελευταίου για εξεύρεση λύσης 
μετά την κατάρρευση των διερευνητικών συ-
νομιλιών για συνασπισμό τύπου «Τζαμάικα» 
την Κυριακή. 
«Η δήλωσή του κ. Σουλτς πρέπει να ερμηνευ-
τεί και ως προτροπή στο κόμμα του να δια-
τηρήσει τη νηφαλιότητά του και να μην δημι-
ουργείται αναταραχή με απερίσκεπτες πετες 
δηλώσεις και κριτικές μελών του» παρατη-
ρεί η Frankfurter Allgemeine Zeitung, η οποία 
προσθέτει ότι «ηγετικά στελέχη τους SPD τεί-
νουν εν τωμεταξύ προς την άποψη ότι πρέπει 
να γίνει ανεκτή μια κυβέρνηση μειοψηφίας της 
κ. Μέρκελ, ώστε να σταθεροποιηθεί η κατά-
σταση και να κερδηθεί χρόνος. Ορισμένα μάλι-
στα συμβουλεύουν τον κ. Σουλτς να αφήσει 
ανοικτή την πόρτα και στο ενδεχόμενο μεγά-
λου συνασπισμού».
«Η πίεση στον κ. Σουλτς αυξάνεται» όπως 
παρατηρεί η Rheinische Post. Η Ουλα Σμιτ, 
πρώην υπουργός Υγείας, είπε σε συνέντευξή 
της, η οποία δημοσιεύεται στην σημερινή 
έκδοση της εφημερίδα «Die Welt» ότι «το 
SPD δεν πρέπει να αρνηθεί καμιά συζήτηση 
για κυβέρνηση συνασπισμού». Η σοσιαλδη-
μοκράτης πολιτικός παρέπεμψε μάλιστα στις 
δηλώσεις του προέδρου της Δημοκρατίας, ο 
οποίος έχει πει ότι όλα τα κόμματα θα πρέπει 
να είναι διατεθειμένα να αναλάβουν τις ευθύ-
νες τους. Η κ. Σμιτ τόνισε τέλος ότι οι νέες εκλο-
γές «δύσκολα θα μπορούσαν να εξηγηθούν 
στον λαό και δεν αποτελούν αυτοσκοπό για 
το SPD».

Μακρά τηλεφωνική επικοινωνία 
Μακρόν - Σούλτς
Ο επικεφαλής του γερμανικού Σοσιαλδημο-
κρατικού Κόμματος (SPD) Μάρτιν Σουλτς διαβε-
βαίωσε τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν 
ότι μπορεί να βασίζεται στη στήριξή του όσον 
αφορά τα σχέδιά του Γάλλου προέδρου για την 

ανανέωση της Ευρώπης, μετέδωσε το Γερμα-
νικό Πρακτορείο Ειδήσεων (DPA).
Σε εκτενή τηλεφωνική συνομιλία που είχαν 
χθες το βράδυ, ο Σουλτς εξέθεσε στον Μακρόν 
την κατάσταση στη Γερμανία μετά την αποτυχία 
των συνομιλιών για τον συνασπισμό Τζαμάικα. 
Ο Μάρτιν Σουλτς εξέφρασε την ανησυχία του 
για το γεγονός ότι η καγκελάριος Μέρκελ δεν 
κάνει τίποτε για να υποστηρίξει τον Μακρόν 
στις μεταρρυθμίσεις της ΕΕ. Η Γερμανία κινδυ-
νεύει να χάσει σε εύλογο διάστημα τον ρόλο 
της στην ευρωπαϊκή πολιτική, τόνισε ο Σουλτς, 
όπως ανέφεραν σήμερα κύκλοι του SPD, σύμ-
φωνα πάντα με το DPA.

Ασφυκτική πίεση στον Σουλτς
Στενό... μαρκάρισμα στον Μάρτιν Σουλτς προ-
κειμένου να «ενδώσει» στον «μεγάλο συνα-
σπισμό» ενόψει την αυριανής συνάντησής του 
με τον πρόεδρο της Γερμανίας, Φρανκ Βάλτερ 
Στάινμαγερ.
 Σήμερα ο Γερμανός πρόεδρος θα έχει συνο-
μιλίες με τον Βαυαρό εταίρο της Μέρκελ, τους 
Χριστιανοκοινωνιστές (CSU).
Πολλά πρωτοκλασάτα στελέχη από το κόμμα 
του SPD, τους Σοσιαλδημοκράτες, προσπα-
θούν να πείσουν τον Σουλτς να βάλει νερό στο 
κρασί του και να συγκυβερνήσει εκ νέου με 
τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU) της Μέρκελ. 
Υπάρχουν όμως και «φωνές» από το κόμμα 
των Πρασίνων που ζητούν από τον επικεφαλής 
του SPD να πει «ja» στον πρόεδρο της Γερμα-
νίας όταν του ζητήσει να συγκυβερνήσει με το 
κόμμα της Μέρκελ. 
Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Σουλτς είχε τηλεφω-
νική συνομιλία με τον πρόεδρο της Γαλλίας, 
Εμανουέλ Μακρόν,τον οποίο διαβεβαίωσε ότι 
θα στηρίξει τις προτάσεις του για ευρωπαϊκές 
μεταρρυθμίσεις, κάτι που δεν προτίθεται να 
κάνει η Μέρκελ.
Όπως επισημαίνουν τα γερμανικά ΜΜΕ, στη 
συνάντηση που θα έχει αύριο στον πύργο 
Μπελβί ο Σταινμάγερ με τον Σουλτς θα είναι 
πιθανότατα παρών και ο πρόεδρος της 
Bundestag, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. H συνάντηση 
θεωρείται και η πιο κρίσιμη γιατί ο πρώην 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει 
ήδη ξεκαθαρίσει ότι το κόμμα του δεν πρό-
κειται να γίνει «κυβερνητικό δεκανίκι» σε μια 
νέα κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού υπό την 
Άγκελα Μέρκελ και ότι «δεν φοβάται το ενδε-
χόμενο νέων εκλογών. 

Πολιτική κρίση στη Γερμανία: Έχουμε 
συνείδηση της ευθύνης, δηλώνει ο Σουλτς
Είναι θετικό ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέλαβε πρωτοβουλίες. Είμαι 
βέβαιος ότι τις επόμενες μέρες και εβδομάδες θα βρούμε μια καλή λύση για την 
χώρα» δήλωσε ο πρόεδρος των Σοσιαλιστών

Η «θερμή» αγκαλιά του Πούτιν με 
τον Ασαντ και η σημασία της
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Από τις 5.00 τα ξημερώματα οι ιταλικές 
Αρχές είχαν λάβει τα μέτρα τους, 
προκειμένου η κηδεία του αρχηγού 
των αρχηγών, Τότο Ριίνα, ο οποίος 
απεβίωσε την περασμένη Παρασκευή 
να κυλίσει ομαλά. 

Η 
τελευταία κατοικία του αρχηγού 
της Κόζα Νόστρα, το νεκροταφείο 
του Κορλεόνε, του χωριού όπου 
γεννήθηκε αυτός αλλά και όλα τα 

προηγούμενα αρχηγικά μέλη της Σικελικής 
Μαφίας.
Τις τελευταίες ημέρες ήταν σε κωματώδη 
κατάσταση, αφού υποβλήθηκε σε δύο κρί-
σιμες επεμβάσεις, και στο τέλος της δεύτερης 
παρουσιάσθηκαν σοβαρές επιπλοκές.
Η σορός του 87χρονου Δον Ριίνα ταξίδεψε 
από το νοσοκομείο της Πάρμα στη Σικελία, 
έπειτα από εντολή της εισαγγελίας, αλλά με 
τον όρο η κηδεία να πραγματοποιηθεί σε 
στενό κύκλο. 
Η νεκροφόρα αποβιβάστηκε από το πλοίο 
περίπου στις 7.00 ενώ οι συγγενείς περίμε-
ναν από τις 6.00 στο νεκροταφείο. Στις 8.21, 
το όχημα που μετέφερε τη 
σορό εισήλθε στο κοιμη-
τήριο από την πίσω πόρτα, 
προκειμένου να αποφύγει 
τους δημοσιογράφους οι 
οποίοι περίμεναν εκεί. 
Στις 9.30, οι συγγενείς απο-
χώρησαν από το νεκροτα-
φείο χωρίς να απαντήσουν 
στις ερωτήσεις των δημοσι-
ογράφων. Στην τελετή πήραν μέρος μεταξύ 
άλλων η σύζυγος του αρχινονού, Νινέτα 
Μπαγκαρέλα, η κόρη της Λουτσία και τα 
αδέλφια της Σαντούτσιο και Κοντσέτα. 
Ο Ριίνα ενταφιάστηκε δίπλα στα μνήματα 
άλλων νονών της σικελικής μαφίας, όπως 
του Λουτσιάνο Λίτζιο, του Μικέλε Ναβάρα 
και του Μπερνάρντο Προβεντσάνο, παίρνο-
ντας μαζί του όλα τα μυστικά, και τηρώντας 
την ομερτά. Στο συγκεκριμένο νεκροταφείο, 
εκτός από τους νονούς, είναι θαμμένα και 
πολλά από τα θύματα της μαφίας. 

Βρισκόταν κοντά στην αποφυλά-
κιση 
Τον Ιούνιο του 2017 ο Άρειος Πάγος της Ιτα-
λίας τάχθηκε υπέρ της δυνατότητας αναστο-
λής, για λόγους υγείας, της ποινής στην οποία 
είχε καταδικασθεί ο Ριίνα. Παράλληλα, οι 
ανώτατοι δικαστές έκαναν αναφορά και στη 

δυνατότητα μετατροπής της ποινής σε κατ΄οί-
κον κράτηση.
Ο Ριίνα, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, αντι-
μετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, 
(μιας βαριάς μορφής καρδιακή πάθηση και 
επιθετικό όγκο στα νεφρά), τα οποία ήταν 
ασυμβίβαστα με την παραμονή μέσα σε 
σωφρονιστικά ιδρύματα.
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας, κατέ-
στησε τότε σαφές ότι «το δικαίωμα σε αξι-
οπρεπή θάνατο θα πρέπει να εξασφαλισθεί 
σε κάθε κρατούμενο». Η οριστική απόφαση 
για τυχόν αποφυλάκιση του Ριίνα, πάντως 
-βάσει και των υποδείξεων αυτών του ιταλι-
κού Αρείου Πάγου- θα έπρεπε να ληφθεί από 
το αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο ήταν εκείνο 
της πόλης Μπολόνια. Η απόφαση αυτή είχε 
δημιουργήσει μεγάλη ανησυχία στις αρχές 
για την ανασύνταξη των Κορλεονέζι.

Το απόλυτο αφεντικό με το παρα-
τσούκλι «το Κτήνος»
Ο Ρίινα επρόκειτο για τον πιο διάσημο ίσως 
νονό της ιταλικής μαφίας, το όνομα του 
οποίου είχε συνδεθεί με τον πρώην πρω-
θυπουργό Τζούλιο Αντρεότι, όταν ένας μάρ-

τυρας είχε καταθέσει ότι 
ο αρχινονός έδωσε στον 
Αντρεότι «το φιλί της τιμής», 
στη διάρκεια συνάντησης 
στις αρχές της δεκαετίας του 
‘80.
Αδιαμφισβήτητος αρχηγός 
της ιταλικής μαφίας από τα 
μέσα της δεκαετίας του ‘70 
έως τις αρχές της δεκαετίας 

του ‘90, ο Ριίνα εθεωρείτο ότι είχε δεσμούς 
με την πολιτική ηγεσία στη Σικελία, χωρίς 
ωστόσο να αποδειχθεί ποτέ η σχέση του με 
τον Αντρεότι. Συνελήφθη στις 15 Ιανουαρίου 
του 1993, και η σύλληψή του αποτέλεσε την 
πρώτη μεγάλη επιτυχία των ιταλικών διωκτι-
κών αρχών κατά τη σικελικής μαφίας.
Είχε το παρατσούκλι «το Κτήνος».Μετά τη 
σύλληψη του αρχηγού της μαφίας Λουτσιάνο 
Λίτζιο το 1974, ο Ριίνα έγινε το απόλυτο αφε-
ντικό και ο τρόμος έφερε το όνομά του.
Επικεφαλής των Κορλεονέζι, δεν τα έβαλε 
μόνο με τις άλλες οικογένειες αλλά και με 
το ίδιο το κράτος: αστυνομικούς, εισαγγε-
λείς και δικαστές. Το 1982 διέταξε τη δολο-
φονία του στρατηγού Κάρλο Αλμπέρτο 
Νταλά Κιέζα, ο οποίος έπειτα από τις επιτυ-
χίες του εναντίον των Ερυθρών Ταξιαρχιών 
εστάλη στη Σικελία για να αντιμετωπίσει 
τη Μαφία.

Φινάλε για τον αρχηγό της Κόζα 
Νόστρα

Ο Ρώσος πρόεδρος ενημέρωσε τον 
Αμερικανό ομόλογό του για τις 
συνομιλίες με τον Άσαντ - Εκτός 
από το Συριακό μίλησαν και για την 
Ουκρανία, το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα 
και το Αφγανιστάν

Ο 
Ρώσος πρόεδρος Βλαν τ ίμιρ 
Πούτιν ενημέρωσε τον Αμε-
ρικανό ομόλογό του Ντόναλντ 
Τραμπ για την συνάντηση που 

είχε με τον Σύρο πρόεδρο Μπασάλ αλ Ά-
σαντ τονίζοντας τη σημασία εξεύρεσης 
μιας πολιτικής λύσης στον εμφύλιο πόλε-

μο που μαίνεται στην χώρα.
Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν σήμερα για 
μία ώρα στο τηλέφωνο, συζητώντας για 
θέματα όπως η Συρία, η Ουκρανία, το 
Ιράν, η Βόρεια Κορέα και το Αφγανιστάν, 
δήλωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού 
Οίκου.
«Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν την ανά-
γκη για τη διατήρηση της κυριαρχίας, της 
ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιό-
τητας της Συρίας και για την εξεύρεση μιας 
πολιτικής επίλυσης με βάση τις αρχές που 
πρέπει να θεμελιωθούν στην πορεία των 
διαπραγματεύσεων για τη Συρία», ανέ-
φερε το Κρεμλίνο.

Συνομιλία μιας ώρας Πούτιν - Τραμπ 
για όλα τα μείζονα διεθνή θέματα

Νέο σεξουαλικό σκάνδαλο για τον 
Μπιλ Κλίντον

T
έλος δεν έχουν οι καταγγελίες κα-
τά του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, 
Μπίλ Κλίντον, για σεξουαλική πα-
ρενόχληση.

Ο Μπιλ Κίντον, η καριέρα του οποίου 
«κλυδωνίστηκε» από τη «ροζ» υπόθεση 
με τη Μόνικα Λεβίνσκι, βρίσκεται και πάλι 
στο μάτι του κυκλώνα.
Σύμφωνα με τη Daily Mail, τέσσερις γυναί-
κες ετοιμάζονται να δημοσιοποιήσουν 
καταγγελίες, οι οποίες αφορούν στην περί-
οδο μετά την προεδρία του.
Η σχετική πληροφορία έγινε γνωστή από 
το δημοσιογράφο και συγγραφέα Έντου-
αρντ Κλαιν, ο οποίος έχει γράψει σειρά 
βιβλίων για το ζεύγος Κλίντον. «Πηγή» της 
πληροφορίας του δημοσιογράφου, φέρε-
ται να είναι στέλεχος του Δημοκρατικού 
Κόμματος.
Με βάση τα όσα αναφέρει η εφημερίδα, 

στην αρχή της δεκαετίας του 2000, ο Μπιλ 
Κλίντονείχε προσληφθεί από τον «πλέι-
μποι» δισεκατομμυριούχο επενδυτή Ρον 
Μπαρκλ ως σύμβουλος επιχειρήσεων.
Ο Μπιλ Κλίντον ταξίδευε συχνά με το ιδιω-
τικό τζετ του Μπαρκλ. Στο ίδιο αεροσκάφος 
επέβαινε και μια ομάδα όμορφων γυναι-
κών, την οποία ο δισεκατομμυριούχος απο-
καλούσε χιουμοριστικά «Air F..k One», ως 
παραλλαγή του «Air Force One» (του προε-
δρικού αεροσκάφους των ΗΠΑ).
Οι γυναίκες αυτές ήταν πολύ νεαρής ηλικίας 
και φέρεται να έπεσαν θύματα παρενόχλη-
σης από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.
Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος της δεκαετίας 
του 1990, ο Μπιλ Κλίντον υποχρεώθηκε 
να πληρώσει 850.000 δολάρια για να δια-
χειριστεί την υπόθεση με τις εναντίον του 
καταγγελίες από την υπάλληλο Πόλα Τζό-
ουνς.
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Π
ρακτικές... Γκουαντάναμο εφαρμόζο-
νται σε πρίγκιπες και δισεκατομμυρι-
ούχους επιχειρηματίες που συνελή-
φθησαν πριν από τρεις εβδομάδες στη 

Σαουδική Αραβία από Αμερικανούς μισθοφό-
ρους. Οι συλλήψεις, οι βασανισμοί και οι σκλη-
ρές ανακρίσεις γίνονται κατόπιν εντολής του πρί-
γκιπα και διαδόχου του θρόνου, Μοχάμεντ Μπιν 
Σαλμάν στο πλαίσιο της «εκστρατείας κατά της 
διαφθοράς».
Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφη-
μερίδας «Daily Mail», ο 32χρονος διάδοχος του 
θρόνου, Μπιν Σαλμάν προσέλαβε μισθοφό-
ρους από την αμερικανική εταιρεία ασφαλείας 
«Blackwater» (που μετονομάστηκε πλέον σε 
«Academy»), οι οποίοι μεταξύ άλλων, κρεμούν 
ανάποδα τους κρατούμενους και τους ξυλοφορ-
τώνουν.
Εκτός από την «Daily Mail», για παρουσία της 
«Blackwater» στο Ριάντ κάνουν λόγο και τα αρα-
βικά social media αν και η διάδοχος εταιρεία της, 

«Academi», διαψεύδει κατηγορηματικά κάτι 
τέτοιο επισημαίνοντας ότι είναι παράνομο για 
Αμερικανούς πολίτες οπουδήποτε στον πλανήτη. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πολυτελές «Ritz 
Carlton Hotel» στο Ριάντ, κρατούνται οι συλλη-
φθέντες πρίγκιπες, πρώην υπουργοί και δισεκα-
τομμυριούχοι επιχειρηματίες.
Ο Μπιν Σαλμάν είχε την ιδέα να περιφρουρούν 
ιδιωτικοί φύλακες τους κρατούμενους στο πεντά-
στερο ξενοδοχείο Ritz Carlton της πρωτεύουσας 
και όχι αστυνομικοί που τους γνώριζαν και τους 
χαιρετούσαν μια ζωή. Η εφημερίδα «Daily Mail» 
είχε δώσει πρόσφατα στη δημοσιότητα αυτή τη 
φωτογραφία με τους συλληφθέντες να κοιμού-
νται σε στρώματα, στο πάτωμα της αίθουσας 
χορού του πολυτελούς ξενοδοχείου στο Ριάντ. 
Το επίμαχο δημοσίευμα υποστηρίζει επίσης ότι, 
ο πρίγκιπας διάδοχος του θρόνου συμμετέχει 
προσωπικά σε κάποιες από τις ανακρίσεις υπο-
βάλλοντας ο ίδιος ευγενικά τις ερωτήσεις όταν 
πρόκειται για σημαντικά θέματα. 

Σαουδική Αραβία: Κρεμούν 
ανάποδα και ξυλοκοπούν τους 
πρίγκιπες που συνέλαβε ο Σαλμάν

Μία θεωρία συνωμοσίας που 
ενοχοποιεί την σύζυγο του Τζον 
Κένεντι 54 χρόνια μετά από τη 
δολοφονία του 

Στην επέτειο της δολοφονίας του 35ου προ-
έδρου των ΗΠΑ πριν από 54 χρόνια, μια νέα 
θεωρία συνωμοσίας ενοχοποιεί την σύζυγο 
του Τζον Κένεντι εντοπίζοντας «κάτι μεταλ-
λικό» στο χέρι της ενώ βρίσκεται μέσα στην 
προεδρική λιμουζίνα.
Το πιθανό της κίνητρο ;Οι ουκ ολίγες ανάρ-
μοστες σχέσεις του συζύγου της με αιθέριες 
υπάρξεις ή μήπως ο φλογερός του έρωτας με 
τη Μέριλιν Μονρόε;   
Παρά το γεγονός ότι ο 24χρονος πρώην πεζο-
ναύτης Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ παραδέχτηκε πως 
πυροβόλησε τον Αμερικανό πρόεδρο δύο 
φορές από τον έκτο όροφο, στη διάρκεια 
αναπαράστασης, ένας επαγγελματίας ελεύ-
θερος σκοπευτής είχε αποπειραθεί να κάνει 
το ίδιο αλλά απέτυχε παταγωδώς.Αλλά και 
η ίδια η «Επιτροπή Γουόρεν» που έχει επι-
φορτιστεί με την εξιχνίαση της υπόθεσης,δεν 
κατέληξε σε κάποιο σαφές συμπέρασμα 
αφήνοντας περισσότερα αναπάντητα ερω-
τήματα. 
Θα μπορούσε όμως η Τζάκι να ρίξει τη θανά-
σιμη σφαίρα στον Κένεντι εκείνο το ηλιόλου-
στο φθινοπωρινό πρωινό του 1963; Η απά-
ντηση είναι καταφατική αν πιστέψουμε τον 
καθηγητή  Τζέιμς Φέτζερ, συγγραφέα του 
βιβλίου «Murder In Dealey Plaza», ο οποίος 
εμφανίζεται πεπεισμένος πως ο πρόεδρος 
πυροβολήθηκε από κοντινή απόσταση, σχε-
δόν εξ επαφής. Ο Φέτσερ δεν κατονομάζει 
ευθέως την Τζάκι, η ανάλυσή του τη «φωτο-
γραφίζει» όμως. Για τον Αμερικανό ερευνητή, 
η ακτινογραφία της ιατροδικαστικής έκθε-
σης έδειχνε πως ο πρόεδρος είχε χτυπηθεί 

από πίσω, την ώρα που περισσότεροι από 40 
μάρτυρες ανέφεραν πως ο Κένεντι έφερε ένα 
μεγάλο τραύμα στο πίσω μέρος του κεφα-
λιού του, έχοντας πυροβοληθεί προφανώς 
από μπροστά. 
Αλλά και ο ερευνητής και συγγραφέας,κα-
θηγητής Τζιμ Μαρς,το βιβλίο του οποίου 
«Crossfire» ήταν η βάση της ταινίας του Όλι-
βερ Στόουν για τον JFK, κινείται στο ίδιο 
μήκος κύματος με τον Φέτσερ: «Ο Κένεντι 
πυροβολήθηκε από μπροστά και όχι από 
πίσω».
Η επίσημη κρατική γραμμή αντλεί κυρίως 
τα πορίσματά της από το βίντεο «Zapruder 
film», το οποίο τράβηξε ο έμπορος γυναι-
κείων ενδυμάτων του Ντάλας, Αμπραχάμ 
Ζαμπρούντερ στην «Dealey Plaza» τη στιγμή 
που περνούσε η προεδρική αυτοκινητοπο-
μπή. Οι αρχές είχαν κατασχέσει αμέσως το 
βίντεο και δεν άφησαν κανέναν να το δει 
παρά από το 1975 και μετά. 
Όταν δόθηκε τελικά στη δημοσιότητα, όπως 
έχουν αποδείξει αρκετές, ήταν ξεκάθαρα 
«πειραγμένο», ειδικά σε ότι αφορούσε τη 
συμπεριφορά της Τζάκι. Στο βίντεο,όταν 
μπαίνει στο πλάνο η αυτοκινητοπομπή, ο 
Κένεντι εμφανίζεται να έχει κάτι, σαν να μην 
μπορεί να αναπνεύσει. Η Τζάκι μετακινείται 
μπροστά στο κάθισμά της και μετά γυρνά σε 
γωνία 90 μοιρών για να κοιτάξει τον σύζυγό 
της. Οι συνωμοσιολόγοι θεωρούν πως η 
Τζάκι σκύβει προς τον άντρα της και σηκώνει 
το χέρι της προς τον λαιμό του, όταν ακούγε-
ται ο πυροβολισμός και όλα τελειώνουν. Και 
τότε η Τζάκι, όπως υποστηρίζουν οι συνω-
μοσιολόγοι, αντί να σκύψει για να καλυφθεί 
από τα πυρά, σκαρφαλώνει στο πίσω μέρος 
του αυτοκινήτου, έτσι ώστε να μπορούμε να 
δούμε αυτό το «κάτι μεταλλικό» να εμφανίζε-
ται στο χέρι της…

Η Τζάκι δολοφόνησε τον JFK 
υπακούοντας στις εντολές της CIA;

Έκρηξη στο σημείο όπου εξαφανίστηκε 
το υποβρύχιο της Αργεντινής

Τ
ο Ναυτικό της Αργεντινής επιβεβαί-
ωσε ότι ένα επεισόδιο συνεπές με 
έκρηξη καταγράφηκε την περασμέ-
νη εβδομάδα, κοντά στο σημείο 

που χάθηκε το σήμα του υποβρυχίου San 
Juan με το πλήρωμα 44 ατόμων.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ναυ-
τικού, επρόκειτο για ένα «ασυνήθιστο, 
μεμονωμένο, σύντομο, σφοδρό και μη 
πυρηνικό επεισόδιο» που εντοπίστηκε 
στον νότιο Ατλαντικό.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, ο 
εκπρόσωπος του Ναυτικού της Αργεντι-
νής, πλοίαρχος Ενρίκε Μάλμπι, είχε ανα-
φέρει το γεγονός της καταγραφής μιας 
«υδροακουστικής ανωμαλίας», αποφεύ-
γοντας ωστόσο να διευκρινίσει εάν επρό-
κειτο για έκρηξη 
«Ενημερωθήκαμε για ένα στοιχείο, την 
Τετάρτη 15η Νοεμβρίου στις 11:00 (τοπική 
ώρα· 16:00 ώρα Ελλάδας), στην περιοχή 
επιχειρήσεων του υποβρυχίου: μια υδρο-
ακουστική ανωμαλία. Είναι ένας ήχος που 
πρέπει να αναλυθεί», περιορίστηκε να πει 
ο Ενρίκε Μπάλμπι κατά τη διάρκεια της 
πρωινής συνέντευξης Τύπου. 

H Οργάνωση της Συνθήκης για την πλήρη 
απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών 
(CTBTO), ο διεθνής οργανισμός που δια-
χειρίζεται ένα παγκόσμιο δίκτυο θέσεων 
παρακολούθησης ώστε να μπορεί να ελέγ-
χει το ενδεχόμενο διεξαγωγής μυστικών 
πυρηνικών δοκιμών, ανίχνευσε ένα «ασυ-
νήθιστο σήμα» την περασμένη εβδομάδα 
κοντά στην θαλάσσια περιοχή όπου το 
υποβρύχιο του Π.Ν της Αργεντινής χάθηκε, 
έγινε γνωστό σήμερα.
Η CTBTO, με έδρα τη Βιέννη, διευθύνει 
σταθμούς παρακολούθησης που είναι εξο-
πλισμένοι με συσκευές, όπως υδρόφωνα, 
δηλαδή υποβρύχια μικρόφωνα τα οποία 
σαρώνουν τους ωκεανούς και καταγρά-
φουν ηχητικά κύματα.
Το «υποθαλάσσιο κρουστικό κύμα» που 
ανιχνεύτηκε την 15η Νοεμβρίου ήταν 
σύντομης διάρκειας, ασυνήθιστο και μη 
φυσικό στην προέλευσή του, είπε στο πρα-
κτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ο ειδικός μηχα-
νικός της CTBTO Μάριο Ζαμπόλι. «Θα μπο-
ρούσε να συνάδει με μια έκρηξη ωστόσο 
τίποτα δεν είναι βέβαιο» συμπλήρωσε ο 
ίδιος.

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

Η 
αποτελεσματική επικοινωνία 
προϋποθέτει διάλογο και όχι 
μονόλογο. Για να υπάρχει απο-
τελεσματική επικοινωνία πρέ-

πει να υπάρχουν δύο άτομα. Οι περισ-
σότεροι από μας συμφωνούμε ότι όταν 
δεν υπάρχει καλή επικοινωνία στο γάμο 
συνήθως η σχέση εκείνη είναι καταδι-
κασμένη.

Θα ήθελα να επισημάνω μερικές κακές 
συνήθειες και συμπεριφορές που συντε-
λούν στη διακοπή της επικοινωνίας, και 
στη συνέχεια να δούμε μερικούς πρακτι-
κούς τρόπους που θα βοηθήσουν στην 
αποκατάσταση της αποτελεσματικής επι-
κοινωνίας.

Όταν είναι κάποιος «κακοσυζητητής» 
σημαίνει ότ ι μιλάει με τέτοιον τρόπο 
που  αφήνει την ουσ ία του θέματος 
χωρίς να το τακτοποιεί. Με άλλα λόγια 
κάνει τα εξής:
* Αλλάζει το θέμα -- «Ο κακοσυζητητής» 
πετάγεται από το ένα θέμα στο άλλο, και 
δε θέλει να μείνει σ το θέμα που τους 
απασχολεί ώσπου να βρεθεί μια ικανο-
ποιητική λύση. 

* Δεν είναι συγκεκριμένος/η -- «Ο κακο-
συζητητής» δε λέει συγκεκριμένα στον/
στην σύντροφό του τι είναι αυτό που τον 
ενοχλεί και τι θέλει. 

* Κατηγορεί τον άλλον για το πρόβλημα 
-- «Ο κακοσυζητητής» κατηγορεί τον 
άλλον, κι έτσι εν τείνει την κατάσταση 
και δημιουργεί σύγχυση. 

* Κρατάει αμυντκή στάση -- «Ο κακο-
συζητητής» δε βλέπει το δικό του μέρος 
στο πρόβλημα, κι έτσι δεν αντιμετωπίζει 
τα θέματα άμεσα.

* Παριστάνει το θύμα -- «Ο κακοσυζη-
τητής»  ενεργεί σα να είναι πάντα αδι-
κημένος, χωρίς να βλέπει το πρόβλημα 
κατάματα και να αναλαμβάνει τις ευθύ-
νες του. 

* Συμπεριφέρεται παράλογα -- «Ο κακο-
συζητητής» δε δέχεται κριτική, ρίχνει το 
λάθος πάντα στον άλλον, δεν αναγνωρί-
ζει τα λάθη του, και προσπαθεί να αιφ-

νιδιάσει τον άλλον αντί να βρει κάποια 
λύση στο πρόβλημα. 

Αν νομίζεις ότ ι ανήκεις σε κάποια από 
αυτές τ ις κατηγορίες, υπάρχουν μερικοί 
πρακτικοί τρόποι που θα σε βοηθήσουν 
να έχεις καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
επικοινωνία με τον/την σύντροφό σου.
   
1. Να λες ξεκάθαρα τ ι ν ιώθεις, ποια 
είναι η άποψή σου και τι ακριβώς θέλεις. 
Όχι, υποθέσεις, ή υπονοούμενα ή ασά-
φειες. Να λες ακριβώς αυτό που αισθά-
νεσαι. 

2. Μην επιτίθεσαι στον/στην σύντροφό 
σου. Αυτό δε βοηθάει σ την επίλυση 
των προβλημάτων. Να ξεκινάς από το 
ενδεχόμενο ότι μπορεί κι οι δυο σας 
να κάνατε κάποιο λάθος που μπορεί να 
διορθωθεί.

3. Να εντοπίζεις τη συζήτηση στο συγκε-
κριμένο πρόβλημα. Μην μετατοπίζεις 
αλλού το βάρος. Κι αν ο άλλος ξεφύγει, 
να επαναφέρεις τη συζήτηση στο θέμα 
που σας απασχολεί με σκοπό να δοθεί 
λύση. 

4. Να ελέγχεις τα συναισθήματά σου. 
Αν ανάβεις εύκολα, καλύτερα σταμάτα 
για λίγο την κουβέντα. Διατήρησε την 
ψυχραιμία σου και μην ξεφεύγεις από 
το θέμα. 

5. Δώσε την ευκαρία στο συνομιλητή σου 
να εκφράσει τη γνώμη του. Μην ξεχνάς 
ότι ο καθένας μας μεγάλωσε με διαφο-
ρετικές αξίες και συνήθειες που επηρεά-
ζουν τις απόψεις μας. Οι σκέψεις μας και 
η γνώμη μας πολλές φορές βασίζονται σ’ 
αυτές τις εμπειρίες του παρελθόντος.

6. Να κάνεις συμφωνίες με διαπραγμα-
τεύσεις. Να κατευθύνεις τη συζήτηση 
πάντοτε σε πράγματα που συμφωνείτε 
ή θα συμφωνήσετε γ ια να βρεθεί μία 
λύση που θα σας αρέσει και τους δύο. 
Να κάνετε συμφωνίες και να τις τηρείτε.
Για να υπάρχει αποτελεσματική επικοι-
νωνία χρειάζεται εξάσκηση, προσπά-
θεια, και υπομονή γιατί αυτή είναι απα-
ραίτητη γ ια μια καλή σχέση και έναν 
σταθερό γάμο.

Ακλόνητη Οικογένεια
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.

Αποτελεσματική Επικοινωνία

• To παιδί μου και εγώ
Παιδικό άσθμα: Όλα όσα 

πρέπει να ξέρετε

Τ
ο άσθμα είναι μια χρόνια φλεγμονώ-
δης νόσος των πνευμόνων, η οποία 
χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζο-
ντα αναπνευστικά προβλήματα. Ό-

ταν αναπνέουμε, ο αέρας περνά από την μύ-
τη ή και το στόμα, την τραχεία και τους βρόγ-
χους και φτάνει στους πνεύμονες όπου δίνει 
οξυγόνο στο αίμα. Στα παιδιά με άσθμα, οι 
αεραγωγοί είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι με 
αποτέλεσμα όταν ερεθιστούν από έντονες 
μυρωδιές, καπνό, κρύο αέρα, ή ουσίες που 
προκαλούν αλλεργία, να στενεύουν. Τότε η 
αναπνοή γίνεται δύσκολη, ενώ όταν προ-
σπαθούν να αναπνεύσουν ακούγεται ένα μι-
κρό «σφύριγμα», προκύπτει έντονος βήχας 
και νιώθουν να «πνίγονται».  

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το 
άσθμα;
Η κληρονομικότητα: Ένα παιδί έχει 80% 
πιθανότητες ν’ αναπτύξει αλλεργία και 
άσθμα, αν τα έχουν και οι δυο γονείς του. Οι 
πιθανότητες μειώνονται στο 50%, αν μόνο 
ο ένας γονιός πάσχει από αντίστοιχες ασθέ-
νειες
Το παθητικό κάπνισμα: Αποτελεί τον κυρι-
ότερο «ένοχο».  Γι’ αυτό απαγορεύεται  
αυστηρά το κάπνισμα μπροστά στα παιδιά.
Οι λοιμώξεις: Οι λοιμώξεις του ανώτερου 
αναπνευστικού, όπως τα κρυολογήματα 
είναι πολύ συχνά αίτια επιβάρυνσης του 
άσθματος. Λοιμώξεις τού κατώτερου ανα-
πνευστικού μπορεί να συμβάλλουν επίσης 
στην έναρξη τού άσθματος.
Κάποιες ερεθιστικές ουσίες όπως τα σπρέι, 
τα απορρυπαντικά αλλά και οι σκόνες στο 
περιβάλλον ή οι οσμές της κουζίνας, το τρί-
χωμα των κατοικίδιων ζώων, το φρεσκο-
κομμένο γρασίδι.
Οι καιρικές συνθήκες: Κρίσεις άσθματος 
μπορεί να προκαλέσει ο κρύος αέρας, η 
αλλαγή θερμοκρασίας και η υγρασία.
Ειδικά αλλεργιογόνα όπως τα ακάρεα της 
οικιακής σκόνης, οι μύκητες της υγρασίας, 
οι γύρεις ορισμένων φυτών και δένδρων.
Γυμναστική: Ειδικά όταν γίνεται στο ύπαι-
θρο, σε κρύο αέρα. 

Ποια είναι τα πιο συνήθη συμπτώ-
ματα;
Αίσθημα βάρους στο στήθος. Το παιδί 

μπορεί να παραπονεθεί ότι νιώθει ένα 
βάρος στο στήθος, σαν να πιέζεται ο 
θώρακας του. Αυτό το βάρος του προκα-
λεί δυσκολία στην αναπνοή.
Ξηρός βήχας, ο οποίος μπορεί να εμφανι-
στεί κατά την διάρκεια της ημέρας ή μόνο 
την νύχτα.
Δύσπνοια.  Όταν βλέπετε ότι το παιδί σας, 
χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο, απλά να μην 
μπορεί να πάρει εύκολα αναπνοές.
«Σφύριγμα» στο στήθος. Το παιδί νιώθει 
σα να φράζει η έξοδος του αέρα από τους 
πνεύμονές του και μπορεί να ακούει το 
ίδιο ή το περιβάλλον του ένα οξύ, λεπτό 
συριγμό. Εκτός από τα παραπάνω αναφε-
ρόμενα συμπτώματα, υπάρχουν και άλλα 
σημάδια που μπορεί να προειδοποιούν 
για τον ερχομό μιας κρίσης άσθματος, 
όπως: Έντονη και αναίτια ανησυχία, ασυ-
νήθιστος ιδρώτας ή ωχρότητα, ανήσυχος 
ύπνος, ρινικά συμπτώματα (μπούκωμα, 
καταρροή, «ρούφηγμα μύτης»)

Ποια είναι η κατάλληλη φαρμα-
κευτική αγωγή;
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποιο φάρ-
μακο, το οποίο να θεραπεύει οριστικά 
το άσθμα. Υπάρχουν όμως φάρμακα τα 
οποία είναι ακίνδυνα και ασφαλή και 
όταν χρησιμοποιηθούν σωστά, μπορεί να 
ελέγξουν την κατάσταση. Σήμερα χρησι-
μοποιούνται κυρίως τα εισπνεόμενα φάρ-
μακα γιατί με μικρότερη ποσότητα προ-
σφέρουν καλύτερο έλεγχο των συμπτω-
μάτων και βέβαια λιγότερες παρενέργειες. 
Τα φάρμακα χωρίζονται σε δύο μεγάλες 
κατηγορίες:
Τα βρογχοδιασταλτικά που χαλαρώνουν 
τους λείους μύες τού τοιχώματος των 
βρόγχων όταν υπάρχει βρογχόσπασμος. 
Δεν χρειάζεται συνεχής χορήγηση εκτός 
αν το άσθμα είναι βαρύ και πάντα μετά 
από υπόδειξη του γιατρού σας.
Τα προστατευτικά που σταματούν την 
φλεγμονή και προστατεύουν από νέες 
κρίσεις άσθματος.  Τα αποτελέσματά 
τους δεν είναι άμεσα ορατά.  Χρειάζεται 
συνεχής χορήγηση και μετά από λίγο διά-
στημα, η θεραπευτική τους δράση γίνε-
ται εμφανής και τα συμπτώματα εξαφα-
νίζονται.
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Ό
σο συναρπαστικό 
κι αν ε ίναι το να 
χάσεις πολλά κιλά 
γ ια να ξαναχωρέ-

σεις στο αγαπημένο σου τζιν 
και να νιώθεις πιο ελαφριά 
και υγ ιής, η ερώτηση που 
σου έρχεται πρώτη στο μυα-
λό είναι «Πως θα χάσω τόσα 
κιλά;» και καταλήγει να σου 
φαίνεται τρομακτικό.
Όταν προσπαθείς να χάσεις 
βάρος ε ίναι σημαν τ ικό να 
ακολουθε ίς  μ ία  σ τ ρα τ η -
γική στην οποία θα μπορέ-
σεις να μείνεις πιστή για το 
υπόλοιπο της ζωής σου. Δεν 
είναι απλά ένας αγώνας δρό-
μου, αλλά η νέα σου καθημε-
ρινότητα. Η καλύτερη δίαιτα 
είναι αυτή που μπορείς 
να κάνεις γ ια μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Το 
να υιοθετήσεις μία νέα 
οπτ ική γ ια τη δια-
τροφή σου μπορεί 
να ε ίναι απαιτη-
τικό, αλλά δεν θα 
πρέπε ι να βάζ ε ι 
εμπόδια σ την κοι-
νωνική σου ζωή ή να 
σε κάνει να αποφεύγεις 
ολόκληρε ς κατηγο -
ρίες τροφών.
Μπορε ίς να ξεκ ι-
νήσεις με γεν ικό-
τερε ς αλλαγέ ς σ τη 
διατροφή σου, όπως 
να ενσωματώσεις περισ-
σότερα λαχανικά στα 
γεύματά σου και να 
μην ξεχνάς να τρως 
πάντα πρωινό.
Η απώλεια 1-2 κιλών 
την εβδομάδα είναι ο 
γεν ικός κανόνας που 
ισχύει ανεξάρτητα από το 
πόσα κιλά θέλεις να χάσεις. 
Η αλήθεια όμως ε ίναι ότ ι 
όταν μιλάμε γ ια πάνω από 
20 κιλά καλό θα ήταν αν τ ί 
να αγχώνεσαι γ ια το τ ι θα 
δείξει η ζυγαριά να εκτιμή-
σεις τα πλεονεκτήματα που 
πλέον απολαμβάνεις με την 

υγ ιε ινή διατροφή, όπως ο 
καλύτερος ύπνος, η περισσό-
τερη ενέργεια ή η περισσό-
τερη αντοχή. Όλα αυτά είναι 
σημάδια ότι κάνεις μεγάλη 
πρόοδο στην υγεία σου, που 
είναι και ο πρωταρχικός στό-
χος του να αδυνατίσεις.
Το καλό όταν έχεις να χάσεις 
πολλά κιλά, είναι ότι μπορείς 
να το καταφέρεις με μικρές 
αλλαγές σ τη διατροφή και 
την άσκησή σου. Προσπά-
θησε να κινείσαι όσο περισ-
σότερο μπορείς, ακόμα και 
στο γραφείο. Μην υποτιμάς 
τα οφέλη του να μιλάς σ το 
τηλέφωνο όρθια ή να παρκά-
ρεις λίγο πιο μακριά από το 
super market. Αυτά τα μικρά 

πράγματα μπορούν να 
κάνουν τη διαφορά.
Για να χάσεις βάρος πρέ-
πε ι  να  κα ταναλώνε ις 

λιγότερε ς θερμίδε ς 
από όσε ς καις  την 
ημέ ρα,  αλ λά αυ τό 

πρέπει να το κάνεις στα-
διακά γ ια να δίνε ις 

σ τ ο ν  ο ρ γ α ν ι σ μ ό 
σου την ευκαιρία να 
προσαρμόζεται στα 

νέα δεδομένα.
Οι προπονήσεις δύνα-

μης ή αλ λιώς τα βάρη 
ε ί να ι  ο ι  κα τ ά λ λ η λ ε ς 

ασκήσεις που θα σε 
βοηθήσουν να χάσεις 
βάρος και να ενισχύ-

σ ε ι ς  τ ον  μ ε τα βολ ι -
σμό σου. Βάλε στόχο να 

πηγαίνεις 3-5 ημέρες στο 
γυμνασ τήριο ανάλογα 
με την αντοχή σου.
Αγάπησε το σώμα σου. 

Όσο ε ίσαι αυσ τηρή με 
τον εαυτό σου κάνε ις τα 

πράγματα πιο δύσκολα, ενώ 
η αυτοπεποίθηση είναι το 
πιο σημαντ ικό πράγμα γ ια 
να πετύχεις τον στόχο σου. 
Πολύ απλά κοιτάξου σ τον 
καθρέφτη και πες «Αγαπώ το 
σώμα μου και κάνω το καλύ-
τερο που μπορώ γι’ αυτό».

Τ
ο έμφραγμα αυξάνει τον κίνδυνο αγγειακής άνοιας κατά 35% και 
ο κίνδυνος παραμένει αυξημένος ακόμη και 35 χρόνια μετά το 
έμφραγμα από το οποίο επιβίωσε ο ασθενής.
Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας νέας δανικής επιστημονικής 

έρευνας. Η άνοια αγγειακής αιτιολογίας προκαλείται από εγκεφαλικές 
βλάβες που οφείλονται είτε σε θρομβώσεις και μικρά εγκεφαλικά είτε 
σε αιμορραγικά επεισόδια. Η αγγειακή άνοια είναι διαφορετικής μορ-
φής από τη συνηθέστερη μορφή άνοιας που οφείλεται στη νευροεκφυ-
λιστική νόσο Αλτσχάιμερ.
Οι ερευνητές του Τμήματος Κλινικής Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου 
του Ώρχους, με επικεφαλής τον Γιενς Σούντμπολ, που έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «Circulation» ανέλυσαν 
στοιχεία για περίπου 200.000 περιστατικά άνοιας.
Διαπιστώθηκε ότι όσοι είχαν επιβιώσει τουλάχιστον επί έναν χρόνο 
έπειτα από έμφραγμα είχαν αυξημένη πιθανότητα 35% κατά μέσο όρο 
να εμφανίσουν αργότερα στη ζωή τους αγγειακή άνοια, αλλά όχι άνοια 
λόγω Αλτσχάιμερ. Ο κίνδυνος άνοιας ήταν πολύ μεγαλύτερος (τετραπλά-
σιος), αν ο ασθενής, μετά το έμφραγμα, είχε υποβληθεί και σε επέμβαση 
bypass.
Εκτιμάται ότι έως το 2050 περίπου 131 εκατομμύρια άνθρωποι στον 
κόσμο θα πάσχουν από διάφορες μορφές άνοιας. Η αγγειακή άνοια απο-
τελεί περίπου το 20% των περιστατικών, ενώ οι άνοιες λόγω Αλτσχάιμερ 
το 50%. Σε σχέση με τις άλλες μορφές άνοιας, η αγγειακή άνοια θεωρεί-
ται αυτή που μπορεί να προληφθεί περισσότερο.

Ό
σο αυξάνει μέσα στη 
μέρα ο χρόνος που 
περνά ένας μεσήλικας 
μπροστά στην τηλεό-

ραση, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος 
να πάθει θρόμβωση σε κάποια 
φλέβα του, ακόμη κι αν στον ελεύ-
θερο χρόνο του ασκείται σωματι-
κά, σύμφωνα με μια νέα αμερικα-
νική επιστημονική έρευνα.
Η πολλή τηλεόραση έχει συσχε-
τισθεί από προηγούμενες μελέ-
τες με αυξημένο κίνδυνο καρδιο-
πάθειας, αλλά η νέα έρευνα είναι 
η πρώτη που δείχνει ότι ανάλο-
γος κίνδυνος υπάρχει για τη δημι-
ουργία θρόμβων στις φλέβες των 
χεριών, των ποδιών, της λεκάνης 
και των πνευμόνων, μια κατά-
σταση που μπορεί να οδηγήσει 
σε επικίνδυνη για τη ζωή φλεβική 
θρομβοεμβολή.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την 
καθηγήτρια Μαίρη Κούσμαν του 
Κολεγίου Ιατρικής του Πανεπιστη-
μίου του Βερμόντ, που έκαναν τη 
σχετική ανακοίνωση σε συνέδριο 
της Αμερικανικής Καρδιολογικής 
Ένωσης στην Καλιφόρνια, ανέλυ-
σαν στοιχεία για σχεδόν 15.200 
ανθρώπους, ηλικίας 45 έως 64 
ετών.
Διαπιστώθηκε ότι ο κίνδυνος φλε-
βικής θρομβοεμβολής για πρώτη 
φορά είναι κατά μέσο όρο 1,7 
φορές μεγαλύτερος για όσους 
παρακολουθούν τηλεόραση 
«πολύ συχνά», σε σχέση με όσους 
βλέπουν «σπάνια ή ποτέ». Ο κίν-
δυνος φαίνεται να αυξάνεται ανά-
λογα με τις ώρες μπροστά από την 
τηλεόραση. Περισσότερο κινδυ-
νεύουν οι παχύσαρκοι, αλλά όχι 
μόνο αυτοί.
«Η ίδια η παρακολούθηση της 
τηλεόρασης δεν είναι ίσως κακό 
πράγμα, αλλά συνηθίζουμε να 
τρώμε σνακ και να καθόμαστε για 
παρατεταμένες περιόδους προ-
κειμένου να παρακολουθήσουμε» 
δήλωσε η Κούσμαν.
Η φλεβική θρόμβωση είναι η 
τρίτη συχνότερη καρδιαγγειακή 
διάγνωση μετά τα εμφράγματα 
και τα εγκεφαλικά.

Η πολλή τηλεόραση 
αυξάνει τον 
κίνδυνο φλεβικής 
θρόμβωσης στους 
μεσήλικες

Έρευνα: Αυξημένος ο κίνδυνος 
άνοιας έπειτα από έμφραγμα

Οι συνήθειες που 
πρέπει να αλλάξεις για 
να χάσεις άμεσα βάρος

υγεία
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υγεία

Μ
οιάζει σαν μαγική δύναμη, ό-
μως η διαίσθηση στην πραγ-
ματικότητα πηγάζει από την 
παρατήρηση και την πείρα. Ε-

νώ συνειδητά σκέφτεσαι άλλα πράγματα, η 
ασυνείδητη σκέψη καταγράφει εμπειρίες με 
τις πιο μικρές λεπτομέρειες που δεν συνει-
δητοποιείς ότι παρατηρείς. Οταν διαισθάνε-
σαι χρησιμοποιείς όλες αυτές τις πληροφο-
ρίες. Ο λόγος που αυτό φαίνεται τόσο μυ-
στηριώδες είναι επειδή πρόκειται για ευφυ-
ές, σύνθετο επίπεδο γνώσης που σε γενικές 
γραμμές δεν μπορείς να εκφράσεις καθαρά, 
όπως για παράδειγμα δεν μπορείς να πεις 
σε κάποιον ν’αναγνωρίσει την παλιά σου φί-
λη απ’το σχολείο μέσα σε πλήθος κόσμου.
  Η διαίσθηση είναι ισχυρή νοητική λειτουρ-
γία που δεν πρέπει ν’αγνοείται. Ψυχολογι-
κές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η προσε-
κτική απόφαση μπορεί να είναι απότελεσμα 
διαίσθησης και όχι συνειδητής νόησης. Και 
αναγνωρίζεις αυτό το έντονο συναίσθημα 
σε ώρα ανάγκης όμως η ασυνείδητη διαί-
σθηση σε βοηθάει σε καθημερινή βάση.
  Η διαίσθηση ενός επιδέξιου βιολιστή του 
επιτρέπει να τοποθετεί το δοξάρι στη σωστή 
γωνία και να το γλυστράει κατά μήκος των 
σωστών χορδών αυτόματα. Με αυτήν την 
έννοια η διαίσθηση είναι κάποιο είδος αυτό-
ματου πιλότου, όμως λειτουργεί μόνον όταν 
υπάρχει σχετική πείρα: Οι αυτόματες απα-
ντήσεις βασίζονται σε χρόνια εξάσκησης. 
Ενας ερασιτέχνης βιολιστής θα πρέπει να 
συγκεντρωθεί στο πως θα χρησιμοποιήσει 
τη σωστή γωνία και τις χορδές. Επίσης σ’ένα 
ζευγάρι, το έντονο εσωτερικό συναίσθημα 
που έχει ο ένας για τον άλλον προλέγει πολύ 
περισσότερο από τους ειδικούς για το αν θα 
είναι μαζί ή όχι στο μέλλον.
  Απ’ολες τις διαισθητικές μας σκέψεις οι πιο 
ακριβείς είναι εκείνες που σχετίζονται με 
άλλους ανθρώπους. Ο ασυνείδητος νους, 
όπως και ο συνειδητός, μαθαίνει από την 
εμπειρία και η εσωτερική φωνή μας για 
τους άλλους ανθρώπους κουβαλάει την κοι-
νωνική αλληλεπίδραση ολόκληρης ζωής. 
Είμαστε πολύ επιδέξιοι στο να διαβάζουμε 
συναισθήματα στα πρόσωπα. Μπορούμε να 
πούμε στη στιγμή εάν κάποιος είναι χαρού-
μενος ή ανήσυχος. Ανδρες και γυναίκες είναι 
το ίδιο καλοί σε θέματα κοινωνικής διαίσθη-
σης, όπως για παράδειγμα, καταλαβαίνουν 
όταν κάποιος λέει ψέμματα, αν και σύμφωνα 
με μελέτες , οι γυναίκες αντιλαμβάνονται 
πιο εύκολα τα συναισθήματα και την προ-
σωπικότητα των άλλων. Τα καλά νέα είναι ότι 
και  γυναίκες και άνδρες μπορούν να βελτι-
ώσουν την διαίσθηση τους και να μάθουν να 
είναι πιο αντιληπτικοί. 
  Παρά την αξιοσημείωτη δύναμη της, η 
διαίσθηση μερικές φορές αποτυγχάνει. Η 
αγάπη με την πρώτη ματιά μπορεί και να 
καταλήξει σε διαζύγιο. Επενδυτές εμπιστεύ-
ονται προαισθήματα και συνεχίζουν ν’αγο-
ράζουν τη μετοχή που θα έπρεπε να είχαν 
παρατήσει. Η διαίσθηση συχνά συγχέεται 
με την παρόρμηση. Ακόμη μπορεί να δια-
στρεβλωθεί όταν αρκετά στοιχεία από κάτι 
αναγνωρίσιμο – όχι όμως όλα – είναι παρό-

ντα σε μία κατάσταση. Μοιάζει σαν τον ανι-
χνευτή καπνού που έχει σχεδιαστεί για ν’α-
ντιδρά σε σωματίδια καπνού στον αέρα και 
σφυράει επειδή ανιχνεύει καπνό από την 
κατσαρόλα με το φαγητό που βράζει! Τα 
μόρια είναι εκεί, όμως δεν υπάρχει απο-
λύτως καθόλου φωτιά. Η διαίσθηση μπο-
ρεί να διαπράξει το ίδιο είδος λάθους. Πρέ-
πει να ισορροπήσεις την διαίσθηση με την 
ανάλυση. Σε τι βασίζεται η κρίση σου. Αν 
έχεις τις σωστές πληροφορίες και εμπειρία. 
Αν η απάντηση είναι αβέβαιη, τότε μάλλον 
ενεργείς με παρόρμηση, κι όχι διαίσθηση. 
Και να υπάρχει λόγος που εμπιστεύεσαι 
την εσωτερική φωνή δεν είναι κακή ιδέα 
να το σκεφτείς ακόμη λίγο. Δώσε προσοχή 
σε οτιδήποτε αντιφατικό με το εσωτερικό 
σου συναίσθημα που το ακούς καλύτερα 
οταν είσαι ήρεμος. Ρώτησε τον εαυτό σου τι 
θέλεις πραγματικά. Συχνά η απάντηση της 
διαίσθησης δεν έρχεται αμέσως. Μπορεί 
να έλθει όταν δεν περιμένεις, όπως την ώρα 
που διαβάζεις, στο γυμναστήριο ή ακόμη 
και στ’όνειρό σου όταν κοιμάσαι. Οταν 
ακολουθήσεις λάθος προαίσθημα ανά-
λυσέ το για να βρεις πως δημιουργήθηκε 
και να ξέρεις καλύτερα την επόμενη φορά. 
Η διαίσθηση είναι επιδεξιότητα όπως και 
κάθε άλλη. Οσο πιο πολύ προπονείσαι τόσο 
καλύτερος γίνεσαι.
  Η διαίσθηση είναι σαφώς γεμάτη ελαττώ-
ματα όμως το ίδιο ισχύει και για την ανά-
λυση. Και οι δύο χρειάζονται για ν’αποφα-
σίζεις σωστά. Στη ζωή μου έχω μάθει ένα 
πολύτιμο μάθημα: Αν μέσα μου ακούω τη 
φωνή της διαίσθησης να λέει κάτι, τη λαμ-
βάνω υπ’όψιν!

 www.raniamesiskli.com             
www.youtube.com/user/MadonnaRania

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗ

η  φωνη  τησ  διαισθησησ
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απόψεις

Σχολιαστής
του γιώργου τσαντήλα

Τ
ην πρώτη του χρόνου θα βρίσκεται στο Τορό-
ντο ο Γιάννης Αντετοκούμπο για να αγωνιστεί 
με τα χρώματα των Μιλγουόκι Μπακς εναντί-
ον των Ράπτορς σε άλλη μια γιγαντομαχία από 

αυτές που μόνο το καλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ 
στον κόσμο μπορεί να προσφέρει . Ο σχολιαστής –τυ-
χερός-θα είναι παρών για την HELLAS NEWS  στο γή-
πεδο με την μεγάλη ομάδα -500 και άνω αθλητών και 
συνοδών - των Greek Canadian Games και μετά από 
ευγενική πρόσκληση του εμπνευστή των ΕλληνοΚα-
ναδικών Αγώνων , γιατρού κ. Φώτη Καραντώνη .  Μο-
ναδική εμπειρία!

Άλλο το ένα , άλλο το άλλο ...
Είναι άλλο αυτό που πρέπει να κάνεις ( και σου υπο-
δεικνύει η συνείδησή σου , αν διαθέτεις απ΄αυτό το 
δυσεύρετο αγαθό συναίσθημα)  και άλλο αυτό που 
μπορείς να κάνεις ! Και όταν το συνειδητοποιείς είσαι 
ευτυχισμένος σχολιαστή μου !   
Ασπάζομαι τη φιλοσοφία σου , αν και ένας φιλόσο-
φος δεν είναι απαραίτητα και σοφός ! Θα συμπλήρωνα 
όμως και την τρίτη παράμετρο,  που έχει να κάνει, με 
το τί  κάθε φορά σε συμφέρει να κάνεις , όταν έρχεται 
η στιγμή να αποφασίσεις με ποιούς θα πάς και ποιούς 
θα αφήσεις;;; τότε την πουλάς την μάνα σου ;; Για πες ... 
Ρητορικό το ερώτημα για σένα ... αλλά δεν είμαστε 
όλοι ίδιοι ! 

Ποιός φταίει ; όλοι μαζί τα φάγαμε; 
Και μακαρονάδες και φιλέ τα μπερνέζ και μαρούλι 
σος ροκφόρ και αβοκάν το με γαρίδες και κοκτέιλ 
σος φάγαμε και λογαριασμό δεν δίνουμε . Αισθάνο-
μαι ρε παιδί μου ότι κάποιος μου μέτραγε τις μπου-
κιές τόσα χρόνια . Και δεν αντιλαμβάνομαι το λόγο ! 
Όλοι φάγαμε, αλλά όχι μαζί. Σε άλλο τραπέζι έγινε το 
μεγάλο τσιμπούσι.  Το δικό μας τραπέζι ήταν πάντα 
πληρωμένο από το μεροκάματο της αγωνίας κι όχι 
από ευρωπαικό χρήμα που δεν έφτασε ποτέ σ τους 
παραλήπτες του .  Φυσικά έχουν μερίδιο ευθύνης και 
οι Έλληνες πολίτες στην καταβαράθρωση της Ελληνι-
κής οικονομίας αλλά την μερίδα του λέοντος την κατέ-
χουν οι πολιτικοί μας που δεν έκαναν σωστή διαχεί-
ριση φέρνοντας τη χώρα στο χείλος της οικονομικής 
καταστροφής για άλλη μια φορά στη νεώτερη ιστο-
ρία της. 

Αλήθεια , ενδιαφέρεται κανείς; 
Μεταξύ μας σχολιαστή μου , με όλο το σεβασμό και 
την εκ τ ίμηση που πολλές φορές με τατρέπε ται σε 
φιλική και σ τοργική αγάπη , οφείλω να σου επιση-
μάνω πως με την πρότασή σου να σταματήσει το ρου-
σφέτι σ την Ελλάδα ακόμη γελάνε οι καψεροί , από 
την ώρα που το έμαθαν,  σ το καφενείο σ την πάνω 
Ραχούλα . Δεν θέλεις να το πιστέψεις «φτωχέ» σχολια-
στή , ότι η συντριπτική πλειοψηφία θα προτιμήσει την 
πλάγια οδό και όχι την ενάρετη. Δεν θέλεις να αντιλη-
φθείς ότι η τουρκομπαρόκ συμπεριφορά δύσκολα θα 
εκλείψει από τους νεοέλληνες. Ή μήπως το αντιλαμ-
βάνεσαι αλλά παραμένεις αθεράπευτα ρομαντικός ; 
ε;  για πες ... 

Σεβασμό στην Πάνω Ραχούλα
Και βέβαια θα λάβουμε υπ’όψιν την ετυμηγορία του 
καφενείου της Πάνω Ραχούλας αλλά δεν θα πρέπει να 

αποτελεί και θέσφατο. Ας ακούσουμε τουλάχιστον και 
μια άποψη που θα μας κάνει να αισθανθούμε άβολα 
στον καναπέ κι ας το ξεπεράσουμε την επόμενη στιγμή, 
όπως συνηθίζεται. Άλλωστε είναι πολύ δύσκολο να 
ξεπεραστούν συντεχνίες που τα πλοκάμια τους ξεπερ-
νούν τα καφενεία της γειτονιάς και στην ουσία ανεβά-
ζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις στην Ελλάδα.

Πριν τον Γαλιλαίο, ο Πυθαγόρας ...
«Το τέλος στον χώρο της γης είναι σχετικό» έλεγε ο 
Δάσκαλος . Γιατί εκείνος πίστευε πως η γη είναι μια 
μεγάλη βαριά σφαίρα . Κοινοκτημοσύνη και αρμονική 
συνύπαρξη των ανθρώπων το όνειρό του...
Ο Δάσκαλος πίσ τευε ότ ι θα αναμορφώσει τα ήθη, 
θα θεμελιώσει πολιτ ική 
τάξη πάνω σ την αρε τή 
κα ι  σ τ ο ν  μ ό χ θ ο.  Θ α 
εμφυσήσει σ τους Κρο-
τωνιάτες ηθικές αξίες με 
τις οποίες αν τις εφαρμό-
σουν θα κάνουν την κοι-
νωνία τους δικαιώτερη . 
Γνώριζε παράλληλα ότ ι 
είναι δύσκολη η πορεία 
της αναμόρφωσης , γ ια 
τί δεν παραιτείται κανείς 
εύκολα από τα πλούτη 
του και δεν ασπάζε ται 
γ ια χρόν ια την σ ιωπή 
και την εγκράτεια , ούτε 
εγκαταλείπει εύκολα τ ις 
υλικέ ς απολαύσε ις γ ια 
να ζ ήσε ι  μέσα σε μ ια 
ακραία περισυλλογή της 
σκέψης και της ψυχής. 

Τί μου θυμίζουν οι ιδέες του ; 
Μου θυμίζουν σχολιαστή μου τα έργα και τις ημέ-
ρες του Χριστού . Θα τον παρομοίαζα επίσης αυτόν 
τον εξαίσιο άνθρωπο με τον πρώτο επαναστάτη κομ-
μουνιστή που εμφανίστηκε στον πλανήτη . Όχι σαν 
αυτούς τους επίπλαστους υποκριτές  ρητορίσκους 
που μας έχουν κατακλύσει σ την νεώτερη ιστορία. 
Ήταν αγνός , αληθινός και ανθρώπινος, όσο και 
αρμονικός στην σκέψη και στην πράξη . Το τἐλος του 
Πυθαγόρα  δεν το γνωρίζουμε , το τελευταίο γεγο-
νός που αναφέρεται από τους διασωθέντες μαθητές 
του είναι η επίθεση από το οργισμένο πλήθος που 
κατέκαψε την Σχολή και κάπου εκεί χάνονται τα ίχνη 
του. 

Έρχεται ο Γιάννης 
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Π
ολλοι από εσάς γνωρίζεται το λαϊκό άσμα που 
τραγούδησε πριν μερικά χρονια ο Λευτέρης Πα-
νταζής «από εδώ η γυναίκα μου και από εκεί το 
αίσθημα μου».  Για πολλούς το διασκεδαστικό 

τραγουδάκι είναι ένα άνοστο αστείο, για άλλους εκφρά-
ζει τη τακτική και τα ήθη της εποχής στην Ελλάδα και Κύ-
προ οπού πολλοί -άνδρες κυρίως –παίζουν σε διπλό τα-
μπλό η επίσημη γυναίκα στο σπιτι με τα παιδιά και η α-
νεπίσημη αγαπημένη στη παντελόνι τους.  Πριν απ αυτό 
το τραγούδι υπήρχε και ένα άλλο δημοφιλές λαϊκό  «το 
παντρεμένοι και οι δυο» που επίσης είναι 
εκφραστής των ηθών της εποχής. Πιο πρό-
σφατα υπάρχει και το «αγαπώ, αγαπώ μια 
πιτσιρικά» που σχεδόν παίζεται και χορεύ-
εται σ όλους τους Ελληνικούς χορούς . Ο  
πάππους έχει γεροντο έρωτα και τα βρί-
σκει όλα σε μια πιτσιρίκα. Μόλις  θυμήθη-
κα και ένα άλλο λαϊκό το «έλα στο παππού 
και μη κοιτάς αλλού»  Όλα αυτά καταμαρ-
τυρούν  τα ήθη της εποχής οπού  «στη νύ-
χτα όλα επιτρέπονται». τα τεκνά  έχουν πέ-
ραση, και ο «πενηντάρης είναι ο νέος της 
εποχής» …  Τώρα συγκρίνετε όλα αυτά τα 
τραγούδια με το τραγούδι της «έντιμης  ε-
ποχής του Καζαντζίδη» που τραγουδούσε  
« Κρίμα που είσαι παντρεμένη, κρίμα που 
είσαι αλλουνού και έτσι σε κρατάω δεμένη 
στη καρδιά μου και στο νου. Άργησα να σε 
γνωρίσω, άργησες και εσύ να έρθεις, τώ-
ρα χώρια σου θα ζήσω τώρα χώρια μου θα 
ζεις». Στην εποχή του Καζαντζίδη δηλαδή 
το αίσθημα καταπιέζεται,  με σεβασμό στο 
γάμο αφού αυτή ήδη παντρεύτηκε άλλον και θα την έχει 
μόνο στη καρδιά του και θα ζουν χώρια. Δεν το σήκωνε 
τότε το διπλό παιχνίδι «από εδώ η γυναίκα μου και από 
εκεί το αίσθημα μου» 
Δεν γραφώ σημερα για τα τραγούδια και τις διάφορες 
εποχικές νοοτροπίες που εκφράζουν, συγκεντρώνομαι 
στα πολλά πια παραδείγματα «γυναίκας και αισθήμα-
τος» . Δηλαδή ο παντρεμένος άνδρας να διατηρεί ανοιχτα 
ερωτική σχέση με άλλη γυναίκα εκτός της συζύγου του 
. Και καλά θα μου πείτε τώρα το ανακάλυψες εσύ ότι σε 
πολλούς γάμους υπάρχει κεράτωμα? Όχι βέβαια, η διά-
φορα είναι ότι  μια φόρα και ένα καιρό αυτό γινόταν στα 
κρυφά ενώ τώρα γίνεται φανερά και δημόσια.  
Σε μια περίπτωση πολύ κοντά στην οικογένεια μου ο 
σύζυγος με τρία παιδία παρακαλώ ζούσε με την οικογέ-
νεια του, εργαζόταν στο μαγαζί που διατηρούσε δίπλα 
στο σπιτι του στην Ελλάδα, και το βραδάκι έκλεινε το 
μαγαζί,  μπανιαριζόταν, αρωματιζόταν, καλοντυνόταν, 
και οδηγούσε στο σπιτι τηε ερωμένης του όπου ξόδευε 
τη νύχτα μαζί της.  Η ερωμένη ηταν μια  χωρισμένη με 
τρία παιδιά. Την επόμενη μέρα το πρωί ερχόταν παλι 
στο οικογενειακό σπιτι να ανοίξει και να δουλέψει στο 
μαγαζί!  Αυτό συνεχίστηκε για χρονια με τη φουκαριάρα 
τη γυναίκα του να ανέχεται τη κατάσταση και να πασχίζει 
μήπως και «βάλει μυαλό ο άνδρας της» και γυρίσει σπιτι 
. Αυτό δεν εγινε ποτε, αφού ο άνδρας της έκανε παιδί με 
την ερωμένη, χώρισε τη γυναίκα του , την έδιωξε με τα 

παιδιά,  και έφερε το «αίσθημα» σπιτι  δίπλα στο μαγαζί 
του που τον βόλευε. Θα μπορούσαν να σχολιάσω τα γεγο-
νότα αλλα το αφήνω σε σας  απλά εγώ σας είπα την πραγ-
ματική ιστορια.
Σε μια άλλη περίπτωση που παλι γνωρίζω προσωπικά 
αλλα στη Κύπρο αυτή τη φόρα  Το ζευγάρι πολλά χρο-
νια παντρεμένοι με πέντε παιδιά μεγάλα παντρεμένα και 
αυτά, και αρκετά εγγόνια  ζούσαν αρκετά καλά σχεδόν 
στα  70μηντα  τους. Ο σύζυγος ηταν γυναικάς σε όλη 
του τη ζωη και ειχε αρκετές  συζυγικές  παρασπονδίες  

Η σύζυγος μια ταλαιπωρημένη γυναίκα, δουλάκι κανο-
νικό υπηρετούσε βασικά τον απαιτητικό  αφέντη- άνδρα 
της το τύπο που γενικά έδωσε κακό ονομα σε όλους τους 
άνδρες.  Η καημένη ειχε και  προβλήματα υγείας με τη 
καρδιά της έτσι ο σύζυγος αποφάσισε να της πάρει οικι-
ακή βοηθό να τη βοηθά στις δουλείες του  σπιτιού. Βρήκε 
λοιπόν μια «φτηνή»  κινεζικής καταγωγής παράνομη 
σαραντάρα μετανάστρια χωρίς χαρτιά στη χώρα. Το θέμα 
των λαθραίων μεταναστών στην Ελλάδα και Κύπρο, πως 
τους εκμεταλλεύονται πολλοί συμπατριώτες μας, πως «οι 
δίμετρες Ρωσίδες» (και άλλες βέβαια) κλέβουν τους κατά 
πολύ μεγαλύτερους σε ηλικία άνδρες των Ελληνίδων κλπ 
είναι θέμα για ένα άλλο άρθρο μια άλλη φόρα. Ο senior 
citizen κύπριος  λοιπόν πλήρωνε τη κινέζα και του έκανε 
ολες τις δουλειές συμπεριλαμβανόμενων και των συζυγι-
κών καθηκόντων για τα οποία η νόμιμη γυναίκα του δεν 
έχει πια ενδιαφέρον. Ο γέρος όμως  «ερωτεύτηκε» τη 
κατά τριάντα χρονια νεότερη του κινέζα. Της έκανε δωρά-
κια, την έβγαζε έξω για καφέ κλπ. Ένας από τους παντρε-
μένους γιους του από αγανάκτηση και συμπάθεια για τη 
μανά του την έδιωξε τη κινέζα απ το σπιτι. Ο μπαμπάς 
όμως τη μάζεψε, της βρήκε διαμέρισμα και τη σπίτωσε 
όπου  ειχε πια μόνο ερωτικά καθήκοντα αφού η γυναικά 
του για τιμωρία της έκανε ολες τις δουλειές του σπιτιού 
μονή της!!!
Τρίτη και τελευταία επίσης αληθινή  ιστορια έρχεται παλι 
από τη Κύπρο.  Ένας Τουρκοκύπριος παντρεμένος με 

Τουρκοκύπρια που και οι δυο μιλούν άπταιστα Ελληνικά 
(η να πω  Κυπριακά?), με παιδιά και εγγόνια έχει χρο-
νια τώρα φιλενάδα μια αγγλίδα χωρισμένη με μια κόρη 
παντρεμένη στην Αγγλία.  Για τη βόλεψη του ο φίλος μας 
έχει τη φιλενάδα του πολύ κοντά στο σπιτι που διατη-
ρεί με τη σύζυγο του. Η γυναίκα του φυσικά γνωρίζει την 
δημόσια εξωσυζυγική σχέση και φαίνεται να μη τη νοιάζει 
η να έχει αντοχή πολύ περισσότερη από ολες τις γυναίκες 
που εγώ τουλάχιστον γνωρίζω. Πέρυσι ο Τουρκοκύπριος 
πήγε δυο τρεις εβδομάδες κρουαζιέρα από Αγγλία στην 

Αμερική και καραβαική  με την αγγλίδα 
φιλενάδα του ενώ η Τουρκοκύπρια σύζυ-
γος του κρατούσε μονή της την επιχεί-
ρηση που  διατηρούν και παρηγορού-
τανε με τις φωτογραφίες του καλού της 
να διασκεδάζει με άλλη γυναίκα!. Φέτος 
τα πράγματα άλλαξαν. Όχι δεν γύρισε στη 
γυναικά του ο Τουρκοκύπριος ούτε άφησε 
τη γκόμενα . Απλά η Αγγλίδα χτυπήθηκε 
από καρκίνο. Μετά τη Κύπρο πήγε και 
στην Αγγλία για νοσηλεία με τη συνοδεία 
του φίλου της.  Η κόρη της στην Αγγλία 
δεν έδειξε προθυμία να τη φροντίσει τη 
μάνα της μετά τις χημειοθεραπείες . Ετσι 
ο φίλος της τη  έφερε στη Κύπρο στο σπιτι 
που ζει με τη γυναίκα του να  τη φροντί-
ζει αυτή!  Μα τόσο πολύ πια αγαπά τον 
άνδρα της η Τουρκοκύπρια? Μήπως είναι 
αγία η προσπαθεί να αγιάσει? Μήπως 
αυτή η περίπτωση είναι το άκρον άωτον 
του «από εδώ η γυναικά μου και από εκεί 
το αίσθημα μου»? 

Και τώρα  ο επίλογος. Στη πρώτη ιστορία, ο άνδρας με τα 
τρία παιδιά,  η γυναικά επίσης μετά τρία παιδιά, και ένα 
που έκαναν μαζί, δηλαδή 7 παιδιά  ύστερα από χρονια 
χώρισαν! Ο ερωτύλος έφερε σπιτι μια βουλγαρικής κατα-
γωγής γυναίκα.   Οι δυο πρώην ζουν  μόνες τους έχοντας 
την εκτίμηση των παιδιών τους που δεν την έχουν για το 
πάτερα τους. Στη δεύτερη ιστορια, ο ερωτευμένος πάπ-
πους  με τη σπιτωμένη κινέζα γρήγορα ανακαλύφθηκε 
από το παντρεμένο γιο του που κατέδωσε στην αστυ-
νομία τη λαθραία μετανάστρια που τη  συνέλαβε και την 
απέλασε στη χώρα της. Ο πάππους απαρηγόρητος σταμά-
τησε  να μιλεί πια στο γιο του το «προδότη». Σύντομα μετά 
πέθανε από καρκίνο του προστάτη με τη πιστή γυναίκα 
του να του συμπαραστέκεται μέχρι τη τελευταία στιγμή. 
Αν νομίζετε ότι οι αληθινές αυτές ιστορίες είναι σπά-
νιες ζείτε στην εποχή του 60 και γνωρίζετε μόνο τα ήθη 
εκείνης της εποχής. Η Ελλάδα άλλαξε, τα ήθη άλλαξαν 
και τα χειρίζονται και τα πλάθουν  ο καθένας όπως τον 
βολεύει.  Έχω πει πολλές φόρες πριν, ότι η ηθική κρίση 
στην Ελλάδα προηγήθηκε κατά πολύ της οικονομικής.  Το 
συχνά επαναλαμβανόμενο σλόγκαν επί Μίμης και Ανδρέα 
Παπαντρέου  εποχής «αφήστε τα μίση και αρχίστε το 
γαμ..σι»  νομίζω έπιασε τόπο … Αναρωτιέμαι μερικές 
φόρες αν έχω μείνει  πίσω από τους συμπατριώτες μου 
αφού η γυναικά μου και το αίσθημα μου είναι το ιδιο 
πρόσωπο και τότε η γειτόνισσα μου άρχισε να μου γυα-
λίζει!

απόψεις

Από εδώ η γυναίκα μου
και από εκεί το αίσθημα μου 
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Ένα τρυφερό κείμενο για την φιλία
πατέρα και γιου

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Και πάλι εδώ κοντά κι αυτήν την εβδομάδα με την αγα-
πημένη σας εφημερίδα (100% αυτό) των Ελλήνων, 
την HELLAS NEWS, που σας κρατάει ενήμερους για 

ότι γίνεται στην πατρίδα μας, στην παροικία μας και σε κάθε 
γωνιά της γης.
Κατ’ αρχήν στην Ελλάδα μας γίνεται το έλα να δεις μεταξύ των 
πολιτικών. Η φρασεολογία και το δημόσιο αλληλοχτυπήματα 
ανάμεσα στους βουλευτές από όλα τα κόμματα σου θυμίζουν 
την μεταπολεμική Τρούμπα και το κυριότερο δεν είναι ότι 
βρίζονται οι άντρες, αλλά έχουν μπλεχτεί και οι γυναίκες στο 
πάρτι και γίνεται της… ελευθέρας  εκδιδομένης γυναικός το 
κιγκλίδωμα!
Στην παροικία μας το όμορφο νέο είναι η επανάκαμψη του 
Πρέσβη στην Ότταβα του εξαίρετου διπλωμάτη και φίλου, κ. 
Δημήτρη Αζεμόπουλου, που με το μήνυμα που έστειλε στην 

ομογένεια επί της άφιξης του και την έναρξη των καθηκόντων 
του πραγματικά χτύπησε ευαίσθητες χορδές για τους υγιώς 
σκεπτόμενους συμπολίτες. Γιατί αυτό το «απατηλό» όνειρο 
όλων των γενεών Ελλήνων, της μαγικής φράσης «ΕΝΩΜΕΝΟΙ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ» που έγραψε το μήνυμα του είναι ότι καλύτερο 
μπορούσε και πρέπει να σκέπτεται κάθε Έλληνας κι Ελληνίδα 
όπου ζει και προοδεύει.
Προσωπικά εγώ όπως βλέπετε έχω ξεφύγει από ανούσιες 
αντιπαραθέσεις κάτι που είδα ότι εκτιμήθηκε από το πλατύ 
κοινό αναγνωρίστηκε και ξεφυλλίζοντας τις σελίδες της 
HELLAS NEWS το καταλαβαίνει κι ο πιο αδαής και θα προσπα-
θήσω στο προσεχές διάστημα να επικοινωνήσω και να γεφυ-
ρώσω προστριβές και διαφορές που υπάρχουν ώστε να συμ-
βάλω σε αυτό που επιθυμεί και ο Πρέσβης μας.
Φυσικά για να χορέψεις ταγκό χρειάζονται δύο… ΙΔΩΜΕΝ!
Πάμε τώρα στην όμορφη ιστορία μας.

Έ
να βράδυ όταν ήμουνα στο λύκειο βλέπαμε 
οικογενειακά τηλεόραση. Κάποιος έλεγε 
σε μια συνέντευξη ότι λίγες μέρες αφότου 
πέθανε ο πατέρας του άνοιξε ένα συρτάρι 

και βρήκε χρήματα που είχε μαζέψει ο πατέρας του 
πριν πεθάνει και ένα σημείωμα ότι αυτά τα χρήμα-
τα είναι για να τελειώσει τις σπουδές του. Ακούω 
έναν θόρυβο που δεν είχα ξανακούσει, γυρνάω 
και βλέπω τον πατέρα μου να κλαίει, γ ιατί αυτά 
που άκουγε στη συνέντευξη του θύμιζαν δικά του 
βιώματα. Είχαν περάσει πάνω από 30 χρόνια που 
είχε χάσει τον δικό του πατέρα, αλλά μάλλον ποτέ 
δεν φεύγει αυτός ο καημός. Λίγο καιρό μετά, ένα 
βράδυ γύρισα σπίτι μετά από ένα πάρτυ. Ήμουνα 
στην τρίτη λυκείου. Μου λέει ο πατέρας μου, έλα 
εδώ λίγο να μιλήσουμε σαν άντρες, εγώ σκεφτό-
μουνα ότι κάποια μαλακία θα είχα κάνει και ότι με 
τσάκωσε και σκεφτόμουνα ω ρε πούστη μου βρα-
διάτικο... Μου λέει με την μητέρα σου αγαπιόμα-
στε πολύ, αλλά το βλέπεις κι εσύ ότι τσακωνόμα-
στε συνέχεια και αποφασίσαμε να χωρίσουμε. Του 
είπα κάντε αυτό που θέλετε και σας κάνει ευτυχι-
σμένους και από τότε και για μερικά χρόνια, μέχρι 
δλδ που τα ξαναέφτιαξαν μετά από ένα πρωτοχρο-
νιάτικο πάρτυ, μέναμε οι δυο μας μαζί αφού και η 
αδερφή μου σπούδαζε στο εξωτερικό. Τα απογεύ-
ματα πολλές φορές παίζαμε τάβλι και μετά βλέπα-
με την εκπομπή του Ευάγγελου Γιαννόπουλου, για 

κάποιο περίεργο λόγο μας άρεσε και σ τους δύο 
πάρα πολύ αυτή η πρωτόγνωρη καλτίλα, όχι απλά 
μας άρεσε αλλά ήταν και από τα πράγματα που μας 
ένωναν, το να γελάμε παρέα βλέποντας έναν γρα-
φικό γέρο, το να γελάμε γενικά, βλέποντας ή κάνο-
ντας βλακείες.
Πάντα θεωρούσα πολύ περίεργη και συγκινητική 
αυτή τη σχέση, τη σχέση πατέρα και γ ιου. Ίσως 
επειδή είναι η λιγότερο δεδομένη από τις οικογε-
νειακές σχέσεις, ίσως επειδή εμπλέκεται αρκετά το 
φιλικό στοιχείο ή ίσως επειδή οι άντρες νιώθουν 
ξανά ελεύθεροι να είναι παιδιά όταν παίζουν με τα 
αγόρια τους κάτι που η ενήλικη ζωή τους έχει ανα-
γκάσει να καταπιέζουν.
Και περάσανε τα χρόνια και ήρθαν έτσι τα πράγ-
ματα και ξαναζώ αυτή τη σχέση από την άλλη 
πλευρά και νιώθω ότι έχω σαν πατέρας πάρει πάρα 
πολλά από τον δικό μου τον πατέρα. Όταν είμαι με 
τα παιδιά μερικές φορές ξεχνάμε τους ρόλους μας 
και είμαστε τρεις φίλοι που κάνουμε βλακείες.
Ένα από τα περασμένα σαββατοκύριακα ο μεγά-
λος έπαιζε μπάλα σ το μπαλκόνι και έσπασε ένα 
τζάμι. Και ήρθε κλαίγοντας και πριν του πω τίποτα 
ζητούσε συγγνώμη. Από πίσω και ο μικρός που 
έκλαιγε και αυτός και έλεγε μην τον μαλώσεις μπα-
μπά, μην τον μαλώσεις, γ ιατί σ τα δύσκολα είναι 
πάν τα μαζί αυτοί οι δύο και αυτό ε ίναι επίσης 
πολύ συγκινητικό. Έχω σπάσει άπειρα τζάμια για 

τα οποία δεν με μάλωσε ποτέ ο δικός μου ο πατέ-
ρας και έχω φάει αποβολές που γύρισα χεσμένος 
σπίτι και μου είπε εντάξει μωρέ μη σκας για αυτά, 
και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα εκείνη την 
ώρα ήταν να τους πω για τα τζάμια και τις λάμπες 
που σπάγαμε με την αδερφή μου παίζοντας μπάλα 
στο σαλόνι.
Δεν ξέρω ποια ε ίναι τα όρια της σχέσης αυτής, 
πόσο φίλος μπορείς να είσαι με τα παιδιά σου και 
πόσο μπορεί να χάνεται η πειθαρχία αν χαλαρώ-
νεις την αυστηρότητά σου. Δεν είμαστε φίλοι με 
την πραγματική έννοια της λέξης, ποτέ δεν θα είμα-
στε, αλλά είμαστε ό,τι πιο κοντινό σε αυτό, όπως 
ε ίμαι και με τον πατέρα μου και όπως ήταν και 
αυτός με τον δικό του. Το τριήμερο που πέρασε, 
πήγαμε με δύο φίλους και τα παιδιά στο σπίτι μας 
σ το πορτοχέλι. Ήταν σαν να είμαστε πέν τε φίλοι 
που αράζαμε παρέα, τα λέγαμε όλοι μαζί και γελά-
γαμε όλοι μαζί. Σκεφτόμουνα συνέχεια πόσο τυχε-
ρός είμαι που έχω αυτούς τους δύο και που τώρα 
που έχουν μεγαλώσει κάνουμε πλέον και παρέα. 
Κάπως έτσι μεγάλωσα κι εγώ. Με τους γονείς μου 
και τους φίλους τους να περνάμε φανταστικά ακου-
μπώντας τα όρια της φιλίας. Γι’ αυτό θυμάμαι με 
πολλή αγάπη τα παιδικά μου χρόνια και γι’ αυτό 
χρωστάω πολλά στους γονείς μου, κυρίως το ότι 
χωρίς να το καταλαβαίνουν μου έμαθαν να απολαμ-
βάνω αυτό που ζω τα τελευταία 9 σχεδόν χρόνια.
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Γ
ια άλλη μία φορά το National Ethnic Press and Media 
Council of Canada πραγματοποίησε την απονομή 
βραβείων σε μερικά από τα μέλη του οργανισμού, τα 
οποία για χρόνια υπηρετούν το λειτούργημα της δη-

μοσιογραφίας, ενημερώνοντας τους ομογενείς για τα τελευ-
ταία νέα των κοινοτήτων τους και της πατρίδας τους. Ανάμε-
σα στους βραβευθέντες ήταν και ο εκδότης της εφημερίδος 
HELLAS NEWS, Αθανάσιος Κουρτέσης, παραλαμβάνοντας 
το βραβείο του από τον πρόεδρο του NEPMCC, κ. Θωμά 
Σάρα, παρουσία της Κυβερνήτη του Οντάριο, την επίτιμη 
Elizabeth Dowdeswell και του Γενικού Προξένου, Αλέξαν-

δρου Ιωαννίδη, ο οποίος τιμήθηκε από τον κ. Σάρα για την 
συμμετοχή του στο θαυμάσιο έργο του NEPMCC.
Συνολικά βραβεύθηκαν πέντε παράγοντες για την παροχή 
των υπηρεσιών τους στις πολυπολιτισμικές κοινότητες του 
Καναδά, έξι εθελοντές,  15 εβδομαδιαίες και μηνιαίες εφημε-
ρίδες, έξι περιοδικά και έξι ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, 
ραδιόφωνο και τηλεόραση. Όλοι τους καταχειροκροτήθηκαν 
κατά την απονομή τους, με τον πρόεδρο του NEPMCC να τους 
ευχαριστεί για την συμμετοχή τους στον οργανισμό και την 
παροχή των υπηρεσιών τους στις κοινότητες όπου ανήκουν.
Είναι πράγματι τιμή για την ελληνική παροικία του Καναδά 

να έχουμε επικεφαλή στο NEPMCC τον κ. Θωμά Σάρα, έναν 
Έλληνα που πάνω από 50 χρόνια υπηρετεί αυτό το λειτούρ-
γημα και υποστηρίζεται συνέχεια από τις επίσημες καναδι-
κές αρχές που δίνουν πάντα παρών και συμπαράσταση σε 
όλα τα τεκταινόμενα του ευαίσθητου κλάδου που ενημερώ-
νει εκατομμύρια ανθρώπους για να έχουν άμεση επαφή με 
τις πατρίδες τους στην γλώσσα τους.
Προσωπικά η HELLAS NEWS στις πολλές διακρίσεις που 
έχει λάβει στις τέσσερις δεκαετίες της ύπαρξης της θεωρεί 
ξεχωριστή τιμή  τη αναγνώριση της  απ’ το ethnic media της 
πατρίδος που μας φιλοξενεί κι τους ευχαριστούμε θερμά.

TO NATIONAL ETHNIC PRESS AND MEDIA COUNCIL 
OF CANADA ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΜΝΗ ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 

κειμενο/φωτογραφιες: χριςτιανα κιεςκου
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ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ ΒΡΑΒΕΥΣΕ ΠΟΛΛΑ ETHNIC MEDIA 
ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ HELLAS NEWS



Toροντο
24 νοεμβρίου 2017

www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμουομοΓενεια32

Γ
ια δεύτερη χρονιά μια πολύ όμορφη και σημαντική 
πρωτοβουλία δύο αξιαγάπητων κυριών της ελληνικής 
παροικίας έλαβε χώρα την Κυριακή στην αίθουσα του 
Monte Carlo Inn & Suites. Η κα Ειρήνη Κίτσιος-Σιδέρη 

και η κα Βίκυ Μπαλογιάννη διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυ-
χία το δεύτερο Expo T.O. Vendor Show με σκοπό την υπο-
στήριξη και ανάδειξη των μικρών επιχειρήσεων της παροι-
κίας μας και την προβολή των προϊόντων τους, δίνοντας την 
ευκαιρία σε Έλληνες ομογενείς και μη να πάρουν μία γεύση 
των υπηρεσιών τους.
Στην έκθεση αυτή συμμετείχαν επιχειρήσεις όλων των 
ειδών, όπως catering, ταξιδιωτικά γραφεία, γυμναστήριο, 
είδη βαπτίσεων και γάμων, ρούχα, αξεσουάρ, είδη περιποί-
ησης προσώπου κ.α. Εκτός από την σπουδαιότητα της ανά-
δειξης αυτών των ιδεών η κα Κίτσιος-Σιδέρη και η κα Μπα-
λογιάννη κατάφεραν να μαζέψουν χρήματα και τρόφιμα 
τα οποία θα μοιραστούν στις Ελληνορθόδοξες Κοινωνικές 
Υπηρεσίες. Τέλος, ο κόσμος μετά την επιτυχία της προηγού-
μενης διοργάνωσης είχε την ευκαιρία να απολαύσει ξανά τις 
αδερφές Σιριόπουλος και το συγκρότημα CAARDIA , δίνο-
ντας τους το ρυθμό και το κέφι για να κάνουν τα ψώνια τους.
Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό να βλέπει κάνεις ότι 
υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που ενδιαφέρονται και προ-
σφέρονται ανιδιοτελώς να βοηθήσουν μέσα από τέτοια 
έργα. Μπράβο σε όλους όσους συμμετείχαν σε αυτήν την 
προσπάθεια. Και του χρόνου! 

Το Abelos Art & Icons

To συγκρότημα CAARDIA

Από το USANA Health Sciences

To Bizu Accessory Bar

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ EXPO T.O. VENDOR SHOW 
κειμενο/φωτογραφιες: χριςτιανα κιεςκου
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To SweetLegs

Το Elite Fit Bootcamp από τους μεγαλύτερους σπόνσορες της 
διοργάνωσης δωρίζοντας έξι εβδομάδες του προγράμματος 

Bootcamp
H κα Ελένη Καίσσαρη από το Airliners, 

που δώρισε 250$ Travel Voucher
To DESPINA’S HOME MADE GREEK SWEETS 

AND CATERING

Η κα Βίκυ Μπαλογιάννη με την κα Ελένη Μπαρογιάννη από την 
εταιρεία ARBONNE

Η κα Βίκυ Μπαλογιάννη με την κα Ειρήνη Κίτσιος-Σιδέρης που 
διοργάνωσαν αυτή την έκθεση με μία εκ των εθελοντριων για την 
παροχή τροφίμων στις Ελληνορθόδοξες Κοινωνικές Υπηρεσίες.

Οι κυρίες Αντωνία Χριστοφή, Margarita Gountas, Vicki Tranos και 
Joanna Panagiotidis Από το Mara Jewelry made with love H Τζίνα Πάππα από το Filia Jewellery & Accessories

ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ BUSINESS NETWORK ΠΟΥ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΠΟΛΛΑ
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Τ
ο χειμερινό σχέδιο λειτουρ-
γίας της πόλης θα περιλαμ-
βάνει ένα στόλο 600 χιονο-
κοπτικά οχήματα, 300 μη-

χανήματα καθαρισμού πεζοδρομί-
ων  και 200 φορτηγά αλατιού που 
θα φυλάσσονται σε εγκαταστάσεις 
σε όλο το Τορόντο καθώς και περί-
που 1.500 άτομα που θα βρίσκο-
νται σε αναμονή 24 ώρες το εικοσι-
τετράωρο. Η πόλη διαθέτει επίσης 
πέντε κέντρα πληροφοριών για τις 
καιρικές συνθήκες, οι οποίες περι-
λαμβάνουν αισθητήρες θερμοκρα-
σίας που έχουν ταφεί κάτω από το 
πεζοδρόμιο, ώστε το προσωπικό 
να μπορεί να παρακολουθεί πότε 
οι δρόμοι αρχίζουν να παγώνουν. 
Ο προϋπολογισμός φτάνει τα 90 ε-
κατομμύρια, πόσον το οποίο κατά 
τα προηγούμενα χρόνια έχει φα-
νεί υπεραρκετό για της ανάγκες α-
ντιμετώπισης των χειμερινών συν-
θηκών.

Μ
ια νέα πρόταση αναμένεται 
να συζητηθεί τις επόμενες 
μέρες σ το Δημαρχείο του 
Τορόντο, προκειμένου να 

μειωθεί στην πόλη η αυξημένη κίνηση 
στους δρόμους. Η πρόταση θέλει τα τα-
ξί να σταματούν μπροστά από 30 συγκε-
κριμένους πυροσβεστικές αντλίες  στην 
πόλη στους οποίους θα τοποθετηθούν 
ειδικά σήματα για τα συγκεκριμένα οχή-
ματα που μπορούν να σταθμεύουν για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στα ση-
μεία. Ακόμη, αναφέρεται πως ο οδηγός 
θα πρέπει να παραμείνει εντός του οχή-
ματος κατά την στάθμευση του και σε πε-
ρίπτωση που ένα πυροσβεστικό χρειά-
ζεται να χρησιμοποιήσει την αντλία θα 
πρέπει αμέσως να εκκενώσει τον χώρο. 
Παράλληλα, ο Δήμαρχος σε δηλώσεις του 
ανέφερε ότι θα επανεξεταστούν οι κανό-
νες για την απόσταση που θα χρειαστούν 
οι οικοδομικές εταιρείες για να κλείνουν 
τους δρόμους.

Τ
ο Pride Toronto είχε δύσκολη οι-
κονομική χρονιά,  σύμφωνα με τα 
όσα δήλωσε η ταμίας του οργανι-
σμού,  Michelle Cherny, στην ετή-

σια γενική συνέλευση του οργανισμού 
που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τε-
τάρτης στο Toronto Reference Library. Συ-
γκεκριμένα ανέφερε πως το έλλειμμα του 
οργανισμού ανέρχεται στο μισό εκατομ-
μύριο, πράγμα που δείχνει την δραματι-
κή πτώση των εσόδων κι οφείλεται κυ-
ρίως στην αποχώρηση μερικών ανθρώ-
πων από τον οργανισμό καθώς και στις 

χαμένες ευκαιρίες χορηγίας του. Τα έσοδα 
του Pride από τη συγκέντρωση κεφαλαί-
ων και των δωρεών μειώθηκαν κάπου στα 
$670.000 δολάρια σε σχέση με το 2016. 
Μια παρόμοια πτώση των εσόδων πα-
ρατηρήθηκε στις εταιρικές χορηγήσεις, 
οι οποίες μειώθηκαν στα $ 1.506.804 το 
2017 από $ 2.269.180 του 2016. Ενώ τα 
έξοδα του οργανισμού ήταν λιγότερα το 
2017 - 3.693.969 δολάρια σε σύγκριση με 
4.350.859 δολάρια το 2016 - δεν ήταν αρ-
κετό για να αντισταθμιστεί η πτώση των 
εσόδων.

Με την στάθμευση των ταξί μπροστά από 
πυροσβεστικές αντλίες σκέφτεται ο δήμος 
να αντιμετωπίσει την κίνηση στο Τορόντο

Δραματική πτώση των εσόδων στο 
Pride Toronto

Η Hydro One εξετάζει το 
ενδεχόμενο να επιτρέψει στους 
πελάτες της να χρησιμοποιούν 

προπληρωμένους μετρητές

Η 
π ρ ό τ α σ η  έ γ ι ν ε  σ τ ο 
Ontar io Energy Board, 
το  οποίο ζ ητά επ ίσης 
την αύξηση του επιτο -

κίου κατά 0,5% φέτος και 4,8% 
σ το επόμενο έ τος. Σύμφωνα με 
την αίτηση, οι μετρητές προπλη-
ρωμής θα ελαχιστοποιούσαν τον 
οικονομικό κ ίνδυνο της Hydro 
One απαιτώντας από τους πελάτες 
να πληρώνουν γ ια ενέργεια πριν 
τη χρησιμοποιήσουν. Η πρόταση 
του Hydro One επίσης αναφέρει 
ότι μόλις χρησιμοποιηθεί το προ-
πληρωμένο ποσό σε ένα μετρητή, 
η ισχύς θα διακόπτε ται μέχρι ο 
πελάτης να μπορέσει να φορτώσει 
το μετρητή ξανά.

600 χιονοκοπτικά οχήματα και 
σε νέα τεχνολογία θα βασιστεί 
φέτος το χειμώνα το Τορόντο
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Τ
α διαπιστευτήριά του στη Γενι-
κή Κυβερνήτη του Καναδά Julie 
Payette επέδωσε σ τ ις 20 Νο-
εμβρίου στο Rideau Hall ο νέος 

πρέσβυς της Ελλάδας στον Καναδά Δη-
μήτρης Αζεμόπουλος, αποκτώντας το ε-
πίσημο διπλωματικό στάτους στη χώρα.
Ο Δημήτρης Αζεμόπουλος, ο οποίος 
ανέλαβε καθήκοντα στην πρεσβεία της 
Οττάβας στα τέλη Οκτωβρίου δεν ήταν 
άγνωστος στην ελληνική ομογένεια του 
Καναδά, καθώς είχε υπηρετήσει επί μια 
πεν ταετ ία σ το Γεν ικό Προξενείο του 
Τορόντο, (2009-2014) γράφοντας κυρι-

ολεκτικά ισ τορία με την πολυεπίπεδη 
δράση του τόσο στην ομογένεια όσο και 
στην κεντρική πολιτική σκηνή του Οντά-
ριο και στη διπλωματία της περιοχής .
Στο Τορόντο είχε αναπτύξει πολυσχιδή 
και πολύ επιτυχημένη δραστηριότητα σε 
όλους τους τομείς ως Γενικός Πρόξενος. 
'Εγινε αγαπητός στην εκεί Ομογένεια, 
αποκτώντας το σεβασμό και την εκτί-
μηση των συναδέλφων του, της κυβέρ-
νησης και κυρίως της πολυπολιτισμικής 
καναδικής κοινωνίας στο σύνολό της.
Υπήρξε αγαπημένος της νεολαίας αλλά 
και των ηλικιωμένων, των εκατοντάδων 
λαμπρών επιχειρηματιών δικηγόρων, 
γ ιατρών, πανεπισ τημιακών μας, του 
απλού κόσμου αλλά και της ελίτ. Από 
την αρχή της ελλην ικής οικονομικής 
κρίσης προσπάθησε να διευκολύνει τη 
δρομολόγηση επενδύσεων στην Ελλάδα 

προσκαλώντας τους Ελληνες επιχειρη-
ματίες να συνεισφέρουν στην πατρίδα.
Το 2012 δρομολόγησε το συνέδριο της 
Παναμερικάνικης Ενωσης Φοιτητικών 
συλλόγων με θέμα «Ελληνική Νεολαία: 
Ο Ακρογωνιαίος Λίθος της Ελπίδας» 
οργανώθηκε σ το Πανεπισ τήμιο του 
Τορόντο το Συνέδριο Ελλήνων Φοιτη-
τών Βόρειας Αμερικής Ανοιξη 2012, με 
τη συμμετοχή 200 φοιτητικών συλλό-
γων από τα πανεπιστήμια του Τορόντο 
και της Βόρειας Αμερικής (Χάρβαρντ, 
Μπέρκλεϊ, Οχάιο κ.ά.).
Ο ίδιος πρωτοσ τάτησε σ την ίδρυση 
του μεγαλύτερου Ινστιτούτου Ελληνι-
στικών Σπουδών στο πανεπιστήμιο του 
Waterloo (λαμβάνοντας θέση στο Διοι-
κητικό Συμβούλιο), ενώ προάσπισε σθε-
ναρά την ελληνικότητα της Μακεδονίας.
Παράλληλα, κατόρθωσε να επαναφέρει 
το Πρόγραμμα Ελληνικών Σπουδών στο 
Πανεπισ τήμιο του Τορόντο, το οποίο 
αποτελεί το κορυφαίο πανεπιστήμιο του 
αγγλόφωνου Καναδά.
Στη διάρκεια της θητείας του συνδι-
οργάνωσε τέσσερις μαραθώνιους με 
συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων αθλη-
τών κάθε φορά, κινητοποίησε δυναμικά 

τον φοιτητικό κόσμο που ολόψυχα τον 
πίστεψε και με εμπιστοσύνη τον ακο-
λούθησε, ανέλαβε πρωτοφανείς πρω-
τοβουλίες από κοινού με άλλα ισχυρά 
Γενικά Προξενεία αναδεικνύοντας τον 
ε ιρηνευτ ικό ρόλο της Ελ λάδας σ τη 
Μεσόγειο.
Διε τέλεσε πρύτανης του προξεν ικού 
σώματος του Τορόν το με ομόφωνη 
εκλογή, ενώ παράλληλα εξελέγη πρό-
εδρος της ένωσης προξένων Τορόντο, 
από την οποία έλαβε έπαινο επί τη ανα-
χωρήσει του τον Ιούνιο του 2014.
Οι σχέσεις του με την πρωθυπουργό του 
Οντάριο Καθλίν Γουίν υπήρξαν θερμό-
τατες και οι υπουργοί της κυβέρνησης 
του Οντάριο τίμησαν πολλάκις με την 
παρουσία τους τις εθνικές παρελάσεις 
στο Τορόντο αλλά και άλλες εκδηλώσεις 
του Ελληνισμού.

Ο Δημήτρης Αζεμόπουλος αποτέλεσε το 
σύμβολο ενότητας του Ελληνισμού με 
τη συνεχή, ουσιαστική και εποικοδομη-
τική παρουσία του στα κοινά, δίνοντας ο 
ίδιος έμφαση στη προβολή της πολιτιστι-
κής και ιστορικής ταυτότητάς μας. Διορ-
γάνωσε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις με 
αποτέλεσμα να συλλεγούν εκατοντάδες 
χιλιάδες δολάρια για την ενίσχυση συλ-
λόγων, εκκλησιών, κοινοτήτων.
Υπερασπίστηκε με πάθος τις εθνικές μας 
θέσεις τόσο με πρωτοφανείς σε τόλμη 
και ρητορεία ομιλίες του, άρθρα του σε 
εφημερίδες πανκαναδικής εμβέλειας, 
παρεμβάσεις του σε δημόσιους χώρους.
Πρωταγωνίσ τησε σ τον έρανο γ ια την 
αποπεράτωση του SICK KIDS HOSPITAL 
το Πάσχα του 2010. Κανένας δεν φαντα-
ζόταν τότε πόσο σωστή ήταν η επιλογή 
του προσώπου του Δημήτρη Αζεμόπου-
λου από την Διοίκηση του καναδικού 
Νοσοκομείου ούτως ώστε η εκδήλωση 
που θα διοργάνωνε η Ελληνική Παροι-
κία να αποτελέσει καταλύτη προσφο-
ράς των υπόλοιπων περίπου 160 εθνο-
τήτων που συμβιώνουν αρμονικά στο 
Τορόντο.

Η συστράτευση της Ελληνικής Παροι-
κ ία ς  κα ι  τ ο υ  H e l l en i c  H e r i t age 
Foundation, απέδωσαν 250.000 δολά-
ρια σε μια βραδιά - με αποτέλεσμα 
το όνομα της Ελληνικής Παροικίας να 
κοσμεί εσαεί πλέον τον τοίχο των δωρη-
τών .
Ο επόμενος στόχος του Δημήτρη Αζεμό-
πουλου σε συνεργασία με τον τότε πρέ-
σβη του Καναδά στην Ελλάδα, Ρόμπερτ 
Πέκ, ήταν η θεσμοποίηση της πρωτο-
κόλλου συνεργασ ίας του SICK KIDS 
HOSPITAL με το Ίδρυμα ΕΛΠΙΔΑ της κ. 
Μαριάννας Βαρδινογιάννη και το Νοσο-
κομείο Παίδων Αγία Σοφία, το οποίο 
επιτεύχθηκε.
Ο Δημήτρης Αζεμόπουλος τα καθήκο-
ντά του στο νέο του θώκο, με αυξημέ-
νες προσδοκίες από τον Ελληνισμό του 
Καναδά, καθώς το μέχρι τούδε δείγμα 
γραφής της δραστηριότητάς του ήταν 
εξαιρετικό.
Αλλωστε σ το πρώτο επίσημο μήνυμά 
του προς την Ομογένεια του Καναδά 
απηύθυνε έκκληση γ ια ενότητα και 
συνεργασία όλων των φορέων του Από-
δημου Ελληνισμού.

ΤΗΣ ιΟΥΣΤιΝΗΣ
ΦρΑγκΟΥλΗ - ΑργΥρΗ
πΗγΗ: greekpost.ca

Έδωσε τα διαπιστευτήρια του ο νέος Πρέσβης της 
Ελλάδας στον Καναδά Δημήτρης Αζεμόπουλος
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Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούριοι
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...

αυτήν την εβδομάδα: Η Ελλάδα στα 1930’s

της χριςτιανας κιεςκου

Στην Θεσσαλονίκη στις αρχές της δεκαετίας

Στο κέντρο των Αθηνών πωλώντας παγωτά με τρίκυκλο ποδήλατο!
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Μ
ε την αρχή της Νηστείας των Χριστουγέν-
νων, η Ιερά μας Μητρόπολη διοργάνωσε, 
το Σάββατο 18 Νοεμβρίου, 2017 τη δεύτε-
ρη πνευματική σύναξη των Ιεροπαίδων, α-

πό όλη την κεντρική περιοχή του Τορόντο.
 Η σύναξη έγινε σ το χώρο της Ιεράς Μητρόπολης. 
Άρχισε με Θεία Λειτουργία, την οποία τέλεσε μόνος του 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σωτήριος. Όλοι οι νέοι 
κοινώνησαν των Αχράντων Μυστηρίων, μια πραγματικά 
υπέροχη ένδειξη της πίστης. 
Μετά τη Θεία Λειτουργία, προσφέρθηκε νηστήσιμο 
γεύμα, σε όλους που συμμετείχαν, το οποίο προετοί-
μασαν οι κυρίες της Μητροπολιτικής Φιλοπτώχου. Αυτή 
η εκδήλωση, έδωσε την ευκαιρία στους Ιερόπαιδες να 
γνωρισθούν και να κάνουν νέους φίλους.
 Ο Σεβασμιώτατος τους μίλησε σχετικά με το σύνθημα της 
χρονιάς: «Πᾶς οὐν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοί ἔμπροσθεν 

τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγώ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν 
τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. ι΄32).
 Επιπροσθέτως έγιναν τρεις παρουσιάσεις:
 • Είμαι Ορθόδοξος: Τι σημαίνει αυτό; Από τον Ε. 
Σωτηρόπουλο
• Τι είναι η Θεία Λειτουργία; Γιατί γιορτάζομε τη Θεία 
Λειτουργία; Ποιες είναι οι ευθύνες ενός Ιερόπαιδος; 
Από τους φοιτητές της Πατριαρχικής Ορθόδοξης Θεο-
λογικής Ακαδημίας Μιχαήλ Gnjatic και Γεώργιο Κοντο-
γιωργάκη
• Ιδού, πόσο καλό και πόσο ευχάριστο είναι για τους 
αδελφούς να ζουν μαζί στην ενότητα! (Ψαλμ. 133, 1) 
Από τον π. Χαρίδημο Σαρρή
 Μετά από κάθε παρουσίαση, εγίνετο συζήτηση. Οι 
Ιερόπαιδες έκαναν ερωτήσεις και διεξήχθη εξαιρετικός 
διάλογος, σχετικά με την πίστη μας και τη σημασία να 
έχομε τον Χριστό ως κέντρο της ζωής μας.

 Επίσης, φέτος, ετοίμασαν σχολικά πακέτα για να βοηθή-
σουν τις Διεθνείς Ορθόδοξες Χριστιανικές Φιλανθρω-
πικές Οργανώσεις (IOCC), με τη υποστήριξη των Αρχό-
ντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου στον Καναδά. Η 
δραστηριότητα αυτή δίδαξε στη νεολαία τη σημασία 
της ελεημοσύνης. Πόση χαρά παίρνει ο δωρητής, όταν 
συμπονεί και ελεεί τους αδελφούς και τις αδελφές μας, 
που είναι λιγότερο τυχεροί.
 Η πνευματική σύναξη τελείωσε με Εσπερινό, που τέλεσε 
ο π. Αθηναγόρας Ζηλιασκόπουλος, Διευθυντής της 
Πατριαρχικής Ορθόδοξης Θεολογικής Ακαδημίας.
 Παρόμοια πνευματική σύναξη Ιεροπαίδων, οργανώνε-
ται στο Μόντρεαλ το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου. Συγχα-
ρητήρια σε όλους τους διοργανωτές και τους συμμετέ-
χοντες σ’αυτή την εξαιρετική Χροστο-κεντρική πράξη, 
η οποία έφερε κοντά τους νέους και τους μελλοντικούς 
ηγέτες της εκκλησίας, σε συναδέλφωση εν Κυρίω.

Ετήσια Πνευματική Σύναξη Ιεροπαίδων



24 νοεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμουομοΓενεια40 Toροντο

Γραμματα, κρισεισ & συνερΓασιεσ αναΓνωστων

Κύριε Κουρτέση,

Μέσω της εφημερίδας σας, HELLAS NEWS, να 

συγχαρώ τον κ. Γκέκα για τα τόσα ωραία κι ενη-

μερωτικά που γράφει στην στήλη του για την Βά-

πτιση.

Μακάρι τέτοια φυλλάδια να διανείμονται  από 

την Εκκλησία ή από τους γονείς σε κάθε Βάπτιση, 

που εξηγούν το κάθε τι που γίνεται στη Βάπτιση, 

όσο για τα παιδιά μας στην Αγγλική και για εμάς 

τους μεγαλύτερους στα ελληνικά.  Σε πολλούς 

γάμους γίνεται αυτό.

Θέλω να ευχηθώ στον κ. Γκέκα να του ζήσει το 

εγγόνι του και να είναι καλοφώτιστη. Επίσης θέ-

λω να του πω ότι ποτέ δεν είναι αργά (έστω και 

την εντεκάτη 11η)

Καλά Χριστούγεννα,

Η φίλη του εν Κυρίω, Θεούσα

Κύριε Κουρτέση,

Μέσω της εφημερίδας HELLAS NEWS θέλω να συγχαρώ 

τον κ. Στηβ Θεοφάνους για τις πολύ καλές πρακτικές όπως 

αναφέρει και συγχρόνως οικοδομικές συμβουλές που 

μας δίνει κάθε εβδομάδα και πάντα αναφέρει τον Θεό. Ο 

Χριστός είπε «Άνευ εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν».

Σε μελέτη Αγίας Γραφής που πηγαίνω ο κυκλάρχης μας 

μάς είπε ένα πολύ ωραίο και θέλω να το μοιραστώ μαζί 

σας: Ο Ήλιος βγαίνει και για το κερί που λιώνει. Δηλαδή 

να λιώνουμε για το Χριστό και για το τσιμέντο και για το 

νερό που γίνεται αγκονάρι όπως έλεγαν και στο χωριό 

μου. Δηλαδή να βγάλουμε παιδιά γεμάτα Χριστό κι όχι 

κτισμάτων.

Ο Κύριος πάντα να τον σκεπάζει και να διαφωτίζει κι εμάς 

τους μεγαλύτερους καθώς και τα παιδιά μας.

Καλή Σαρακοστή κι ευλογημένα Χριστούγεννα.

Μια αναγνώστρια.

αυτή η στήλη είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε επιστολή, γράμμα ή απάντηση. τα κείμενά σας θα πρέπει να είναι ενυπόγραφα, σε κόσμιο ύφος και ευανάγωστα. η εφημερίδα HELLAS NEWS διατηρεί 
το αποκλειστικό δικαίωμα της δημοσίευσης ή όχι των κειμένων αυτών. αυτή η σελίδα φιλοξενεί αποκλειστικά τις προσωπικές απόψεις των αναγνωστών, οι οποίες δεν ταυτίζονται με την άποψη της εφημερίδας.

καμία επιστολή δεν γίνεται δεκτή χωρίς το τηλέφωνο και την διεύθυνση του αποστολέα (το τηλέφωνό σας και η διεύθυνσή σας δεν θα δημοσιεύονται)
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Ζητείται κυρία
για ολιγόωρη καθημερινή φρο-

ντίδα ενός ηλικιωμένου ζευγαριού. 
Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν 

ελαφρές οικιακές εργασίες, μαγεί-
ρεμα και πλύση, καθώς και, την 

προσωπική περιποίηση υγιεινής 
της κυρίας.

Το σπίτι βρίσκεται στην περιοχή
Midland και Eglinton.

Προσφέρεται πλήρες διαμέρι-
σμα στο ημιυπόγειο του σπιτιού, 

με πληρωμένο νερό, ηλεκτρικό και 
θέρμανση.

Τηλέφωνο επικοινωνίας

(κα Ναταλί)
647-880-9681

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 

ΜΕ ΤΟΝ κ. ΠΕΤΡΟ

647.542.1269

ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΓΝΩΣΤΟ
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ

700 τ.μ.
Με εξασφαλισμένη πελατεία

30 χρόνια
στην περιοχή Eglinton & Laird

Τηλέφωνο επικοινωνίας

κα. ΧΡΙΣΤΙΝΑ
416.467.7139
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FULL TIME –ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

11:30 ΤΟ ΠΡΩΙ ΕΩΣ ΤΙΣ 7:30 ΤΟ ΒΡΑΔΥ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΔΥΟ ΠΑΙΔΑΚΙΑ

ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙ ΕΤΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΗΝ κα ΝΤΙΝΑ

647-928-1710

Ζητείται Εργασία
Κυρία με πολύ πείρα να φροντίζει

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ζητά ανάλογη εργασία

Μπορεί και να τους μαγειρεύει.
Εξαίρετη Ελληνίδα Νοικοκυρά

Τηλέφωνο επικοινωνίας  647.632.3052

το Γνωστο εστιατοριο
JIMMY THE GREEK

στο SQUARE 1 στη MISSISSAUGA

ZHTAEI ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
κυριουσ και κυριεσ

Για CoUNTER και Για κουΖινα
πολυ καλοσ μισθοσ, αριστο περιΒαλλον

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΟΝ κ. ΡΑΦΑΗΛ
905-566-1656  -  905-566-1865

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ, ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ MISSISSAUGA/BRAMPTON
Απαραίτητη η ομιλία Αγγλικών
και ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο.

Πρέπει να προμηθεύσετε καθαρό ποινικό μητρώο.
Τέλεια ευκαιρία για συνταξιούχους με ελεύθερο 

χρόνο που αναζητούν επιπλέον εισόδημα.
Αφήστε καθαρό μήνυμα στο

905-670-3989

Ζητείται Εργασία
Ζαχαροπλάστης

με 40 χρόνια υπηρεσία
Σε Αμερική και Καναδά

Ζητά συνεργασία με σοβαρή επιχείρηση
σε ζαχαροπλαστείο ή εστιατόριο

Έχει τις καλύτερες συνταγές για γλυκά και ψωμιά
τηλεφωνείστε στο 647-404-0996
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Samantha Knezel:
κολασμένες πόζες

Κάθε φωτογραφία 
που ανεβάζει 
στον προσωπικό 
της λογαριασμό 
στο γνωστό μέσο 
κοινωνικής 
δικτύωσης αποτελεί 
και ένα… χτύπημα 
για τον ανδρικό 
πληθυσμό. Βλέπετε, 
διαθέτει απίστευτες 
καμπυλάρες και 
δεν… ντρέπεται να 
μας τις δείξει.

Και γιατί να το κάνει 
άλλωστε, αφού 
το κορμί της είναι 
τέλειο και δύσκολα 
θα καταφέρει 
κάποιος να βρει 
κάποιο… ψεγάδι. 
Αυτός είναι και ο 
λόγος που είναι ένα 
από τα πιο διάσημα 
μοντέλα στην χώρα 
της.

Η Σαμάνθα Νέζελ, 
για την οποία και 
σας γράφουμε, 
μας… έρχεται από 
τις ΗΠΑ και όπως 
δηλώνει έχει… 
τρέλα με τα γρήγορα 
αυτοκίνητα, αλλά 
και με το σκυλί της, 
στο οποίο αφιερώνει 
πολλές ώρες όταν 
δεν σπουδάζει.
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Η διάσημη μελα-
χ ρινή  δε ν  σ τα -
ματά να… προκα-
λεί «εγκεφαλικά» 
σ τον προσωπικό 
της λογαριασμό στο 
γνωστό μέσο κοι-
νωνικής δικτύωσης, 
καθώς οι πόζες που 
ανεβάζε ι ε ίναι… 
απαγορευμένες.
Το τελευταίο της 
«χτύπημα» ήρθε με 
τα καυτά της εσώ-
ρουχα, που απο-
καλύπτουν την απί-
σ τευτη σ ιλουέ τα 
της, ενώ το προη-
γούμενο ήταν μόνο 
με το… τζιν της, προ-
σφέροντας και την 
εξαιρετικής της… 
πίσω όψη.
Άλλωστε, η Βάσω 
Βιλέγκας, γ ια την 
οποία και σας γρά-
φουμε,  διαθέ τ ε ι 
τρομερά… προσό-
ντα.

η ελληνίδα 

παρουσιάστρια με τις 

αποκαλυπτικές πόζες!

Η Έλενα Παπαβασιλείου, περί 
ης ο λόγος, μας συστήθηκε 
πριν από μερικά χρόνια, μέσα 
από την παρουσία της σε τηλε-
οπτικές εκπομπές και από τότε 
δεν μπορούμε να την βγά-
λουμε από την καρδιά μας. 

Όχι βέβαια πως θέλουμε να 
το κάνουμε, αλλά η αλήθεια 
είναι πως τέτοια… κορμάρα 
δύσκολα μπορείς να την ξεχά-
σεις.

με τη Χριστιάνα θα 

τρίβεις τα μάτια σου

Το 26χρονο μοντέλο, Χρι-
στιάνα Μούσση είναι ένα 
εγχώριο αγγελάκι που κολά-
ζει και σου δείχνει τις κρυφές 
του χάρες.

Δεν είναι βέβαια κάνα τυχαίο 
κορίτσι. Σπουδάζει Διοίκηση 
επιχειρήσεων ενώ έχει κάνει 
σεμινάρια σχεδίου μόδας.  
Από το 2008 συμμετέχει σε 
πάρα πολλές επιδείξεις σε 
Ελλάδα και εξωτερικό. 

Πόσες φορές δεν έχεις πάθει 
την πλάκα σου με την σέξι 
γειτόνισσα που ήρθε να 
σου ζητήσει κάτι (ζάχαρη ας 
πούμε);. Η Πηνελόπη Πλάκα 
είναι ο ορισμός της λολίτας 
γειτόνισσας που θα σε τρε-
λάνει. 

Η Πηνελόπη Πλάκα, είναι ο 
ορισμός της σέξι γυναίκας της 
διπλανής πόρτας. Εκείνης της 
πιτσιρίκας που θα έρθει να 
σου ζητήσει ζάχαρη και τότε 
θα την ερωτευτείς.

H Βάσω ρίχνει το Instagram 
με καυτά εσώρουχα

Η Ελληνίδα που ΚΟΛΑΖΕΙ 
στις ερωτικές ταινίες!

H πηνελόπη πλάκα 

είναι το κορίτσι της 

διπλανής πόρτας

Χ
αμό… προκάλεσε στα social media το βί-
ντεο της καυτής μελαχρινής, η οποία «παί-
ζει» με τον φακό και μας δείχνει τα απί-
στευτα προσόντα της πριν την έξοδό της 

για να αναστατώνει τον κόσμο σε νυχτερινό μαγαζί.
Η Ελληνίδα χορεύτρια είναι μία από τις πιο εντυ-
πωσιακές γυναικάρες που… κυκλοφορούν εκεί 

έξω και διαθέτει έναν από τους πιο καυτούς λογα-
ριασμούς στο Instagram, όπου συχνά «δοκιμάζει» 
τις… αντοχές του ανδρικού πληθυσμού.
Φυσικά και μιλάμε για την Ελένη Ματζουράνη, η 
οποία διαθέτει απίστευτες καμπυλάρες και το καλύ-
τερο είναι πως δεν… ντρέπεται να μας τις δείξει στο 
γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Το καυτό βίντεο Ελληνίδας χορεύτριας 
που «έριξε» το Instagram!

Τ
ο δικό της… κε-
φάλαιο σ την 
ελληνική ερω-
τική βιομηχα-

νία έχει φτιάξει η καυ-
τή μελαχρινή πρωτα-
γωνίστρια.

Φυσικά και μιλάμε για 
την Μαρία Αλεξάν-
δρου, η οποία από 
την στιγμή που μας… 
συστήθηκε από τις ται-
νίες της Sirina, έχουμε 
χάσει τον… ύπνο μας 
με την κορμάρα της 
και τα απίστευτα προ-
σόντα της. Πάντως και 
η ίδια δεν… κάθεται 
ήρεμη, αφού πάντα 
βρίσκει έναν καυτό 
λόγο για να μας… απο-
γειώνει.
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Έ
να κορίτσι που προκαλεί χαμό 
στο Instagram είχε πέραση στο 
ΝΒΑ. Ο λόγος για το πανέμορ-
φο μοντέλο, πρώην κοπέλα του 

αστέρα των Κλίπερς, Μπλέικ Γκρίφιν, 
Ντανιέλα Γκρέις (Daniella Grace).
Ο άσος της δεύτερης ομάδας της Καλι-
φόρνια – πάντα δεύτερη θα είναι πίσω 

από τους Λέικερς- έκανε το μεγάλο 
λάθος να την αφήσει και πλέον έχει 
κα ταν τήσε ι  π ιο  διάσημη κα ι  από 
αυτόν!
Βλέπεις ε ίναι βασικό «γρανάζι» των 
Wilhelmina Models ενώ έχει ζόρικη 
παρουσ ία σ τα soc ial  media.  Λέ νε 
ψέματα 222 χιλιάδες followers; Ε;

Η αλήθεια είναι πως η 
Ρεάλ Μαδρίτης δεν βρί-
σκεται και στην καλύτερη 
κατάσταση. Στην Ευρώπη 
πάντως έχει πιάσει… πάτο 
με το σύνολο των γκολ που 
έχουν βάλει τα δυο φορ. 
Η «Βασίλισσα» έχει δυο 
γκολ, με Μπενζεμά και 
Ρονάλντο, έκαστος.

Για αυτό το λόγο επιστρα-
τεύονται όλα τα μέσα για 
την ανάσταση της Ρεάλ. 
Ακόμα και η Τζορτζίνα 
Ροντρίγκεθ. Μια εβδο-
μάδα μετά την γέννηση 
του παιδιού του Πορτο-
γάλου άσου, ξεκίνησε να 
γυμνάζεται εντατικά για 
να επανέλθει στα επίπεδα, 
προ γέννας.

Η Τζορτζίνα θα αναστήσει 
Ρονάλντο και Ρεάλ

Η πίσω κίνηση είναι πιο 
εντυπωσιακή στην οδή-
γηση και πιο επικίνδυνη. 
Ισχύει στα αυτοκίνητα 
και δεδομένα ισχύει και 
στις γυναίκες.

Δείτε τη γυμνάσ τρια 
Νικόλ Μεχία και θα κατα-
λάβετε.

Πως να μην πάθεις πλάκα με την 
Ντανιέλα Η Κέιτ Άπτον ιδρώνει τη 

φανέλα της

Η 
25χρόνη νιόπαντρη ονείρωξη/
φαντασίωση κάθε άντρα και το 
αγαπημένο εξώφυλλο του πε-
ριοδικού Sports Illustrated ση-

κώνει περισσότερα βάρη από τα τούμπα-
να στο σιδεράδικο της γειτονιάς σας, δη-
λώνει ότι έχει στρατιωτική πειθαρχία και 
δεν χάνει προπόνηση, σταμάτησε να ζυ-
γίζεται και να προσπαθεί να χωρέσει στο 
skinny jean. Και τα κατάφερε!
“Γιατί γυμνάζομαι; Γιατί θέλω να φρο-
ντίζω το σώμα μου. Γιατί μετά από κάθε 
προπόνηση νιώθω χαρούμενη. Φυσικά 
και υπάρχουν μέρες που είμαι τόσο κου-

ρασμένη και δεν θέλω να πάω γυμναστή-
ριο. Βρίσκω όμως τρόπους να σηκωθώ 
από τον καναπέ και να γυμναστώ. Σκέφτο-
μαι το φαγητό. Λέω στον εαυτό μου ότι αν 
πάει προπόνηση θα του δώσω το τέλειο 
γλυκό. Και έτσι τα καταφέρνω. Τρώω 
κοτόπουλο και σαλάτες, το σπανάκι είναι 
το αγαπημένο μου, είμαι ένας θηλυκός 
Ποπάυ. Αν δεν φάω πρωινό δεν μπορώ 
να κάνω προπόνηση. Θα φτιάξω μια ομε-
λέτα με λαχανικά και θα πάω να σηκώσω 
βάρη. Νηστική θα λιποθυμήσω. Τρώω 
μεγάλες μερίδες. Και σοκολάτα τρώω και 
τηγανητές πατάτες.»

Η Νικόλ έχει μια πίσω 
κίνηση... φωτιά!
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Το καταπράσινο νησί στον κόλπο του 
Αδραμυτίου αναδίδει το άρωμα της 
νοσταλγίας των παλιών, αλλά και των 
νέων κατοίκων του

Τ
α Μοσχονήσια είναι συστάδα νησί-
δων και σκοπέλων της Μικράς Ασί-
ας. Πρόκειται για τα αρχαία Εκατό-
νησα, Νησιά του Εκάτου, του Απόλ-

λωνα, ή Νησιά της Εκάτης, δηλαδή του Φεγ-
γαριού. Το Μοσχονήσι ή Εκατονήσι είναι το 
μόνο νησί που κατοικείται. Εκεί ήταν το ιερό 
του Απόλλωνα του 4ου αι. π.Χ. και, σύμ-
φωνα με τα ευρήματα κοντά στο Ντουλάπι, 
όπου ανακαλύφθηκε αρχαία πόλη, τότε το 
έλεγαν Νάσος, δηλαδή Νησί. Από τη Νάσο 
ήταν ο Αλκίβιος ο Κιθαρωδός και ο Αλκίβι-
ος ο Αγαλματοποιός. Το μεγαλύτερο από τη 
συστάδα των Μοσχονησίων, με έκταση 23 
τ. χλμ., συνδέεται οδικώς με το Αϊβαλί μέ-
σω της νησίδας Κρεμμύδι. Πριν από την Κα-
ταστροφή ο πληθυσμός του ήταν ελληνικός 
και στηριζόταν στην αλιεία, στη σπογγαλιεία 
και στη γεωργία. Οι κάτοικοι του Μοσχονη-
σίου ήταν επίσης φημισμένοι καραβομα-
ραγκοί και ταξίδευαν στους μεγαλύτερους 
ταρσανάδες της εποχής, από τη Σύρα ως την 
Κωνσταντινούπολη και τη Μαύρη Θάλασσα. 
Το 1924, με την ανταλλαγή των πληθυσμών, 
οι περισσότεροι σημερινοί κάτοικοί του έ-
φθασαν από την Κρήτη.

Τα Μοσχονήσια του Φώτη Κόντο-
γλου από «Το Αϊβαλί, η πατρίδα μου»
Το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου μας μεταφέ-
ρει στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν γεννή-
θηκε στα 1895 στο Αϊβαλί ο μεγάλος αγιο-
γράφος, και μας «συστήνει» την ιδιαίτερη 
πατρίδα του και τα Μοσχονήσια μέσα από 
θρύλους και παραδόσεις. Στην είσοδο του 
Αδραμυττηνού κόλπου, κοντά στη Λέσβο, 
κατά το βορινό πέλαγο, βρίσκεται πρώτο 
το Κρομμυδονήσι, η μικρή νησίδα μεταξύ 
Μοσχονησίου και Αϊβαλιού. Από τη μία 
μεριά το πέρασμα είναι πολύ στενό και λέγε-
ται Ντουλάπι και από την άλλη το Κρομμυ-
δονήσι είναι ενωμένο με τη στεριά με έναν 
μόλο μακρύ ως 500 μέτρα που χτίστηκε στα 
1817 και τον λένε Γεφύρι. Στ΄ ανοιχτά απ΄ το 
Κρομμυδονήσι, σε σχήμα χελώνας, με ερεί-
πια παλιών τειχών, το Δασκαλειό. Στη συνέ-
χεια το Κοκκινονήσι, το Σεφέρι όλο χώμα, 
ο Κώδωνας ή Του Κοντού, με πέτρες. Ο 
Κόπανος αγοράστηκε από τους Ψαριανούς 
πριν από την Επανάσταση για να κατοική-
σουν αλλά τους σταμάτησε ο πόλεμος, ενώ 
στον πολύ μικρό Κάλαμο οι νησιώτες έρι-
χναν τα κόκαλα εκείνων που βρικολακιάζαν. 
Το Πετρούσι, το πετραδερό Σκλαβονήσι, το 
Γκιουμουσλί ή Ασημόνησο με πολλές ελιές 
και αρχαιότητες- ίσως η αρχαία Πιτάνη που 
ο Στράβων αναφέρει και ως Ελαιούσα από 
τις πολλές ελιές. Ο Αγιος Γιώργης το Ψηφί 
με ένα μικρό μοναστήρι. Η εκκλησία είχε 
ψηφιδωτά που τα έκλεψε στα 1868 ένα γαλ-
λικό καράβι. Ο μικρός Αγιος Νικόλας και η 
Ούλια, η αρχαία Ιουλία. Στα δυτικά βρίσκε-
ται το χωματερό Γυμνό, το πιο νοτινό, που 
έβγαζε σιτάρι και είχε 30 καλύβια και ένα 
μικρό γενοβέζικο κάστρο αντίκρυ του Σαρ-

μουσάκ. Ο Πέρα Μόσκος έχει δύο κορφές 
και σε κάποια βράχια σκαλισμένα τα ονό-
ματα γάλλων θαλασσινών. Το πετραδερό 
Αγκίστρι, η χωματερή Λεια, ο Κάλαμος και 
το Καλαμάκι , τα τρία Πουλάκια: Πλάτη,Για-
λονήσι και Πελαγονήσι. Ο βράχος Λειος με 
γύρω γύρω ξέρες, η Νησοπούλα, ο Πύργος- 
η αρχαία Ποροσελήνη. Στην Ποροσελήνη 
υπήρχε ένα δελφίνι που έπαιζε μαζί με ένα 
παιδί που το καβαλίκευε σαν άλογο. Λένε ότι 
το δελφίνι είχε πιαστεί στα δίχτυα ψαράδων 
και το παιδί τους εμπόδισε να το σκοτώσουν 
και από τότε παιδί και δελφίνι έγιναν αχώ-
ριστοι. Και ο Αδιάβατος, το μικρό νησάκι 
κοντά στον Πύργο. 

Από την προκυμαία στην παλιά 
πόλη
Το «ντολμούζ» θα σας αφήσει στην είσοδο 
του πεζοδρόμου της προκυμαίας. Από εκεί 
ξεκινά ο περίπατος στο νησί. Κατά μήκος 
του πεζοδρόμου στ΄ αριστερά το ένα εστι-
ατόριο δίπλα στο άλλο, με τραπεζάκια με 
θέα τη θάλασσα και τις ψαρόβαρκες, προ-
σκαλούν με βιτρίνες όπου οι μεζέδες- ο ένας 
προκλητικότερος από τον άλλον- αποτελούν 
γευστικούς πειρασμούς. Στα δεξιά του πεζο-
δρόμου τα εστιατόρια είναι μοντέρνα και 
προσφέρουν πιο διεθνείς γεύσεις, ενώ από 
κάποια κλαμπ ακούγεται δυνατή νεανική 
μουσική. 
Στα μέσα περίπου του πεζοδρόμου βρίσκε-
ται το παλιό παραδοσιακό καφενείο, ενώ 
προς το τέλος του δρόμου είναι στημένες 
οι σκηνές με τα αναμνηστικά της βραδι-
νής Αγοράς. Από εργόχειρα στο βελονάκι 
και φθηνά κοσμήματα ως μαγνητάκια για 
το ψυγείο και αρωματικά κεριά ή κούκλες 
κινέζικες θα βρείτε είτε στα κιόσκια της Αγο-
ράς είτε στα μαγαζάκια στα γύρω στενά. 
Ο πρώτος παράλληλος δρόμος της προ-
κυμαίας φιλοξενεί τα περισσότερα εμπο-
ρικά καταστήματα που στεγάζονται στα 
ισόγεια παλιών σπιτιών. Εκεί θα βρείτε και 
αρκετά καταστήματα με αντίκες, δυσανά-
λογα όμως ακριβές. Πίσω ακριβώς από τον 

παλιό καφενέ βρίσκεται το παραδοσιακό 
ζαχαροπλαστείο που θα σας οδηγήσουν 
εκεί οι μυρωδιές από τις φρέσκες κρέμες 
και τα σιροπιαστά. Περπατώντας στα στενά 
θα ανακαλύψετε πλατείες με ταβερνάκια 
και χαριτωμένα καφέ και θα συγκινηθείτε 
από τα παλιά ελληνικά σπίτια, από τα οποία 
551 έτυχαν αναστήλωσης από το 2007, σε 
συνεργασία με την Τουρκική Επιστημονική 
Ακαδημία και την Αρχιτεκτονική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Γιλντίζ. Ο Κόντογλου ανα-
φέρει ότι η πέτρα με την οποία έχουν χτι-
στεί τα περισσότερα κτίρια και οι εκκλησιές 
απεκαλείτο από τους ντόπιους σαρμουσα-
κόπετρα και προέρχεται από ένα μέρος που 
οι Τούρκοι ονομάζουν Σαρμουσάκ, δηλαδή 
Σκόρδο. Ο περίπατος θα σας φέρει στην 
παλιά εκκλησία του Ταξιάρχη, στα ερείπια 
της εκκλησίας της Κάτω Παναγιάς, του Αϊ-
Γιάννη και της Βιβλιοθήκης. Και αν ζητήσετε 
να δροσιστείτε στα καθαρά νερά, θα πάτε 
στον όρμο Πατερίτσα για μπάνιο με φόντο 
τα ερείπια των μοναστηριών των αγίων 
Γεωργίου και Φεγγάριου. 

Το παλιό καφενείο
Στην προκυμαία του νησιού ξεχωρίζει το 
παλιό κτίριο του καφενείου. Χτισμένο από 
πέτρα σε στυλ παραδοσιακής αρχιτεκτονι-
κής, ανήκει στους κλασικούς καφενέδες. Στο 
εσωτερικό διατηρεί τους παλιούς μεγάλους 
καθρέφτες που συνηθίζονται στα ιστορικά 
καφενεία και τα παλιά τραπεζάκια με το μάρ-
μαρο. Το πρωί οι κάτοικοι του νησιού θα 
περάσουν για το απαραίτητο τσάι και την 
κουβεντούλα, ενώ κατά το μεσημεράκι θα 
προστεθούν στην παρέα οι ψαράδες που 
μαζί με έναν καφέ θα μπαλώσουν τα δίχτυα. 
Λίγο αργότερα φανατικοί θαμώνες δεν θα 
διστάσουν έναν μεσημεριανό υπνάκο στους 
καναπέδες, με το αεράκι να δροσίζει μέσα 
από τα ανοιχτά μεγάλα παράθυρα, ενώ τα 
απογεύματα τσάι ή καφές ταιριάζει ωραία 
με τους ναργιλέδες που βγαίνουν πια στα 
τραπεζάκια μπροστά στην προκυμαία ή 
στην είσοδο του καφενέ. 

Ο εγκαταλειμμένος Ταξιάρχης
Από τα σημαντικότερα μνημεία του νησιού, 
η βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Νικολάου 
είναι γνωστή ως Ταξιάρχης και χτίστηκε το 
1873, ενώ τη χαριστική βολή στις καταστρο-
φές που υπέστη την έδωσε ο σεισμός του 
1924. Η εκκλησία είναι εγκαταλειμμένη και 
δεν είναι επισκέψιμη. Επιπλέον είναι επι-
κίνδυνο να καταρρεύσει, γι΄ αυτό και δεν 
επιτρέπεται η είσοδος, από τα παράθυρα 
όμως θα καταφέρετε να δείτε να αχνοφαί-
νονται μερικές από τις παλιές αγιογραφίες 
της. Μία από αυτές είναι φτιαγμένη από 
δέρμα ψαριού και απεικονίζει τον Χριστό, 
τον Αγγελο του Θανάτου και τέσσερις αγίους 
να διαβάζουν την Αγία Γραφή. 

Η εκκλησία του Αϊ-Γιάννη
Την περίοδο του Πατριάρχη Θεοδοσίου 
η εκκλησία του Αϊ-Γιάννη υπαγόταν στο 
Φανάρι της Κωνσταντινούπολης. Ο,τι έμεινε 
σήμερα είναι το παρεκκλήσι μαζί με κάποιες 
αγιογραφίες. Η κύρια εκκλησία βρισκόταν 
βορειοδυτικά, ενώ η Βιβλιοθήκη του μονα-
στηριού, που ξεκίνησε στα 1835, ήταν διά-
σημη όχι μόνο για τα θεολογικά βιβλία αλλά 
και για τα νομικά εκκλησιαστικά συγγράμ-
ματα του 17ου και του 18ου αιώνα. Μετά 
την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1924 το 
παρεκκλήσι εγκαταλείφθηκε. Σήμερα βρί-
σκεται πλήρως αναστηλωμένο στεγάζοντας 
τη Βιβλιοθήκη. Αναστηλωμένος είναι και ο 
ανεμόμυλος, ο οποίος τα παλιά τα χρόνια 
εξυπηρετούσε τις ανάγκες του μοναστη-
ριού σε αλεύρι. Οι αναστηλώσεις έγιναν 
με τη συνδρομή του Ιδρύματος Ραχμί Κοτς, 
το οποίο εγκαινίασε τη Βιβλιοθήκη στις 7 
Αυγούστου 2007 δίνοντάς της τιμητικά το 
όνομα του πρέσβη Νεσντέτ Κεντ και της 
συζύγου του Σεβίμ. Ο πρέσβης, γνωστός και 
για την αγάπη του στα βιβλία, χάνοντας την 
όρασή του σε μεγάλη ηλικία, είχε πει: «Δεν 
με πειράζει που δεν μπορώ να δω αλλά που 
δεν μπορώ να διαβάσω», ενώ ο γιος του 
δώρισε 1.300 βιβλία. Στον ίδιο χώρο λει-
τουργεί και ένα κομψό καφέ.

Μοσχονήσι: τα ζουμπούλια μυρίζουν ακόμη
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ΥλικΑ (γιΑ 4 meριδΕΣ)
 ª 20 γερά αλλά όχι πολύ χοντρά φύλλα από λάχανο ζεματισμένο για 20 λεπτά και 

«ξεφυλλισμένο» + λίγα επιπλέον για τον πάτο της κατσαρόλας
 ª 3 κούπες άσπρο ρύζι (Καρολίνα, νυχάκι κ.λπ.), πλυμένο και στραγγισμένο
 ª 1 κιλό κιμάς, ανάμεικτος (χοιρινή σπάλα - μοσχαρίσια ελιά)
 ª 2 κρεμμύδια ξερά, πολύ ψιλοκομμένα
 ª 1 πιπεριά κόκκινη, πολύ ψιλοκομμένη
 ª 1/2 κουτ. γλυκού ρίγανη ξερή
 ª 1 κουτ. γλυκού κόκκινο γλυκό πιπέρι (ή καυτερό, αν προτιμάμε)
 ª 150 ml ελαιόλαδο
 ª αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

διΑδικΑΣιΑ
 ª Σε μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το μισό ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το 

κρεμμύδι και την πιπεριά για περίπου 2 - 3 λεπτά. Προσθέτουμε το ρύζι και τον κιμά και 
τσιγαρίζουμε για περίπου 10 λεπτά, ανακατεύοντας καλά, μέχρι να πάρει χρώμα ο κιμάς. 
Προσθέτουμε αλάτι, τα πιπέρια και τη ρίγανη. Αποσύρουμε το τηγάνι από τη φωτιά και 
αφήνουμε λίγο τη γέμιση να κρυώσει. 

 ª Απλώνουμε τα φύλλα του λάχανου σε πάγκο εργασίας και αφαιρούμε τα κοτσάνια 
που είναι σκληρά. Σε κάθε φύλλο βάζουμε από 1 κουτ. της σούπας γέμιση και τυλίγουμε, 
γυρίζοντας τις άκρες προς τα μέσα. Προσέχουμε να μη σφίξουμε πολύ το ρολάκι, γιατί το 
ρύζι θα διογκωθεί στο μαγείρεμα και μπορεί να σκίσει το φύλλο. Επαναλαμβάνουμε τη 
διαδικασία μέχρι να τελειώσουν τα υλικά. Στρώνουμε μια πλατιά κατσαρόλα με μερικά 
φύλλα λάχανο και βάζουμε τους σαρμάδες κυκλικά και κοντά τον έναν με τον άλλο. Περι-
χύνουμε τους σαρμάδες με το υπόλοιπο ελαιόλαδο και 2 νεροπότηρα ζεστό νερό και 
τους καλύπτουμε με ένα βαρύ πιάτο -γυρισμένο ανάποδα-, για να τους συγκρατεί στη 
θέση τους ώστε να μην ανοίξουν κατά το βράσιμο. 

 ª Βάζουμε την κατσαρόλα στο μάτι της κουζίνας και μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά 
για περίπου 1 ώρα, μέχρι να πιουν οι σαρμάδες τα υγρά και να μαλακώσουν.

Άρωμα Κουζίνας
Σαρμάδες με τσιγαριαστό κιμά 
και ρύζι

SUDOKU

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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Ένας μεθυσμένος σε ένα μπαρ ρωτά τον 
σερβιτόρο: 
-Ρε φιλάρα, εκείνο εκεί το μαύρο τι είναι; 
Ηχείο, του απαντά ο σερβιτόρος. 
-Σιγά ρε φίλε μην είναι και η Μυτιλήνη!

Αν δεν ήμουν ερωτευμένη με άλλους 
δύο,όλη μέρα για σένα θα έκλαιγα. ΑΧΑ-
ΡΙΣΤΕ

- Πόσο πάει το κούρεμα; 
- 10 το ανδρικό, 5 το παιδικό. 
- Ωραία, το παιδικό. 
- Μα εσύ είσαι σαραντάρης! 
- Ναι, αλλά μου’ χουν πει ότι έχω baby face.

Χαζεύοντας σήμερα στις βιτρίνες βλέπω: 
Πουκάμισα: 2 ευρώ. 
Παντελόνια: 3 ευρώ. 
Κουστούμια: 8 ευρώ. 
Μπουφάν: 4 ευρώ. 
Τρελάθηκα από την χαρά μου! 
Μπήκα μέσα και ήταν καθαριστήριο...

Η γυναίκα θέλει να χωρίσει από τον άντρα 
της και είναι έτοιμη να του το πει: 
- Νίκο, σου έχω ένα δυσάρεστο νέο... 
- Τί Αναστασία μου; Εγώ πάλι έχω να σου 

πω ένα πολύ ευχάριστο νέο! 
- Ξεκίνα εσύ πρώτος... 
- Κέρδισα στο λαχείο 1.000.000 ευρώ!!! 
Σειρά σου τώρα. Ποιο είναι το δυσάρε-
στο νέο; 
- Άστα να πάνε... Έκαψα τα γεμιστά!

ΑΚΟΥ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΕΜΕΝΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ 
ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΩ.ΠΟΙΟΝ;ΕΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΑΝΩ 
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΣΤ ΣΑΛΑΜΙ-ΚΑΣΕΡΙ ΤΗΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ.ΑΠΟ ΜΕΤΡΙΟΦΡΩΣΥΝΗ ΔΕ 
ΓΕΜΙΣΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΑΤΟΥΑΖΙΑ.

- Έλα, ξύπνα! Είναι ώρα να πας στο σχο-
λείο. Θα αργήσεις. 
- Δε θέλω να πάω. 
- Μα πρέπει. Μην κάνεις σα μωρό. 
- Δε θέλω σου λέω. Όλοι με κοροιδεύουν 
εκεί πέρα. 
- Α, μα επιτέλους σήκω! Ένας δάσκαλος 
πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα!

- Από τότε που άρχισα να παίζω στο χρη-
ματιστήριο, τα βράδια κοιμάμαι σαν μωρό 
παιδί! 
- Έλα ρε! 
- Σοβαρά σου μιλάω! 
- Και γιατί αυτό; 
Κάθε μία ώρα ξυπνάω και κλαίω!

FUN

κριΟΣ
Η περίοδος αυτή βοηθά να δείτε μέσα από 
ένα διαφορετικό πρίσμα τα προβλήματα και 
σας φέρνει σε επαφή με ανθρώπους που 
έχουν ειδικές γνώσεις στην επίλυσή τους. 
Θα νιώσετε αυξημένες τάσεις φυγής και η 
ανάγκη σας να βρεθείτε μακριά από μέρη 
που σας καταπιέζουν θα χαρακτηρίζουν 
αυτή την εποχή. Αφήστε τον εαυτό σας ελεύ-
θερο.

ΤΑΥρΟΣ
Μην κρίνετε αυστηρά τους άλλους και μην 
είστε αυταρχικοί. Πείσματα και βίαιες αντι-
δράσεις δεν ωφελούν σε τίποτα. Η φιλο-
σοφία σας έχει πολύ καλά και προοδευ-
τικά στοιχεία αλλά υστερεί σε ζεστασιά. 
Δεχθείτε συμβουλές από αξιόλογα άτομα 
και προβάλλετε τα προσόντα σας για να 
δεχθείτε την επιδοκιμασία του περιβάλλο-
ντός σας.

διδΥμΟι
Τις επόμενες μέρες ένα άτομο από τον επαγ-
γελματικό σας χώρο θα σας πλησιάσει με 
σκοπό να μοιραστεί μαζί σας τα μελλοντικά 
του σχέδια και στόχους. Η εκμυστήρευση 
αυτή θα είναι πέρα για πέρα αληθινή. Βλέ-
πει σε εσάς κάποια χαρακτηριστικά που σας 
κάνουν τον ιδανικό σύμμαχο για την επί-
τευξη του στόχου του. 

κΑρκιΝΟΣ
Η ορμητική σας διάθεση 
σας ανοίγει καινούρ-
γιους δρόμους. Ταξίδια, 
σπουδές, συμβόλαια 
και επαφές με άτομα 
που ζουν μακριά σας 
απασχολούν. Βέβαια τα 
προβλήματα που αφο-
ρούν την προσωπική σας 
και την επαγγελματική σας 
ζωή, δεν λείπουν. Προσέξτε 
την εργασία σας και αποφύγετε 
κάποιες αντιθέσεις με ανθρώπους του άμε-
σου περιβάλλοντός σας.

λΕΩΝ
Μπορεί να μη διανύετε την καλύτερη 
εποχή σας, όμως τα πράγματα δεν είναι 
τόσο άσχημα όσο θέλετε να τα εμφανίζετε. 
Το πρόβλημά σας το ξέρετε. Είναι οικονο-
μικό. Ήταν αναμενόμενο, καθώς ξέρατε 
ότι κάποια μέρα τα πράγματα θα έπαιρναν 
την τωρινή μορφή τους. Το γνωρίζατε πολύ 
καλά με το πολύ δυνατό ένστικτο που έχετε, 
αλλά και από τα μηνύματα που παίρνατε. 
Γι αυτό και τώρα μην ανησυχείτε διότι δεν 
μπορεί να εμπλακείτε σε περιπέτειες και-
νούριες.

πΑρΘΕΝΟΣ
Το ξεκίνημα αυτής της περιόδου σας βρί-
σκει μοιρασμένους σε δύο διαφορετικούς 
προσανατολισμούς. Ο ένας σχετίζεται με τις 
καθημερινές συναλλαγές σας, ο άλλος όμως 
συνδέεται με πολύ ιδιαίτερα ζητήματά σας, 
που μπορεί να αφορούν την ιδιωτική σας 
ζωή, την οικογενειακή σας ή και τις περιου-
σιακές υποθέσεις σας. 

ΖΥγΟΣ
Πατήστε πόδι εκεί που σας παίρνει. Μη 
διστάσετε να διεκδικήσετε αυτά που σας 
ανήκουν. Προσέξτε ποιες είναι οι προτε-
ραιότητές σας και ισχυροποιήστε αυτό 
που θέλετε. Η εβδομάδα αυτή σας ευνοεί. 
Πολλή κίνηση, δουλειά και υπερένταση 
όμως για τους περισσότερους από εσάς. 
Φροντίστε να είστε ήρεμοι, διαυγείς και υγι-
είς για να επωφεληθείτε από τις ευκαιρίες 
που θα υπάρξουν για να επεκτείνετε την κοι-
νωνική σας δραστηριότητα και τα επαγγελ-
ματικά σας σχέδια.

ΣκΟρπιΟΣ
Τα χρήματα που ξοδεύετε σήμερα, για μια 
κοινωνική υποχρέωσή σας, μάλλον… δεν 
πιάνουν τόπο. Μην αποθαρρύνεστε από 
δυσκολίες και εμπόδια και συνεχίστε τις 
προσπάθειές σας, για οριστική επίλυση των 
επαγγελματικών και οικογενειακών σας προ-
βλημάτων. Η υγεία και η φυσική αντοχή σας 
βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα. Πολύ καλές 
και αποδοτικές οι σχέσεις σας στη δουλειά.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Είστε καταπληκτικοί στις δημόσιες σχέσεις 
και έξοχοι στην προσπάθεια να αυτοπρο-
βληθείτε... και μάλιστα χαριτωμένα. Η περί-
οδος είναι η καλύτερη για να διαπιστώσετε 

τις ικανότητές σας που θα σας γεμί-
σουν αυτοπεποίθηση. Χρειάζε-

ται όμως να δουλέψετε πιο 
σκληρά για να πετύχετε 

τους στόχους σας. Μην 
αδρανήσετε.

ΑιγΟκΕρΩΣ
Πρέπει να φανείτε 
προσεκτικοί στις επι-

λογές και στις αποφά-
σεις σας γιατί αυτές είναι 

που καθορίζουν και την 
πορεία της ζωής σας. Κοι-

τάξτε πίσω στο παρελθόν και 
προσπαθήστε να διορθώσετε το μέλλον. 
Στο χώρο της εργασίας σας, η στάση σας και 
η θετικότητά σας, σας κάνει να απολαμβά-
νετε την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση 
από άτομα κύρους. Οι ευθύνες είναι πολλές 
αλλά πολύ αποδοτικές.

ΥδρΟΧΟΟΣ
Κάποια απρόοπτα γεγονότα επηρεάζουν 
αρκετά την ψυχολογική σας κατάσταση. 
Πρέπει να σκεφτείτε σοβαρά τι ακριβώς 
χρειάζεστε αυτή την εποχή. Μεγάλη προ-
σοχή στον επαγγελματικό σας χώρο. Θα 
πρέπει να υπολογίσετε τις κινήσεις σας, 
καθώς τίποτα δε σας χαρίζεται και αν κάτι 
πάει στραβά, θα έχει αργότερα δυσάρεστες 
συνέπειες.

ιΧΘΕιΣ
Είναι πιθανό να κάνετε στροφή στην 
καριέρα σας, κάτι που θα απομακρύνει την 
αβεβαιότητα και την πλήξη. Αυτό μπορεί να 
οφείλεται είτε σε δική σας πρωτοβουλία ή 
σε απόφαση των ανωτέρων σας. Η αλλαγή 
όμως θα σας κάνει να εξελιχθείτε προς το 
καλύτερο. Αποδεχτείτε τη χωρίς άγχος.

ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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Χρειάστηκε να περάσουν 
15 ακριβώς χρόνια για τη 
διοργάνωση του 8ου Διεθνούς 
Συμποσίου για την αρχαία 
Μακεδονία που οριοθετείται 
θεματικά εκεί όπου... έληξε το 
προηγούμενο. Στον θάνατο 
του Φιλίππου Β .́ Και από το 
«Η Μακεδονία από την Εποχή 
του Σιδήρου έως το θάνατο 
του Φιλίππου Β »́ του 7ου 
επεισοδιακού συνεδρίου, το 8ο 
συνέδριο που αρχίζει σήμερα 
έχει θέμα «H Μακεδονία από 
τον θάνατο του Φιλίππου Β΄ έως 
την άνοδο του Αυγούστου στην 
εξουσία»

Η 
επιτυχία της πρώτης αυτής 
συνάντησης (με τη συμμε-
τοχή κορυφαίων ονομάτων 
της διεθνούς επιστημονικής 

κοινότητας) καθιέρωσε το διεθνές ε-
πιστημονικό συνέδριο και αποφασί-
στηκε η ανά τακτά (όχι ομως ορισμέ-
να) χρονικά διαστήματα διοργάνωσή 
του. Ακολούθησαν: το Β΄ Συμπόσιο το 
1973, το Γ΄ το 1977, το Δ́  το 1983, το Ε΄ 
το 1989, το ΣΤ΄ το 1996 (με 145 ανα-
κοινώσεις συνέδρων απ΄ όλο τον κό-
σμο) και το Ζ’ Συμπόσιο (από τις 14 έ-
ως τις 18 Οκτωβρίου του 2002-και εν 
μέσω των δύο κύκλων των αυτοδιοι-
κητικών εκλογών της εποχής) με γενι-
κό θέμα «Η Μακεδονία από την Εποχή 
του Σιδήρου έως τον θάνατο του Φι-
λίππου Β»́.
«Με τις κατακτήσεις του Αλέξανδρου 
ανοίγει μία νέα ιστορική περίοδος για 
όλο τον αρχαίο κόσμο, ενώ η Ναυμαχία 
του Ακτίου και η ολοκληρωτική ήττα 
του Αντωνίου και της Κλεοπάτρας θα 

φέρουν στην εξουσία τον Αύγουστο, 
ο οποίος θα κυβερνήσει ολόκληρη τη 
ρωμαϊκή επικράτεια και θα σηματοδο-
τήσει τη μετατροπή του ρωμαϊκού κρά-
τους σε μια de facto μοναρχία» σημει-
ώνουν οι διοργανωτές.
Το συνέδριο, που ξεκινά απόψε στην 
αίθουσα τελετών του ΑΠΘ, διοργανώ-
νεται υπό την αιγίδα του Προέδρου 
της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλό-
πουλου.
Από τους «σταρ» της διοργάνω-
σης θα είναι στην εναρκτήρια συνε-
δρία ο Βρετανός ελληνιστής ιστορι-
κός -καθηγητής στο πανεπιστήμιο της 
Οξφόρδης Robin Lane Fox- «ειδικευ-
μένος στη μελέτη του «φαινομένου» 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου (Το 2004, 
ήταν ιστορικός σύμβουλος στην ται-
νία «Alexander» του Ολιβερ Στόουν). 
O καθηγητής Fox θα μιλήσει με θέμα 

τη σχέση του μακεδονικού βασιλείου 
στην εποχή του Μ. Αλεξάνδρου με την 
Ήπειρο, ενώ στη βασική εισήγηση της 
εναρκτήριας συνεδρίας οι κύριοι Α. 
Ριζάκης και Ι. Τουράτσογλου θα ανα-
φερθούν στο χρονικό της μετάβασης 
«από το μακεδονικό βασίλειο στο 
imperium Romanum».
Θα ακολουθήσουν πολυπρόσωπες 
συνεδρίες και ανακοινώσεις παλαι-
ότερων και, ήδη μελετημένων από 
τους επιστήμονες, ευρημάτων από την 
ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας 
(από τη Βεργίνα έως την προσφάτως 
πολυσυζητηθείσα Αμφίπολη) στο Διε-
θνές Πανεπιστήμιο Ελλαδας (Τετάρτη 
22 Νοεμβρίου) και στο κτίριο ΕΛΚΕ 
του ΚΕΔΕΑ του ΑΠΘ (Πέμπτη 23 - 
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου).
Τα πρακτικά και αυτού του συνεδρίου 
-όπως και των προηγουμένων επτά- 

έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί και το περι-
εχόμενό τους θα εισαχθεί σε ηλεκτρο-
νική βάση δεδομένων. Το έργο της 
ψηφιοποίησης των 7.000 σελίδων των 
πρακτικών από το Ίδρυμα Μελετών 
Χερσονήσου του Αίμου εντάχθηκε 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοι-
νωνία της Πληροφορίας», στο πλαί-
σιο του Γ΄ ΚΠΣ με στόχο τη διάχυση της 
γνώσης γύρω από την αρχαία Μακε-
δονία, τη χρήση της σύγχρονης τεχνο-
λογίας για τη διαχείριση πηγών και 
τεκμηρίων ιστορίας και πολιτισμού, 
την οργάνωση του υλικού με σύγχρο-
νες πρακτικές και βάσεις δεδομένων, 
την ενίσχυση της διεπιστημονικής 
συνεργασίας ιστορικών, αρχαιολό-
γων, φιλολόγων, εθνογράφων, αρχιτε-
κτόνων, ιστορικών τέχνης σε ζητήματα 
που αφορούν την ιστορία και τον πολι-
τισμό της αρχαίας Μακεδονίας.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«
Σε τρία περίπου  χρόνια θα γίνει επι-
σκέψιμο το μνημείο του τύμβου Κα-
στά στην Αμφίπολη. Προχωράμε ακά-
θεκτοι και με την Περιφέρεια Κεντρι-

κής Μακεδονίας και με το διασυνοριακό πρό-
γραμμα Interreg» δήλωσε στους δημοσιογρά-
φους η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Λυδία Κονιόρδου, στο περιθώριο της παρου-
σίασης της νέας περιοδικής έκθεσης του Εθνι-
κού Αρχαιολογικού Μουσείου «Αδριανός και 
Αθήνα. Συνομιλώντας με έναν ιδεατό κόσμο».
Σε ερώτηση των δημοσιογράφων αν είναι 
αρκετά τα λεφτά που θα διατεθούν («περίπου 
1,5 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια και 1,3 
εκατ. ευρώ από το διασυνοριακό», όπως είπε 
η κ. Κονιόρδου), η υπουργός τόνισε ότι «για 
να γίνει επισκέψιμος και να διαμορφωθεί ο 
χώρος φτάνουν. Βεβαίως δεν φτάνουν για τα 
πάντα» σημείωσε, τονίζοντας ότι «είναι ένα 

μνημείο πολύ σύνθετο, που χρειάζεται σταδι-
ακή αποκατάσταση και μελέτες ανάλογα με το 
τι θα προκύπτει. Είναι ένα έργο που θα παρα-
κολουθείται συνέχεια καθώς θα αποκαθίστα-
ται» συμπλήρωσε.
Όπως είπε η κ. Κονιόρδου, πρόκειται για 
«μνημείο το οποίο φαίνεται ότι έχει οικοδο-
μηθεί σε διαφορές χρονικές φάσεις», με κυρί-
αρχη αυτή της Ελληνιστικής Περιόδου, του 
4ου αιώνα π. Χ. «Βέβαια, δεν μπορεί να το πει 
κανείς με σιγουριά, πρέπει να ολοκληρωθεί 
η χρονολόγηση» συμπλήρωσε, επισημαίνο-
ντας ότι «αυτό που ήταν πολύ εντυπωσιακό 
είναι ότι έχουν ταυτοποιηθεί στη γύρω περι-
οχή ένας μεγάλος αριθμός δομικών υλικών 
που πήραν οι Ρωμαίοι και τα οποία θα επανέλ-
θουν στο μνημείο».
Όσο για το αν θα συνεχιστούν οι ανασκα-
φές του τύμβου, η κ. Κονιόρδου απάντησε 

ότι «εμείς κάνουμε απαλλοτριώσεις σε μέρη 
γύρω από τον τύμβο, έτσι ώστε να ενοποιηθεί 
ο αρχαιολογικός χώρος και να υπάρχει δυνα-
τότητα για επιπλέον ανασκαφές».

Η εξωστρέφεια 
της Λάρισας

Ο
ι αντιδραστήρες πολι-
τισμού εκτός Αθη-
νών μπορεί και να 
εκπλήσσουν. Εφτασα 

στη Λάρισα με φυσική περιέρ-
γεια και σχετική αδημονία για 
την εξωστρεφή κίνηση που επι-
χειρούσε το Λαογραφικό Ιστο-
ρικό Μουσείο, προσκαλώντας 
πλήθος ιστορικών και ερευνη-
τών, ορίζοντας ένα νέο δίκτυο 
συνέργειας ανάμεσα σε πρό-
σωπα, συλλογές, μουσεία, ιδρύ-
ματα και φορείς.
Ακούγεται εξαιρετικά φιλόδοξο, 
και πράγματι ήταν, αν αναλο-
γιστεί κανείς τα λιγοστά μέσα 
που διαθέτει το μουσείο, την 
εκκρεμή ακόμη επανέκθεση 
του ισογείου και την υποστελέ-
χωση. Αλλά στη Λάρισα έγινε 
κάτι μοναδικό. Το συνέδριο που 
απλώθηκε σε τρεις ημέρες και 
έφερε στην πόλη πάνω από 40 
ομιλητές, που ενώθηκαν με τους 
ανθρώπους της Λάρισας, γέν-
νησε νέες συνάψεις και προκά-
λεσε ζυμώσεις. Ακουσα ορισμέ-
νες εξαιρετικές ανακοινώσεις και 
δεν είναι τυχαίο ότι η έναρξη του 
συνεδρίου σηματοδοτήθηκε με 
πρωτότυπη εισήγηση του Αγγε-
λου Δεληβορριά, ο οποίος πήγε 
απευθείας στον πυρήνα και 
μίλησε για το κρατικό ενδια-
φέρον και την ιδιωτική πρωτο-
βουλία με άξονα τον παρεξηγη-
μένο πολιτισμό επί Τουρκοκρα-
τίας (που είχε επιδόσεις και στην 
αστική έκφανσή του).
Χωρίς να είναι ζητούμενο, το 
Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο 
Λάρισας, που στεγάζεται από τη 
δεκαετία του ’90 σε νέο κτίριο, 
βγήκε μπροστά με ηγετική θέση 
προκαλώντας συσπειρώσεις και 
διασταυρώσεις. «Ο σκοπός του 
συνεδρίου για άνοιγμα του μου-
σείου στον επιστημονικό κόσμο 
και ευρύτερα επιτεύχθηκε με το 
παραπάνω», λέει η Φανή Καλο-
καιρινού, διευθύντρια του μου-
σείου. «Στόχος είναι να καταστεί 
η επιστημονική αυτή συνάντηση 
θεσμός για το μουσείο, που θα 
το αναγάγει σε πεδίο γόνιμου 
επιστημονικού διαλόγου και 
αφετηρία για επιστημονική 
έρευνα και γνώση». 

με τον μ.αλέξανδρο ξεκινά συνέδριο για την 
αρχαία μακεδονία

Αμφίπολη: Σε τρία περίπου χρόνια επισκέψιμο το 
μνημείο του τύμβου Καστά
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αθλητικάαθλητικά

Ν
αι ο όμιλος ήταν πολύ δύσκολος. Μπαρ-
τσελόνα, Γιουβέντους και Σπόρτινγκ Λισα-
βόνας δεν ήταν ακριβώς οι αντίπαλοι που 
θα ήθελε ο Ολυμπιακός. Βεβαίως ήταν και 

μια πρόκληση για τους «ερυθρόλευκους» με βάση 
τα όσα είχαν καταφέρει τα τελευταία έξι χρόνια στην 
Ευρώπη. Μία πρόκληση όμως στην οποία δεν αντε-
πεξήλθε ποτέ ο Ολυμπιακός.
Οι πρωταθλητές Ελλάδος αποκλείστηκαν από την 
πέμπτη αγωνιστική κάτι το οποίο είχε να συμβεί από 
την σεζόν 2005/06! Και στο must win παι-
χνίδι οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστη-
καν ξανά κατώτεροι των περιστάσεων. 
Χωρίς σέντερ φορ, χωρίς πλάνο για 
να απειληθεί η αντίπαλη εστία ο Ολυ-
μπιακός πλήρωσε και πάλι τα ατο-
μικά λάθη των ποδοσφαιριστών του 
με αποτέλεσμα να βγει εκτός αγώνα 
από το ημίχρονο.
Ντοστ (στο 40’) και Μπρούνο Σέζαρ (στο 
43’) τελείωσαν τη νίκη και φυσικά τις ελπί-
δες του Ολυμπιακού για την τρίτη θέση. Ο Ολλανδός 
επιθετικός σκόραρε και στο 66’ ενώ ο Ολυμπιακός 
πέτυχε τουλάχιστον το γκολ της τιμής στο 86’ με τον 
Οφόε.
Ναι η Σπόρτινγκ είναι μία καλή ομάδα. Με φορ που 
πέρσι παραλίγο να κατακτήσει το χρυσό παπούτσι 
(Ντοστ), με εξτρέμ που θα πωληθεί κοντά στα 50 
εκατ. ευρώ (Ζέλσον Μάρτινς) με τον βασικό αμυ-
ντικό χαφ της Πορτογαλίας (Καρβάλιο). Ομως δεν 
είναι Γιουβέντους και πόσω μάλλον Μπαρτσελόνα. 
Και παρά το γεγονός ότι για τον Ολυμπιακό ήταν ένα 
must win παιχνίδι για να μείνει ζωντανός για το... 
ευρωπαϊκό του ταξίδι εντούτοις οι «ερυθρόλευκοι» 
για τέταρτο σερί παιχνίδι κατέβηκαν χωρίς σέντερ 
φορ.
Η Σπόρτινγκ μπορεί να μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, 
αλλά η άμυνα και κυρίως ο Ενγκελς με τον Προτό 
αντέδρασαν σωστά. Αρχικά στο 3’ όταν ο τερμα-
τοφύλακας του Ολυμπιακού έβγαλε το πλασέ του 
Ανδρέ Πίντο (μετά η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και 
ο Ντοστ την έστειλε άουτ) και στη συνέχεια στο 13’ 

ο Ενγκελς έκοψε το πλασέ του Φερνάντες (η μπάλα 
πέρασε πάνω από τα δοκάρια για να βγει κόρνερ).
Στη συνέχεια όμως ο Ολυμπιακός και την μπάλα 
πήρε στα πόδια του και σωστά έκτιζε τις επιθέσεις 
του. Ταχτσίδης, Ρομαό, Ζιλέ ήταν σε καλή μέρα και 
«ακουμπούσαν» την μπάλα σε Πάρντο (κυρίως) και 
Καρσελά. Ομως ο Ολυμπιακός ήταν σα να έπαιζε με 
δέκα και όχι με ψευτοεννιάρι μιας και ο Φορτούνης 
δεν είχε ρόλο στο ματς. Οι δύο εξτρέμ κάθε φορά 
που έπαιρναν την μπάλα πήγαιναν σε επιλογές που 

δεν είχαν τύχη (ένας εναντίον τεσσάρων και 
σέντρες σε άδεια περιοχή) με αποτέλεσμα 

ο Ολυμπιακός να μην μπορεί ν’ απειλή-
σει την εστία της Σπόρτινγκ.
Εύκολο πρώτο γκολ, δώρο το δεύτερο
Κι εκεί που ο Ολυμπιακός είχε φέρει 
την κατοχή στο 50-50 έχοντας μηδε-
νίσει τις απειλές προς την εστία του 

ήρθε μια αδράνεια στην άμυνα. Ηταν 
αρκετή για παίκτες όπως ο Ζέλσον Μάρ-

τινς και ο Ντοστ για να κάνουν την ζημιά. 
Ταχτσίδης και Κούτρης δεν μπόρεσαν να κόψουν 
τον Φερνάντες ο Μάρτινς έβγαλε την σέντρα και ο 
Ντοστ άφησε πίσω του τον Μποτία για να κάνει το 
1-0 στο 40’.
Σα να μην έφτανε αυτό για τον Ολυμπιακό ήρθε και 
το μεγάλο λάθος του Κούτρη στο 43’ για να χαρίσει 
ένα εύκολο γκολ στον Μπρούνο Σέζαρ για το 2-0 
το οποίο ήταν και καταδικαστικό για την ευρωπα-
ϊκή συνέχεια των «ερυθρολεύκων».
Ο Ολυμπιακός έψαχνε τρία γκολ για την ανατροπή 
και με την εικόνα που παρουσίαζε δεν φαινόταν 
ότι μπορεί να το καταφέρει. Και προφανώς δεν 
έγινε μιας και το ματς στο δεύτερο ημίχρονο είχε 
διαδικαστικό χαρακτήρα. Η αλλαγή του Καρσελά 
με τον Σεμπά δεν άλλαξε κάτι, ούτε αυτή του Φορ-
τούνη με τον Τζούρτζεβιτς.
Η Σπόρτινγκ πέτυχε και τρίτο γκολ ξανά με τον 
Ντοστ (66’) ο οποίος νίκησε στον αέρα τον Μποτία 
(και στις δύο μονομαχίες βγήκε νικητής ο Ολλαν-
δός) και ο Ολυμπιακός το μόνο που κατάφερε ήταν 
να πετύχει το γκολ της τιμής με τον Οφόε στο 86’.

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η Ευρωπαϊκή περιπέτεια (ουσιαστικά) ολοκληρώθηκε για τον Ολυμπιακό στο τρίλεπτο (40’-43’) που 
δέχτηκε δύο γκολ, καθώς ως τότε το πάλεψε. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν παθητικό ρόλο σε ματς-τελικό 
και το 3-1 από τη Σπόρτινγκ, κάνει το παιχνίδι με την Γιουβέντους μόνο αναμέτρηση γοήτρου.

Αντίο με... κάτω τα χέρια
Πολύ σκληρή για να πεθάνει; Είναι. Εφτάψυχη με τόσους τραυματι-
σμούς; Είναι κι από αυτό. Η ΑΕΚ βρήκε τρόπο να επιστρέψει σ’ ένα παι-
χνίδι που όχι μόνο φαινόταν χαμένο αλλά φάνταζε και... καταστροφικό. 
Μέχρι το 26’ η Ριέκα είχε πετύχει δύο γκολ (με τον Γκοργκόν στο 8’ και 

στο 26’) είχε δύο δοκάρια (Ζούπαριτς 16’, Γκοργκόν 20΄) και χαμένο τετ-α-τετ. 
Οποιος δεν πίστευε τέτοιο ξεκίνημα, προφανώς και δεν θα πίστευε για κάποια 
νέα ανατροπή!
Η ΑΕΚ έσωσε το ματς, δεν ολοκλήρωσε όμως την δουλειά με αποτέλεσμα να 
πηγαίνει στην Βιέννη που κόντρα στην Αούστρια θα κριθούν όλα. Εκεί όμως 
θα ψάχνει δύο αποτελέσματα...
Η αλήθεια είναι ότι ουδείς περίμενε ένα τέτοιο ξεκίνημα από την ΑΕΚ. Πιθα-
νότατα ούτε οι παίκτες της Ριέκα θα πίστευαν ότι στο 26’ θα είχαν πετύχει 
δύο γκολ, θα είχαν δοκάρια κι ένα χαμένο τετ-α-τετ. Παίκτες, προπονητής και 
κόσμος είχαν σοκαριστεί από την εικόνα της «Ενωσης» που αιφνιδιάστηκε 
(μετά από καιρό) από στατική φάση. Στο 8’ ο Γκοργκόν με δεύτερη κεφαλιά 
(μετά την πρώτη του Ακόστι σε κόρνερ) άνοιξε το σκορ και στο 16’ πάλι από 
κόρνερ η κεφαλιά του Ζούπαριτς σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.
Τίποτα δεν έδειχνε ικανό να αφυπνίσει την ΑΕΚ. Στο 20’ ο Γκοργκόν είχε ξανά 
δοκάρι και στο 26’ εκμεταλλεύτηκε την κεφαλιά του Βράνιες και την αδράνεια 
των Τσιγκρίνσκι, Γκάλο για να κάνει το 0-2!
Το... ηλεκτροσόκ που χρειαζόταν η ΑΕΚ άκουγε στο όνομα Μάρκο Λιβάια. Ο 
Μανόλο Χιμένεθ δεν περίμενε το ημίχρονο για να κάνει διορθωτικές κινήσεις. 
Γκάλο έξω, Λιβάια μέσα και 4-2-3-1 από 3-5-2 που ξεκίνησε το ματς.
Αλλο να πας στ’ αποδυτήρια με 0-2 και θλιβερή εικόνα κι άλλο με 1-2. Και η 
ΑΕΚ βρήκε γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου. Ο Χριστοδουλό-
πουλος εκτέλεσε δυνατά το φάουλ ο Πρσκάλο απομάκρυνε, ο Μπακάκης με 
ωραία σέντρα έφερε την μπάλα στην μικρή περιοχή κι εκεί με προβολή ο Αρα-
ούχο μείωσε για την ΑΕΚ.
Προφανώς και το momentum ήταν υπέρ της Ενωσης μετά την 15λεπτη δια-
κοπή. Και με φουλ ένταση και τις μηχανές στο... τέρμα η ΑΕΚ βρήκε το γκολ της 
ισοφάρισης πολύ γρήγορα. Από στατική φάση εκμεταλλεύτηκε την κακή απο-
μάκρυνση του Πρσκάλο και ο Χριστοδουλόπουλος με κεφαλιά σε κενή εστία 
έκανε το 2-2.
Σ’ εκείνο ακριβώς το σημείο η «Ενωση» κόλλησε στα σχοινιά την Ριέκα. Μέσα 
σε επτά λεπτά έβγαλε τρεις καθαρές φάσεις για γκολ! Στο 61’ ο Αραούχο σκό-
ραρε αλλά σωστά ακυρώθηκε ως επιθετικό φάουλ, στο 64’ ο Λιβάια έβγαλε 
την πάσα αλλά ο Αραούχο ήταν οφσάιντ και στο 65’ Αραούχο και Λιβάια 
συνεργάστηκαν αλλά η τελική πάσα ήταν λίγο πιο δυνατή από τον Κροάτη.
Ομως η ένταση... κόπασε στη συνέχεια. Λογικό. Η ΑΕΚ των τόσων απουσιών 
δεν μπορούσε να συνεχίσει σε αυτό το ρυθμό. Ναι μεν είχε την κατοχή της 
μπάλας, μπορεί ο Ανέστης να είχε ένα ξεκούραστο δεύτερο ημίχρονο, ταυτό-
χρονα όμως η «Ενωση» δεν μπορούσε να βρει νέους τρόπους για να πετύχει 
το γκολ της νίκης και της πρόκρισης.
Η υπομονή και κυρίως η επιμονή της ΑΕΚ όμως μέχρι το τέλος για να βρει 
ένα γκολ της έβγαλαν φάση. Πατίτο, Λόπες και Αραούχο συνεργάστηκαν 
άψογα στο 89’. Η μπάλα στρώθηκε στον Αργεντίνο του οποίου το πρώτο σουτ 
κόντραρε αλλά πήρε το ριμπάουντ βρέθηκε στη μικρή περιοχή αλλά το πλασέ 
του σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

αεκ - ριέκα 2-2

Έβγαλε ψυχή, μπορεί να 
προκριθεί
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Ο 
ΠΑΟΚ έκανε το «έξι 
στα έξι», έπιασε την 
ΑΕΚ στην κορυφή, έ-
βγαλε από πάνω του 

δίχως την παραμικρή απώλεια 
τη… θηλιά των επτά αγώνων 
χωρίς κόσμο στο γήπεδο του 
και μπορεί να κοιτάει με αισιο-
δοξία το μέλλον του στο πρω-
τάθλημα. Όλα αυτά απέναντι σ’ 
έναν πολύ καλό Ατρόμητο, που 
κατάφερε να προηγηθεί στην ά-
δεια Τούμπα, να βάλει δύσκο-
λα στους «ασπρόμαυρους», που 
είχαν την υπεροχή και κατόρθω-
σαν να φτάσουν στην ανατροπή 
με τα γκολ του Βιεϊρίνια και του 
Κάμπος.
Μια μεγάλη έκπληξη επιφύ-
λασσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου 
στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, αφού 
άφησε εκτός βασικών επιλογών 
τον πρώτο του σκόρερ, Αλεξά-
νταρ Πρίγιοβιτς, ο οποίος επέ-
στρεψε την Παρασκευή στις 
προπονήσεις της ομάδας.
Στην ενδεκάδα επίσης επέστρεψε 
ο Χοσέ Κανιάς, δίπλα στον Τσίμι-
ροτ, ενώ στο αριστερό άκρο της 
άμυνας τοποθετήθηκε ο Αντρέ 
Βιεϊρίνια, με τον Λέοβατς να 
μένει εκτός αποστολής.
Από την άλλη πλευρά ο Νταμίρ 
Κάναντι παρέταξε έναν Ατρό-
μητο χωρίς πέντε βασικούς 
ποδοσφαιριστές του (Ουάρ-
ντα, Γιαννούλη, Χατζηισαΐα, 
Μανούσο Οριόλ) και δε δίστασε 
να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα 
των φιλοξενούμενων το νεαρό 
Στρούγγη που μόλις το Σάββατο 
υπέγραψε το πρώτο του επαγ-
γελματικό συμβόλαιο!
Ο Τζάλμα Κάμπος μπήκε με 
πολλά κέφια στο χορτάρι και 
από τα δικά του πόδια δημιουρ-
γήθηκαν οι πρώτες δυο καλές 
στιγμές του ΠΑΟΚ στο 4’ (με το 
Μάτος) και στο 7’ (με το Κρέσπο) 
χωρίς πάντως να νικηθεί ο Γιαν-
νιώτης.
Ο ΠΑΟΚ μπορεί να είχε τον 
έλεγχο του αγώνα, ωστόσο 
ο Ατρόμητος ήταν αυτός που 
άνοιξε το σκορ στο 22ο λεπτό, 
με τον νεαρό Στρούγγη να νικάει 
στον αέρα τον Κουλούρη, μετά 
την εκτέλεση φάουλ του Ούμπι-

δες, στέλνοντας με κεφαλιά την 
μπάλα στα δίχτυα του Ρέι.
Η αντίδραση του «Δικεφάλου» 
ήρθε αφού πρώτα ο βοηθός 
Στρούγγης «έκοψε», κακώς, τον 
Ντιγκινί που έβγαινε μόνος με 
το Ρέι, με τον Ελ Καντουρί να 
αστοχεί σε σουτ εξ επαφής  με το 
Γιαννιώτη (34’), που ένα λεπτό 
αργότερα απομάκρυνε την επι-
κίνδυνη σέντρα-σουτ του Βιεϊ-
ρίνια.
Ο Ατρόμητος έφτασε κοντά στο 
δεύτερο γκολ, αλλά ο Ούμπι-
δες δε σημάδεψε σωστά, μετά 
το γύρισμα του Ντιγκινί (41’) 
με τον ΠΑΟΚ να ισοφαρίζει με 
το εύστοχο χτύπημα πέναλτι 
του Βιεϊρίνια στις καθυστερή-
σεις του ημιχρόνου. Ένα πέναλτι 
που κέρδισε ο Μακ από τον 
Στρούγγη στην προσπάθεια του 
νεαρού αμυντικού να απομα-
κρύνει την μπάλα σε κόρνερ.
Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε 
στο β’ μέρος. Όπως και στο 
πρώτο ημίχρονο έτσι και στο 
δεύτερο, ο ΠΑΟΚ είχε τον 
έλεγχο και ο Ατρόμητος ανα-
ζητούσε την κόντρα επίθεση, 
κυρίως με τον ταχύτατο Ντιγκινί.
Ένα σουτ του Ελ Καντουρί (59’) 
που απομάκρυνε ο Γιαννιώτης 
ήταν η μοναδική καλή στιγμή 
των παικτών του «Δικεφάλου» 
στα πρώτα είκοσι λεπτά του β’ 
μέρους, μέχρι την στιγμή που ο 
Λουτσέσκου επιστράτευσε τον 
Πρίγιοβιτς και τον πέρασε στο 
παιχνίδι στη θέση του Τσίμιροτ 
για να κάνει τον ΠΑΟΚ πιο επι-
θετικό, αλλά και ευάλωτο στη 
μεσαία γραμμή του.
Ο Ρισβάνης ήταν αυτός που 
έσωσε τον Ατρόμητο στο 69ο 
λεπτό απομακρύνοντας πάνω 
στη γραμμή την κεφαλιά του 
Μάτος, αλλά δύο λεπτά αργό-
τερα ο Κάμπος (και με την 
κόντρα πάνω στον Ούμπιδες να 
τον ευνοεί) έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα του Γιαννιώτη κάνο-
ντας το 2-1 για τον ΠΑΟΚ. 
Ο Ατρόμητος στο 80’ απείλησε 
με το σουτ του Κιβρακίδη και 
πίεσε τους γηπεδούχους στο 
τελευταίο δεκάλεπτο χωρίς να 
καταφέρει να φτάσει στο γκολ. 

παοκ - ατρόμητος 2-1
Στην κορυφή με... ζόρια!

Ο Παναθηναϊκός κρατούσε τη νίκη με το 
γκολ του Μολέδο ως το 95’! Στην τελευταία 
φάση του ματς ο Λιβάγια σκόραρε και η ΑΕΚ 
με το 1-1 της Λεωφόρου ξαναπάτησε στην 
κορυφή!

Τ
ους έντεκα που πήραν την νίκη στο παιχνίδι με 
τον Ολυμπιακό συνδυάζοντας το «τρίποντο» 
με πολύ καλή εμφάνιση στο μεγαλύτερο δι-
άστημα του αγώνα, εμπιστεύθηκε ο Μαρίνος 

Ουζουνίδης και κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Βλαχοδήμος ξε-
κίνησε κάτω από τα δοκάρια. Αριστερό μπακ ο Χουλτ, 
δεξί ο Κουλιμπαλί και ο Μολέδο με τον Κολοβέτσιο 
στο κέντρο της άμυνας. Σιλά και Κουρμπέλης τα αμυ-
ντικά χαφ. Αριστερό ο Λουντ, δεξί ο Βιγιαφάνιες, ο 
Χίλιεμαρκ σε ελεύθερο ρόλο και στην κορυφή του 4-
4-1-1 ο Μολίνς.
Στον αντίποδα, ο Μανόλο Χιμένεθ έκανε την έκπληξη 
και άφησε στον πάγκο έναν από τους βασικότατους 
συντελεστές της φετινής εξαιρετικής πορείας της 
ΑΕΚ, τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, προτιμώντας 
έναν πρώην «πράσινο» τον Βίκτωρα Κλωναρίδη. Σε 
διάταξη 3-5-2 ο Ανέστης υπερασπίστηκε την εστία 
της «Ένωσης». Βράνιες, Λαμπρόπουλος και Μπακά-
κης η τριάδα των στόπερ. Αριστερό μπακ-χαφ 
ο Λόπες και δεξί ο Γκάλο. Σιμόες, Γαλανό-
πουλος οι δύο κεντρικοί μέσοι, ο Μπα-
κασέτας επιτελικός και «φουνταριστοί» 
ο Λιβάγια με τον Κλωναρίδη.

Ο νόμος του Μολέδο!
Η ΑΕΚ ήταν εκείνη που μπήκε καλύτερα 
στο παιχνίδι, κυκλοφόρησε καλύτερα 
την μπάλα στο πρώτο δεκάλεπτο και περι-
όρισε τον Παναθηναϊκό σε παθητικό ρόλο, 
έναν Παναθηναϊκό που σαν εικόνα εισόδου στο παι-
χνίδι, καμία σχέση δεν είχε με το ντέρμπι κόντρα στον 
Ολυμπιακό. Παρόλα αυτά, το «τριφύλλι» κατάφερε 
να πετύχει το απόλυτο ξεκίνημα στο ντέρμπι, βρίσκο-
ντας γκολ σχεδόν από τα αποδυτήρια! Στο 10’ ο σπε-
σιαλίστας Χίλιεμαρκ έστειλε την μπάλα με εκτέλεση 
φάουλ από τα αριστερά… συστημένη για το κεφάλι 
του Μολέδο, ο Βραζιλιάνος έμεινε αμαρκάριστος από 
το τραγική αντιμετώπιση της φάσης από τον Λαμπρό-
πουλο και με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι άνοιξε το 
σκορ για τον Παναθηναϊκό!
Ο«Μόλε» ήταν κυρίαρχος και αμυντικά μέχρι και το 
32’ όταν χτύπησε στο πρόσωπο και έγινε αναγκα-
στική αλλαγή πέντε λεπτά αργότερα με τον Κουτρου-
μπή να μπαίνει στην θέση του. Η ΑΕΚ συνέχισε να έχει 

την μπάλα στα πόδια της, είχε περισσότερη ηρεμία 
στο παιχνίδι, πολλές κερδισμένες προσωπικές μονο-
μαχίες και ξεκάθαρη ανωτερότητα απέναντι σε έναν 
παθητικό, φοβισμένο, γεμάτο λάθη και χωρίς αυτο-
πεποίθηση Παναθηναϊκό που δεν πήρε ψυχολογικά 
τα πάνω του μετά το γρήγορο γκολ.
Η «Ένωση» πήρε την μάχη του κέντρου, το man to 
man του Μπακάκη πάνω στον Βιγιαφάνιες… εξα-
φάνισε τον Αργεντινό αλλά παρά την υπεροχή της 
η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ ήταν φλύαρη επιθε-
τικά. Της έλειψε το καθαρό μυαλό στην τελική πάσα, η 
έμπνευση της στιγμής για να μπορέσει να αξιοποιήσει 
την κατοχή της μπάλας.
Η μοναδική αξιόλογη ευκαιρία των φιλοξενούμενων 
καταγράφηκε στο 25’ έπειτα από ωραία ανάπτυξη, 
σέντρα του Γκάλο από δεξιά και «τελείωμα» του Γαλα-
νόπουλου από το ύψος του πέναλτι που πέρασε λίγο 
άουτ.

Tα… μάγια του Λιβάγια έσωσαν την ΑΕΚ!
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός κατάφερε να 
ισορροπήσει το παιχνίδι στην μεσαία γραμμή και το 
ματς απέκτησε σαφώς πιο γρήγορο ρυθμό, οι χώροι 
άνοιξαν και η αλλαγή του Χιμένεθ με τον Λάζαρο 
έκανε καλύτερη την ΑΕΚ. Στο 63΄οι φιλοξενούμενοι 

έχασαν μια τεράστια ευκαιρία με τον Λιβάγια 
να στέλνει την μπάλα στην Θύρα 13 σε ένα 

φοβερό τετ-α-τετ με τον Βλαχοδήμο μετά 
το σουτ του Λάζαρου. Ο Βιγιαφάνιες 
ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή 
του, το «τριφύλλι» έκανε άψογη διαχεί-
ριση στο παιχνίδι και στο 81’ θα μπο-
ρούσε να γράψει το 2-0 με τον Μολίνς 

να αστοχεί στην μεγαλύτερη ευκαιρία 
των «πρασίνων» στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ αν 

και βρισκόταν πίσω στο σκορ, δεν κατάφερε 
να φτιάξει φάσεις στην περιοχή του Παναθηναϊκού. 
Μέχρι το 94’.
Η εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία του Παναθη-
ναϊκού πήγε… περίπατο στην κούραση, ο Χούλτ 
έκανε το τακτικό λάθος να αφήσει στην πλάτη του 
τον Λιβάγια και το σουτ του Κροάτη κατέληξε στα 
δίχτυα για το 1-1! Ο Λιβάγια ήταν λες και έκανε… 
μάγια στην μπάλα, καθώς εκείνη κόντραρε στον Σου-
ηδό μπακ του «τριφυλλιού», πήρε απίθανα φάλτσα 
και μία τροχιά την οποία δεν μπόρεσε να παρακο-
λουθήσει ο πορτιέρο του γηπεδούχων. Το γκολ του 
Λιβάγια έσωσε την ΑΕΚ, της έδωσε έναν βαθμό «χρυ-
σάφι» στην μάχη του πρωταθλήματος, σε ένα αποτέ-
λεσμα που μοιάζει σαν νίκη για τον «δικέφαλο» με 
τον τρόπο που αυτή ήρθε.

παναθηναϊκός - αεκ 1-1

Πολύ σκληρή και ξανά στην κορυφή!
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Ο Άρης βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-
0 από τον Εργοτέλη. Με αντεπίθεση 
διαρκείας στο 2ο μέρος έφυγε με 
το 3-2 από το Παγκρήτιο κι έμεινε 
μόνος πρώτος. Δικαιολογημένα τα 
παράπονα των γηπεδούχων για το 3ο 
γκολ ως οφσάιντ!

 

Θ
έαμα και συγκινήσεις προσέφε-
ραν στο Παγκρήτιο Στάδιο Εργο-
τέλης και Άρης, σε ένα παιχνίδι 
με πέντε γκολ και μια μεγάλη α-

νατροπή για τους Θεσσαλονικείς, δέχθη-
καν δυο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, όμως 
κατάφεραν να φύγουν πανηγυρίζοντας τη 
νίκη με 2-3!
Το παιχνίδι απέκτησε από το ξεκίνημα 
ρυθμό, με τους Διαμαντόπουλο (5’) και Κάι-
περς (8’) να χάνουν εκατέρωθεν ευκαιρίες. 
Οι γηπεδούχοι είχαν καλύτερη εικόνα και 
δεν άργησαν να δουν την υπεροχή τους να 
μετουσιώνεται σε γκολ. Στο 14’ ο Κάιπερς 
βρέθηκε στη μικρή περιοχή για να υποδε-
χθεί το γύρισμα του Σταμόπουλου και με 
κεφαλιά - ψαράκι να ανοίξει το σκορ, ενώ 
εννιά λεπτά αργότερα (23’), ο Σταματάκος 
εκμεταλλεύτηκε την ασταθή απόκρουση 
του Καντιμοίρη στο σουτ του Έφορντ κι από 
κοντά έκανε το 2-0, «βυθίζοντας» προσω-
ρινά τον Άρη!
Η ομάδα του Σπανού χρειάστηκε λίγη ώρα 
για να συνέλθει, αφού ως εκείνο το σημείο 
είχε κάνει μόλις μια τελική στην εστία του 
Λαδά, έναντι έξι (6) των γηπεδούχων. Στο 
29’ ο Κάσος έχασε μοναδική ευκαιρία, όταν 
βρέθηκε από πάσα του Πλατέλλα τετ α τετ 
με τον τερματοφύλακα του Εργοτέλη, όμως 
σούταρε ψηλά άουτ. Συνολικά οι Θεσσα-
λονικείς ανέβηκαν, είδαν τον βοηθό να 
τους ανακόπτει με λανθασμένες υποδείξεις 
οφσάιντ σε τρεις περιπτώσεις (21’, 36’ και 
41’ Κάσος) όμως έφτασαν στο 45’ δίχως να 
καταφέρουν να μειώσουν.
Εντούτοις, όπως αποδείχθηκε, η δυσκολία 
τους στην τελική προσπάθεια έμεινε στα 
αποδυτήρια, αφού το δεύτερο ημίχρονο 
τους ανήκε! Στο 51’ ο Ντούνης βρέθηκε στην 
περιοχή από πάσα του Ιντζόγλου και μείωσε 
σε 2-1, ενώ στο 72’ ο Πλατέλλας ανατράπηκε 
από τον Λαδά και ο Διαμαντόπουλος έφερε 
το παιχνίδι στα ίσια, με εύστοχη εκτέλεση!
Έκτοτε ο Άρης πίεσε ακόμα περισσότερο 
και στο 88’, σε μια φάση που καλώς, όπως 
φαίνεται, διαμαρτύρονται οι Κρητικοί, 

κατάφερε να φέρει «τούμπα» τον αγώνα! 
Ο Ντούνης «έσπασε» το οφσάιντ της άμυ-
νας του Εργοτέλη, όμως κακώς ο βοηθός 
δεν σήκωσε τη σημαία για να υποδείξει 
την παράβαση. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός 
πάσαρε στον Πλατέλλα, που σε κενή εστία 
δεν δυσκολεύτηκε να «γράψει» το 2-3, που 
πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους παίκτες 
τους λίγους φιλάθλους των «κίτρινων» στις 
κερκίδες!
Εργοτέλης (Τάκης Γκώνιας): Λαδάς, Μπουρ-
σέλης (66’ Πάτας), Σταμόπουλος, Μαζου-
λουξής, Μπάτζιος, Βογιατζής, Μπούζας (82’ 
Αγγελόπουλος), Μπουτσάκης (65’ Εντιαγέ), 
Έφορντ, Κάιπερς, Σταματάκος
Άρης (Δημήτρης Σπανός): Καντιμοίρης, Τζα-
νακάκης, Βαλεριάνος, Σόουζα, Δεληζήσης, 
Μουμίν (78’ Νίκιτς), Ιντζόγλου, Πλατέλλας, 
Κάσσος (46’ Ντούνης), Πασάς (83’ Καπνί-
δης), Διαμαντόπουλος

Πρώτη απώλεια για Παναχαϊκή
Μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες, ήρθε 
σήμερα η πρώτη απώλεια για την Παναχα-
ϊκή. Οι Πατρινοί υποδέχθηκαν τα Χανιά με 
τον κόσμο να έχει και πάλι μαζική παρουσία 
στην Αγυιά, αλλά δεν κατάφεραν να πάρουν 
τη νίκη μένοντας στο μηδέν. Ένα αποτέλε-
σμα που τους ρίχνει από την πρώτη θέση 
στην οποία βρίσκεται μόνος ο Άρης, ενώ 
τους Πατρινούς έφτασε και η Δόξα μετά την 
σημερινή της νίκη επί της Καλλιθέας.
Όσον αφορά τον αγώνα, οι γηπεδούχοι στο 
μεγαλύτερο διάστημα ήταν καλύτεροι, αλλά 
δεν μπόρεσαν να κερδίσουν την καλά οργα-
νωμένη άμυνα των Κρητικών. Στο πάγκο της 
Παναχαϊκής ήταν ο Ηλίας Κυριακίδης καθώς 
ο Σωκράτης Οφρυδόπουλος ήταν τιμωρη-
μένος και παρακολούθησε τον αγώνα από 
τα δημοσιογραφικά.

Απόλλων Λάρισας-Πανσερραϊκός 3-0
Ξέσπασε στο δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα 
του Νίκου Θεοδοσιάδη αν και ήταν καλύ-
τερη στο πρώτο μέρος δεν βρήκε γκολ όμως 
τα βρήκε... μαζεμένα στο δεύτερο. Οι παί-
κτες του Απόλλωνα Λάρισας άνοιξαν το 
σκορ στο 47’ (Τσιλούλης με διαγώνιο σουτ) 
και από το 71’ και μετά είχαν αριθμητικό 
πλεονέκτημα μιας και ο Φούσου αντίκρισε 
την δεύτερη κίτρινη. Ολα έγιναν ευκολό-
τερα με το γκολ του Μαυριά στο 75’ (ασίστ 
Σαχινίδη) και το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο 
Σαχινίδης (ο κορυφαίος του αγώνα) στο 79’ 
με ωραίο γυριστό σουτ.

Αιγινιακός-Παναιγιάλειος 1-1
Ενα buzzer beater του Θωμά Παπαδόπουλο 
χάρισε τον βαθμό της ισοπαλίας στον Αιγι-
νιακό! Ο Παναιγιάλειος είχε καταφέρει να 
προηγηθεί από το 59’ με την κεφαλιά του 
Γαβριηλίδη (μετά από φάουλ του Τσερκέ-
ζου) και όλα έδειχναν ότι θα έπαιρνε το 
«διπλό» μέσα στην έδρα του Αιγινιακού. 
Ομως μερικά δευτερόλεπτα πριν την λήξη 
του αγώνα ο Παπαδόπουλος με δυνατό 
σουτ (92’) διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

«Πετάει» η ΑΕ Καραϊσκάκης!
Κακό παιχνίδι στην Άρτα, με τις δυο ομά-
δες να αδυνατούν εξαρχής να δημιουργή-
σουν καλές φάσεις στις δυο εστίες. Η πρώτη 
φορά όμως που απείλησαν οι γηπεδού-
χοι ήταν και καθοριστική, αφού στο 18’ ο 
Χούσος εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες, με τη 
μπάλα να στρώνεται μπροστά του κι από 
ευνοϊκότατη θέση να ανοίγει το σκορ για την 
ΑΕ Καραϊσκάκη.  Σχεδόν ένα 20λεπτο αργό-
τερα (37’) ήταν η σειρά του Κυριάκη να βρε-
θεί στο σωστό σημείο και μετά την προσπά-
θεια του σκόρερ του πρώτου τέρματος και 
τις κόντρες, να «γράψει» το 2-0 και να βάλει 
βάσεις νίκης!
Η Σπάρτη «απάντησε» στο 41’ με τον Ράνο, 
που πλάσαρε από κοντά μετά από σύγχυση 
στην άμυνα, όμως στο δεύτερο ημίχρονο 
δεν μπόρεσε να βρει τρόπο να απειλήσει 
τον Μέλκα. Έτσι, η ΑΕ Καραϊσκάκης πέτυχε 
την τέταρτη νίκη της στο πρωτάθλημα, φτά-

νοντας τους 9 βαθμούς μετά από τέσσερις 
αγωνιστικές! Αντίθετα, η Σπάρτη με τη δεύ-
τερη ήττα της στη φετινή σεζόν παραμένει 
στους 5, λίγο πάνω από τη «ζώνη» του υπο-
βιβασμού.

Ανεβαίνουν οι Πόντιοι
Την ανοδική του πορεία επιβεβαίωσε και 
κόντρα στην Αναγέννηση Καρδίτσας ο 
Απόλλωνας Πόντου. Οι... ροσσονέρι επι-
κράτησαν των Θεσσαλών με 2-0 και βρί-
σκονται μαζί με ΟΦΗ και Κισσαμικό στην 5η 
θέση του βαθμολογικού πίνακα. Οι γηπε-
δούχοι ήταν όσο αποτελεσματικοί χρεια-
ζόταν και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ 
μόλις στο 16’ με τον Μπρίτο, σκορ με το 
οποίο ολοκληρώθηκε το ημίχρονο. Στο δεύ-
τερο και συγκεκριμένα στο 75’ ο Χασομέ-
ρης έκανε το τελικό 2-0, ενώ οι Πόντιοι θα 
μπορούσαν να είχαν σκοράρει και στο 79’, 
αλλά η προσπάθεια του Ντούνγκα σταμά-
τησε στο δοκάρι.

Εύκολο απόγευμα για τη Δόξα
Σε έναν κακό αγωνιστικό χώρο, με πολύ 
νερό και λακούβες που δυσκόλευαν τους 
ποδοσφαιριστές, η Δόξα Δράμας κατάφερε 
να πανηγυρίσει μια μεγάλη νίκη. Στο 31’ ο 
Νατσιόπουλος εκτέλεσε κόρνερ, ο Λίτσκας 
βρέθηκε αμαρκάριστος στην περιοχή και με 
κεφαλιά έκανε το 0-1, που διατηρήθηκε ως 
το τέλος κι έδωσε το τρίποντο στους Δραμι-
νούς, που έφτασαν τους 10 βαθμούς.

τα νεα τησ FooTBALL LEAGUE

μοναξιά κορυφής με... ανατροπή!
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Ά
λλο ένα χρυσό μετάλλιο σε μεγά-
λους διεθνείς αγώνες κατέκτησαν 
οι Ιορδάνης Πασχαλίδης – Κώ-
στας Τριγκώνης στα Τoprnado.

Αυτή τη φορά ανέβηκαν στο πιο ψηλό 
σκαλί του βάθρου στον αγώνα «CATA  
CUP  2017» που έγινε στον Άγιο Βαρθολο-
μαίο της Καραϊβικής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από δύο 
μήνες περίπου «κτύπησε» το πανέμορφο 
νησί ο τυφώνας «ΙΡΜΑ» και αυτός ο 
σπουδαίος αγώνας έγινε την κατάλληλη 
στιγμή για να βοηθήσει σημαντικά την 
τοπική κοινωνία να σταθεί στα πόδια της 
και να αρχίσει να ζει ξανά σε φυσιολογι-
κούς ρυθμούς.
Η διοργάνωση αυτή ήταν επετειακή, η 10η 

στη σειρά, και έλαβαν μέρος οι νικητές 
των προηγούμενων αγώνων της σειράς 
«CATA CUP». Συνολικά έτρεξαν 47 σκάφη, 
ανάμεσά τους παγκόσμιοι πρωταθλητές 
και μεγάλοι ιστιοπλόοι που αγωνίζονται 
στο φημισμένο Americas’ Cup.
Το ελληνικό σκάφος έδειξε την τερά-
στια κλάση του και πανάξια οι Πασχαλί-
δης - Τριγκώνης πρόσθεσαν στην πλού-
σια συλλογή τους το χρυσό μετάλλιο. Στις 
7 κούρσες τερμάτισαν 1, 2, 3, 9, 5, 4, 8 και 
συγκέντρωσαν 23 βαθμούς «πετώντας» 
την χειρότερη ιστιοδρομία τους που ήταν 
η τέταρτη. Την δεύτερη θέση κατέλαβαν οι 
Αργεντίνοι Γ.Σ. Κρουζ- Χ. Μαριάνο με 30 
βαθμούς και την τρίτη οι Βέλγοι Π. Ντεμε-
σμάεκερ – Ο.  Γκαγκλιάνι με 31 βαθμούς.

«Χρυσοί» πασχαλίδης-
τριγκώνης

Ε
ντυπωσιακές εμφανίσεις για τα ελ-
ληνικά ζευγάρια στο European Cheer 
Doubles Championship 2017 και το 
Soneo XXL International Open, που 

πραγματοποιήθηκαν στο Rabo Theater De 
Meenthe στην πόλη Steenwijk της Ολλαν-
δίας. 
Η Αντωνία Αγγελίδη μαζί με την Σταυριάννα 
Μαρία Στάθη από τον ΑΓΟΠ Μυρτάλη κατέ-
λαβαν την 8η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτά-
θλημα Ζευγαριών στην κατηγορία Senior 
Double Cheer Hip Hop. 
Στην ίδια θέση (8η) κατατάχθηκε και η 
Ιωάννα Ειρήνη Φουντεδάκη με την Ελένη 
Μαρίνα Δρόσου στην κατηγορία Junior 
Double Free Style Pom από τις Αμαζόνες 
Βάρης.
Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι το ζευγάρι 
από τις Αμαζόνες ήταν το μικρότερο ηλικιακά στην κατηγορία του, με τα κορίτσια να είναι 
μόλις 12 χρονών και κλήθηκαν να ανταγωνιστούν μεγαθήρια όπως οι αθλήτριες από τη 
Ρωσία που ήταν 16 ετών. 
Παράλληλα με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα διεξήχθη και το Soneo XXL International Open. 
Η Αντωνία Αγγελίδη και η Σταυριάννα Στάθη κατέλαβαν την 2η θέση στο Hip Hop, ενώ στην 
3η θέση του Free Style Pom βρέθηκαν οι αθλήτριες Ιωάννα Φουντεδάκη και Μαρίνα Ελένη 
Δρόσου.
Οι διακρίσεις και των δύο ζευγαριών αποδεικνύουν την εξέλιξη που έχει το άθλημα του 
cheerleading στην Ελλάδα, αλλά και την ποιοτική δουλειά που γίνεται τόσο από την Ελληνική 
Ομοσπονδία Cheerleading, όσο και από τους συλλόγους που υπάγονται σε αυτή. Στις δύο 
διοργανώσεις έλαβαν μέρος πάνω από 400 αθλήτριες και αθλητές από σχεδόν 20 χώρες. 

Άνοδος για τα ελληνικά 
ζευγάρια στην Ευρώπη

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Μ
ε νίκες συνέχισαν στο πρωτάθλημα 
της Γ’ Εθνικής οι Ηρακλής, Προοδευ-
τική, Διαγόρας Ρόδου, Αιγάλεω, Πα-
νηλειακός. Ο ΝΠΣ Βόλος κέρδισε τον 

Ολυμπιακό Βόλου, ήττα και για Καβάλα, Φωστήρα.

 1ος όμιλος – 7η αγωνιστική
Άρης Αβάτου-Ορφέας Ξάνθης 1-0 

Αετός Ορφανού-Καβάλα 1-0 
Α. Παραλιμνίου-Μ. Αλέξανδρος Καρπερής 1-0 

Νέστος Χρυσούπολης-Δόξα Ν.Σιδηροχωρίου 3-0 
ΑΕ Διδυμότειχου-Μ. Αλ. Ξηροποτάμου 1-1 
Δόξα Προσκυνητών-Ελπίς Σκουτάρεως 0-2 

Βαθμολογία
1 Απόλλων Παραλιμνίου 14
2 Νέστος Χρυστόπουλος 13

3 Καβάλα 13
4 ΑΕ Διδυμοτείχου 12

5 Άρης Αβάτου 12
6 Ελπίδα Σκουτάρεως 12

7 Αετός Ορφανού 9
8 Μέγας Αλέξανδρος Καρπερής 8

9 Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου 5
10 Δόξα Προσκυνητών 5

11 Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου 2
2ος όμιλος – 10η αγωνιστική

Καμπανιακός-Άρης Παλαιοχωρίου 0-2 
Μ. Αλέξανδρος Τρικάλων-Αλμωπός Αριδαίας 0-1 

Νάουσα-Ηρακλής 1-2 
Αγροτικός Αστέρας-Πιερικός 0-1 
Μακεδονικός-ΑΠΕ Λαγκαδά 2-0 

ΑΟ Καρδίας-Φίλιππος Αλεξάνδρειας 2-1 
Εδεσσαϊκός-Κιλκισιακός 1-1 

Ρεπό: ΑΕ Καρίτσας
Βαθμολογία

1 Άρης Παλαιοχωρίου 22
2 Αλμωπός Αριδαίας 20

3 Ηρακλής 20
4 Αγροτικός Αστέρας 17

5 Μακεδονικός 16
6 Πιερικός 16

7 ΑΠΕ Λαγκαδά 15
8 Νάουσα 15

9 Φίλιππος Αλεξάνδρειας 14
10 Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων Ημαθίας 13

11 ΑΟ Καρδίας 12
12 Εδεσσαϊκός 9
13 ΑΕ Καρίτσας 8
14 Κιλικισιακός 5
15 Καμπανιακός 1

3ος όμιλος – 9η αγωνιστική
Σκουφάς Κομποτίου-Δόξα Κρανούλας 0-0 

Ερμής Αμυνταίου-ΑΕ Λευκίμμης 2-1 
ΑΕΠ Καραγιαννίων-Τηλυκράτης Λευκάδας 4-2 

Νέος Αμφίλοχος-Θεσπρωτός 1-2 
Αστέρας Παραποτάμου-Καστοριά 0-1 
Πανλευκάδιος-Εθνικός Φιλιππιάδας 1-2 

Ρεπό: Μακεδονικός Φούφα
Βαθμολογία

1 Τηλυκράτης Λευκάδας 19
2 ΑΕΠ Καραγιαννιών 17

3 Μακεδονικός Φούφα 16
4 Ερμής Αμυνταίου 15

5 ΑΕ Λευκίμμης 14
6 Δόκα Καρανούλας 12

7 Θεσπρωτός 10
8 Παναμβρακικός 9

9 Εθνικός Φιλιππιάδας 9
10 Καστοριά 7

11 Σκουφάς Κομποτίου 6
12 Πανλευκάδιος 5

13 Αστέρας Παραποτάμου 4
4ος όμιλος – 9η αγωνιστική

Οπούντιος Μαρτίνου-Αμβρυσσέας Διστόμου 1-1  
Ρήγας Φεραίος-Αστέρας Ιτέας 0-0 
Ολυμπιακός Βόλου-ΝΠΣ Βόλος 0-2 

ΑΟ Σελλάνων-Διγενής Νεοχωρίου 3-0 
Αχιλλέας Φαρσάλων-ΑΠΟΚ Βελούχι 3-0 

Θήβα-ΓΣ Αλμυρός 0-1 
Ρεπό: Νίκη Βόλου

Βαθμολογία
1 ΝΠΣ Βόλος 24
2 ΓΣ Αλμυρού 16

3 Αστέρας Ιτέας 14
4 ΑΠΟ Αμβρυσσέας 14

5 Νίκη Βόλου 14
6 Ολυμπιακός Βόλου 13

7 ΑΟ Σελλάνων 11
8 Ρήγας Φεραίος 9

9 Θήβα 9
10 Αχιλλέας Φαρσάλων 7
11 Οπούντιος Μαρτίνου 7
12 Διγενής Νεοχωρίου 7

13 ΑΠΟΚ Βελούχι 6
5ος όμιλος – 7η αγωνιστική
Τσικλητήρας Πύλου-Ζάκυνθος 0-0 

Αχαϊκή-Λεωνίδιο 2-1 
Παλληξουριακός-Καλαμάτα 1-1 

Πανηλειακός-Αστέρας Αμαλιάδας 1-0 
Παναρκαδικός-Αστέρας Βλαχιώτη 1-2 

ΠΑΟ Βάρδας-Διαγόρας Βραχνέικων 1-0 
Βαθμολογία

1 Αστέρας Αμαλιάδας 16
2 Αστέρας Βλαχιώτη 15

3 Καλαμάτα 13
4 Διαγόρας Βραχνέικων 12

5 Αχαϊκή 11
6 Πανηλειακός 11

7 ΠΑΟ Βάρδας 10
8 Παναρκαδικός 9

9 Παλληκουριακός 7
10 Ζάκυνθος 6

11 Τσικλητήρας Πύλου 6
12 Λεωνίδιο 0

6ος όμιλος – 7η αγωνιστική
Ρόδος-Κερατσίνι 1-0 

Λουτράκι-Ασπρόπυργος 0-0 
ΑΟ Ζευγολατιού-Πέλοπας Κιάτου 0-1 

Ιωνικός-Διαγόρας 0-2 
Προοδευτική-Ιάλυσος 3-2 

Ρεπό: Εθνικός
Βαθμολογία

1 Προοδευτική 16
2 Διαγόρας Ρόδου 14

3 Εθνικός 11
4 Ρόδος 11

5 Ιάλυσος 10
6 ΑΟ Λουτράκι 10
7 Ασπρόπυργος 8

8 Κερατσίνι 7
9 Ιωνικός 5

10 Πέλοπας Κιάτου 4
11 ΑΟ Ζευγολατίου 0

7ος όμιλος – 7η αγωνιστική
Αήττητος Σπάτων-Ένωση Ερμιονίδας 2-0  

Τριγλία Ραφήνας-Αιολικός 3-1 
Χαλκίδα-Ταμυναϊκός 1-0 

Ερμής Κιβερίου-Παναργειακός 1-1 
Διαγόρας Αγ. Παρασκευής-Θύελλα Ραφήνας 1-0 

Ρεπό: Πανθηραϊκός

Βαθμολογία
1 Αήττητος Σπάτων 19

2 Χαλκίδα 14
3 Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 11

4 Ερμιονίδα 11
5 Ερμής Κιβερίου 7
6 Θύελλα Ραφήνας 7
7 Παραργειακός 7
8 Πανθηραϊκός 6
9 Ταμυναϊκός 5
10 Αιολικός 4

11 Τριγλία Ραφήνας 4
8ος όμιλος – 7η αγωνιστική

Ηρόδοτος-Φωστήρας 1-0 
Κηφισιά-Αιγάλεω 2-3 

Ατσαλένιος-ΑΟ Παλαιόχωρας 0-0 
ΑΕ Μυλοποτάμου-Ερμής Ζωνιανών 1-1  

ΟΦ Ιεράπετρας-Ηλυσιακός 2-2  
Ρεπό: Άγιος Ιερόθεος

Βαθμολογία
1 Ηρόδοτος 19
2 Ατσαλένιος 12
3 Ηλυσιακός 10
4 Αιγάλεω 10
5 Φωστήρας 9

6 ΟΦ Ιεράπετρας 8
7 Ερμής Ζωνιανών 8
8 ΑΟ Παλαιόχωρας 7

9 Κηφισιά 4
10 ΑΕ Μυλοποτάμου 3

11 Άγιος Ιερόθεος 1

το πανόραμα της Γ’ εθνικής

πέρασε κι από την νεάπολη ο διαγόρας ρόδου
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αθλητικά

Η 
εκπληκτική πορεία της Τότεναμ 
στο φετινό Champions League 
σφραγίστηκε με μεγάλη νίκη 
στην έδρα της Ντόρτμουντ και την 

κατάληψη της πρώτης θέσης σε έναν όμιλο 
στον οποίο συμμετέχει και η Ρεάλ. Οι Spurs 
αν και βρέθηκαν να χάνουν από νωρίς έ-
καναν την ανατροπή και νίκησαν για δεύ-
τερη φορά την BvB αφήνοντας πίσω τους 
Merengues. Πρωταγωνιστής σε αυτή την 
φανταστική πορεία για το club του Λονδί-
νου δεν ήταν άλλος από τον Χάρι Κέιν, ο ο-
ποίος σκόραρε ξανά και αυτή ήταν η 6η φο-
ρά στη φετινή διοργάνωση.
Η Ντόρτμουντ, που ήταν... απογοητευμένη 
μετά τις δύο απώλειες με τον ΑΠΟΕΛ και 
την τραγική φόρμα στην Bundesliga, προ-
ηγήθηκε στο 31’ με τον Πιέρ-Εμερίκ Ομπα-
μεγιάνγκ, ο οποίος νίκησε με διαγώνιο του 
τον Γιορίς ύστερα από καταπληκτικό 
τακουνάκι του Γιαρμολένκο, με το 
1-0 να είναι το σκορ του πρώ-
του μέρους. Στην επανάληψη 
η Τότεναμ επέβαλλε τον 
δικό της νόμο παίρνοντας 
την πρόκριση ως πρώτη 
από έναν όμιλο στον οποίο 
ακόμα και η παρουσία 
στους «16» θα ήταν μεγάλη 
επιτυχία. Στο 49’ με σουτ εκτός 
περιοχής ο Κέιν νίκησε τον Μπίρκι 
για το 1-1, ενώ το τελικό 1-2 διαμόρφωσε 
ο Σον στο 76’, με τον Κορεάτη να σκοράρει 
με σουτ λίγο μέσα από την περιοχή ύστερα 
από όμορφη ενέργεια του Σον. Δύσκολα τα 
πράγματα για τον τεχνικό της Ντόρτμουντ, 
Πέτερ Μποσζ, ο οποίος παίζει τη δουλειά 
του στο ντέρμπι με την Σάλκε.

Νάπολι - Σαχτάρ 3-0
Λίγες μέρες μετά τη νίκη επί της Μίλαν 
και το +4 από την Γιουβέντους στην Serie 
A, η Νάπολι επέστρεψε στις νίκες και στο 
Champions League επικρατώντας της 
Σαχτάρ στο San Paolo. Οι Vesuviani μετέ-
τρεψαν σε party το ματς με τομ ευρύ 3-0 
και με αυτό πήραν το πάνω χέρι σε βάρος 
των Ουκρανών σε περίπτωση ισοβαθμίας 
την τελευταία αγωνιστική. Για να περά-
σει πλέον στους «16» η ομάδα του Μαου-
ρίτσιο Σάρι χρειάζεται νίκη εκτός με την 
Φέγενορντ και ήττα της Σαχτάρ εντός έδρας 
από την αδιάφορη, Μάντσεστερ Σίτι.

Η Νάπολι πέτυχε όλα τα γκολ στην επα-
νάληψη και άνοιξε το σκορ στο 56’ με τον 
Ινσίνιε ο οποίος συνέκλινε και ένα εκπλη-
κτικό σουτ στο παραθυράκι (1-0). Στο 81’ 
ο Ζιενλίνσκι ύστερα από τρομερό συνδυ-
ασμό με τον Μέρτενς νίκησε από κοντά 
τον Πιάτοβ και στο 83΄ ο Μέρτενς έβαλε το 
κερασάσκι στην τούρτα διαμορφώνοντας 
το τελικό 3-0.

Σεβίλλη – Λίβερπουλ 3-3
Θα τους τρελάνει εντελώς τους οπαδούς 
της αυτή η ομάδα. Κάποτε, στην Πόλη 
το έκανε από την ανάποδη, αλλά πλέον 
σου δίνει την εντύπωση ότι το έχει βάλει 
βαθιά στο σύγχρονο πετσί της. Τη στιγμή 
που στο 30’ διέλυε 0-3 εκτός τη Σεβίλλη, 
κανείς δεν μπορούσε να είναι βέβαιος 
ότι θα νικούσε. Λίβερπουλ είναι αυτή και 
τελικά επιβεβαίωσε τα άγχη των φίλων 

της που το φοβόντουσαν μέχρι 
τέλους. Οι δικές τις γκάφες σε 

συνδυασμό με την επική 
αντεπίθεση των Σεβιγιά-
νων, έφερε τελικά στο 93’ το 
τρελό 3-3.
Μόλις στο 2’ από κόρνερ 

και κεφαλιά πάσα, πετάχτηκε 
στο δεύτερο δοκάρι ο Φιρμίνο 

και βρήκε δίχτυα. Οι γηπεδούχοι 
πήραν αμέσως τα ηνία, είχαν δοκάρι 

με τον Νολίτο (19’), και σούπερ ευκαιρία 
με τον Μπεν Γιεντέρ (20’). Αντί όμως να 
σκοράρουν εκείνοι, δέχτηκαν δύο λεπτά 
αργότερα το δεύτερο με τον ίδιο ακρι-
βώς τρόπο. Κόρνερ, κεφαλιά και έπειτα 
ψαράκι του Μανέ. Το τέλειο βράδυ για 
τους Reds το έστησε ο Φιρμίνο με απί-
θανο no look πλασέ στο ημίωρο. Ολα 
ήταν εκπληκτικά όμορφα για την ομάδα 
του Γίργκεν Κλοπ, που έπρεπε να απλά να 
τα χαλάσει...
Ο Μπεν Γιεντέρ άρχισε να μειώνει με 
κεφαλιά (52’), ο Μορένο έκανε λάθος και 
στο καπάκι πέναλτι και ο Μπεν Γιεντέρ 
ευστόχησε από την άσπρη βούλα (60’). Το 
2-3 έφερε φωτιά στο παιχνίδι και η Λίβερ-
πουλ πιέστηκε αφόρητα. Και στο φινάλε 
συνέβη αυτό που φαντάζονταν άπαντες. 
Η ισοφάριση ήρθε σε φάση διαρκείας και 
κοντινό σουτ του Πισάρο. Ετσι οι Σεβι-
γιάνοι ολοκλήρωσαν μία εκπληκτική επι-
στροφή.

Τρομερή Τότεναμ, κλείδωσε 
την πρώτη θέση!

Η ΤΣΣΚΑ νίκησε με 2-0 την Μπενφίκα 
στη Μόσχα και συνεχίζει να ελπίζει σε 
πρόκριση στην επόμενη φάση.

 

Η 
ΤΣΣΚΑ πέτυχε την πρώτη της νίκη 
στη Μόσχα και έθεσε τις βάσεις για 
πρόκριση στην επόμενη φάση, έ-
στω και αν αυτό δεν εξαρτάται από 

εκείνη. Για την ακρίβεια θα πρέπει να τερμα-
τίσει με περισσότερους βαθμούς από την Βα-
σιλεία, καθώς υστερεί στην ισοβαθμία. Και 
έκανε το πρώτο βήμα, κερδίζοντας δίκαια με 
2-0 την Μπενφίκα.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυνατά στο 
ματς, πίεσαν και κατάφεραν να πάρουν το 
προβάδισμα στο 13’, όταν ο Νάτχο έδωσε την 
ασίστ στον Σένικοβ και εκείνος τελείωσε τη 
φάση, πιθανότατα από θέση οφσάιντ για το 
1-0. Οι παίκτες του Γκοντσαρένκο συνέχισαν 
να πιέζουν, έχασαν 2-3 καλές ευκαιρίες, αλλά 
τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το ημίχρονο, με 1-0 
να παραμένει. Τα πάντα κρίθηκαν με το ξεκί-
νημα της επανάληψης, όταν στο 56’ ο Βιτί-
νιο βρέθηκε στην περιοχή, πήγε να κάνει το 
γύρισμα και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του 
Βαρέλα από το πόδι του Ζαρντέλ για το 2-0. 
Οι Ρώσοι έδωσαν χώρο, οι παίκτες της Μπεν-
φίκα δεν μπόρεσαν να τον εκμεταλλευτούν 
και ο Ακινφέεβ κατάφερε επιτέλους να κρα-
τήσει για μία φορά το μηδέν στο Champions 
League ύστερα από χρόνια!
ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Βίκτορ Γκοντσαρένκο): Ακιν-
φέεβ, Φερνάντες, Β. Μπερεζούτσκι, Βάσιν, 
Ιγκνασέβιτς, Σένικοβ (50’ Ναμπάμπκιν), 
Νάτχο, Γκολοβίν, Τζαγκόεβ (84’ Γκορντιου-
σένκο), Βιτίνιο (77’ Κουτσάεβ), Βέρνμπλουμ
Μπενφίκα (Βίτορ Περέιρα): Βαρέλα, Αντρέ 
Αλμέιδα, Ζαρντέλ, Λουϊζάο, Ελισέου (83’ Ζίβ-
κοβιτς), Πίτσι, Φέισα, Αουγκούστο (56’ Χιμέ-
νες), Σάλβιο, Ζόνας, Γκονσάλβες (46’ Κερβί)

Παρί Σεν Ζερμέν – Σέλτικ 7-1
Ο Ντεμπελέ τράβηξε το μονοκόμματο στο 2’, 
η μπάλα χτύπησε σε σώματα και έγραψε το 
0-1. Τι ήθελε όμως και το έβαλε η Σέλτικ; Θα 
γνώριζε την οργή των Παριζιάνων, που φέτος 
δεν σταματούν πουθενά. Ενδεικτικό του επι-
θετικού «δαιμονισμού» τους είναι ότι ενώ 
νικούσαν ήδη 4-1 στο 75’, έβαλαν ακόμα τρία 
σε πέντε λεπτά και σταμάτησαν το κοντέρ στο 
7-1. Αυτό σημαίνει ότι έκαναν ρεκόρ. Ξεπέρα-
σαν τα 21 γκολ της Ντόρτμουντ και μετρούν 
ήδη 24 σε φάση ομίλων, έχοντας ακόμα ένα 
ματς να παίξουν, εκείνο με την Μπάγερν στο 
Μόναχο που θα κρίνει την 1η θέση.
Αρχικά ανέλαβε ο Νεϊμάρ με πλασέ (9’) και 

με το δεύτερο να κρύβεται η μπάλα (23’) μαζί 
με Ραμπιό, Βεράτι. Επειτα (29’) σέρβιρε στον 
Καβάνι, ακολούθησε από λάθη στην άμυνα 
το σουτ του Μπαπέ (36’) και τρία ακόμα ξερά 
μονοκόμματα. Πρώτα του Βεράτι (75’), έπειτα 
το σκαστό από τον Καβάνι (79’) που έφτασε 
τα 21 στη σεζόν συνολικά και για κερασάκι 
η βολίδα του Ντάνι Αλβες (80’). Οσο τέλεια 
όμως τα έχουν πάει η Γάλλοι, τόσο χάλια με 
17 γκολ στην πλάτη βρίσκεται η Σέλτικ, που 
θα παίξει εντός με την Αντερλεχτ την 3η θέση.

Γιουβέντους - Μπαρτσελόνα 0-0
Γιουβέντους και Μπαρτσελόνα δεν έδειξαν 
μεγάλη διάθεση να ρισκάρουν και χωρίς 
να δημιουργήσουν πολλές φάσεις έμει-
ναν στο 0-0 στο Τορίνο, με τους Blaugrana 
να μένουν δύο σερί φορές ισόπαλοι χωρίς 
γκολ για πρώτη φορά στην ιστορία τους στο 
Champions League. Εστω κι έτσι, η ομάδα 
του Ερνέστο Βαλβέρδε τσέκαρε το εισιτήριο 
για τα νοκ-άουτ με... πρώτη θέση, ενώ αντί-
θετα, οι Bianconeri χρειάζονται να περιμέ-
νουν μέχρι την τελευταία αγωνιστική για να 
περάσουν και μένουν εκτός αν η Σπόρτινγκ 
νικήσει την Μπαρτσελόνα στο Camp Nou και 
οι ίδιοι δεν νικήσουν τον Ολυμπιακό στην 
Ελλάδα. Το δοκάρι του Ιβάν Ράκιτιτς ήταν η 
μεγαλύτερη φάση στο ματς.
Μόλις στο 2’ χάθηκε μία από τις μεγαλύτερες 
ευκαιρίες στο ματς, όταν ο Κουαδράδο έκανε 
ωραία ενέργεια και έδωσε στον Ντάγκλας 
Κόστα αλλά εκείνος καθυστέρησε μέχρι να 
φέρει την μπάλα στο αριστερό και σούταρε 
αδύναμα στον Τερ Στέγκεν. Τα λάθη στις δύο 
άμυνες δεν ήταν λίγα στο πρώτο κομμάτι του 
ματς, όμως καμία ομάδα δεν εκμεταλλεύτηκε 
κάτι και στο 22’ οι Blaugrana είχαν δοκάρι με 
το φάουλ του Ράκιτιτς που πέρασε απ’ όλους 
και στη συνέχεια της φάσης ο Παουλίνιο δεν 
μπόρεσε να σκοράρει από κοντά. Το πρώτο 
μέρος έκλεισε με τη φάση για την Γιούβε, 
όταν ο Ντιμπάλα έκανε το σουτ άουτ στο 44’.
Στο δεύτερο μέρος και το 56’ ο Βαλβέρδε 
έβαλε τον Λιονέλ Μέσι και ο Αργεντινός είχε 
φάουλ λίγο έξω στο 64’. Οι Καταλανοί ήταν 
μάλλον ανώτεροι με κατοχή και κυκλοφο-
ρία και στο 68’ βρέθηκαν πολύ κοντά στο 
γκολ στη δεύτερη μεγαλύτερη φάση μετά το 
δοκάρι όταν ύστερα από λάθος του Κουα-
δράδο ο Ντιν είχε μπροστά του τέρμα αλλά 
προτίμησε να δώσει πάσα καταστρέφοντας 
τη φάση. Στο τελευταίο κομμάτι η Γιουβέ-
ντους δεν είχε πρόβλημα να κρατήσει απλά 
την ισοπαλία, η οποία ήρθε μάλλον πολύ 
φυσιολογικά, ‘φτιάχνοντας’ ουσιαστικά την 
Μπαρτσελόνα.

Νίκησε και ελπίζει η ΤΣΣΚΑ
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Η Ρεάλ έκανε ότι ήθελε στο ΓΣΠ και κέρδισε 
τον ΑΠΟΕΛ με 0-6. Δυο γκολ ο Ρονάλντο, δυο 
ο Μπενζεμά και από ένα Μόντριτς, Νάτσο. 
Όμως οι γαλαζοκίτιρινοι έμειναν ζωντανοί 
όσο αφορά την υπόθεση πρόκριση στο 
Γιουρόπα Λιγκ αφού η Τότεναμ κέρδισε με 2-1 
την Ντόρτμουντ.

Η 
πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι ήταν για την 
Ρεάλ στο 2’ με τον Ρονάλντο ο οποίος έκα-
νε το σουτ αλλά ο Πέρεθ απόκρουσε. Στο 7’ 
ήρθε και η πρώτη ευκαιρία του ΑΠΟΕΛ με 

τον Μοράις να κάνει το σουτ από μακρινή απόσταση 
αλλά ο Κασίγια απόκρουσε εύκολα.
Στο 17 η ομάδα της Μαδρίτης απείλησε εκ νέου με τον 
Ρονάλντο να κάνει το δυνατό σουτ το οποίο πέρασε 
έξω, ενώ την ίδια κατάληψη είχε και το μακρινό 
δυνατό φάουλ που επιχείρησε από μακρινή από-
σταση ο Πορτογάλος επιθετικός στο 21’.
Μετά το 1-0 οι φιλοξενούμενοι έκαναν ότι ήθε-
λαν στον αγωνιστικό χώρο και μέχρι το τέλος 
του ημιχρόνου έβαλαν ακόμα 3 γκολ. Στο 
39’ ο Μπενζεμά με ωραίο πλάσε έκανε 
το 0-2, στο 41’ μετά από  κόρνερ του 
Ασένσιο, έκανε την κεφαλιά ο Βαράν, 
η οποία έφτασε στον Νάτσο, ο οποίος 
με γυριστό σουτ έστειλε την μπάλα 
στα δίκτυα, ενώ στο 45+1 ο Ρονάλ-
ντο έδωσε την μπάλα στον Μπενζεμά ο 
οποίος σε κενή εστία έκανε το 0-4.
Η Ρεάλ μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο 
και πέτυχε γκολ στο 49’ όταν ο Μαρσέλο έκανε την 
σέντρα από τα αριστερά και ο Ρονάλντο με κεφαλιά 
έκανε το 0-5. Πέντε λεπτά μετά ο Ρονάλντο σημεί-
ωσε το δεύτερο του τέρμα κάνοντας το 0-6, όταν μετά 
από λάθος της άμυνας των γαλαζοκίτρίνων, ο Μπεν-
ζεμά κέρδισε την μπάλα, και έδωσε στον Πορτογάλο 
ο όποιος έκανε το σουτ στέλνοντας την μπάλα στα 
δίκτυα.
Στην συνέχεια οι φιλοξενούμενοι έριξαν ταχύτητα. 
Οι δύο προπονητές έκαναν όλες τις αλλαγές τους 
μέχρι το 66’. Στο 72’ η ομάδα της Μαδρίτης έχασε 
νέα ευκαιρία με τον Ασένσιο να κάνει το σουτ αλλά ο 
Πέρεθ απόκρουσε σε κόρνερ. Στο 81’ ο Λάγο έκανε το 
μακρινό σουτ αλλά δεν δυσκόλεψε τον Κασίγια, ενώ 
ένα λεπτό αργότερα ο Μαγιοράλ έχασε ευκαιρία να 
κάνει το 0-7.
ΑΠΟΕΛ: Πέρεθ, Βούρος, Ρουέδα, Καρλάο, Λάγο, 
Moράις (66ἐ Εμπεσίλιο), Βινίσιους (59ἐ Φαρίας), 

Ζαχίντ, Σαλάι (60ἐ Εφραίμ), Αλωνεύτης, Ποτέ
Ρεάλ: Κασίγια, Καρβαχάλ, Νάτσο, Βαράν, Μαρσέλο 
(59ἐ Ερνάντες), Κρος (59ἐ Σεμπάλος), Μόντριτς, Λού-
κας, Ασένσιο, Ρονάλντο, Μπενζεμά (64ἐ Μαγοριάλ)

Έτσι προκρίνεται ο ΑΠΟΕΛ
Ο ΑΠΟΕΛ ηττήθηκε από την Ρεάλ αλλά μένει ζωντανό 
στην υπόθεση πρόκριση αφού η Τότεναμ κέρδισε με 
1-2 την Ντόρτμουντ.
Για να προκριθούν οι γαλαζοκίτρινοι στο Γιουρόπα 
Λιγκ θα πρέπει να πάρουν καλύτερο αποτέλεσμα από 
την Ντόρτμουντ την τελευταία αγωνιστική.
Θυμίζουμε πως η ομάδα της Λευκωσίας θα αντιμετω-
πίσει την Τότεναμ στο Λονδίνο ενώ η Ντόρτμουντ θα 
αντιμετωπίσει την Ρεάλ στην Ισπανία.

«Κάναμε τα πιο πολλά λάθη που κάναμε 
σε όλη τη διοργάνωση»
Στα πολλά λάθη τα οποία όπως ανέφερε ήταν περισ-
σότερα από όσα τα άλλα μαζί στα υπόλοιπα παιχνίδια 
που έχει δώσει η ομάδα του φέτος στο Champions 

League, στάθηκε ο τεχνικός του ΑΠΟΕΛ Γιώρ-
γος Δώνης.

Ο  προπονητής των γαλαζοκιτρίνων μιλώ-
ντας μετά την βαριά ήττα του ΑΠΟΕΛ 
από την Ρεάλ  ανέφερε τα εξής:
«Υπάρχουν βραδιές που στο ποδό-
σφαιρο είναι δύσκολες. Και στο 
παρελθόν είδαμε ομάδες να δέχονται 

7 και 8 γκολ. Και η Ρόμα δέχτηκε εφτά 
γκολ στην έδρα της. Κάναμε τα πιο πολλά 

λάθη που κάναμε συνολικά σε όλη τη διορ-
γάνωση. Δεν φαινόταν το παιχνίδι ότι θα εξελιχθεί 

έτσι. Χάσαμε την ισορροπία μας, επηρεαστήκαμε και 
δεχτήκαμε τρία γκολ σε έξι λεπτά. Είναι μια δύσκολη 
βραδιά, όμως εξακολουθώ να αισθάνομαι περήφα-
νος για την ομάδα. Ξέρουμε ότι κάνουμε λάθη και 
εγώ και οι παίκτες, όμως θα τους δώσω πολλά συγχα-
ρητήρια για την προσπάθεια που κάνουμε, αλλά και 
επειδή δίνεται η δυνατότητα στον κόσμο να βλέπει 
τέτοια παιχνίδια. Ο κόσμος καταλαβαίνει τις διαφο-
ρές. Ειδικά όταν στραβώνει ένα παιχνίδι. Η ψυχολο-
γία λειτούργησε πολύ αρνητικά. Είναι σημαντικό που 
ήταν κοντά μας ο κόσμος».
Για τις πιθανότητες για κατάληψη της 3ης θέσης: «Είναι 
σημαντικό που πάμε για να παλέψουμε ένα παιχνίδι. 
Πρέπει να πάμε με καλή ψυχολογία. Αν είμαστε ικανοί 
και τυχεροί να πάμε στο Γιουρόπα Λιγκ».
Για την συνέχεια: «Πρέπει να αρχίσουμε να βρίσκουμε 
ρυθμό στο πρωτάθλημα».

αθλητικά

αποελ – ρεάλ μαδρίτης 0-6

Τελικά την πλήρωσε ο ΑΠΟΕΛ 

Ο Απόλλωνας πάλεψε κόντρα στην Λιόν που ήταν αποτελεσματική και 
με δύο απανωτά γκολ στο πρώτο μέρος… έκοψε τα φτερά των Γαλάζιων της 
Λεμεσού. Το τελικό 4-0 δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα 
όμως  είναι βαρύ για τον Απόλλωνα που καλείται να… προσγειωθεί με τον 
κατάλληλο τρόπο στην κυπριακή πραγματικότητα και τις εγχώριες υποχρε-
ώσεις.
Στο πρώτο λεπτό ο Μαριάνο έκανε το σουτ με τον Βάλε να εξουδετερώνει, ενώ 
στην αντεπίθεση ο Γιάκολις γύρισε τη μπάλα από δεξιά με τον Λόπες να παρεμ-
βαίνει κρατώντας το μηδέν…
Στη συνέχεια ο Απόλλωνας ήταν ιδιαίτερα δραστήριος με τις σέντρες… ξυράφι 
από τον Γιάκολις να δημιουργούν προβλήματα στην άμυνα των γηπεδούχων, 
όμως η δυστοκία στην τελική προσπάθεια ήταν… καθοριστική.
Αντιθέτως, οι ποδοσφαιριστές της Λιόν κατάφεραν μέσα σε τρία λεπτά να 
πάρουν ισχυρό προβάδισμα. Συγκεκριμένα, στο 29’ μετά από εκτέλεση κόρ-
νερ και ασυνεννοησία στην άμυνα ανάμεσα σε Γιούστε και Βάλε, ο Ντιακαμπί 
άνοιξε το σκορ αξιοποιώντας το λάθος των Γαλάζιων της Λεμεσού.
Στο 32’ οι γηπεδούχοι διπλασίασαν τα γκολ τους όταν μετά από αντεπίθεση ο 
Ντεμπάι από αριστερά μπήκε στην περιοχή και έκανε τη σέντρα, με τον Φεκίρ 
να κοντρολάρει κάνοντας το 2-0. Παρά την ψυχρολουσία ο Απόλλωνας δεν τα 
παράτησε με τον Γιάκολις να επιχειρεί σουτ και τον Λόπες να απομακρύνει τη 
μπάλα.
Το τελικό σφύριγμα του Πολωνού διαιτητή Paweἐ Raczkowski άφησε πικρή 
γεύση στους Γαλάζιους οι οποίοι προσπάθησαν και έδειξαν… εμπράκτως ότι 
μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί σε τέτοιου επιπέδου αγώνες, ωστόσο είδαν 
την εστία τους να παραβιάζεται δύο φορές.
Στο δεύτερο μέρος ο Απόλλωνας προσπάθησε να μειώσει στο σκορ όμως 
αυτό δεν έγινε, με την Λιόν να αντιδρά μετά από πίεση του Απόλλωνα. Ο Ζελά-
για με κεφαλιά δοκίμασε τα αντανακλαστικά του… ανίκητου Λόπες και οι Γάλ-
λοι στην επόμενη φάση βρήκαν τους Γαλάζιους σε ανισορροπία με τον Αουάρ 
να κάνει τη σέντρα από δεξιά και τον Ντίας με κεφαλιά να κάνει το 3-0. Στο 90ἐ 
ο Μαολίντα μετά από ατομική ενέργεια διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

λιόν-απόλλωνας 4-0
Βαριά ήττα…
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αθλητικά

Με αρχηγούς τους Μπουρούση, 
Βασιλόπουλο η Εθνική

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος ανέθεσε καθήκοντα αρχηγού της Εθνικής ομάδας και στον 
Παναγιώττη Βασιλόπουλο, σε μια κίνηση με ξεκάθαρ συμβολισμό τη σύνδεση της παλιάς γενιάς 
με την καινούρια.

Ο 
Θανάσης Σκουρτόπουλος πήρε 13 παίκτες 
στην αποστολή της εθνικής Ελλάδας για την α-
ναμέτρηση με τη Μεγ. Βρετανία (24/11).
Η Ελλάδα θα ταξιδέψει στο Λέστερ με 13 παί-

κτες αφού ο Θανάσης Σκουρτόπουλος έκοψε τους Βασίλη 
Μουράτο, Γιώργο Τσαλμπούρη και Βασίλη Χρηστίδη.
Αναλυτικά η επίσημη ενημέρωση της ΕΟΚ αναφέρει:
Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης, ο Θανάσης 
Σκουρτόπουλος ενημέρωσε τους Βασίλη Μουράτο, 
Βασίλη Χρηστίδη και Γιώργο Τσαλμπούρη ότι δεν θα 
συνεχίσουν με την ομάδα σε αυτό το «παράθυρο» και 
ευχαριστώντας τους για την ουσιαστική συμμετοχή που 
είχαν στην ολιγοήμερη προετοιμασία, ανανέωσαν το 
ραντεβού για το μέλλον.
Στο αεροπλάνο για το Λονδίνο (ώρα αναχώ-
ρησης 08.40), από όπου οδικώς η απο-
στολή θα μεταβεί στην πόλη που θα 
διεξαχθεί ο αγώνας της Παρασκευής 
(24/11, 21.30), θα μπουν οι:
Γιάννης Μπουρούσης 17.11.1983 2.15 
Zhejiang Guangsha Lions
Παναγιώτης Βασιλόπουλος 08.02.1984 
2.05 Άρης
Δημήτρης Μαυροειδής 04.07.1985 2.12 
ΑΕΚ
Γιάννης Αθηναίου 27.05.1988 1.94 Άρης
Χάρης Γιαννόπουλος 13.07.1989 2.00 Ρέθυμνο
Δημήτρης Κατσίβελης 01.10.1991 1.94 ΠΑΟΚ
Κωνσταντίνος Μήτογλου 11.06.1996 2.08 Παναθηναϊκός
Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22.09.1993 1.96 ΑΕΚ
Αντώνης Κόνιαρης 30.09.1997 1.91.ΠΑΟΚ
Νίκος Γκίκας 22.11.1990 1.86 Προμηθέας Π.
Χρήστος Σαλούστρος 29.03.1990 2.02 Προμηθέας Π.
Ντούσαν Σάκοτα 22.04.1986 2.10 ΑΕΚ
Βαγγέλης Μαργαρίτης 05.12.1982 2.09 ΠΑΟΚ

Σκουρτόπουλος: «Καλό το ιλουστρασιόν πε-
ριτύλιγμα, αλλά την ομάδα την κάνει η καρ-
διά»
Ο Θανάσης Σκουρτόπουλς μίλησε για τη... νέα Εθνική και 
την προσπάθεια που θα κάνει στα πρώτα ματς των προ-
κριματικών, στάθηκε στα πρόσωπα που συνθέτουν την 
ομάδα, τις απουσίες και υπογράμμισε ότι ενδέχεται να 
παρουσιαστεί πλήρης στα επόμενα ματς!
Αρχικά ο ομοσπονδιακός τεχνικός είπε ότι «είναι μια 
Εθνική με την ίδια βαρύτητα και σημασία όπως και όλες 
οι προηγούμενες. Υπάρχουν παιδιά που έχουν παρελθόν 
στην ομάδα, υπάρχουν παιδιά που έρχονται για πρώτη 
φορά συνολικά σε επίπεδο Εθνικών. Τα παιδιά έχουν 

παρουσιάσει εξαιρετική εικόνα από χθες. Είναι θετικό 
αυτό που εισπράττουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα 
ανταποκριθούν και με το παραπάνω στο καθήκον τους. 
Δυστυχώς οι συνθήκες δεν μας επιτρέπουν να έχουμε την 
ομάδα που επιθυμούμε» και συνέχισε:
«Δεν είναι θέμα του προπονητή, αλλά FIBA και 
EuroLeague  που πληγώνει κάποιες χώρες περισσότερο 
και ανάμεσα σε αυτές είναι και η Ελλάδα. Δεν μπορούμε 
να κάνουμε παρέμβαση. Κάναμε τις κλήσεις μας και προ-
σθέσαμε παιδιά από το ελληνικό πρωτάθλημα και από τις 
μικρές Εθνικές που έχουν δείξει καλά στοιχεία. Και με τη 
λογική να μπουν στο κλίμα, να έχουν παρουσίες αν χρει-
αστεί στο μέλλον να βοηθήσουν. Παρουσιάστηκε και ο 

Μήτογλου, είναι θετικό για εμάς. Είναι εκτός στα 
παιχνίδια της EuroLeague και πιστεύω ότι θα 

του κάνει καλό. Τα υπόλοιπα παιδιά είναι 
έτοιμα και η πρώτη εντύπωση έχει κερ-
δηθεί». 
Όσον αφορά τη θέση του Παναθη-
ναϊκού και Ολυμπιακού, είπε: «Δεν 
έχω κάτι επίσημο. Έκανα στην αρχή 

κάποιες επαφές με τις ομάδες, όταν 
ήταν να κάνω τις κλήσεις. Μίλησα με 

ανθρώπους, προπονητές και τα παιδιά των 
ομάδων. Για τον Μήτογλου ενημερώθηκα όταν 

αποφασίστηκε. Τα παιδιά του Ολυμπιακού έχουν 
τοποθετηθεί και είναι σεβαστό αυτό που λένε. Υπάρχουν 
μια δυσκολία, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Οι 
άλλες ομάδες δεν έχουν πληγωθεί όσο εμείς και πιστεύω 
ότι ξεκινάμε με το πιο δύσκολο παιχνίδι. Η Αγγλία είναι 
τρία χρόνια ίδια δομημένη».  
Για το πρώτο ματς με την Αγγλία υποστήριξε ότι «είναι 
δύσκολο, διότι έχουμε και τρεις ημέρες. Η διάθεση είναι 
τρομερή. Όπως είπα και στα παιδιά χθες, ωραίο είναι το 
ιλουστρασιόν περιτύλιγμα, αλλά τις ομάδες τις κάνει η 
καρδιά. Αν δείξουμε χαρακτήρα και αντιδράσουμε όλα 
θα πάνε καλά. Πραγματικά το λέω, η πρώτη εντύπωση 
είναι θετική». 
Και κατέληξε :«Η επιλογή θα γίνει από τα 16 παιδιά που 
είναι εδώ. Στόχος είναι να πάμε με τους 14 που θα ακο-
λουθήσουν και το παιχνίδι στο Ηράκλειο. Άλλες ομο-
σπονδίες έχουν κάνει συμφωνίες και με τις ομάδες. Όσο 
εγώ είμαι ενημερωμένος δεν υπάρχει κάτι τέτοιο από τη 
δική μας πλευράς. Ίσως το δεύτερο παιχνίδι θα μπορού-
σαμε να το χειριστούμε διαφορετικά και εννοώ όλες τις 
πλευρές. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια παιδιά. Το 
κόστος δεν θα είναι τόσο μεγάλο και αυτό θα λειτουρ-
γούσε υπέρ της Εθνικής ομάδας. Έχει τελειώσει το θέμα. 
Είμαστε σίγουροι ότι θα ανταποκριθούν». 

Τ’ είχες... Γιάνις, τ́είχα... Χόλις 

Ο 
Ολυμπιακός πέρα-
σε από τη Ρόδο επι-
κρατώντας του Κο-
λοσσού (54-72) χάρη 

στους Γιάνις Στρέλνιεκς και Χόλις 
Τόμπσον που σκόραραν από 16 
πόντους έκαστος.
Ο Κολοσσός ήταν κάτι περισσό-
τερο από ανταγωνιστικός (52-57, 
32’), αλλά ο Ολυμπιακός επικρά-
τησε τελικά με 54-72. Πρωταγω-
νιστές οι Στρέλνιεκς και Τόμπσον 
που σκόραραν από 16 πόντους 
και η «ερυθρόλευκη» άμυνά η 
οποία στα τελευταία 8΄ δέχτηκε 
μόλις ένα καλάθι από τους Ροδί-
τες.
Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν έχο-
ντας αρκετές καλές επιλογές 
στην επίθεσή τους με αποτέ-
λεσμα να είναι παραγωγικό το 
πρώτο πεντάλεπτο (11-15) χάρη 
σε 7 πόντους του Δημήτρη Στα-
μάτη και σε εννιά που είχα συνο-
λικά οι Γιώργος Πρίντεζης και 
Κώστας Παπανικολάου. Όταν 
οι δύο προπονητές ξεκίνησαν 
τις αλλαγές ξεκίνησε να φαίνε-
ται η διαφορά στο «βάθος» του 
πάγκου και με τον Γιώργο Μπό-
γρη να φτάνει γρήγορα τους 4 
πόντους η διαφορά πήγε στο +6 
(15-21, 8’).
Η δεύτερη περίοδος βρήκε 
τους «ερυθρόλευκους» άστο-
χους (0/4τρ. Σε 2’) και τους γηπε-

δούχους να χάνουν ευκαιρία 
να μειώσουν λόγω συνεχόμε-
νων λαθών. Ο Κολοσσός κατά-
φερε να μειώσει σε 22-28 (15’) 
με τη συνέχεια να περιλαμβά-
νει την αποβολή των Γεωργαλλή 
και Παπαπέτρου. Ο Ολυμπια-
κός επέστρεψε όμως και με δύο 
εύστοχα τρίποντα από Ουίλτζερ 
και Στρέλνιεκς η διαφορά πήγε 
σε διψήφιο επίπεδο (30-40).
Ο Μάρβιν Τζόουνς στο τρίτο 
δεκάλεπτο έκανε ό,τι ήθελε τον 
Τζαμέλ ΜακΛιν και με 6 προσω-
πικούς πόντους έκανε το 39-45 
(24’). Η εικόνα σε όλη τη διάρ-
κεια της συγκεκριμένης περιό-
δου δεν άλλαξε το παραμικρό. 
Οι Ροδίτες έπαιζαν ωραίο μπά-
σκετ, οι φιλοξενούμενοι συνέχι-
σαν άστοχοι και με λάθη και έτσι 
μειώθηκε ακόμη περισσότερο η 
διαφορά (47-50, 29’).
Οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν 
να μείνουν κοντά στο σκορ για 
περισσότερο από 32’ (52-57) 
αφού με συνεχόμενα τρίποντα 
από Στρέλνιεκς και Τόμπσον ο 
Ολυμπιακός έτρεξε επιμέρους 
σκορ 2-15 και έφυγε με τη νίκη 
από τη Ρόδο.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Οι νικητές βρή-
καν 11 εύστοχα τρίποντα (42%), 
δέχτηκαν ένα καλάθι στα τελευ-
ταία 8΄ του ματς και μοίρασαν 20 
ασίστ.
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