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ΝΔ: Ιδού οι αποδείξεις ότι τα έγγραφα Καμμένου για 
Παπαδόπουλο είναι πλαστά

Σ
ε νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο της πώλησης 
αμυντικού υλικού στη Σαουδική Αραβία στο οποίο 
εμπλέκεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος 
Καμμένος προέβησαν στελέχη της ΝΔ σε έκτακτη 

συνέντευξη Τύπου ου δόθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης.
Στη συνέντευξη Τύπου έγινε σύγκριση των δύο πιστοποι-
ητικών Τελικού Χρήστη που κατέθεσε στη Βουλή ο κ. Καμ-
μένος με μια αντίστοιχη σύμβαση διακρατικής συμφωνίας 
Σερβίας - Σαουδικής Αραβίας. 
Σε αυτήν αναδεικνύονται οι τουλάχιστον 10 διαφο-
ρές (σημειώνονται με κόκκινο) που αποδεικνύουν ότι τα 
έγγραφα Καμμένου δεν είναι γνήσια. Επίσης παρουσιά-
στηκε το γνήσιο πιστοποιητικό της Σερβίας όπως και τα 
έγγραφα Καμμένου μαζί με τις δύο αιτήσεις χορήγησης 
σύμφωνης γνώμης για άδεια εξαγωγής του Βασ. Παπαδό-
πουλου προς το υπουργείο Αμύνης.  
Για σωρεία ψεμάτων κατηγόρησε τον υπουργό Άμυνας 
Πανό Καμμένο, ο εκπρόσωπος της ΝΔ Μάκης Βορίδης, 
ο οποίος σε έκτακτη συνέντευξη τύπου κατέθεσε απο-
δείξεις ότι τα έγγραφα που κατατέθηκαν στην Βουλή από 
την κυβέρνηση, τη Δευτέρα, είναι αμφιβόλου εγκυρότη-
τας και γνησιότητας. Μεταξύ άλλων έκανε λόγο για γνή-
σιο υπογραφής σε έγγραφα, που δόθηκαν από την πρε-
σβεία,  άλλων ατόμων, υπονοώντας ότι δεν είναι γνήσια 
όσα έχουν παρουσιαστεί.
«Κάθε μέρα αποκαλύπτονται πράγματα για αυτή τη 
δυσώδη  υπόθεση, πρέπει να ερευνηθεί σε βάθος, δεν θα 
την αφήσουμε έτσι», υπογράμμισε ο κ. Βορίδης.
Όπως τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ, έχει πλέον αποδει-
χθεί ότι ο Βασίλειος Παπαδόπουλος έπαιρνε αμοιβές και 
καθόλου πληρεξούσιος δεν ήταν, ήταν μεσάζοντας και 
έχει παραβιαστεί ο νόμος. Ο κ.Βορίδης ανέφερε ότι έχουν 
ειπωθεί και ψέματα από τον κ. Καμμένο για τον αν γνώριζε 
ή όχι τον κ. Παπαδόπουλο.
«Ο κ. Καμμένος έχει παραβιάσει τα καθήκοντά του», 
δήλωσε ο κ. Βορίδης και συμπλήρωσε ότι η ανάκριση 
αυτά πρέπει να τα δείξει, γιατί, όπως εξήγησε, ενώ υπάρ-
χει νόμος που προβλέπει ότι δεν επιτρέπεται η εμπλοκή 
μεσαζόντων σε υποθέσεις αγοράς ή πώλησης αμυντικού 
υλικού, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τον παραβίασε. Ο κ. Βορί-
δης έθεσε με μια σειρά από ερωτήματα στον κ. Καμμένο, 
μεταξύ των οποίων γιατί ο υπουργός Άμυνας χρησιμο-
ποιεί ψευτοέγγραφα, και γιατί είπε ψέματα στην επιτροπή 
της Βουλής ότι η συμφωνία για την πώληση βλημάτων στη 

Σαουδική Αραβία είναι διακρατική;
«Είναι η Βουλή της συγκάλυψης της κοινοβουλευτικής πλει-
οψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ που θέλει  να καλύψει τον Καμμένο», 
είπε ο κ. Βορίδης και επανέλαβε ότι θα υπάρξει και άλλη 
Βουλή και όλα τα στοιχεία θα φανούν στην πορεία της ανα-
κριτικής διαδικασίας.
Σύμφωνα με τον κ. Βορίδη, η κυβέρνηση κάνει μια σκαν-
δαλώδη απόπειρα συσκότισης της κοινωνίας επιχειρώ-
ντας να συνδεθεί η σύζυγος του πρόεδρου της ΝΔ Μαρέβα 
Μητσοτάκη με τον Τζον Σφακιανακη, ο οποίος σύμφωνα 
με τον πρωθυπουργό ήταν ο... κακός μεσάζων σε σχέση με 
τον μεσάζοντα Βασίλειο Παπαδόπουλο. 
Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για να γίνει έρευνα για το θέμα, 
επεσήμανε, επίσης, ο κ. Βορίδης ενώ ερωτηθείς εφόσον  
δεν θα γίνει η δουλειά, άρα πως θα υπάρχει μίζα, απά-
ντησε με νόημα ότι «να πούμε ότι τώρα σαν αντιπολίτευση 
ευθυνόμαστε που χάλασε η δουλειά, αυτό να το πιστω-

θούμε».
Είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν και νομικές ενέργειες, υπο-
γράμμισε ο κ. Βορίδης και πρόσθεσε ότι η Βουλή, όμως, 
κινείται με την πλειοψηφία. Ερωτηθείς αν έχει ευθύνες 
και ο υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Κοτζιάς απάντησε ότι 
μένει να εξεταστεί αυτό, αλλά πρέπει να διευκρινίσει τον 
ισχυρισμό για  τον πρέσβη. Τα έγγραφα, όπως είπε, είναι 
από τον κ. Καμμένο δεν βλέπω από το υπουργείο Εξωτε-
ρικών.  Επίσης, δήλωσε ότι θα ερευνηθούν όλα στην ώρα 
τους και να δούμε και τα πρόσθετα στοιχεία, απάντησε σε 
ερώτηση για το ειδικό δικαστήριο.
Οι βουλευτές της κυβέρνησης  κουβαλούν το βάρος της 
συγκάλυψης, υποστήριξε ο βουλευτής  της ΝΔ και υπο-
γράμμισε ότι δεν έχει δεχθεί η κυβέρνηση κανένα αίτημα 
- πρόταση, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, από την 
πλευρά της   αντιπολίτευσης, ενώ εμείς έχουμε κάνει δεκτά 
όλα τα αίτημα. «Ποιος συγκαλύπτει», αναρωτήθηκε ο κ. 
Βορίδης.
«Σκέφτονται τι θα τους συμβεί για αυτό και αναδιπλώνο-
νται», είπε ο κ. Βορίδης για να κλείσει η υπόθεση και  πρό-
σθεσε ότι υπάρχει τακτική αναδίπλωσης και ισχυρίζονται 
ότι δεν υπάρχει συμφωνία, άρα δεν υπάρχει μίζα.  Αλλά, 
όπως είπε, τα αδικήματα συντελούνται και από την από-
πειρα. «Βαθύς και πλήρης έρευνα», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά ο κ. Βορίδης και επανέλαβε ότι μένουμε στη θέση 
μας για διακρατική συμφωνία και φυσικά δεν θα σπάσει η 
Ελλάδα το εμπάργκο αν αποφασιστεί.

Μπλόκο της ΕΕ στην πώληση όπλων στην Σα-
ουδική Αραβία
Με 539 ψήφους υπέρ, 13 κατά και 81 αποχές εγκρίθηκε 
κατά τη σημερινή Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ψήφι-
σμα για την Υεμένη, το οποίο περιλαμβάνει το αίτημα επι-
βολής εμπάργκο όπλων της ΕΕ στη Σαουδική Αραβία. Η 
παράγραφος για το εμπάργκο εγκρίθηκε με 368 ψήφους 
υπέρ, 221 κατά και 43 αποχές. 
Το ψήφισμα το συνυπέγραψαν όλες οι πολιτικές ομάδες 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου (εκτός από την ακροδεξιά 
«Ευρώπη των Εθνών και της Ελευθερίας», της οποίας ηγεί-
ται το Εθνικό Μέτωπο της Μαρίν Λεπέν). Από ελληνικής 
πλευράς το ψήφισμα συνυπέγραψαν, από την Ευρωπαϊκή 
Ενωτική Αριστερά, η Κωνσταντίβα Κούνεβα (ΣΥΡΙΖΑ) και 
ο Νίκος Χουντής (ΛΑΕ) και από το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό 
Λαϊκό Κόμμα ο Μανώλης Κεφαλογιάννης (ΝΔ).

Ε γ ι ν ε  σ ύ γ κ ρ ι σ η  τ ω ν  δ ύ ο 

πισ τοποιητ ικών που κατέθεσε 

στη Βουλή ο Καμμένος με μια 

αντίστοιχη σύμβαση διακρατικής 

συμφωνίας Σερβίας - Σ. Αραβίας 

και αναδείχθηκαν τουλάχιστον 10 

διαφορές
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Μ
ε εξώδικο κατά δύο υπουρ-
γών και τριών δημοσιογρά-
φων, που ενέπλεξαν το όνο-
μά της στην υπόθεση με τον 

επιχειρηματία Τζον Σφακιανάκη, τον οποίο 
ανέφερε στη Βουλή ο πρωθυπουργός Αλέ-
ξης Τσίπρας ως σχετιζόμενο με την πώληση 
των βλημάτων στη Σαουδική Αραβία, απά-
ντησε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι.
Η σύζυγος του προέδρου της ΝΔ στρέφε-
ται κατά των υπουργών Νίκου Παππά και 
Δημήτρη Τζανακόπουλου, των εκδοτών 
Ιωάννη Φιλιππάκη της εφημερίδας «Δημο-
κρατία», και Νικόλα Βουλέλη της «Εφημερί-
δας των Συντακτών», καθώς και του Κώστα 

Βαξεβάνη. 
«Είναι βιασμός και κακοποίηση της αλή-
θειας η διάδοση ότι γνωρίζω τον επιχει-
ρηματία Τζον Σφακιανάκη» αναφέρει. «Ο 
κρουνός των στοχευμένων ψευδών  ενα-
ντίον μου δεν στερεύει ποτέ και τείνει να 
καθιερώνει ως επίσημη κυβερνητική πολι-
τική» προσθέτει. 
Η ίδια επίσης δηλώνει ότι θα διαφωνούσε 
δημόσια με τον σύζυγό της, «αν εφάρμοζε 
πολιτικές ανθρωποφαγίας σε βάρος των 
συζύγων των πολιτικών αντιπάλων του».
Και καταλήγει: «Δεν πρόκειται όμως -ποτέ- 
να χρειαστεί να το κάνω, γιατί δεν είμαστε 
όλοι ίδιοι».

επικαιρότητα

Εξώδικο κατά υπουργών από 
τη Μαρέβα Μητσοτάκη: Δεν 
γνωρίζω τον Τζον Σφακιανάκη

«Βόμβα» στο Κολωνάκι: 
Παρουσιαστές, ηθοποιοί και μοντέλα 
σε δίκη για καρτέλ κοκαΐνης

Τον Μάιο του 2018 οδηγείται στο ακροατήριο η υπόθεση με το καρτέλ 
ναρκωτικών στο Κολωνάκι που είχε ως «έδρα» συγκεκριμένο μαγαζί της 
περιοχής

Ν
α σημειωθεί πως οκτώ μέ-
λη της οργάνωσης ε ίχαν 
προφυλακιστεί για την υ-
πόθεση, αλλά πλέον είναι 

ελεύθεροι από τις 10 Αυγούστου.   
Συνολικά σ το έδρανο του κατηγο-
ρουμένου θα καθίσουν 27 άτομα, 
ορισμένοι εκ των οποίων αν τ ιμε-
τωπίζουν ακόμα και το αδίκημα της 
σύστασης και διεύθυνσης εγκλημα-
τικής οργάνωσης.    
Εκ τός από τα οχ τώ ηγε τ ικά σ τ ε-
λ έ χη  που αφέθηκαν  ε λ εύθε ρα, 
άφαντος παραμένει ο συνιδιοκτή-
της του μπαρ, ενώ η εισαγγελία διε-
νεργεί έρευνα γ ια να διαπισ τωθεί 
πώς χάθηκε πολύτιμος χρόνος και οι 
κατηγορούμενοι αποφυλακίστηκαν.   
Αυτό που προκαλεί αίσθηση είναι 
ότ ι ανάμεσά σ τα άτομα που κατη-
γορούν ται γ ια τη συμμετοχή τους 
σ το καρτέλ φιγουράρουν τα ονό-
ματα δύο πασίγνωστων γυναικών 
ηθοποιών, προβεβλημένων τηλεο-
πτικών παρουσιαστών, γόνων επώ-
νυμων οικογενειών, 
μον τέλων σεναριο-
γράφων επιτυχημέ-
νων σ ίριαλ ,  συζύ-
γων μεγαλοεπιχε ι -
ρηματιών που έδω-
σαν καταθέσεις γ ια 
την υπόθεση.   
Όπως  δημοσ ιεύε ι 
σήμερα το Έθνος, η 
απίσ τ ευτη ισ τορία 
χωρίζεται σε δύο σκέλη, με το πιο 
ουσιαστικό να τοποθετείται σε γνω-
στό κοσμικό στέκι των Αθηνών, που 
λειτουργούσε στο Κολωνάκι απένα-
ντι από κεντρικό ξενοδοχείο. 
Βασ ικός διακ ινητής εμφαν ίζ ε ται 
53χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος 
φέρεται να «έσπρωχνε» τα ναρκω-
τικά στους δημοφιλείς θαμώνες του 
μαγαζιού και όχι μόνο.   Το εστια-
τόριο-μπαρ ανήκε σε ετερόρρυθμη 
εταιρία με εταίρους έναν 41χρονο 
επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων, 

που έγ ινε γνωστός από την πολυ-
ετή σχέση του με ξανθιά παρουσιά-
στρια, έναν παρουσιαστή που αυτή 
την περίοδο βρίσκε ται σε δημο-
φιλή πρωινή εκπομπή της ελλην ι-
κής τηλεόρασης, μια ηθοποιό με 
καριέρα το 80 και το 90, αλλά και 
τον γιο της. 
Οι δυο τελευταίοι δραστηριοποιού-
ν ται με μεγάλη επιτυχία τα τελευ-
ταία χρόνια σ τον τομέα της εσ τία-
σης. 
Το Νοέμβριο του 2013 στην επιχεί-
ρηση μπήκε και ο 53χρονος που 
εμφανίζεται ως μέλος εγκληματικής 
ομάδας που διακινούσε τα ναρκω-
τικά, με τη συνεργασία να καταλή-
γει τελικά σε καβγάδες και εξώδικα 
μεταξύ των συνεργατών. 
Η πασίγνωστη τετράδα των ιδιοκτη-
τών, σύμφωνα με το βούλευμα που 
τους οδήγησε σε δίκη, κατηγορού-
νται ότι από το Νοέμβριο του 2013 
μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015, από 
κοινού, χωρίς να είναι τοξικομανείς, 

διέπραξαν το έγκλημα 
της παράνομης διακίνη-
σης ναρκωτικών. 
Στ ο  δ ικόγραφ ο π ε ρι -
γράφ ε τα ι  ό τ ι:  «Εν τό ς 
του κατασ τήματος σ το 
οποίο είχαν καθημερινή 
παρουσ ία,  πωλούν ταν 
ναρκωτικές ουσίες στους 
θαμώνες, οι οποίοι κατέ-
βα ιναν  σ το  χώρο τ ης 

τουαλέ τας, γ ια να πραγματοποιή-
σουν τις εν λόγω συναλλαγές, αφού 
προηγουμένως είχαν κάνει τηλεφω-
νική κράτηση στο κατάστημα, χρη-
σ ιμοποιών τας  σ χε τ ικέ ς  κωδικέ ς 
ονομασίες, όπως «κράτηση για ένα 
άτομο», «τραπέζι», «μπουκάλι».   
Σε διαφορε τ ική περίπτωση φρό-
ν τ ιζε ένας συνεργάτης του 53χρο-
νου να τοποθε τε ί τ ις ναρκωτ ικέ ς 
ουσίες στις ζαρντινιέρες στον εξω-
τερικό χώρο του καταστήματος, απ’ 
όπου και γινόταν η παραλαβή.
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Αποπνικτική ατμόσφαιρα από τα χημικά, ξύλο και αστυνομοκρατία καταγγέλλουν οι διαδηλωτές 
- Εκπλειστηριάστηκε πρώτη κατοικία στο Χαλάνδρι για οφειλή μόλις 43.000 ευρώ - Συνολικά 
ολοκληρώθηκαν πλειστηριασμοί για 12 ακίνητα

Σ
ε καθεστώς εικονικής πραγμα-
τικότητας διεξήχθησαν τόσο οι 
ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 
όσο και εκείνοι οι οποίοι έγιναν 

με τον κλασσικό τρόπο δηλαδή, στα 
Ειρηνοδικεία, όπως έλεγαν αργά χθες 
το βράδυ στο protothema.gr συμβο-
λαιογράφοι.
Και αυτό λόγω αφενός της υποτυπώ-
δους πλατφόρμας που έχει πρόχειρα 
«στηθεί»  με πολλές ατέλειες για να 
μπορέσει όπως - όπως να ξεκινήσει 
η διεξαγωγή των ηλεκτρονικών πλει-
στηριασμών, χωρίς να παρέχει κανένα 
εχέγγυο καλής λειτουργίας και ασφα-
λείας και αφετέρου λόγω των απαρά-
δεκτων συνθηκών αστυνομοτρομο-
κρατίας, δακρυγόνων, τραυματισμών, 
κ.λπ. κάτω από  τα οποία   διεξήχθη-
σαν οι πλειστηριασμοί στο Ειρηνοδι-
κείο Αθηνών.
Μέσα σε τριτοκοσμικές συνθήκες, υπό 
τον ασφυκτικό κλοιό μεγάλης αστυ-
νομικής δύναμης και παρά τις αρχι-
κές κυβερνητικές δεσμεύσεις για προ-
στασία της πρώτης κατοικίας, χθες η 
πρώτη Αριστερή κυβέρνηση, ενδί-
δοντας στις πιέσεις και αξιώσεις των 
δανειστών μας, ξεκίνησε τους πλειστη-
ριασμούς ακινήτων.
Οι εξαγγελίες από την έκθεση της Θεσ-
σαλονίκης και οι προεκλογικές υπο-
σχέσεις για προστασία της πρώτης 
κατοικίας, όχι μόνο έσβησαν με μια 
μονοκονδυλιά, αλλά αντίθετα, με την 
είσοδο του νέου έτους, καταργείται και 
ο «νόμος Κατσέλη» στον οποίο βρήκαν 
καταφύγιο δεκάδες χιλιάδες πολίτες 
που μπήκαν στο μάτι του κυκλώνα των 
μνημονίων βάζοντας έτσι λουκέτο στις 
επιχειρήσεις, τις βιοτεχνίες τους, κ.λπ.  
Με καταφύγιο στον «νόμο Κατσέλη» 
εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες «φρένα-
ραν» ή ακόμη και απέφυγαν να βγουν 
στο σφυρί τα σπίτια τους, τα καταστή-
ματά τους, λόγω χρεών, «κόκκινων» 
δανείων και ασφαλιστικών εκκρεμο-
τήτων.
Σύμφωνα με τους συμβολαιογράφους 

που μίλησαν στο protothema.gr, για 
να λειτουργήσει με ασφάλεια η πλατ-
φόρμα πάνω στην οποία θα στηρι-
χθεί το λογισμικό σύστημα των ηλε-
κτρονικών πλειστηριασμών, απαιτεί-
ται μεγάλη επένδυση (και χρήματα 
φυσικά), αλλά και πρόγραμμα το οποίο 
να κατασκευαστεί με την επιμέλεια του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή 
άλλου αναλόγου κύρους φορέα.
Τα πενιχρά χρήματα που δόθηκαν για 
την πλατφόρμα πάνω στην οποία βασί-
στηκαν  χθες οι ηλεκτρονικοί πλειστη-
ριασμοί την καθιστούν αυτόματα ανα-
ξιόπιστη, ανασφαλή.  
Παράλληλα, καθιστούν τους πλειστη-
ριασμούς μη έγκυρους οι οποίοι μάλι-
στα μπορεί να προσβληθούν ενώ-
πιον των δικαστηρίων. Ακόμη, η πλατ-
φόρμα, σύμφωνα με τους συμβολαιο-
γράφους, πρέπει να περάσει από την 
ευθύνη του Συμβολαιογραφικού Συλ-
λόγου Αθηνών, Πειραιώς, κ.λπ. στην 
ευθύνη του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Οι κυβερνητικές  δεσμεύσεις και υπο-
σχέσεις για την προστασία της πρώτης 

κατοικίας, όχι μόνο υποχώρησαν στις 
πρώτες πιέσεις των δανειστών, αλλά 
κατέρρευσαν μπρος το άκουσμα της 
συνάντησης των υπουργών της κυβέρ-
νησης με τους επικεφαλής των κλιμα-
κίων των θεσμών, στο πλαίσιο της τρί-
της αξιολόγησης.

Με ΜΑΤ και χημικά οι πλει-
στηριασμοί στο Ειρηνοδικείο
Διαδηλωτές, ΜΑΤ, ξύλο, χημικά και 
τραυματισμοί. Αυτή ήταν η χθεσινή 

εικόνα στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας 
όπου οι συμβολαιογράφοι ξεκίνη-
σαν και πάλι τη διενέργεια πλειστη-
ριασμών έπειτα από την αναστολή 
της αποχής τους, που αποφασίστηκε 
έπειτα από  συνέλευση του συμβο-
λαιογραφικού συλλόγου την Τρίτη. 
Οι εικόνες που είδαν το φως της 
δημοσιότητας είναι πρωτοφανείς: 
Στην αίθουσα επτά του Ειρηνοδι-
κείου είχαν πάρει θέσεις οι συμ-
βολαιογράφοι. Απ’ έξω ακριβώς, 
δύο διμοιρίες της Υποδιεύθυνσης 
Μέτρων Τάξης βρίσκονταν παρατε-
ταγμένες προκειμένου να εμποδί-
σουν τους διαδηλωτές να εισέλθουν 
στο εσωτερικό της αίθουσας, προ-
φανώς για να μη ματαιωθεί η δια-
δικασία. Άλλωστε οι σκηνές που οι 
συμβολαιογράφοι έφευγαν κυριολε-
κτικά σηκωτοί από τις αίθουσες από 
εκπροσώπους κινημάτων είναι πρό-
σφατες. 
Μέλη του «Κινήματος δεν πλη-
ρώνω», του ΕΠΑΜ, της ΛΑΕ, το 
ΠΑΜΕ αλλά και μέλη αριστερών 
συλλογικοτήτων, που βρίσκονταν 
στον εσωτερικό χώρο του Ειρηνο-
δικείου, φώναζαν συνθήματα και 
μόλις το ρολόι έδειξε τέσσερις ακρι-
βώς, την ώρα δηλαδή που ξεκινάει 
η νόμιμη διεξαγωγή των πλειστηρι-
ασμών κάθε Τετάρτη, προσπάθησαν 
να σπάσουν τον φραγμό της αστυ-
νομίας. 
Οι αστυνομικές δυνάμεις ωστόσο 
προσπάθησαν να απωθήσουν με τη 
βία τους διαδηλωτές αρχικά χτυπώ-
ντας τους με τα γκλοπς και στη συνέ-
χεια κάνοντας χρήση χημικών ακόμα 
και στον εσωτερικό χώρο του κτι-
ρίου!
Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική με 
αποτέλεσμα το πλήθος του κόσμου 
να βγει στον εξωτερικό χώρο του 
Ειρηνοδοκείου, άλλοι με αίματα στο 
κεφάλι αποτέλεσμα των συμπλοκών 
με την αστυνομία και άλλοι με ανα-
πνευστικά προβλήματα.

Πλειστηριασμοί: Με ΜΑΤ και χημικά 
βγήκαν «στο σφυρί» οι πρώτες κατοικίες

Οι εννέα Τούρκοι 
συλληφθέντες μπορεί 
να σχεδίαζαν επίθεση 
κατά του Ερντογάν

Οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής 
εξετάζουν τη σύνδεση της προετοιμασίας των 
εννέα συλληφθέντων με την επίσκεψη του 
Τούρκου προέδρου στην Αθήνα, στις 7 και 8 
Δεκεμβρίου

Ω
ς μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση χαρακτη-
ρίζουν οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής 
τη σύλληψη των εννέα Τούρκων σε τρία διαμε-
ρίσματα, στις περιοχές του Νέου Κόσμου και 

της Καλλιθέας. Από το γεγονός ότι στα σπίτια βρέθηκαν 
πυροκροτητές, πρώτη ύλη για την παρασκευή εκρηκτι-
κών, αλλά και ένα πιστόλι, ερευνάται αν οι οκτώ άνδρες 
και η μία γυναίκα ετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση στην 
Ελλάδα. Μάλιστα το γεγονός ότι στις 7 και 8 Δεκεμβρίου 
φτάνει στη χώρα μας ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, έκανε τους αναλυτές να εξετάζουν ακόμη και το 
ενδεχόμενο οι προπαρασκευαστικές ενέργειες να έχουν 
σχέση με την επίσκεψη του.
Οι συλληφθέντες θεωρούνται μέλη του μαρξιστικού-λενι-
νιστικού κόμματος DHKP-C (Επαναστατικό Λαϊκό Απελευ-
θερωτικό Κόμμα – Μέτωπο), το οποίο είναι παράνομο 
στην Τουρκία. Μάλιστα το κόμμα έχει δύο διαφορετικές 
οντότητες. Μία το πολιτικό κομμάτι και μία το «Μέτωπο» 
που είναι το ένοπλο κομμάτι, υπεύθυνο για δολοφονίες 
και τρομοκρατικές επιθέσεις στην Τουρκία. Στην Ελλάδα 
από το 2011 έχουν γίνει συλλήψεις μελών του στην Τριαν-
δρία Θεσσαλονίκης (Οκτώβριος 2011), σε σκάφος με όπλα 
και πυρομαχικά στα ανοιχτά των Οινουσσών (Ιούλιος 
2013), σε διαμέρισμα στην περιοχή του Γκύζη (Φεβρου-
άριος 2014), αλλά και μια «περίεργη» απέλαση υπόπτου 
στις 30 Μαΐου του 2013, στην οδό Σόλωνος.
Η τριπλή επιχείρηση το πρωί σε Καλλιθέα και Νέο Κόσμο 
θεωρείται συνέχεια των προηγούμενων και έρχεται 
σε μια χρονική συγκυρία που δημιουργεί περίεργους 
συνειρμούς. Μάλιστα, το γεγονός ότι για έναν από τους 
εννέα συλληφθέντες εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για 
την παλιά ιστορία των Οινουσσών, περιπλέκει ακόμα 
περισσότερο την υπόθεση. Οι αρχές σε συνεργασία με 
τους Τούρκους συναδέλφους τους εξετάζουν το πότε οι 
Τούρκοι συλληφθέντες μπήκαν στη χώρα μας, από ποια 
σύνορα ενώ μέσω των κινητών τηλεφώνων και των λαπ 
τοπ προσπαθούν να «ξεκλειδώσουν» διασυνδέσεις και 
επαφές στη χώρα μας. Σύμφωνα με την ΕΛ. ΑΣ μέσα στα 
διαμερίσματα, βρέθηκαν πυροκροτητές, ύλη που χρη-
σιμοποιείται για κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, 
ταξιδιωτικά έγραφα, ενώ, σύμφωνα με την επίσημη ανα-
κοίνωση της Αντιτρομοκρατικής, για τα εννέα άτομα που 
προσήχθησαν σήμερα το πρωί στην Αντιτρομοκρατική 
Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) σχηματίζεται σχετική δικογραφία, 
σε βάρος ενός εκ των ατόμων εκκρεμεί ενεργό εθνικό 
ένταλμα σύλληψης για υπόθεση, που είχε διαδραματι-
στεί τον Ιούλιο του 2013, στις Οινούσσες Χίου και μεταξύ 
των αντικειμένων που έχουν κατασχεθεί μέχρι στιγμής, 
στο πλαίσιο των ερευνών, περιλαμβάνεται και πιστόλι 
CZ.
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Τι δείχνουν τα στοιχεία για το 
2016 - Στην Ελλάδα, η παιδική 
φτώχεια αυξήθηκε κατά 8.8%, 
από 28.7% το 2010 σε 37.5% 
το 2016

Τ
ο 2016, συμπληρώθηκαν 
έξι χρόνια από την έντα-
ξη της Ελλάδας στους διε-
θνείς μηχανισμούς στήρι-

ξης και την εκκίνηση των προγραμ-
μάτων βοήθειας της ΕΕ. Παρά τις 
προσπάθειες που έγιναν τα χρό-
νια αυτά, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Eurostat, δυστυχώς για ακόμη 
μια φορά η Ελλάδα παρουσιάζει 
τη χειρότερη εικόνα, καθώς βιώ-
νει τη μεγαλύτερη αύξηση της παι-
δικής φτώχειας από όλες τις χώρες 
της ΕΕ.
Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 24,8 
εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 0 έως 
17 ετών κινδυνεύουν από φτώ-
χεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, με 
όσα δεινά συνεπάγεται μια τέτοιου 
είδους περιθωριοποίηση.
Συνολικά, το ποσοστό των παιδιών 
που κινδυνεύουν από τη φτώ-
χεια και τον κοινωνικό αποκλει-
σμό στην ΕΕ έχει μειωθεί ελαφρά 
από το 2010 στο 2016, από 27,5% 
σε 26,4%, όμως παρατηρήθηκαν 

αντιθέσεις ανάμεσα στα κράτη 
μέλη. 
Στην Ελλάδα, η παιδική φτώχεια 
αυξήθηκε κατά 8.8%, από 28.7% 
το 2010 σε 37.5% το 2016. Αυτό 
σημαίνει πως πλέον πάνω από ένα 
στα τρία παιδιά στην Ελλάδα κιν-
δυνεύει με φτώχεια ή κοινωνικό 
αποκλεισμό.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Eurostat, η μεγαλύτερη αύξηση 
παρατηρείται στην Ελλάδα, έπειτα 
σε Κύπρο, Σουηδία, Ιταλία Ρουμα-
νία. Από την άλλη πλευρά,  φαί-
νεται πως τα ανατολικά κράτη τα 
οποία εντάχθηκαν στους κόλπους 
της ΕΕ το 2004, παρουσιάζουν τη 
μεγαλύτερη μείωση με τη Λετονία, 
να έχει καταφέρει εντυπωσιακά 
αποτελέσματα, μειώνοντας τη φτώ-
χεια στα παιδιά της κατά 17.5%.
Ως ποσοστό επί του συνολικού 
πληθυσμού, τα παιδιά που κιν-
δυνεύουν περισσότερο από φτώ-
χεια και κοινωνικό αποκλεισμό στη 
Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την 
Ελλάδα, και λιγότερο στη Δανία, τη 
Φινλανδία και τη Σλοβενία. 

Τι είναι παιδική φτώχεια 
και τι σημαίνει;
Σύμφωνα με τη UNICEF, η παιδική 
φτώχεια είναι ένα πολυδιάστατο 

φαινόμενο και μπορεί να μετρηθεί 
με πολλούς τρόπους. 
H Eurostat ορίζει ως σε κίνδυνο με 
φτώχεια, τα παιδιά αυτά ζουν σε 
νοικοκυριά των οποίων το εισό-
δημα μετά τους φόρους βρίσκεται 
κάτω από το όριο της φτώχειας ή 
που βρίσκονται σε συνθήκες υλι-
κής στέρησης ή τα άτομα της οικο-
γένειας που μπορούν να εργα-
στούν βρίσκονται σε καθεστώς 
μερικής εργασίας ή ανεργίας.
Παράλληλα η UNICEF σημειώ-

νει πως ενώ ένας ενήλικας μπορεί 
προσωρινά να πέσει στη φτώχεια, 
η φτώχεια στην παιδική ηλικία 
μπορεί να διαρκέσει μια ζωή και 
σπάνια το παιδί παίρνει μια δεύ-
τερη ευκαιρία σε μια εκπαίδευση 
ή ένα υγιές ξεκίνημα στη ζωή. Ως 
εκ τούτου, η παιδική φτώχεια απει-
λεί όχι μόνο το μεμονωμένο παιδί, 
αλλά είναι πιθανό να μεταφερθεί 
σε μελλοντικές γενιές, αναζωογο-
νώντας ή και επιδεινώνοντας την 
ανισότητα στην κοινωνία.

Στη τελική, τα αποτελέσματα της 
παιδικής φτώχειας δεν είναι μόνο 
ηθικολογικά ή κάτι που θα μας 
κάνει να νιώσουμε άσχημα για λίγη 
ώρα, πόσο μάλλον αν αφορούν το 
δικό μας παιδί. Οι παράπλευρες 
συνέπειες είναι τεράστιες, από τη 
μια ένα μεγάλο ποσοστό των μελ-
λοντικών πολιτών της χώρας μεγα-
λώνει και ωριμάζει χωρίς να έχει τα 
απαραίτητα εργαλεία για να δράσει 
και να ανταγωνιστεί στο παγκοσμι-
οποιημένο πλέον περιβάλλον. 

Eurostat: Ένα στα τρία Ελληνόπουλα κινδυνεύει με φτώχεια 
και κοινωνικό αποκλεισμό
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Lamda Development: Ετοιμοι να 
ξεκινήσουμε το έργο στο Ελληνικό

H 
Lamda Development ανακοίνω-
σε ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει 
το μεγάλο έργο στο Ελληνικό.
«Είμαστε έτοιμοι, να ξεκινή-

σουμε το εμβληματικό έργο του Ελληνι-
κού, το οποίο θα συμβάλει σε σημαντικό 
βαθμό στην ανάπτυξη της χώρας, καθι-
στώντας την επενδυτικό, τουριστικό και 
πολιτισμικό προορισμό, δημιουργώντας 
δεκάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας 
άμεσα, καθώς και το μεγαλύτερο παράκτιο 
μέτωπο στον κόσμο», ανέφερε δήλωσε 
ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda 
Development, Οδυσσέας Αθανασίου με 
αφορμή την δημοσιοποίηση των οικονο-
μικών αποτελεσμάτων της εταιρίας.
Αναφορικά με τα αποτελέσματα, σημει-
ώνεται το νέο ρεκόρ κερδοφορίας που 
σημειώθηκε το ενιάμηνο του 2017 για την 
Lamda Development. Η λειτουργική κερ-
δοφορία των τριών εμπορικών κέντρων 
(EBITDA) κινήθηκε ανοδικά, παρουσιάζο-
ντας αύξηση 11,6% σε σχέση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2016 και ανήλθε σε 

35,7 εκατ.ευρώ, κυρίως λόγω της εξαγο-
ράς του υπόλοιπου ποσοστού 50% του 
εμπορικού κέντρου The Mall Athens. 
Χωρίς την πραγματοποιηθήσα εξαγορά, η 
αύξηση θα ήταν 2,2%.
Tα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά 
αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου προ 
αποτιμήσεων, ανήλθαν σε 30,1 εκατ.ευρώ, 
καταγράφοντας αύξηση 12,7% σε σχέση 
με το ενιάμηνο του 2016.
Η μέση πληρότητα των εμπορικών 
κέντρων της εταιρίας αγγίζει το 99%, με 
έντονο να παραμένει το ενδιαφέρον από 
νέους εμπόρους.
Ο συνδυασμός του δύσκολου οικονομικού 
περιβάλλοντος, αλλά και της αποχώρησης 
εμπόρου λιανικής με σημαντική έκθεση 
καταστημάτων στα εμπορικά κέντρα της 
εταιρίας, επηρέασαν παροδικά, όπως απο-
τυπώνεται σε κάποιους εμπορικούς δεί-
κτες. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των 
καταστημάτων, παρουσίασε μείωση 2,7% 
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το 
2016.

επικαιρότητα

Τέλος η Δημοκρατική Συμπαράταξη 
και το Ποτάμι από τις μετρήσεις 
- Συμφώνησαν με το νέο όνομα 
Παπανδρέου και Ανδρουλάκης

Μ
ετά τον πρώτο αιφνιδιασμό τα 
στελέχη της Κεντροαριστεράς 
αρχίζουν να... συνηθίζουν το νέο 
όνομα. Ο πρόεδρος του ΚΙΔΗΣΟ 

δήλωσε σε συνεργάτες του ότι είχε ενημερω-
θεί και συμφωνήσει ενώ σύμφωνα με πλη-
ροφορίες θετικά αντέδρασε και ο ευρωβου-
λευτής της Ελιάς, σε τηλεφωνικές επικοινωνίες 
που είχε με τους αρχηγούς του ΠΑΣΟΚ και του 
Ποταμιού. 
Πάντως, από συνεργάτες του Νίκου Ανδρου-
λάκη διευκρινίζεται ότι δεν είχε καμία ενημέ-
ρωση πριν την ανακοίνωση. 
Θετικό χαρακτηρίζει το γεγονός ότι γίνονται 
βήματα ο Γιώργος Καμίνης με τους επιτελείς 
του όμως να επισημαίνουν με νόημα ότι «τα 
υπόλοιπα (σ.σ. διαδικασία ανακοίνωσης κτλ) 
θα τα δούμε στο πλαίσιο της συνεργασίας που 
ξεκινά».

Επιφυλακτικά εμφανίζονται τα στελέχη των 
μικρότερων σχηματισμών της ΔΗΣΥ, που βλέ-
πουν τον ρόλο τους να υποβαθμίζεται από την 
κυριαρχία της Φώφης Γεννηματά, του Σταύρου 
Θεοδωράκη και του Γιώργου Παπανδρέου σε 
συνδυασμό με τον δεύτερο της κάλπης, Νίκο 
Ανδρουλάκη και τον τρίτο, Γιώργο Καμίνη.
Χαρακτηριστικά είναι η ανακοίνωση της 
ΔΗΜΑΡ: «Οι αποφάσεις στο νέο φορέα της 
κεντροαριστεράς να είναι αποτέλεσμα συλλο-
γικών διαδικασιών και όχι μονομερών ενερ-
γειών», επισημαίνεται σε απόφαση της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής. 
Αρχές της Άνοιξης θα γίνει το συνέδριο του 
νέου κόμματος, που απέκτησε όνομα, ως 
κοινή πρόταση των αρχηγών του ΠΑΣΟΚ και 
του Ποταμιού: «Κίνημα Αλλαγής». Όπως διευ-
κρινίστηκε υπό αυτή την «ομπρέλα» θα λει-
τουργούν ΔΗΣΥ, Ποτάμι και όλα τα κόμματα 
και οι κινήσεις του χώρου. 
Πριν λίγη ώρα Φώφη Γεννηματά και Σταύρος 
Θεοδωράκης έστειλαν επιστολή προς τις εται-
ρείες δημοσκοπήσεων ζητώντας από εδώ και 
πέρα να μετρούν το Κίνημα Αλλαγής και όχι τη 
ΔΗΣΥ και το Ποτάμι.

Επιστολή Γεννηματά-
Θεοδωράκη στις εταιρείες 
δημοσκοπήσεων

Παύση 6 μηνών σε δικαστίνα 
που καθυστερούσε την 
δημοσίευση 265 υποθέσεων

Ω
ς προσεκτικοί και υπεύθυνοι οδηγοί, κάνουμε ότι περνά από τα 

χέρια μας για να σιγουρέψουμε τις ασφαλείς και μη προβλημα-

τικές μετακινήσεις μας, όπως και την ασφάλεια του εαυτού μας, 

των επιβατών μας και των άλλων οδηγών και πεζών.

Δυστυχώς, σε κάποια στιγμή ή θα πέσουμε θύμα ατυχήματος ή θα παρατηρή-

σουμε ατύχημα τρίτων. Σε αυτές τις στιγμές χρειάζεται να κινηθούμε με προ-

σοχή και αποτελεσματικότητα για να σιγουρέψουμε και την σωματική ακε-

ραιότητα των εμπλεκόμενων και την μικρότερη πιθανή επίπτωση στα ασφά-

λιστρά μας.

Εάν εμπλακείτε σε ατύχημα
Διατήρησε την ψυχραιμία σου.

Εκτίμησε την έκταση της ζημιάς ή τυχών τραυματισμών.

Καλέστε την αστυνομία ή τις πρώτες βοήθειες.

Μην μετακινήσετε τραυματίες εκτός αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος από άλλα 

οχήματα, φωτιά ή διαρροή καυσίμων.

Διατηρήστε τη θερμοκρασία σώματος τραυματιών με παλτά ή κουβέρτες 

μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο.

Ανταλλάξτε πληροφορίες με τους άλλους οδηγούς ή μάρτυρες.

Καταγράψτε όλες τις σημαντικές πληροφορίες:

 ª Ημερομηνία και ώρα, τοποθεσία, καιρό, κατάσταση του οδοστρώματος, 

κυκλοφοριακές συνθήκες, όριο ταχύτητος και αριθμός εμπλεκομένων οχη-

μάτων.

 ª Μοντέλο, αριθμός πινακίδας, όνομα οδηγού, αριθμός επιβατών, ασφαλι-

στική εταιρεία, αριθμός ασφάλισης, ζημιές και τραυματισμοί για κάθε εμπλε-

κόμενο όχημα.

 ª Στοιχεία των μαρτύρων και των αστυνομικών που εμπλέκονται.

 ª Φτιάξτε ένα σχεδιάγραμμα του ατυχήματος, με λεπτομέρειες όπως κατευ-

θύνσεις κυκλοφορίας, φώτα και πινακίδες σήμανσης και αριθμό λωρίδων στο 

οδόστρωμα.

Επικοινωνήστε με την ασφαλιστική σας εταιρεία για να συζητήσετε τα επό-

μενα βήματα.

Εάν δείτε ένα ατύχημα
Εκτίμησε την κατάσταση: Υπάρχουν τραυματίες; Έχουν ειδοποιηθεί οι κατάλ-

ληλες αρχές;

Εάν δεν έχουν ενημερωθεί, καλέστε την αστυνομία.

Εάν ήσασταν μάρτυρας του ατυχήματος, παραμείνετε στο σημείο μέχρι να σας 

μιλήσει η αστυνομία.

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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επικαιρότητα

Πολλές αντιφάσεις από τον 
υπουργό σε συνέντευξή του στον 
ΑΝΤ1 - Είπε ότι, από την στιγμή 
που η Σαουδική Αραβία δεν 
έχει πληρώσει χρήματα για τα 
βλήματα, δεν ισχύει η συμφωνία

«
Δεν υπάρχει μίζα»: με αυτά τα 
λόγια ως «πυρήνα» των ισχυ-
ρισμών του, ο υπουργός Εθνι-
κής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, 

προσπάθησε να υπεραμυνθεί των χει-
ρισμών του στην υπόθεση της πώλη-
σης των βλημάτων σ τη Σαουδική Α-
ραβία. 
Σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελ-
τ ίο ε ιδήσεων του ΑΝΤ1, ο υπουρ-
γός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι 
«συμφωνία χωρίς ανέγκλητη πίστωση 
δε ν υπάρχε ι».  «Όσο 
δεν έ χουν μπε ι  χρή-
ματα στον λογαριασμό, 
δεν υπάρχε ι συμφω-
νία» επέμεινε, τονίζο-
ν τας ότ ι η συμφων ία 
με τη Σαουδική Αρα-
βία γ ια  τ ην  πώληση 
των 300.000 βλημά-
των έχει λήξει από τις 
10 Οκτωβρίου.
«Εγώ δεν έ χω βάλε ι πουθενά υπο-
γραφή» προσέθεσε. «Προσπαθώ με 
νύχ ια και με δόν τ ια να πάρουμε τα 
λεφτά» τόνισε ακόμη, ενώ υποστήριξε 
ότι «τη συμφωνία τη χάλασε ο κ. Σφα-
κιανάκης», στον οποίο καταλόγισε ότι 
είχε στόχο να πέσει η τιμή της συναλ-
λαγής στο ένα πέμπτο.
Χαρακτηρισ τ ικά, ο κ. Καμμένος είπε 
ότι, όταν ζητήθηκε από τον κ. Σφακια-
νάκη να παρουσιάσει κάποιο στοιχείο, 
που να αποδεικνύει ότι είναι εκπρό-
σωπος της Σαουδικής Αραβίας, εκείνος 
«το έβαλε στα πόδια».
Ο κ. Καμμένος έκανε λόγο για «εξευ-
τ ε λ ισμό» της  ΝΔ κα τά τη σ χε τ ική 
συζήτηση σ τη Βουλή γ ια την υπό -
θεση πώλησης σ τρατ ιωτ ικού υλικού 
στη Σαουδική Αραβία, ενώ σημείωσε 
ότ ι «δεν ορίσαμε εμείς τον κ. Παπα-
δόπουλο, αλλά η Σαουδική Αραβία». 
Όπως συμπλήρωσε, είθισται να ορίζε-
ται κάποιος εκπρόσωπος για τα διαδι-
καστικά.

Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ υπογράμμισε 
ότι σε οποιαδήποτε διακρατική συμ-
φων ία,  τα  χρήματα με ταφέρον τα ι 
απευθείας από το υπουργείο Οικονο-
μικών της μίας χώρας στο ΥΠΟΙΚ της 
άλλης. Συνεπώς, όπως ανέφερε, «δεν 
υπάρχει θέμα μίζας». «Αυτά μόνο η 
ΝΔ θα μπορούσε να τα σκεφτεί, είναι 
ντροπή» συμπλήρωσε.
Είπε επίσης ότι προσπάθησε ως υπουρ-
γός Εθνικής Άμυνας να βρει έσοδα από 
υλικά που ήταν άχρηστα και θα κατα-
στρέφονταν, ενώ αυτή τη φορά παραδέ-
χθηκε ότι μιλούσε με τον Παπαδόπουλο, 
του οποίου άλλες προτάσεις απορρί-
φθηκαν από το υπουργείο, «γιατί δεν 
υπήρχαν απαραίτητα έγγραφα, όπως 
πιστοποιητικό τελικού χρήστη».
Ο κ. Καμμένος είπε ακόμη ότι ο Βασί-
λης Παπαδόπουλος δεν ε ίναι με τα-

φορέας όπλων και υπο-
σ τ ήριξ ε  ό τ ι  εκπροσω -
πε ί την Σαουδική Αρα-
βία μέσα από την ε ται-
ρεία του, η σφραγίδα της 
οποίας εμφαν ίζ ε ται  σε 
έγγραφο εισήγησης σ το 
ΚΥ ΣΕΑ,  που παρουσ ί -
ασε σήμερα ο κοινοβου-
λευτικός εκπρόσωπος της 

Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Ανδρέας 
Λοβέρδος.
Αν και απέφυγε να χρησιμοποιήσει τον 
χαρακτηρισμό «μεσάζοντας» γ ια τον 
Βασίλη Παπαδόπουλο, ο κ. Καμμένος 
ε ίπε ωστόσο ότ ι ο πρώτος θα λάβει 
κάποια χρήματα από τη Σαουδική Αρα-
βία για ορισμένες διαδικασίες!
Για το επεισόδιο με τον ταξίαρχο, ο κ. 
Καμμένος υποστήριξε ότι βρίσκεται σε 
θέση ευθύνης σ την ΑΣΔΥΣ (Ανώτατη 
Στρατ ιωτ ική Διοίκηση Υποσ τήριξης 
Στρατού), ενώ άφησε να εννοηθεί ότι 
ο σ τρατιωτικός συζητούσε με κλιμά-
κιο Σαουδαράβων, που εμφανίζονταν 
ως απεσταλμένοι της Σαουδικής Αρα-
βίας και στην ουσία λειτουργούσαν για 
λογαριασμό του Τζον Σφακιανάκη.
Είπε ακόμη ότ ι υπάρχει ενδιαφέρον 
από την πλευρά των Σαουδαράβων και 
γ ια την αγορά βομβών, ωστόσο δεν 
έχει υπογραφεί τ ίποτα και δεν πρό-
κειται να υπογραφεί, καθώς οι βόνβες 
αυτές ε ίναι πιθανό να χρησιμοποιη-
θούν για να πλήξουν αμάχους.

Καμμένος για τα βλήματα: Δεν 
υπάρχει συμφωνία - Έχει λήξει 
από τις 10 Οκτωβρίου

Τhinking of sponsoring your husband or wife? Is the foreign national 
applicant currently here in Canada or overseas? I have created a table to help 
those readers to determine whether to opt for Inland or Overseas procedure. 
Immigration Canada has recently overhauled the Family Class sponsorship 
(spouse) category for Inland and Overseas applicants in February of 2017, 
introducing new forms and a new way of processing these applications, 
promising to reunite families on a priority basis.

PERMANENT 
RESIDENCE 

APPLICATION 
FOR SPOUSE

IN-CANADA PR APPLICATION 
FOR SPOUSE

OVERSEAS PR APPLICATION 
FOR SPOUSE

Maximum processing time is posted on 
the website as 12 months

Maximum processing time is posted on the 
website as 12 months

Applicant MUST reside in Canada 
during processing of the application

Applicant may be abroad or in Canada as a 
temporary resident 

The case will be applied at CPC- 
Mississauga and will be processed and 
finalized in Canada

The case will be sent to CPC-Mississauga 
and then processed at a visa post abroad

Αpplicant will be allowed to apply and 
obtain an open work permit within 3-4 
months of filing the application

Not applicable

The family MUST reside together and 
remain in Canada until the application 
is finalized

The applicant may reside abroad, or be in 
Canada 

If the principal applicant is living in 
Canada, she/he must provide proof of 
status in Canada 

Not applicable

Documents required
Proof of joint ownership of residential 
property.
Rental agreement showing both you and 
your sponsor as occupants of a rental 
property.
Proof of joint utility accounts (joint 
credit card accounts, or joint bank 
accounts.
Vehicle insurance showing as residents 
of the
insured’s address.
Copies of government documents 
showing the same address 
Other documents issued to you or your 
sponsor showing the same address, 
whether the accounts are held jointly or 
not .

Letters, printed text messages, emails 
or social media conversations, or other 
documented proof of contact between 
applicant and the  sponsor. 
Proof of sponsor’s visits, such as airline 
ticket coupons or used boarding passes, 
photocopies of pages of passport for sponsor 
showing entry-exit stamps supporting 
visits, etc. 
Important documents for you and your 
spouse showing that you are recognized as 
each other’s spouse (such as employment or 
insurance benefits)
Documentary evidence of financial support 
between you and your sponsor
Other proof that your relationship is 
recognized by your friends and/or family, 
social media information showing a public 
relationship.

No upfront medical examination, 
applicant will be issued special 
instructions to undergo the medical 
exam by a Canadian panel physician 
in Canada

No upfront medical examination, 
applicant will be issued special 
instructions to undergo the medical 
exam by a Canadian panel physician 
anywhere in the world.

No upfront police clearance, applicant will be asked to provide it later by IRCC
Reminder: all documents submitted to IRCC

must be translated into either English or French.

Yasmeen Tyyebi is a registered Immigration Consultant by ICCRC
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εδώ Κύπρος

Α
υτή η πατρίδα πρέπει να επανενωθεί, δήλω-
σε ο Πρόεδρος ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, ο 
οποίος επισκέφτηκε σήμερα το Μοναστήρι 
του Αποστόλου Ανδρέα στο Ριζοκάρπασο και 

παρέστη στη Λειτουργία, σημειώνοντας παράλληλα ό-
τι εμείς δεν μπορούμε να ξεγράψουμε κανένα κομμά-
τι και ιδιαίτερα αυτό το σύμβολο της Χριστιανοσύνης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, ο κ. Νεοφύτου 
ευχήθηκε «στους εγκλωβισμένους μαθητές του Ριζο-
καρπάσου, ενώ στα πλαίσια της καθιερωμένης πλέον 
ετήσιας δράσης της Νεολαίας του Δημοκρατικού Συνα-
γερμού, παρέδωσε στους μαθητές ενδεικτικά δώρα, 
ως ελάχιστη έκφραση στήριξης, συμπαράστασης και 
ευγνωμοσύνης».
«Η χάρις του Αποστόλου Ανδρέα μας έφερε ακόμη μια 
φορά, εδώ στη μεγάλη γιορτή, όμως μετρούμε ακόμη 
μια χρονιά, όμως μετρούμε ακόμη μια χρονιά με την 
πατρίδα μας μοιρασμένη, και κάνουμε ότι μπορούμε 
γιατί το χρωστούμε και στον λαό μας και στις τωρινές 
και αλλά στις μελλοντικές γενιές», σημείωσε ο κ. Νεο-
φύτου.
Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ στις δηλώσεις του πρόσθεσε 

ακόμη πως «η Κύπρος δεν μπορεί να μείνει μοιρα-
σμένη». Όπως κανένας γονιός δεν θέλει έστω και ένα 
μικρό κομμάτι από το δάκτυλο του χεριού του δικού 
του παιδιού να αποκοπεί, είπε, «πως είναι δυνατόν να 
δεχτούμε εμείς οι Κύπριοι να διαμοιραστεί και να χωρι-
στεί το μισό σώμα της Κύπρου»;
«Για αυτό και θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνά-
μεις στηρίζοντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι 
να έρθει η ευλογημένη ώρα να ζήσουμε σε μια επα-
νενωμένη Κύπρο και τότε θα είναι και η μεγαλύτερη 
γιορτή του Αποστόλου Ανδρέα που καρτερικά εδώ και 
43 χρόνια περιμένει την λύτρωση της Κύπρου μας», 
σημείωσε.
Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου ο Πρόε-
δρος του ΔΗΣΥ ανέφερε ότι «τα τελευταία χρόνια ανελ-
λιπώς βρισκόμαστε εδώ, βρισκόμαστε εδώ για ένα 
διπλό σκοπό από την μια το θρησκευτικό μας καθήκον 
να λειτουργηθούμε την μέρα της εορτής του Αποστό-
λου Ανδρέα, αλλά και ένα δεύτερο σκοπό ότι αυτή η 
πατρίδα πρέπει να επανενωθεί και εμείς δεν μπορούμε 
να ξεγράψουμε κανένα κομμάτι και ιδιαίτερα αυτό το 
σύμβολο της Χριστιανοσύνης».

Αβέρωφ: Αυτή η πατρίδα πρέπει να 
επανενωθεί

ΥΠΟΙΚ: Έχουμε πραγματικό 
πλεόνασμα μισού δισ.

Μ
ε σταθερά βήματα και μέσα από την συλ-
λογική προσπάθεια, διορθώνουμε αυτά 
που επιβαρύνουν την χώρα και τους συ-
μπολίτες μας, δηλώνει ο Υπουργός Οι-

κονομικών Χάρης Γεωργιάδης σχολιάζοντας προκα-
ταρκτικά στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα 
η Στατιστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οποία για το 
πρώτο δεκάμηνο του 2017 η Γενική Κυβέρνηση κα-
τέγραψε πλεόνασμα της τάξης των €498,0 εκ. ή 2,6% 
του ΑΕΠ.
Σε γραπτή του δήλωση ο Υπουργός Οικονομικών ανα-
φέρει ότι «τα αποτελέσματα των δημοσίων οικονομι-
κών του δεκαμήνου, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί 
από την Στατιστική Υπηρεσία, αποτελούν την καλύτερη 
απάντηση σε όσους βλέπουν υποτιθέμενο δημοσιο-
νομικό εκτροχιασμό εν’ όψει εκλογών. Μέχρι πριν από 
πέντε χρόνια είχαμε έλλειμμα ενός δισεκατομμυρίου».
Σήμερα, σημειώνει, «έχουμε πραγματικό πλεόνασμα 
μισού δισεκατομμυρίου».
Αυτό, συνεχίζει ο Χάρτης Γεωργιάδης στη γραπτή 
δήλωσή του «μας επιτρέπει να μειώνουμε φόρους, 

να προωθούμε έργα και πολιτικές και να στηρίζουμε 
την ανάπτυξη και την απασχόληση, αποδίδοντας έτσι 
ένα χειροπιαστό κοινωνικό μέρισμα στους συμπολί-
τες μας».
«Μειώνουμε επίσης το δημόσιο χρέος το οποίο είναι 
πλέον κάτω από το όριο του 100%. Και διευκολύνουμε 
την μείωση του ιδιωτικού χρέους, το οποίο από 72.5 
δις που είχε φτάσει το 2012, βρίσκεται σήμερα στα 
52.5 δις, δηλαδή σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά του 
2008», προσθέτει.
«Με σταθερά βήματα και μέσα από την συλλογική 
προσπάθεια, διορθώνουμε αυτά που επιβαρύνουν 
την χώρα και τους συμπολίτες μας», σημειώνει.
Αύριο, αναφέρει ο Υπουργός Οικονομικών, «εκ 
μέρους της κυβέρνησης Αναστασιάδη, θα παρουσι-
άσω από το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων τον 
Προϋπολογισμό για το 2018».
«Πρόκειται για άλλο ένα προϋπολογισμό χωρίς 
ελλείμματα, αλλά με περιθώρια για αποφασιστική 
στήριξη της ανάπτυξης και για προώθηση του αμοι-
βαίου κοινωνικού συμφέροντος», υπογραμμίζει.

Τ
ο φορολογικό καθεστώς και η σταθερότητα του φορολογι-
κού συστήματος φαίνεται να αποτελούν τον κύριο λόγο για 
τον οποίο οι ρωσικές επιχειρήσεις προτιμούν την Κύπρο ως 
έδρα για διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με 

την πρώτη έρευνα για ρωσικές επιχειρήσεις, που διεξήγαγε ο ελε-
γκτικός οίκος ΕΥ, κατόπιν εξουσιοδότησης του κυπρο-ρωσικού επι-
χειρηματικού συνδέσμου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 59% των ερω-
τηθέντων ρωσικών εταιρειών απάντησαν ότι επέλεξαν την Κύπρο 
ως έδρα λόγω του φορολογικού καθεστώτος της χώρας.
Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα, οι ρωσικές επιχειρήσεις (83%) 
επαίνεσαν την Κύπρο για το φιλικό φορολογικό καθεστώς και τη 
σταθερότητα του φορολογικού συστήματος, το ευρύ φάσμα συμ-
φωνιών για την αποφυγή διπλής φορολογίας με άλλες χώρες, την 
ένταξή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εξαιρετικές επαγ-
γελματικές και νομικές υπηρεσίες που προσφέρονται στη χώρα.
Ικανοποιημένες σε ποσοστό 55% δηλώνουν οι ρωσικές επιχειρή-
σεις και με το νομικό περιβάλλον, ενώ ποσοστό 57% και 48% των 
ερωτηθέντων δήλωσαν μέτρια ικανοποίηση για τους ημικρατικούς 
οργανισμούς και τα επενδυτικά κίνητρα.
Αναφορικά με τον βαθμό ικανοποίησης για τις δημόσιες υπηρε-
σίες, 18% των ερωτηθέντων παρουσιάστηκαν πολύ ικανοποιημέ-
νοι με τον Έφορο Εταιρειών, ενώ 44% των ερωτηθέντων δήλωσαν 
ικανοποιημένοι με το Τμήμα Φορολογίας, ακολουθούμενο από τον 
Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και το Τμήμα Τελωνείων με 42%.
Αρνητική εικόνα παρουσίασαν οι ερωτηθέντες για το Τμήμα Μετα-
νάστευσης, αφού 22% από τις ρωσικές επιχειρήσεις που συμμετεί-
χαν δήλωσαν ότι δεν είναι ικανοποιημένες.
Σύμφωνα με την έρευνα, το 42% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η 
γραφειοκρατία αποτελεί μειονέκτημα, με δεύτερο το τραπεζικό 
σύστημα με 30% και τρίτο το μέγεθος της αγοράς με 27%.
Στο ερώτημα τι θα καθιστούσε την Κύπρο καλύτερη για το επιχει-
ρείν, το 32% των ερωτηθέντων απάντησε ότι χρειάζονται περισσό-
τερο εξειδικευμένο ιδιαίτερα σε διευθυντικές θέσεις, ενώ η στήριξη 
στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, η μείωση της γραφειοκρατίας 
και οι διαδικτυακές υπηρεσίες και η παρουσία παγκόσμιων τραπε-
ζών και η σταθερότητα του τραπεζικού τομέα συγκέντρωσαν 12% 
των απαντήσεων.

Δεν φεύγουν από την Κύπρο
Παρά το κύμα επαναπατρισμού ρωσικών επιχειρήσεων από την 
ΕΕ το 2016, ποσοστό 75% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν θα 
φύγουν από την Κύπρο.
Ο Άντης Ναθαναήλ, Διευθυντής του Κύπρου-Ρωσικού Επιχειρη-
ματικού Συνδέσμου, δήλωσε πως «η έρευνα και τα αποτελέσματα 
που έχουν εξαχθεί μας επιτρέπουν να επικεντρωθούμε στις βασι-
κές προτεραιότητες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επι-
χειρήσεις αυτές και να αναζητήσουμε λύσεις σε συνεργασία  με την 
κυπριακή κυβέρνηση», προσθέτοντας πως οι ρωσικές επιχειρήσεις 
αποτελούν ένα μεγάλο και αναπτυσσόμενο κομμάτι της κυπριακής 
οικονομίας.
Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Αβρααμίδης, συνέταιρος στο τμήμα 
Ελεγκτικών Υπηρεσιών στην ΕΥ Κύπρου, αναφέρει ότι η έρευνα 
αποτελεί ένα σημαντικό βήμα καθώς ο εντοπισμός αυτών των προ-
βλημάτων και προκλήσεων ενθαρρύνει τον διάλογο και δημιουργεί 
ένα νέο επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ της κυπριακής και της ρωσι-
κής επιχειρηματικής κοινότητας.

Γιατί οι ρωσικές επιχειρήσεις 
προτιμούν την Κύπρο
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Τ
ο Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού εργά-
ζεται υπεύθυνα για την 
εφαρμογή μιας σειράς 

καίριων πολιτικών, οι οποίες 
σκοπό έχουν να εκσυγχρονί-
σουν και να βελτιώσουν την 
παρεχόμενη εκπαίδευση στον 
τόπο μας και στο πλαίσιο αυτό 
η αναβάθμιση των υποδομών 
των σχολικών μας μονάδων, 
παραμένει ψηλά στις προτε-
ραιότητες, προκειμένου να 
διασφαλίζουμε ποιοτικές συν-
θήκες και κατάλληλο μαθησι-
ακό περιβάλλον για τα παι-
διά μας, δήλωσε ο αρμόδιος 
Υπουργός Κώστας Καδής.
Σε χαιρετισμό το απόγευμα, 
στα εγκαίνια γηπέδου ποδο-
σφαίρου του γυμνασίου Αθη-
ένου, ο Υπουργός είπε ότι η 
προσπάθεια αυτή πραγμα-
τοποιείται στοχευμένα και με 
σεβασμό στις ανάγκες και στις 
ιδιαιτερότητες του κάθε σχο-
λείου, τόσο στις πόλεις όσο 
και σε περιοχές της υπαίθρου.
«Το γήπεδο ποδοσφαίρου 
που εγκαινιάζουμε σήμερα 
αποτελεί ένδειξη του ενδια-
φέροντος που επιδεικνύει το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολι-
τισμού προς αυτή την κατεύ-
θυνση, καθώς και της βούλη-
σής μας να διατηρούμε στενή 
συνεργασία με όλους τους 
αρμόδιους φορείς για την 
απρόσκοπτη και ομαλή λει-
τουργία των σχολείων μας», 
ανέφερε.
Ο κ. Καδής είπε ότι η δια-
μόρφωση του συγκεκριμέ-
νου χώρου κρίθηκε σημα-
ντική και αναγκαία,  αφενός 
για να καλύπτει τις ανάγκες 
των μαθητών κατά τη διάρκεια 
της λειτουργίας του σχολείου, 
αφετέρου για να μπορεί να 
αξιοποιείται από ακαδημίες 
ποδοσφαίρου και άλλες οργα-
νωμένες ομάδες, που επιδιώ-
κουν την υγιή απασχόληση, 
κυρίως των νέων, μέσω του 
αθλητισμού.

Kαδής: 
Εργαζόμαστε 
υπεύθυνα για τον 
εκσυγχρονισμό 
της εκπαίδευσης

Το Τμήμα Φορολογίας 
καλείται να δώσει στοιχεία 
στον Γεν. Ελεγκτή

Σ
τοιχεία για τις φορολογι-
κές δηλώσεις πολιτικά ε-
κτεθειμένων προσώπων 
(ΠΕΠ) θα ζητήσει από το 

Τμήμα Φορολογίας η Ελεγκτική 
Υπηρεσία, ύστερα από αίτημα 
της Κοινοβουλευτικής Επιτρο-
πής Ελέγχου. Συγκεκριμένα, η Ε-
πιτροπή ζήτησε από τον Γενικό 
Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη να 
υποβάλει ενώπιον της στοιχεία 
για το κατά πόσον υπέβαλαν φο-
ρολογικές δηλώσεις και πότε, ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι 
Υπουργοί και οι αρχηγοί των πο-
λιτικών κομμάτων, για την περί-
οδο που αφορά το 2008 και ε-
ντεύθεν.
Στη σημερινή συνεδρία της Επι-
τροπής, ο Γενικός Ελεγκτής και 
μέλη της Επιτροπής αμφισβή-
τησαν τη δήλωση του Εφόρου 
Φορολογίας Γιάννη Τσαγγάρη ότι 
η μόνη περίπτωση στην οποία οι 
φοροθέτες δεν έχουν πρόσβαση 
στους φορολογικούς φακέλους 
των ΠΕΠ είναι όταν θα επιβλη-
θεί φορολογία, περίπτωση στην 
οποία, όπως ανέφερε, χρειάζεται 
να δοθεί έγκριση από τον ίδιο. 
Από πλευράς τους ο Γενικός Ελε-
γκτής και ορισμένοι βουλευτές 
θεωρούν ότι η έγκριση του Εφό-
ρου χρειάζεται σε όλες τις περι-
πτώσεις που κάποιος ζητά πρό-
σβαση στο σύστημα του Τμήμα-
τος Εσωτερικών Προσόδων.
Ο Πρόεδρος του Κινήματος 
Οικολόγων – Συνεργασία Πολι-
τών Γιώργος Περδίκης έκανε 
λόγο για «σίριαλ ανερμάτιστων 
και ατερμάτιστων δηλώσεων», 
λέγοντας ότι ο Έφορος Φορολο-

γίας «πέφτει σε συνεχείς αντιφά-
σεις και κενά».
«Ακόμα κι ενώπιον της πρώτης 
προσπάθειας για διερεύνηση 
από τους λειτουργούς της Ελε-
γκτικής Υπηρεσίας βρέθηκε να 
υπάρχουν σοβαρά κενά και αντι-
φάσεις ιδίως σε ό,τι αφορά το 
αν υπάρχουν φάκελοι, αν υπάρ-
χουν φάκελοι για τα εκτεθειμένα 
πρόσωπα, ποια είναι τα εκτε-
θειμένα πρόσωπα, ποια είναι η 
πρόσβαση των φοροθετών σε 
αυτούς τους φακέλους, αν αφή-
νει ο Έφορος τους φοροθέτες 
να κάνουν τη δου-
λειά τους, δηλαδή 
να κυνηγήσουν 
τους φοροδιαφυ-
γάδες, αν ο ίδιος 
ο Eφορος προστα-
τεύει συγκεκριμέ-
νε ς περιπτώσεις 
φ ο ρ ο δ ι α φ υ γ ά -
δων», είπε.
Έχουμε, ανέφερε, ένα Τμήμα 
Φορολογίας το οποίο δεν λει-
τουργεί με ευθύνη των επικεφα-
λής, του Εφόρου και των Βοη-
θών Εφόρων.
Ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύ-
λος Μυλωνάς μίλησε για «στρέ-
βλωση στο Τμήμα Φορολογίας». 
Όπως ανέφερε, για λόγους που 
δεν έχουν γίνει ακόμα κατανο-
ητοί, έχουν δημιουργηθεί κατη-
γορίες ΠΕΠ που περιλαμβάνουν 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
τους Υπουργούς, τους Βουλευ-
τές και τους ανώτερους λειτουρ-
γούς του Τμήματος Φορολογίας 
και αυτοί οι φάκελοι είναι ερμη-
τικά κλειστοί.
«Ο κ. Τσαγγάρης μας είπε πέρσι 
ότι θα καθαρίσει το στάβλο του 
Αυγεία. Πέρασαν 16-17 μήνες, 
σήμερα ακόμα δεν κατάλαβα 
εάν ενημερώνονται οι φάκελοι», 

είπε, και πρόσθεσε ότι το ευχά-
ριστο είναι ότι ο Γενικός Ελε-
γκτής προβεί σε έλεγχο και θα 
διαπιστωθεί επιτέλους αν ενη-
μερώνονται οι φάκελοι του Προ-
έδρου, των Υπουργών, των Βου-
λευτών και των λεγόμενων ΠΕΠ.
Πρέπει, τόνισε, να υπάρξει ισο-
νομία και ισοπολιτεία.

Λίστα Λαγκάρντ, Panama 
Papers, Paradise Papers
Η Επιτροπή Ελέγχου ενημε-
ρώθηκε από τον Έφορο για τις 
ενέργειες του Τμήματος Φορο-

λογ ία ς  σ χ ε τ ικά 
με τον έλεγχο της 
λίσ τας Λαγκάρντ 
κα ι  τ ι ς  ε κρο έ ς 
κεφαλαίων από 
το 2003, καθώς 
και για τους ελέγ-
χους που γίνονται 
για την πάταξη της 

φοροδιαφυγής από το συγκεκρι-
μένο Τμήμα.
Για τη λίστα Λαγκάρντ ο Έφορος 
Φορολογίας είπε ότι αυτή απο-
κωδικοποιήθηκε και οι λειτουρ-
γοί που επιφορτίστηκαν με την 
επιβολή των φορολογιών επέβα-
λαν προστατευτικές 88 φορολο-
γίες για δώδεκα συνολικά έτη, 
μέσω των οποίων οι φορολο-
γούμενοι ουσιαστικά αναγκά-
στηκαν να υποβάλουν ένσταση 
και ως εκ τούτου να αρχίσει η 
διαδικασία της εξέτασης που 
οδήγησε, όπως ανέφερε, στην 
είσπραξη €2 εκ. από τα €25 εκ. 
που επιβλήθηκαν συν €10 εκ. 
επιβαρύνσεις.
Υπάρχουν, όπως ανέφερε, ακόμα 
4-5 σοβαρές υποθέσεις και καμιά 
δεκαριά που δεν είναι σοβαρές.
Για τα Panama Papers είπε ότι 
η Κύπρος αναφερόταν σε αυτά 
περίπου 6300 φορές. «’Εχουμε 

προχωρήσει σε μια χρονοβόρα 
διαδικασία να ταυτοποιήσουμε 
αυτά τα πρόσωπα. Έχουμε κατα-
σταλάξει περίπου σε 3000 από 
αυτούς κι έχουμε στείλει 700 
περίπου επισ τολές. Πήραμε 
αρκετές απαντήσεις με περιου-
σιακά στοιχεία κι έχουμε μια τρι-
μελή ομάδα που ασχολείται με 
αξιολόγησή τους», είπε.
Σε ό,τι αφορά τα Paradise papers 
είπε ότι δεν έχουν φτάσει ακόμα 
στην ταυτοποίηση των προσώπων 
και ότι θα ακολουθηθεί η ίδια 
διαδικασία για τα 189 πρόσωπα.
Ο Έφορος Φορολογίας δήλωσε 
στην Επιτροπή ότι το Τμήμα του 
δεν έχει στην κατοχή του τη λίστα 
των εκροών από τις Τράπεζες 
Κύπρου και Λαϊκής κατά την κλει-
στή περίοδο 16-27/3/2013, θέση 
η οποία προκάλεσε αντιδράσεις 
από βουλευτές που του υπέδει-
ξαν ότι η λίστα δημοσιοποιήθηκε 
από μέσα ενημέρωσης και μπο-
ρεί όποιος θέλει να την αναζητή-
σει στο διαδίκτυο.  Ο κ. Τσαγγά-
ρης ανέφερε ότι από την Κεντρική 
Τράπεζα τους δόθηκαν μόνο τα 
ονόματα, καθώς όπως λέχθηκε, 
οι ταυτότητες είναι απόρρητες.
«Κάναμε ταυτοποίηση εμείς, 
τους βρήκαμε όσους μπορού-
σαμε να βρούμε» είπε, προσθέ-
τοντας πως σε ό,τι αφορά την 
Τράπεζα Κύπρου ελέγχθηκε το 
72% των εκροών τους, χωρίς 
να εντοπιστεί κάτι, αφού, όπως 
είπε, πάρα πολλοί ήταν ξένοι, 
κυρίως Έλληνες και Ρώσοι.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ζαχα-
ρίας Κουλίας ζήτησε να καταγρα-
φεί ως αίτημα του κ. Τσαγγάρη 
στην Επιτροπή να του παραχω-
ρηθούν τα εν λόγω στοιχεία τα 
οποία βρίσκονται κλειδωμένα 
στο Γραφείο του Προέδρου της 
Βουλής.

ΥΠΟΙΚ: Προϋπόθεση η σταθερότητα για 
ανάπτυξη της οικονομίας
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διεθνή νέα

Σ
ε διακανονισμό για το επονομαζό-
μενο «λογαριασμό Brexit» κατέλη-
ξαν η Βρετανία και η ΕΕ, ανοίγοντας 
τον δρόμο σε μία πιθανή σημαντική 

εξέλιξη στις συνομιλίες του Δεκεμβρίου για 
το άνοιγμα του νέου κεφαλαίου των εμπο-
ρικών σχέσεών τους μετά το «διαζύγιο», ό-
πως αποκάλυψε η Telegraph.
Πηγές και από τις δύο πλευρές είπαν στην 
εφημερίδα ότι έχει επιτευχθεί μια «κατ’ 
αρχήν συμφωνία» σε ό,τι αφορά τον λογα-
ριασμό των 60 δισεκατομμυρίων ευρώ 
που ζητεί η Κομισιόν, ενόψει του κρίσιμου 
γεύματος εργασίας την ερχόμενη Δευτέρα 
μεταξύ της Βρετανίδας πρωθυπουργού 
Τερέζα Μέι και του προέδρου της Κομισιόν, 
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Οι πηγές, που δεν κατονομάζονται στο 
δημοσίευμα, επιβεβαίωσαν ότι οι όροι συμ-
φωνήθηκαν στα τέλη της περασμένης εβδο-
μάδας στις Βρυξέλλες, μετά από εντατικές, 
παρασκηνιακές συνομιλίες που είχε ο Βρε-
τανός διαπραγματευτής Όλιβερ Ρόμπινς. 
Σύμφωνα με την εφημερίδα, το ποσό που 
θα ζητηθεί από τη Βρετανία κυμαίνεται 
μεταξύ 45-55 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, Βρετανός κυβερνητικός αξιω-
ματούχος αμφισβήτησε την εγκυρότητα 
του δημοσιεύματος της εφημερίδας Daily 
Telegraph.
Δεν αναγνωρίζω αυτήν την παρουσίαση 
των διαπραγματεύσεων» είπε ο αξιωμα-
τούχος αυτός, ζητώντας να τηρηθεί η ανω-
νυμία του.

Π
έθανε ο πρώην διοικητής των δυ-
νάμεων των Κροατών της Βοσνί-
ας, Σλόμπονταν Πράλγιακ, που ή-
πιε δηλητήριο, όταν άκουσε την 

ετυμηγορία του Διεθνούς Ποινικού Δικα-
στηρίου της Χάγης, που επικύρωνε την κα-
ταδίκη του σε ποινή κάθειρξης 20 ετών. Ο 
θάνατός του, σύμφωνα με μέσα ενημέρω-
σης της Κροατίας, επήλθε στο νοσοκομείο, 
όπου μεταφέρθηκε μετά την κατάποση του 
δηλητηρίου. 
Ήδη, οι ολλανδικές αρχές διεξάγουν έρευνα, 
που πιθανότατα θα αφορά στο πρόσωπο 
που του χορήγησε το δηλητήριο αλλά και 
πώς μπόρεσε να παρακάμψει τις αυστηρές 
διαδικασίες ασφάλειας.  
Ο θάνατος του Σλόμπονταν Πράλγιακ 
επήλθε λίγες ώρες μετά το πρωτοφα-
νές περιστατικό που συνέβη μέσα στην 
αίθουσα του Δικαστηρίου. Όταν ο δικα-
στής ανακοίνωσε την ετυμηγορία του, ο 
72χρονος Βόσνιος-Κροάτης, που ήταν ήδη 
όρθιος, έβγαλε ένα φιαλίδιο από την τσέπη 
του και ήπιε το περιεχόμενό του μπροστά 
στις κάμερες που κατέγραφαν, λέγοντας: «Ο 
Πράλγιακ δεν είναι εγκληματίας. Αρνούμαι 
την ετυμηγορία σας». 
Η διαδικασία διακόπηκε και ο δικηγόρος 
του φώναξε: «Ο πελάτης μου λέει ότι πήρε 
δηλητήριο». Ο πρόεδρος του Δικαστηρίου 
αμέσως διέταξε τη διακοπή της διαδικα-
σίας και  ζήτησε να πέσουν οι κουρτίνες. 
Στην αίθουσα επικράτησε «αναταραχή και 
έντονη ανησυχία», σύμφωνα με την αντα-
ποκρίτρια του BBC, πριν χάσει την οπτική 
επαφή με την αίθουσα. 
Ανταποκριτές που ήταν εκεί είπαν ότι ένα 
ασθενοφόρο κατέφθασε στο δικαστήριο 
μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ ένα ελικόπτερο 
άρχισε να πετάει. Λίγο αργότερα, ανακοι-
νώθηκε ότι ο Πράλγιακ είναι ζωντανός και 
λαμβάνει ιατρική φροντίδα, ωστόσο, λίγες 
ώρες μετά, εξέπνευσε. 
Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι η 
αίθουσα του δικαστηρίου που έγινε το περι-
στατικό αντιμετωπίζεται «ως σκηνή εγκλή-
ματος», ενώ ο πρόεδρος του δικαστηρίου 
είχε ζητήσει να μην πετάξει κανείς το φιαλί-
διο που περιείχε το δηλητήριο. 
Μετά το θάνατό του, το Διεθνές Ποινικό 
Δικαστήριο της Χάγης για την πρώην Γιου-
γκοσλαβία (ICTY) εξέδωσε ανακοίνωση, 
στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι 

ζήτησε από τις ολλανδικές αρχές να ξεκινή-
σουν έρευνα για το ζήτημα. 
«Ο κύριος Σλόμπονταν Πράλγιακ, ένας από 
τους έξι προσφεύγοντες στην υπόθεση «Prli 
et al.», απεβίωσε σήμερα στο νοσoκομείο 
HMC στη Χάγη. 
Κατά τη ανακοίνωση της απόφασης επί της 
έφεσης, το Τμήμα Προσφυγών επιβεβαίωσε 
την καταδίκη του καθώς και επικύρωσε την 
ποινή 20 ετών φυλάκισης του κ. Πράλγιακ. 
Αμέσως μετά, ο κ. Πράλγιακ ήπιε ένα υγρό, 
ενώ βρισκόταν στο δικαστήριο και γρήγορα 
ασθένησε. 
Ο κ. Πράλγιακ έλαβε αμέσως βοήθεια από 
το ιατρικό προσωπικό του ICTY. Ταυτό-
χρονα κλήθηκε ασθενοφόρο. Ο κ. Πράλ-
γιακ μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο 
για να δεχτεί επιπλέον ιατρική βοήθεια και 
απεβίωσε. 
Σύμφωνα με τις διαδικασίες, κατόπιν αιτή-
ματος του ICTY, οι ολλανδικές αρχές ξεκίνη-
σαν μια ανεξάρτητη έρευνα που βρίσκεται 
ήδη σε εξέλιξη. Το δικαστήριο διατυπώνει 
τα συλλyπητήριά του στους άλλους συγγε-
νείς». 

Τελευταία δίκη για την πρώην 
Γιουγκοβλαβία
Επρόκειτο για την τελευταία δίκη του Διε-
θνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης για 
την πρώην Γιουγκοσλαβία. Κατηγορούμε-
νοι ήταν έξι πρώην πολιτικοί και στρατιωτι-
κοί αρχηγοί των Κροατών της Βοσνίας, που 
απειλούνταν με ποινή κάθειρξης 25 ετών. 
Οι έξι κατηγορούμενοι είχαν καταδικα-
στεί το 2013 για συμμετοχή σε εκστρα-
τεία “εθνοκάθαρσης” των Μουσουλμά-
νων της Βοσνίας την περίοδο 1993-1994, 
κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία, 
το διάστημα 1992-1995, όπου πάνω από 
100.000 άτομα πέθαναν και 2,2 εκατομμύ-
ρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν. 
Η υπόθεσή των έξι κατηγορουμένων εκδι-
καζόταν σε δεύτερο βαθμό. Το εφετείο επι-
κύρωσε την απόφαση του πρώτου δικα-
στηρίου, καθώς έκρινε ότι οι δικαστές δεν 
παρερμήνευσαν τα στοιχεία. 
Ο Πράλγιακ καταδικάστηκε επειδή διέταξε 
την καταστροφή γέφυρας του 16ου αιώνα 
στη Μοστάρ το Νοέμβριο του 1993. Σύμ-
φωνα με την απόφαση του πρώτου δικαστη-
ρίου, η απόφασή του “προκάλεσε δυσανά-
λογη βλάβη στον μουσουλμανικό πληθυσμό”.

Πέθανε ο Κροάτης που ήπιε το δηλητήριο 
στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
Όταν ο 72χρονος Σλόμπονταν Πράλγιακ άκουσε την ετυμηγορία, που 
επικύρωνε την καταδίκη του σε ποινή κάθειρξης 20 ετών, έβγαλε ένα φιαλίδιο 
από την τσέπη και ήπιε το περιεχόμενό του

Τα βρήκαν Βρετανία - Κομισιόν για 
τον «λογαριασμό» του Brexit



171 δεκεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου
διεθνή νέα

Ραγδαίες εξελίξεις στον Λευκό Οίκο

Η 
πρόσφατη «κόντρα» μεταξύ του 
Ντόναλντ Τραμπ και του Ρεξ Τίλερ-
σον στο θέμα της συμφωνίας των 
πυρηνικών του Ιράν, φαίνεται πως 

θα κοστίσει ακριβά στον επικεφαλής της αμε-
ρικανικής διπλωματίας, καθώς σύμφωνα με 
αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των New York Times, 
ο πρώην CEO της EXXON θα αντικατασταθεί 
από τον διευθυντή της CIA Μάικ Πομπέο.
Σύμφωνα με την έγκυρη αμερικανική εφη-
μερίδα, η οποία δημοσίευσε στην ηλεκτρο-
νική της έκδοση τη μεγάλη είδηση, η από-
φαση θεωρείται ειλημμένη από τον Λευκό 
Οίκο και αναμένεται να υλοποιηθεί τις αμέ-
σως επόμενες εβδομάδες, με εντολή του Αμε-
ρικανού προέδρου. Όπως αναφέρει το ρεπορ-
τάζ, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο, 
τόσο για την αλλαγή στο χαρτοφυλάκιο του 
αμερικανικού υπουργείου 
Εξωτερικών, όσο και για την 
κάλυψη της κενής θέσης του 
διευθυντή της CIA.
Ο Μάικ Πομπέο, που θα 
αναλάβει τη διεθνή διπλω-
ματία των ΗΠΑ, ακολουθώ-
ντας προφανώς τη δυναμική 
και επιθετική τακτική του 
Ντόναλντ Τραμπ, ιδιαίτερα 
απέναντι στο μείζον ζήτημα του Ιράν, θα αντι-
κατασταθεί με τη σειρά του από τον γερουσι-
αστή Τομ Κότον, τον ρεπουμπλικανό από το 
Άρκανσας, ο οποίος έχει διαδραματίσει ρόλο 
κλειδί στη γραμμή που χαράζει ο Αμερικανός 
πρόεδρος σε θέματα ασφαλείας.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των New York 
Times, ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από 
το Άρκανσας έχει ήδη αποδεχθεί την πρόταση 
και ήδη ετοιμάζει τα πλάνα του, προκειμένου 
να αναλάβει το νευραλγικό πόστο του διευ-
θυντή της CIA. Το θέμα επιβεβαίωσαν του-
λάχιστον δύο υψηλόβαθμα στελέχη του Λευ-
κού Οίκου, τα οποία, ωστόσο, διατήρησαν την 
ανωνυμία τους για ευνόητους λόγους.
Όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές του Λευκού 
Οίκου, τις οποίες και επικαλούνται οι New 
York Times, ο επικεφαλής προσωπάρχης της 
αμερικανικής κυβέρνησης, Τζον Φ. Κέλι, έχει 
συζητήσει ήδη με τους συνεργάτες του τις επι-

κείμενες αλλαγές, αναμένοντας το τελικό «οκ» 
από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα 
με τις ίδιες πηγές, η αντικατάσταση του Ρεξ 
Τίλερσον θα λάβει χώρα το αμέσως επόμενο 
διάστημα και δη πριν το τέλος του 2017, ίσως 
και πριν τις 15 Δεκεμβρίου.
Ο Ρεξ Τίλερσον προφανώς θα «πληρώσει» τις 
αποστάσεις που κράτησε και δη δημοσίως, 
στις τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ κυρίως 
για το θέμα των πυρηνικών του Ιράν, αλλά και 
για το ζήτημα της Βόρειας Κορέας και τη 
συνεργασία με τους Άραβες συμμάχους. Το 
προηγούμενο διάστημα, είχε κυκλοφορήσει 
ότι ο πρώην CEO της Axxon Mobile είχε απο-
καλέσει «βλάκα» τον Αμερικανό πρόεδρο, 
ενώ ο Τραμπ είχε ασκήσει δημόσια κριτική 
στον υπουργό Εξωτερικών του ότι «χάνει 
τον χρόνο του» ακολουθώντας τη διπλωμα-
τική οδό στο θέμα της Βόρειας Κορέας.
Η τελευταία πράξη «διχογνωμίας» στο 
συγκεκριμένο ζήτημα μεταξύ Τραμπ και 

Τίλερσον, παίχθηκε μόλις 
χθες, μετά την 7η πυραυ-
λική δοκιμή που πραγμα-
τοποίησε η Πιονγκγιάνγκ, 
καθώς ο Αμερικανός πρόε-
δρος δήλωσε με νόημα ότι 
«θα το τακτοποιήσουμε το 
θέμα» και προανήγγειλε 
νέες αυστηρότερες κυρώ-
σεις, την ίδια στιγμή που ο 

Τίλερσον δήλωνε ότι η διπλωματία παραμέ-
νει βασική γραμμή στο τραπέζι.
Εκτός του Μάικ Πομπέο, ο οποίος παρου-
σιάζεται ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για 
τη θέση του υπουργού Εξωτερικών, ως 
δεύτερη λύση, ως αουτσάιντερ, εμφανίζε-
ται από έγκυρες πηγές η Νίκι Χάλεϊ, η πρέ-
σβειρα των ΗΠΑ στον Οργανισμό Ηνωμέ-
νων Εθνών, η οποία έχει εκφράσει κατ’ επα-
νάληψη ακραίες θέσεις, ζητώντας ακόμη και 
στρατιωτική επέμβαση στην κορεατική χερ-
σόνησο.
Σύμφωνα με ειδικούς αναλυτές, η αντικατά-
σταση του Τίλερσον ενδέχεται να σημάνει την 
έναρξη σημαντικών γεγονότων σε παγκόσμια 
κλίμακα, καθώς από τις επιλογές των υποψη-
φίων διαφαίνεται η διάθεση για μία πιο επιθε-
τική τακτική και ίσως την εκτέλεση στρατιωτι-
κών επεμβάσεων σε Κορέα - κατά κύριο λόγο 
και Ιράν, κατά δεύτερο.

New York Times: Ο Τραμπ 
«τελειώνει» τον Τίλερσον - 
Φαβορί για τη θέση του ο 
αρχηγός της CIA

Στο κάστρο των Γουίνδσορ η τελετή 
- Η Μέγκαν θα πρέπει πρώτα να 
βαπτιστεί Αγγλικανή, καθώς είναι 
προτεστάντης - Η Σερένα Γουίλιαμς η 
πρώτη... γνωστή προσκεκλημένη

Τ
ον Μάιο του 2018 θα γίνει ο γάμος 
του πρίγκιπα Χάρι με την Μέγκαν 
Μαρκλ στο παρεκκλήσι του Αγίου 
Γεωργίου, στο κάστρο του Γουίν-

δσορ, όπως ανακοίνωσε το Ανάκτορο του 
Κέσινγκτον
Η βασιλική οικογένεια θα αναλάβει τα έξοδα 
του γάμου, συμπεριλαμβανομένης της τελε-
τής, της μουσικής, του στολισμού και της 
δεξίωσης.  

Ωστόσο το κόστος της ασφάλειας και της 
αστυνόμευσης θα καλυφθεί από τον κρα-
τικό κορβανά. Το παλάτι αρνήθηκε να σχο-
λιάσει αν οι γονείς της νύφης θα συνεισφέ-
ρουν στον γάμο.  
Σύμφωνα με τον Guardian, η τελετή αναμέ-
νεται να έχει και παρέλαση αστέρων, όπως 
η τενίστρια Σερένα Γουίλιαμς και η ηθοποιός 
Μίλι Μάκιντος, οι οποίες είναι στενές φίλες 
της Μέγκαν. 
Πριν από την τελετή η Μαρκλ θα βαπτιστεί 
και να χριστεί αγγλικανή, καθώς είναι προτε-
στάντης, ενώ θα πρέπει υποβάλει αίτημα για 
χορήγηση της βρετανικής υπηκοότητα, μία 
διαδικασία η οποία ενδέχεται να κρατήσει 
αρκετά χρόνια. Ωστόσο μέχρι τότε θα χρη-
σιμοποιεί την αμερικανική.

Τον Μάιο του 2018 ο γάμος του 
πρίγκιπα Χάρι με την Μέγκαν Μαρκλ

Ιταλία: Κατηγορούμενος για χρηματισμό 
μάρτυρα στην υπόθεση «μπούνγκα-
μπούνγκα» ο Μπερλουσκόνι

Ο 
Ιταλός πρώην πρωθυπουργός 
Σίλβιο Μπερλουσκόνι πρόκει-
ται να δικασθεί στην πόλη Σιένα 
της κεντρικής Ιταλίας για χρημα-

τισμό μάρτυρα.
 Όπως γράφει ο ιταλικός τύπος, η δίκη 
πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Σιένα, 
διότι στην πόλη αυτή ο πρώην Καβα-
λιέρε φέρεται να χρημάτισε τον Ντανίλο 
Μαριάνι, πιανίστα των «γιορτών» της 
βίλας του ‘Αρκορε, για να τον ωθήσει να 
ψευδομαρτυρήσει σε ό,τι αφορά τα πάρτι 

«Μπούνγκα -μπούνγκα».

Παράλληλα, στα τέλη Ιανουαρίου του 
2018 αναμένεται να ξεκινήσει και νέα δίκη 
στο Μιλάνο, στην οποία ο Μπερλουσκόνι 
θα κατηγορηθεί για χρηματισμό μέρους 
των νεαρών γυναικών που συμμετείχαν 
στα πάρτι του ‘Αρκορε. Σύμφωνα με τους 
εισαγγελείς, ο πρώην πρωθυπουργός 
φέρεται να κατέβαλε, συνολικά, δέκα εκα-
τομμύρια ευρώ στις κοπέλες αυτές, ζητώ-
ντας τους, πάντα, να ψευδομαρτυρήσουν.
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Ο 
Γάλλος πολιτικός, Λικ Καρβουνά, 
που έθεσε πρώτος υποψηφιότητα 
για την ηγεσία των Σοσιαλιστών 
στη Γαλλία, βρίσκεται τις τελευ-

ταίες ώρες στο επίκεντρο της προσοχής των 
γαλλικών ΜΜΕ και όχι αδίκως... 
Ο 46χρονος Λικ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Έχει διπλή υπηκοότητα: εκτός από τη γαλ-
λική απέκτησε τον περασμένο Ιούλιο και 
την ελληνική υπηκοότητα. Ο πατέρας του 
είναι Τούρκος, η μητέρα του γεννήθηκε στην 
Αθήνα και ο ίδιος είναι γκέι. Και όχι μόνο. 
Είναι ο πρώτος βουλευτής στην Ιστορία της 
Γαλλίας που παντρεύτηκε άτομο του ιδίου 
φύλου. 
Ο αγαπημένος του καλοκαιρινός προορι-
σμός; Μα και φυσικά η Ελλάδα.  
Τον Οκτώβριο του 2015 ο Λικ Καρβουνά 
είχε συνοδεύσει στην Αθήνα τον τότε πρόε-
δρο της Γαλλίας, Φρανσουά Ολάντ.
 Ο Λικ έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές 
στην Ιστορία.Ο πατέρας του γεννήθηκε στη 
Σμύρνη και σήμερα εργάζεται στην αυτοκι-
νητοβιομηχανία Citroen. Η μητέρα του είναι 
Ελληνίδα - γεννήθηκε στην Αθήνα.
Το όνομά του Λικ Καρβουνά πέρασε στην 
Ιστορία της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας 
ως ο πρώτος βουλευτής που νυμφεύτηκε 
άτομο του ιδίου φύλου. Tον Ιούλιο του 2015 
παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς του, 
Στεφάν Εξποζιτό, παρουσία 300 καλεσμέ-
νων. 
Ο γερουσιαστής και αντιδήμαρχος στο γαλ-
λικό διαμέρισμα Val de Marne ανακοίνωσε 
σήμερα την υποψηφιότητά του για την ηγε-
σία του Σοσιαλιστικού Κόμματος, επιβεβαι-

ώνοντας την επιθυμία του να «φέρει όλους 
μαζί στο ίδιο σπίτι».  
«Σήμερα θέλω να είμαι υποψήφιος και 
να πάρω μαζί μου, να συγκεντρώσω μια 
ομάδα γυναικών και ανδρών, νέα πρό-
σωπα, να προτείνω ένα σαφές έργο στους 
μαχητές, στους Γάλλους και να διασφαλί-
σουμε ότι αυτό το συνέδριο που μας περι-
μένει, το συνέδριο του Μαρτίου, θα είναι 
το Κογκρέσο μιας νέας αρχής», δήλωσε ο 
πρώην ένθερμος υποστηρικτής του πρώην 
πρωθυπουργού της Γαλλίας, Μανουέλ Βαλς 
στο γαλλικό δίκτυο «France 2». 
 Άλλοι πιθανοί υποψήφιοι για την προε-
δρία του Σοσιαλιστικού Κόμματος είναι δύο 
ονόματα από το περιβάλλον του Φρανσουά 
Ολάντ: Ο πρώην υπουργός Γεωργίας, Στεφάν 
Λε Φολ και η πρώην υπουργός Παιδείας, 
Ναζά Βαλό Μπελκασέμ.
Ο Λικ εντάχθηκε στο Σοσιαλιστικό Κόμμα το 
1995, μετά τη νίκη του Ζακ Σιράκ στις προ-
εδρικές εκλογές. Είναι ακτιβιστής. Εξελέγη 
το 2001 αντιδήμαρχος της πόλης Alfortville 
παραμένοντας στο αξίωμά του - αφού ανα-
νεώθηκε η θητεία του - έως το 2008. Διετέ-
λεσε διευθυντής της εκστρατείας του Σοσια-
λιστικού Κόμματος για τις προεδρικές εκλο-
γές του 2012.
 Εξελέγη γερουσιαστής τον Σεπτέμβριο του 
2011 στο διαμέρισμα Val-de-Marne.Στις 30 
Μαρτίου του 2014, ανέλαβε τη δημαρχία της 
πόλης Alfortville. Σήμερα, ως γερουσιαστής 
και αντιδήμαρχος στο γαλλικό διαμέρισμα 
Val de Marne αποφάσισε να κολυμπήσει στα 
βαθιά σε μια προσπάθεια να συσπειρώσει 
την γαλλική Κεντροαριστερά.

Γαλλία: Και Τούρκος, και Έλληνας, 
και γκέι και... υποψήφιος πρόεδρος 
των Σοσιαλιστών

Ο Paul Krugman παρουσίασε μια 
σημαντική ανάλυση στο  New York 
Times για την ψυχολογική κατάσταση 
των Ηνωμένων Πολιτειών

Μ
ε την ευκαιρία της Ημέρας των 
Ευχαριστιών, σκέφτηκα ότι θα 
έπρεπε να κάνω έναν κατάλογο 
των πραγμάτων για τα οποία εί-

μαι προσωπικά ευγνώμων. Πρώτον, είμαι ευ-
γνώμων για όλα τα προνόμια που είχα χάρη 
στο γεγονός πως ήμουν λευκός άνδρας, που 
μεγάλωσα και έφτιαξα την καριέρα μου στη 
διάρκεια μιας εποχής όπου ο ανοικτός αντι-
σημιτισμός είχε γίνει –ενδεχομένως προσω-
ρινά– απαράδεκτος κοινωνικά. Ντρέπομαι 
που μέχρι πρόσφατα δεν είχα εκτιμήσει πλή-
ρως πόσο σημαντικά ήταν αυτά τα προνόμια. 
Γνώριζα πως εξακολουθούσαν να υπάρχουν 
ρατσισμός και σεξισμός, ωστόσο αγνοού-
σα πόσο έντονοι ήταν (και εξακολουθούν να 
είναι).
Είμαι ευγνώμων που γεν-
νήθηκα σε μια μεσοαστική 
οικογένεια, σε μια πλού-
σια χώρα, στη διάρκεια 
μιας εποχής κατά την οποία 
η μεσαία τάξη εξακολου-
θούσε να λαμβάνει σημα-
ντικό τμήμα από τον πλούτο 
του έθνους και ήταν ακόμη 
έντονη η κοινωνική κινητι-
κότητα. Είμαι ευγνώμων που 
έζησα την τεράστια βελτίωση του περιβάλ-
λοντος στην Αμερική. Θυμάμαι, όμως, πώς 
ήταν η ατμόσφαιρα στις μεγάλες αμερικανι-
κές πόλεις προτού υιοθετηθεί η νομοθεσία 
για την προστασία του περιβάλλοντος, που 
οδήγησε στην καθαρότητα και καλή ποιότητά 
της. Είμαι ευγνώμων, επίσης, που έζησα την 
ενήλικη ζωή μου σε μια εποχή κατά την οποία 
ενισχυόταν η ανεκτικότητα στην κοινωνία.
Εξακολουθούν να υπάρχουν ρατσισμός και 
σεξισμός, αλλά είμαστε πολύ πιο ανεκτικοί 
απέναντι σε κάθε είδους διαφορετικότητα απ’ 
ό,τι ήμασταν. Είμαι ευγνώμων που ακολού-
θησα την καριέρα μου σε μια κοινωνία που 
εκτιμούσε τις πνευματικές αναζητήσεις. Και 
ως κάποιος που ειδικεύτηκε σε μια κοινωνική 
επιστήμη που υποτίθεται πως έχει σχέση με 
την πολιτική, είμαι ευγνώμων για τα χρό-
νια κατά τα οποία έμοιαζε πως οι άνθρωποι 
της εξουσίας νοιάζονταν, έστω και λίγο, για 
τη λογική και τα επιχειρήματα. Είχα, λοιπόν, 

πολλά για τα οποία είμαι ευγνώμων, ωστόσο 
όλα αυτά υφίστανται σήμερα επίθεση. Είναι 
αλήθεια ότι ζούμε μια στιγμή αφύπνισης 
σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση και 
είναι πιθανό να αποδειχθεί πως βρισκόμα-
στε σε σημείο καμπής. Ομως, όταν κάποιος 
που σχεδόν έχει παραδεχθεί ότι είναι σεξου-
αλικό αρπακτικό βρίσκεται στον Λευκό Οίκο, 
είναι δύσκολο να είμαι αισιόδοξος. Εν τω 
μεταξύ, ό,τι κάνουν αυτός ο πρόεδρος και το 
Κογκρέσο στην οικονομική πολιτική φαίνε-
ται να έχει σχεδιαστεί με γνώμονα όχι απλώς 
να διευρύνει το χάσμα μεταξύ των πλου-
σίων και όλων των υπολοίπων, αλλά να κατα-
στήσει μόνιμα τα πλεονεκτήματα που απο-
λαμβάνουν οι πλουτοκράτες, ώστε να είναι 
ευκολότερο οι κληρονόμοι τους να παρα-
μείνουν στην κορυφή και όλοι οι άλλοι από 
κάτω. Δεν είναι σαφές αν αυτό το τρομακτικό 
φορολογικό σχέδιο νόμου που προωθούν ο 
Τραμπ και οι σύμμαχοί του θα ψηφιστεί από 
το Κογκρέσο. Η περιβαλλοντική πολιτική, 
όμως, καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την 

εκτελεστική εξουσία και η 
παρούσα κυβέρνηση κινεί-
ται εξαιρετικά γρήγορα για 
να επαναφέρει τα δηλητήρια 
στον αέρα και στο νερό μας. 
Ενώ αναβιώνουν οι παλιές 
προκαταλήψεις, είναι σαφές 
πως εισερχόμαστε σε μια 
νέα εποχή όπου η πολιτική 
στρέφεται κατά της διανόη-
σης.

Η Αμερική έχτισε την παγκόσμια υπεροχή 
της σε μεγάλο βαθμό βασιζόμενη στο εκπαι-
δευτικό της σύστημα. Ομως, σύμφωνα με το 
think tank Pew, το 58% των Ρεπουμπλικανών 
υποστηρίζει σήμερα πως τα πανεπιστήμια 
βλάπτουν τη χώρα, ενώ μόλις το 36% θεωρεί 
ότι την ωφελούν. Οταν συνεδριάσει ξανά το 
Κογκρέσο, οι Ρεπουμπλικανοί θα προσπαθή-
σουν να ψηφίσουν το πολύ σημαντικό φορο-
λογικό σχέδιο νόμου χωρίς ούτε μία συζή-
τηση, χωρίς να επιτρέψουν σε οποιονδή-
ποτε να το αξιολογήσει. Το αποτέλεσμα θα 
είναι, αν τα καταφέρουν, ένας νόμος γεμά-
τος «παραθυράκια» και ιδιοτελή κίνητρα που 
δεν θα ενισχύει ούτε κατ’ ελάχιστον την ανά-
πτυξη, αλλά θα αυξάνει κατά πολύ το χρέος. 
Δεν τους ενδιαφέρει, όμως. Με άλλα λόγια, 
η Αμερική, που έδωσε πολλά και της είμαι 
ευγνώμων. Φαίνεται, όμως, ολοένα και πιο 
πολύ ότι αυτή ήταν μια διαφορετική χώρα 
από τη χώρα στην οποία ζούμε σήμερα.

Από την Αμερική των ευκαιριών 
στις ΗΠΑ του Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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οικογένεια

Τ
ο διαζύγιο είναι ένα θέμα προσωπικό 
και πολλές φορές τα άτομα που το βι-
ώνουν προσπαθούν να αποφεύγουν 
να μιλούν γι αυτό γιατί τους κάνει να 

νιώθουν άβολα. Κατά τη γνώμη μου το δια-
ζύγιο είναι ο μεγαλύτερος εχθρός που αντιμε-
τωπίζει ο γάμος και η οικογένεια. Θα ήθελα να 
δούμε μερικά από τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν τα θύματα του διαζυγίου και τρό-
πους για να ξεπεράσουν το πρόβλημά τους.
Το πρώτο πράγμα που εκφράζουν τα θύματα 
του διαζυγίου είναι ότι έχουν ένα φοβερό 
αίσθημα απώλειας, προδοσίας και σύγχυ-
σης. Νιώθουν ότι ο γάμος τους δεν έπρεπε να 
τελειώσει μ’ αυτόν τον τρόπο. Για πολλά άτομα 
μετά το διαζύγιο προβάλλει μπροστά τους το 
ερώτημα, “και τώρα;” 
Το διαζύγιο είναι μια επώδυνη εμπειρία. Πρέ-
πει να ξέρεις ότι τίποτε δεν πρόκειται να πάρει 
γρήγορα και εύκολα τον πόνο που προκάλεσε. 
Γι αυτό άφησε τον εαυτό σου να πονέσει και να 
λυπηθεί. Δεν πειράζει αν κλάψεις για το γάμο 
σου που έγινε συντρίμμια. Αν προσπαθήσεις 
να αγνοήσεις ή να παραβλέψεις τον πόνο θα 
χάσεις την ευκαιρία της προοδευτικής πορείας 
που είναι ιδιαίτερα απαραίτητη για να φέρει 
την πραγματική γιατρειά.  
Ένα άλλο αίσθημα που βιώνουν οι διαζευγμέ-
νοι είναι η σύγχυση και η ανησυχία τους για 
το μέλλον. Πολλές φορές προβάλλει μπροστά 
τους το ερώτημα, “και τώρα τι γίνεται;”  Το δια-
ζύγιο δεν είναι το τέρμα του δρόμου. Δεν είναι 
εύκολο, ασφαλώς, κι ούτε είναι αυτό που θα 
θέλαμε πολλές φορές, αλλά υπάρχουν και σ’ 
αυτήν την περίπτωση κάποιες επιλογές που 
μπορείς να κάνεις καθώς αντιμετωπίζεις αυτήν 
την καινούργια κατάσταση. Να τα βλέπεις τα 
πράγματα ένα ένα κάθε μέρα, όχι όλα μαζί.
Πολλοί διαζευγμένοι τους ακούμε να λένε, 
“Νιώθω προδωμένος/η. Νιώθω ότι με έχει 
απορρίψει.”  Η απόρριψη του/της πρώην 
συζύγου σου δεν αλλάζει αυτό που είσαι και 
την αξία που έχεις ως άτομο. Η απόρριψη είναι 
μία επιλογή που έκανε εκείνος ή εκείνη. Αυτή 
η επιλογή δεν προσδιορίζει την αξία σου. Εξα-
κολουθείς να είσαι ένα άτομο μοναδικό που ο 
Θεός εξακολουθεί να αγαπάει. Είσαι ένα άτομο 
που δημιουργήθηκες για κάποιον σκοπό, για 
να φέρεις κάποια αλλαγή στον κόσμο. 
Η απόρριψη που νιώθεις θα σε κάνει να 
θυμώνεις. Πρέπει να καταβάλεις προσπά-
θειες για να μην αφήσεις το θυμό και την εκδί-
κηση να κερδίσουν έδαφος. Ο θυμός θα σε 
βοηθήσει να ασχοληθείς με τη βελτίωση της 
ζωής σου, αλλά, μπορεί να σε κάνει να πέσεις 

στην παγίδα της πικρίας αν τον αφήσεις να σε 
κυριεύσει.
Κάτι άλλο που μπορεί να πει κάποιος/α δια-
ζευγμένος/η είναι το εξής,  “Τίποτε απ’ αυτά 
που κάνω δεν είναι σωστό πια... η ζωή μου 
είναι άνω κάτω.”  Η αυτοεκτίμησή σου έχει 
επηρεαστεί αρνητικά. Και σαν επιστέγασμα 
όλων αυτών, νιώθεις ότι απομονώθηκες από 
τους άλλους γιατί οι παρέες και οι φιλίες αλλά-
ζουν όταν ένας γάμος διαλύεται. Νιώθεις 
ξεχασμένος/η και απομονωμένος/η.
Νιώθεις κατάθλιψη εξαιτίας του διαζυγίου 
και αυτή η κατάθλιψη σε κάνει να θέλεις να 
κλειστείς στον εαυτό σου όλο και πιο πολύ. 
Μπορεί να έχεις οικονομικά προβλήματα ή 
δυσκολίες με τη δουλειά σου. Σε παροτρύνω 
να καταπολεμήσεις την κατάθλιψη με τη βοή-
θεια του Θεού.
Υπάρχει ένα εδάφιο στην Αγία Γραφή που 
με βοηθάει πολύ όταν το μυαλό μου πλανιέ-
ται σε λάθος κατεύθυνση. Λέει: “Ό,τι αλη-
θινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, 
καλόφημο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή και 
είναι άξιο επαίνου, αυτά να έχετε στο μυαλό 
σας.”  Άρχισε να απασχολείς το μυαλό σου 
με ωραίες σκέψεις και μάθε να κάνεις επιλο-
γές που θα σε οδηγούν και θα σε κρατούν στη 
σωστή κατεύθυνση. 
Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις , εκτός 
από την προσευχή, είναι να επιδιώκεις να 
είσαι με παρέα. Μην απομονώνεσαι. Αν χρει-
άζεται, ζήτησε και συμβουλευτική. Ακόμα, 
άρχισε να καταγράφεις τα αισθήματά σου και 
τη λύπη σου. Γράφοντάς τα έχεις μία διέξοδο 
να εξωτερικεύσεις τα αισθήματά σου αντί να 
τα καταπνίγεις. Βάλε κάθε εβδομάδα έναν 
στόχο που θα βοηθήσει τη ζωή σου να βελ-
τιωθεί και φρόντιζε κάθε μέρα να κάνεις αυτό 
που χρειάζεται για να πετύχεις τον στόχο σου. 
Μία άλλη βασική αντιμετώπιση που θα σε 
βοηθήσει είναι να βλέπεις τα πράγματα 
θετικά. Να γυμνάζεσαι τακτικά και να προσέ-
χεις τη διατροφή σου. Να δεχτείς την πραγμα-
τικότητα και το γεγονός ότι έχεις πάρει διαζύ-
γιο και ότι η ζωή σου θα αλλάξει πορεία. Να 
βλέπεις τις καινούργιες δυσκολίες σαν ευκαι-
ρίες για να ωριμάσεις και να καλλιεργήσεις 
την πίστη σου, να δυναμώσεις το χαρακτήρα 
σου και να αποκτήσεις καινούργιες επιδεξιό-
τητες. Μπορείς να ανακαλύψεις καινούργιες 
ευλογίες, καινούργιους θησαυρούς, κι ακόμα 
έναν καινούργιο άνθρωπο μέσα σου αν απο-
φασίσεις να καταβάλεις κάποια προσπάθεια 
κάθε μέρα καθώς αρχίζεις το καινούργιο σου 
ταξίδι.

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.

Η Ζωή Μετά το Διαζύγιο

• To παιδί μου και εγώ
Κρυολόγημα ή γρίπη; 

Αναγνωρίστε τα σημάδια

Μ
ε τον όρο «γρίπη» πολλές φο-
ρές εννοούμε αυτό που ιατρικά 
ορίζεται ως «κοινό κρυολόγη-
μα», ένα σύνολο συμπτωμάτων 

που οφείλεται σε πολλούς ιούς, συμπεριλαμ-
βανομένων και του ιού της γρίπης. Δεν είναι 
όμως πάντα εύκολο να διαπιστώσει ένας γο-
νιός με βεβαιότητα εάν το παιδί του έχει κολ-
λήσει γρίπη και όχι κοινό κρυολόγημα –κυρί-
ως όταν πρόκειται για μωρό. Συνήθως, τα συ-
μπτώματα της γρίπης είναι παρόμοια με του 
κοινού κρυολογήματος όμως η έντασή τους 
είναι μεγαλύτερη -αν και θα πρέπει πάντα να 
θυμόμαστε ότι η ένταση των συμπτωμάτων 
διαφέρει από οργανισμό σε οργανισμό. Έ-
τσι, μωρά και παιδιά ηλικία μικρότερης των 
2 ετών δείχνουν να νιώθουν εξάντληση και 
κόβεται η όρεξή τους για φαγητό, ενώ ταυτό-
χρονα μπορούν να εκδηλώνουν πιο σαφείς 
ενοχλήσεις (βήχας, καταρροή, πυρετός κ.λπ.). 

Τα συμπτώματα της γρίπης
Σε γενικές γραμμές, το παιδί είναι πιθανό να 
έχει κολλήσει γρίπη εφόσον: 
1. Ανεβάζει ξαφνικά πυρετό, δηλαδή έχει 
θερμοκρασία σώματος πάνω από 38,0 βαθ-
μούς Κελσίου, με ρίγος. Συχνά, ο πυρετός 
είναι αρκετά υψηλός 
2. Γκρινιάζει, δεν έχει όρεξη, πονάει ο λαι-
μός του και πρήζονται οι λεμφαδένες στον 
λαιμό του. 
3. Νιώθει κουρασμένο και έχει έντονη εξά-
ντληση, ενώ έχει ρινική καταρροή και ξηρό 
(μη παραγωγικό) βήχα. Εάν το συνάχι και ο 
βήχας προηγηθούν του πυρετού, τότε είναι 
μάλλον πιθανότερα να πρόκειται για κρυο-
λόγημα παρά για γρίπη. Στη δεύτερη περί-
πτωση, τα συμπτώματα ξεσπούν ξαφνικά και 
ταυτόχρονα. 
4. Η γρίπη μπορεί επίσης να προκαλέσει 
πόνο στην κοιλιά και διάρροια ή/και εμετούς, 
5. Νεογνά και βρέφη μπορούν να έχουν 
υψηλό πυρετό, χωρίς άλλο εμφανές 
σύμπτωμα.

Πώς να το βοηθήσω;
Η καλύτερη «θεραπεία» για τα συμπτώματα 
της γρίπης είναι να φροντίσετε το παιδί να 
ξεκουράζεται και να παίρνει άφθονα υγρά. 
Εάν πίνει ακόμα μόνο γάλα, θηλάστε το ή 
δώστε του με το μπιμπερό όσο πιο συχνά 

μπορείτε. 
Για τα παιδιά που έχουν ξεκινήσει τις στερεές 
τροφές και τα μεγαλύτερα, προτιμήστε τις 
σούπες και τους χυμούς. 
Για την αντιμετώπιση του πυρετού, χορηγή-
στε αντιπυρετικό σιρόπι παρακεταμόλης, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του παιδιάτρου σας. 
Δεν υπάρχει κανένας λόγος να δώσετε στο 
παιδί αντιβίωση, αφού η γρίπη προκαλείται 
από ιό και όχι από μικρόβια (τα οποία αντι-
μετωπίζονται με την αντιβίωση). Ωστόσο, 
είναι πιθανό να χρειαστεί αντιβίωση, στην 
περίπτωση που αναπτυχθεί παράλληλα και 
μικροβιακή λοίμωξη, όπως ωτίτιδα, βρογχί-
τιδα, πνευμονία κ.λπ. 
Η διάγνωσή της θα πρέπει να γίνει αποκλει-
στικά από τον παιδίατρό σας, ο οποίος θα 
αποφασίσει και για την κατάλληλη αγωγή. Η 
προληπτική χορήγηση αντιβίωσης δεν έχει 
κανένα όφελος, ενώ αυξάνει την εμφάνιση 
αλλεργιών και την αντοχή των μικροβίων. 
Το παιδί θα πρέπει να αρχίσει να αισθάνεται 
καλύτερα μέσα σε τρεις έως πέντε ημέρες. 
Συνήθως, πρώτα υποχωρεί ο πυρετός και 
στη συνέχεια επιστρέφει η όρεξη και αυξά-
νεται η ενεργητικότητα. Πάντως, κάποια από 
τα συμπτώματα –όπως ο βήχας ή οι μυικοί 
πόνοι- ενδέχεται να παραμείνουν για μερι-
κές μέρες ή ακόμα και για δυο με τρεις εβδο-
μάδες. 

Μήπως να πάρω το γιατρό;
Τηλεφωνήστε άμεσα στον παιδίατρο σας 
στην περίπτωση που: 
Το μωρό είναι ηλικίας κάτω των τριών μηνών 
και έχει πυρετό πάνω από 38 βαθμούς Κελ-
σίου. 
Το μωρό είναι ηλικίας μεταξύ τριών και έξι 
μηνών και έχει πυρετό πάνω από 38,0 βαθ-
μούς Κελσίου με μειωμένη σίτιση. 
Ο πυρετός διαρκεί περισσότερες από τρεις 
μέρες. 
Το παιδί έχει βήχα που δεν υποχωρεί ή χειρο-
τερεύει μετά από μία εβδομάδα.
Το παιδί έχει συμπτώματα γρίπης και πάσχει 
από κάποιο χρόνιο νόσημα.
Δείχνει να πονάει στο αυτί (εάν είναι πολύ 
μικρό θα το καταλάβετε από το αδικαιολό-
γητο, έντονο κλάμα ιδιαίτερα το βράδυ). 
Δυσκολεύεται να αναπνεύσει ή αναπνέει με 
συριγμό (ακούγεται σαν να «σφυρίζει») 
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Η 
κολπική μαρμαρυγή 
είναι η μία παθολογι-
κή κατάσταση κατά την 
οποία η καρδιά χτυ-

πά τελείως ακανόνιστα και άρ-
ρυθμα. Πρόκειται για την πλέον 
συχνή αρρυθμία στον άνθρω-
πο, και διαγιγνώσκεται στο 1-
3% του γενικού πληθυσμού, ε-
νώ 10% των ατόμων άνω των 80 
ετών εμφανίζουν τη νόσο. Περί-
που 10 εκατομμύρια άτομα στην 
Ευρώπη και άνω των 35 εκατομ-
μυρίων ανθρώπων παγκοσμίως 
υποφέρουν από κολπική μαρ-
μαρυγή, ενώ 5 εκατομμύρια νέ-
οι ασθενείς εμφανίζονται ανά 
έτος. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 
2060 οι αριθμοί αυτοί θα έχουν 
διπλασιασθεί. Πρόκειται επο-
μένως για μια σύγχρονη ε-
πιδημία η οποία συσχετί-
ζεται με αυξημένη θνητό-
τητα κα νοσηρότητα λόγω 
προκλήσεως σοβαρών 
επιπλοκών. 
Η κολπική μαρμα-
ρυγή είναι σοβαρή 
πάθηση. Η ανεύ-
ρεση της δηλώνει ότι 
ο ασθενής έχει 5 φορές 
μεγαλύτερο κίνδυνο για την 
εμφάνιση εγκεφαλικού 
επεισοδίου, 2 φορές 
μεγαλύτερη πιθανό-
τητα για εγκεφαλική 
άνοια, και 3 φορές 
μεγαλύτερη πιθανότητα 
για την εμφάνιση καρδια-
κής ανεπάρκειας. Είναι 
επομένως απαραίτητο 
να γίνουν οι αναγκαίες 
θεραπευτικές επεμβά-
σεις για την αποτροπή 
ανάπτυξης και εγκαθί-
δρυσης της αρρυθμίας σε 
μόνιμη μορφή.
Η θεραπευτική αντιμετώπιση 
της νόσου δεν ήταν μέχρι τώρα 
ικανοποιητική. Τα αντιαρρυθ-
μικά φάρμακα είναι ανεπαρκή 
και ορισμένα από αυτά συνο-
δεύονται από παρενέργειες 
οι οποίες μπορούν να θέσουν 
σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή 

του ασθενούς. Η αντιμετώπιση 
των προδιαθετικών παραγό-
ντων μπορεί να εμποδίσει ή να 
καθυστερήσει την εμφάνιση 
της αρρυθμίας αλλά δεν αρκεί 
για τη θεραπεία εγκατεστημέ-
νης νόσου. Την τελευταία 10ετια 
έχει σημειωθεί σημαντική πρό-
οδος με την κλινική εφαρμογή 
των συγχρόνων μεθόδων εκρι-
ζώσεως της νόσου (ablation). 
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για 
τη διενέργεια αναλόγως του 
ασθενούς και του τύπου της 
μαρμαρυγής. Η βασική φιλο-
σοφία όμως του ablation είναι 
να απομονωθούν συγκεκρι-
μένες αρρυθμιογόνες περιο-
χές του αριστερού κόλπου από 
τις οποίες συνήθως αρχίζει η 

αρρυθμία.
Κατ ’αρχάς πρέπει αν έχουν 
αντιμετωπισθεί οι προδι-
αθεσικοί παράγοντες της 

μαρμαρυγής και να έχει 
αποκλεισθεί υποκεί-
μενη καρδιακή βλάβη ή 

άλλου είδους παθολογική 
κατάσταση η οποία προ-

διαθέτει σε κολπική 
μαρμαρυγή. Σημειω-
τέων ότι η υπέρταση, 

η οποία και αποτελεί 
τον Νο 1 προδιαθεσικό 

παράγοντα για στεφανιαία 
νόσο και καρδιακές παθή-

σεις γενικότερα, είναι 
και η κυριότερη αίτια 
κολπικής μαρμαρυγής 

στο δυτικό κόσμο. Δεύ-
τερον, η επέμβαση πρέπει 

να πραγματοποιηθεί όσο η 
αρρυθμία είναι υποτροπι-
άζουσα, δηλ. έρχεται και 
φεύγει αυτομάτως, προ-

τού προκαλέσει ανήκεστο 
βλάβη στο κολπικό μυοκάρ-

διο με αποτέλεσμα την διάταση 
του αριστερού κόλπου και την 
εγκατάσταση χρονιάς μαρμαρυ-
γής. Τρίτον, υπάρχει ένα σχετικό 
όριο ηλικίας (γύρω στα 75 έτη) 
πέραν του οποίου η πιθανότητα 
επιπλοκών αυξάνεται ιδιαιτέ-
ρως.

Ο
ι άνθρωποι που κάνουν συχνή κατανάλωση ξηρών καρπών, ιδί-
ως καρυδιών και φιστικιών, έχουν μικρότερο κίνδυνο να εμφα-
νίσουν καρδιαγγειακή ή στεφανιαία νόσο, σε σχέση με όσους 
τρώνε ελάχιστους ή καθόλου ξηρούς καρπούς, σύμφωνα με 

μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα, τη μεγαλύτερη του είδους της 
μέχρι σήμερα για τη σχέση των ξηρών καρπών με την υγεία της καρδιάς.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη διατροφολόγο Μάρτα Γκούας-Φερέ της 
Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, που έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο περιοδικό του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιο-
λογίας (Journal of American College of Cardiology), ανέλυσαν στοιχεία για 
πάνω 210.000 ανθρώπους και για μια περίοδο έως 32 ετών.
Η μελέτη διαπίστωσε μια αντίστροφη σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση 
των ξηρών καρπών και στα περιστατικά εμφραγμάτων, εγκεφαλικών και 
άλλων καρδιαγγειακών παθήσεων. Για παράδειγμα, όσοι έτρωγαν καρύ-
δια μία ή περισσότερες φορές την εβδομάδα, είχαν κατά μέσο όρο 19% 
μικρότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο και 21% μικρότερο κίνδυνο 
για στεφανιαία νόσο.
Όσοι έτρωγαν δύο ή περισσότερες φορές φιστίκια μέσα στην εβδομάδα, 
είχαν 13% μικρότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο και 15% μικρότερο κίνδυνο 
για στεφανιαία, σε σχέση με όσους δεν έτρωγαν ποτέ ξηρούς καρπούς.
Εκείνοι που έτρωγαν πέντε ή περισσότερες μερίδες ξηρών καρπών άλλου 
είδους κάθε εβδομάδα, είχαν 14% μικρότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακή 
νόσο και 20% μικρότερο κίνδυνο για στεφανιαία νόσο της καρδιάς ειδι-
κότερα.

Ό
σοι πίνουν τρεις ή τέσ-
σερις καφέδες τη μέρα 
είναι πιθανότερο να έ-
χουν όφελος στην υ-

γεία τους, παρά κάποιο πρόβλη-
μα, σύμφωνα με μια νέα επιστη-
μονική μελέτη. Οι καφέδες, με-
ταξύ άλλων, σχετίζονται με μειω-
μένο κίνδυνο καρδιοπάθειας και 
πρόωρου θανάτου από οποιαδή-
ποτε αιτία.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον 
Ρόμπιν Πουλ του Πανεπιστημίου 
του Σαουθάμπτον, που έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο βρετα-
νικό ιατρικό περιοδικό «British 
Medical Journal», σύμφωνα με το 
πρακτορείο Reuters και το BBC, 
αξιολόγησαν στοιχεία από 218 
μελέτες (μετα-ανάλυση).
Η νέα μελέτη δείχνει ότι η κατανά-
λωση καφέ σχετίζεται, επίσης, με 
μειωμένο κίνδυνο διαβήτη τύπου 
2, ηπατοπάθειας, άνοιας και ορι-
σμένων μορφών καρκίνου (προ-
στάτη, ενδομητρίου, δέρματος, 
ήπατος).
Το μεγαλύτερο όφελος φαίνεται 
να παρέχει η κατανάλωση τριών 
καφέδων ημερησίως. Η μεγαλύ-
τερη κατανάλωση δεν σχετίζε-
ται με βλάβη στην υγεία, αλλά τα 
οφέλη είναι μικρότερα.
Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι η 
μελέτη δείχνει μια συσχέτιση ανά-
μεσα στον καφέ και την υγεία, και 
δεν αποδεικνύει ότι αυτός είναι 
η αιτία, καθώς μπορεί να παί-
ζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες 
(σωματική άσκηση, κάπνισμα, 
ηλικία κ.ά.).
Οι ειδικοί τόνισαν ότι δεν υπάρ-
χει λόγος κάποιος να αρχίσει να 
πίνει καφέ για λόγους υγείας ή 
πρόληψης ασθενειών. Πάντως, 
όπως είπε ο καθηγητής Πολ Ρόντε-
ρικ του Πανεπιστημίου του Σαου-
θάμπτον, «τα οφέλη της μέτριας 
κατανάλωσης καφέ φαίνεται να 
είναι μεγαλύτερα από τους κινδύ-
νους».
Ως μέτρια κατανάλωση θεωρού-
νται τα 440 μιλιγκράμ καφεΐνης, 
που αντιστοιχούν σε τρεις έως 
τέσσερις καφέδες. Ένας στιγμιαίος 
καφές έχει περίπου 100 mg καφε-
ΐνης, ένας καφές φίλτρου 140 mg, 
ενώ ένα τσάι 75 μιλιγκράμ.

Τρεις καφέδες την 
ημέρα κάνουν 
περισσότερο καλό 
παρά κακό

Οι ξηροί καρποί μειώνουν τον 
καρδιαγγειακό κίνδυνο

Κολπική Μαρμαρυγή: Η 
πλέον συχνή αρρυθμία 
στον ενήλικα

υγεία

Π
ολυάριθμες μελέτες 
έχουν δείξει ότι αυτός 
ο σφαιρικός καρπός, 
καθώς και ο χυμός 

του, είναι πλούσιος σε αντιο-
ξειδωτικές ουσίες, όπως ταν-
νίνες, πολυφαινόλες και ανθο-
κυανίνες, οι οποίες παρουσιά-
ζουν ευεργετικά αποτελέσματα 
σε κάποια χρόνια νοσήματα. 
Το ρόδι εμπεριέχει φαινολικές 
ουσίες με ισχυρότατη αντιοξει-
δωτική δράση. Μάλιστα, περι-
έχει κάποιες ουσίες που δεν 
συναντώνται πουθενά αλλού 
στη φύση. Η περιεκτικότητα του 
χυμού του ροδιού σε αντιοξει-
δωτικά φαίνεται να είναι υψη-
λότερη από τη περιεκτικότητα 
άλλων φρουτοχυμών, του κόκ-
κινου κρασιού ή ακόμη και από 
το πράσινο τσάι. 
Ο χυμός του ροδιού φαίνε-
ται να έχει καρδιοπροστατευ-

τική δράση, καθώς μελέτες δεί-
χνουν ότι βελτιώνει την κυκλο-
φορία του αίματος σε ασθε-
νείς με καρδιαγγειακά νοσή-
ματα, κατεβάζει την αρτηριακή 
πίεση (συγκεκριμένα τη συστο-
λική) και εμποδίζει την οξεί-
δωση της κακής χοληστερόλης 
(LDL). Επίσης, η δράση του είναι 
είναι ευεργετική και για τον προ-
στάτη. Ακόμη, επιστήμονες από 
το Queen Margaret University 
του Εδιμβούργου ανακάλυψαν 
πως ο χυμός του ροδιού αυξά-
νει τα επίπεδα τεστοστερόνης 
στο σάλιο, σε άνδρες σε γυναί-
κες, ενώ παράλληλα βελτιώνει 
τη διάθεση, παράγοντες που ενι-
σχύουν τη διάθεση για ερωτική 
επαφή. Επιπλέον, τα συστατικά 
που περιέχει ο χυμός ροδιού 
τού προσδίδει αντιμικροβιακή, 
αντιφλεγμονώδη και επουλω-
τική δράση.

Γιατί θεωρείται 
«υπερτροφή» το ρόδι;
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Σ
τις περισσότερες ιστορίες η η-
ρωίδα συστήνεται σε συνηθι-
σμένο περιβάλλον. Είναι αθώα 
και ταπεινή. Η ισ τορία αρχί-

ζει όταν κάτι συμβαίνει ξαφνικά στη 
ζωή της και είναι το κάλεσμα που θα 
οδηγήσει στην περιπέτεια της εξέλι-
ξής της. Συνειδητοποιεί τα προτερή-
ματά της και συγκεντρώνει τ ις προ-
σπάθε ιέ ς της ώσ τε να τ ’αναπτύξε ι 
για το καλό όλων.                                                                                                                   
Καθώς η ιστορία ξετυλίγεται, η ηρωί-
δα δέχεται βοήθεια από ασυνήθιστες 
πηγές. Στα παραμύθια μπορεί να εί-
ναι μάγος, νεράϊδα ή νάνος και πραγ-
ματοποιεί τον στόχο της επειδή είναι 
δεκτική στο άκουσμα του υπερφυσι-
κού. Βρίσκεται σ’έναν ιδιαίτερο κό-
σμο όπου θ’αλλάξει το συνηθισμένο 
σε ασυνήθιστο. Στις δύσκολες στιγμές 
αντεπιτ ίθεται, σ τηρίζεται σ τη μεγά-
λη ψυχική της δύναμη και με αυτοσυ-
γκέν τρωση ανατρέπει τους χειρότε-
ρους φόβους της. Οι εξαρτήσεις ή οι 
προσκολλήσεις, διάφορες συνήθειες 
και έλλειψη αυτοπεποίθησης, εμπο-
δίζουν συχνά τη φυσική ανάπτυξη θε-
τικών ικανοτήτων, ταλέντων και προ-
τερημάτων που βρίσκον ται σε λαν-
θάνουσα κατάσταση. Με πολλή προ-
σπάθεια, αγώνα και μάχες η ηρωϊδα 
αποκτά εσωτερική ασφάλεια και την 
επιθυμία να εκφράσει τ ις ικανότητες 
που κρύβονται μέσα της. Με σκληρή 
πειθαρχία δημοιυργεί ένα πρόγραμ-
μα και το ακολουθεί, ενώ το αφήνει 
να εξελίσσεται καθώς εξελίσσεται η ί-
δια. Το πρόγραμμα αυτό είναι τεχνικές 
και καθημερινές συνήθειες που θα ο-
δηγήσουν όσο πιο ομαλά κι αποτελε-
σματικά προς τη μεταμόρφωση που 
επιδιώκει. Το πρόγραμμα αυτό θα δο-
μηθεί με βάση στόχους, αξίες και ει-
λικρινή ανάλυση για το τι θέλει να υ-
περνικήσει και τι θέλει να ενδυναμώ-
σει.  
Η τελευταία πράξη, που μάλλον είναι 
η απόδραση της ηρωϊδας, μοιάζε ι 
με σκηνή κυνηγιού επειδή συνήθως 
καταδιώκεται από τις τελευταίες υπο-
συνείδητες αναμνήσεις της που δημι-
ουργούν κάποιο πρότυπο αρνητικής 
ε ικόνας του εαυτού της και υπονο-
μεύουν την ευτυχία της. Σπαταλάει 
τρομερά ποσά ενέργειας κρατώντας 
τέ τοιου είδους αρνητ ικά συναισθή-
ματα και δημιουργεί ολόκληρες ΄΄υπο-
θέσεις δίκης`` μέσα σ το νου της γ ια 
ν’αποδείξει πως ΄΄έ χει δίκιο΄΄ και οι 
άλλοι είναι άδικοι. Δημιουργεί δυστυ-
χία για τον εαυτό της και τους άλλους, 
όμως περισσότ ερο γ ια τον εαυτό 
της που βιώνει αυτές τ ις αρνητ ικές 
σκέψεις. Ερχον ται σ το νου τα λόγ ια 
του Ρόμπερτ Κέν νεν τυ: ΄ ΄ Συναν τή-
σαμε τον εχθρό και είναι μέσα μας``. 
Μπορούμε να εξε λιχθούμε συγκ ι-
νησ ιακά όταν αν τ ιληφθούμε πως η 
σύγκρουση με κάποιον ή μια επίκριση 

που θ ίγε ι  τον ε γωϊσμό μας απευ-
θύνε ται  σ την προσωπικότητά μας 
και πληγώνει το εγώ μας κι όχι την 
ψυχή μας, που είναι η αληθινή μας 
φύση και δεν μπορεί να πληγωθεί.                                                               
Στο τέλος πετυχαίνει να γυρίσει με τον 
θησαυρό – την αυτοπραγμάτωσή της 
- όμως δεν είναι αυτή η αληθινή αντα-
μοιβή των κόπων της. Η πρόκληση 
είναι να εφαρμόσει ό,τ ι έμαθε σ την 
καθημερινή ζωή: Σίγουρη και ικανο-
ποιημένη, θέλει το καλύτερο και για 
τους άλλους. Η ανασφάλεια συχνά 
προκαλεί φθόνο, ζήλεια και δυστυ-
χώς την μυστική ελπίδα ν’αποτύχουν 
οι άλλοι. Επειδή όταν αγαπάμε και 
δεχόμαστε τον εαυτό μας μπορούμε 
ν ’αγαπάμε και να παραδε χόμασ τε 
τους άλλους. Ο άνθρωπος εξελίσσε-
ται βαθμιαία από τη ζωώδη φύση του 
που αποτελεί το ισ τορικό και γενε-
τ ικό του παρελθόν, προς τη Θε ϊκή 
του Φύση που αποτ ε λε ί  το ισ το -
ρικό και γενετ ικό του μέλλον. Κάθε 
σ τ ιγμή προσφέρει μια ευκαιρία γ ια 
να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός 
προς τον θεϊκό αυτόν προορισμό.  
 Ανακηρύσσεται ηρωίδα επειδή μέσα 
από πολλές δυσκολίες πετυχαίνει την 
προσωπική της μεταμόρφωση, ξεπερ-
νώντας την ταύτ ιση με το σώμα και 
την προσωπικότητα της που είχε προ-
γραμματ ισ τεί να πισ τεύει διαφορε-
τικά.

www.raniamesiskli.com
page: The Evolution

www.youtube.com/user/
MadonnaRania

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗ

η  ηρωιδα
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ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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απόψεις

Σχολιαστής
του γιώργου τσαντήλα

Π
οιός συμπατριώτης μας , όπου γης, δεν α-
ναμένει , υπομένει, αναζητά και εύχεται να 
έχουν κρατήσει και γι΄αυτόν , μια καρέκλα 
ψάθινη με ξύλινα πόδια , - που κάνει για ό-

λες τις ώρες , αλλά ειδικά μετά τις βουτιές- μπροστά α-
πό την παραλία , με φόντο – αν θες- το ηλιοβασίλεμα 
και τις μπυρίτσες με τα μεζεκλίκια που έρχονται και … 
, κάπου εδώ ξύπνησα στο Τορόντο σχολιαστή μου, όχι 
στην Κακιβίγλα , στη Σαλαμίνα , από όπου και ξεκίνησε 
το όνειρο , ένα όνειρο που έχουν όλοι οι Έλληνες , αλ-
λά ειδικά για εμάς , το ελληνικό στοιχείο – που ο καθέ-
νας το παλεύει από το δικό του μετερίζι – στον Καναδά 
, ο μισεμός για την “Ιθάκη” , χτυπάει κόκκινο ! Είναι 
πολύ μεγάλος ο αριθμός των ομογενών που ταξιδεύ-
ουν κάθε χρόνο στην πατρίδα και η στήλη εύχεται καλά 
ταξίδια και να περάσουν όμορφα όποτε κι όπου κι αν 
βρεθούν στην “χώρα των Ολύμπιων” . 

Προς το παρόν 
καλά Χριστούγεννα να έχουμε γιατί για την Πρωτοχρο-
νιά έχουμε κανονίσει και θα γιορτάσουμε τα 25χρονα 
της εφημερίδας που διαβάζετε συν τροφιά με τον 
Δημήτρη Κοντολάζο. Καλύτερα δεν γίνεται!!

Γερασμένη πολιτεία
Αυτό αντικατοπτρίζει η εικόνα στην πατρίδα, με χωριά 
ερημωμένα και άλλα που ζούν μόλις μια χούφτα 
άνθρωποι προχωρημένης ηλικίας , όσο για τις πόλεις 
, μικρές και μεγάλες,  “αιμοροούν” καθημερινά σε 
ανθρώπινο δυναμικό και δή νεαρό , ακμαίο και επιστη-
μονικά καταρτισμένο σε μεγάλο ποσοστό. 
Με αυτή τη συλλογισ τ ική, εύκολα αν τ ιλαμβάνεται 
και ο πιο αδαής, πως οδηγούμαστε περισσότερο από 
όσο ποτέ στο παρελθόν, σε μια χώρα γερασμένη και 
ανήμπορη να φροντίσει τα παιδιά της, τη δεδομένη 
δύσκολη στιγμή. 
Κυκλοφορεί ένας αριθμός, που περίπου προσδιορίζει 
το μέγεθος της μεγάλης - μετά κρίσης - φυγής των νεα-
ρών ελήνων και ελληνίδων στο εξωτερικό, για αναζή-
τηση εργασίας και στέγης , που ξεπερνά το μισό εκα-
τομμύριο ! Και μιλάμε για τον παραγωγικό ανθό της 
χώρας.

Αν σε αυτόν τον αριθμό, συνυπολογίσουμε την αρνη-
τική εικόνα, που παρουσιάζουν οι γεννήσεις τα τελευ-
ταία χρόνια και οδηγούν στην υπογεννητικότητα που 
γιγαντώνεται λόγω της ανασφάλειας που νοιώθουν τα 
νέα ζευγάρια, το άθροισμα γίνεται απογοητευτικό για 
το μέλλον της ένδοξης χώρας μας. 
Αναρωτιέμαι , χωρίς να θέλω να λαϊκίσω , υπάρχει 
έστω ένας από τους βουλευτές , ή έστω κάποιοι από 
αυτούς που για όλη τους τη ζωή πληρώθηκαν από το 
Ελληνικό κράτος , που θα έδιναν κάτι από τους μισθούς 
τους –να αμοίβονται κατά τις λιγώτερο δηλαδή –προ-
κειμένου να ενισχυθεί αποκλειστικά και μόνο η ελλη-
νική οικογένεια , τουλάχισ τον σ τα πρώτα δύσκολα 
χρόνια ; Ρητορικό το ερώτημα θα μου πείτε. Αξίζει 
πάντως για τους «παροικούντες την Ιερουσαλήμ» να 
αναφερθούμε σε παραδείγματα που συμβαίνουν σε 
άλλα κράτη , ... στην «άλλη όχθη»!

Στην άλλη όχθη 
Βρέθηκα για άλλη μια φορά στη Φινλανδία το 1990 τον 
Γενάρη, για ένα από τα τρία πιο ευτυχισμένα γεγονότα, 
που έχουν συμβεί στη ζωή μου. Ήταν η γέννηση του 
πρώτου από τα τρία παιδιά μου. 
Κατά τη διάρκεια της διαμονής μου , συντροφιά με 
το νεογέννητο , μεταξύ αλλαγής πάμπερ και γκρίνιας 
για το ζωοποιό γάλα , χτυπά το κουδούνι. Άγνωστος 
μεταξύ αγνώστων ανοίγω , όπου περιμένει μια κυρία 
κλασσική Φινλανδέζα, στο ξανθό της , ψηλή , καλο-
βαλμένη, με λίγο μελαμψό στο δέρμα, σημάδι ότι έχει 
περάσει από τις μεσογειακές παραλίες μας. 
Η πρώτη της κουβέντα παρά το χαμόγελο ευγένειας 
που έλαμψε , «πού είναι το παιδί ;» , «Baby, where is 
the baby? “ Κατάλαβα πως επρόκειτο για κοινωνική 
λειτουργό , της άνοιξα αμέσως διάπλατα την πόρτα και 
της έδειξα την κατεύθυνση να περάσει , να διαπιστώ-
σει πως πράγματι , το νεογέννητο ήταν στην κούνια 
του και έπαιζε με τα αχαμνά του ! 
Η επόμενη ερώτησή της , ήταν αν θέλουμε το κράτος 
της Φινλανδίας , να προσφέρει την «προίκα» του παι-
διού, ή χρηματικό ποσό , περίπου σημερινών 1000 
ευρώ ; Αποφασίσαμε και πήραμε την προίκα, που ήταν 
επίσης πλουσιοπάροχη.  Σημειωτέον δε , πως μέχρι 
τα 19 τους χρόνια το φινλανδικό κράτος δίνει ένα επί-
δομα σε όλες τις οιογένειες για τη στήριξη των παι-
διών . 
Τουλάχιστον αυτά πρόλαβα προσωπικά , μια πραγμα-
τικότητα που βρίσκεται στην «άλλη όχθη» από αυτήν 
την ελληνική .

Το μέλλον ...
Το σίγουρο είναι πως , με τα σημερινά δεδομένα, 
το Ελληνικό κράτος πρέπει να αντιδράσει άμεσα και 
δυναμικά με γνώμονα μια κοινή στρατηγική απένα-
ντι σε ένα πρόβλημα επιβίωσης του Έθνους . Σε αυτήν 
την προσπάθεια πρέπει όλοι να είμαστε αρωγοί χωρίς 
πολιτικάντικες αριστεροδεξιές κορώνες που μας χαρα-
κτηρίζουν έως σήμερα 
Μόνον έτσι θα απαντήσουμε και στο μέγα ερώτημα 
που μας βασανίζει εμάς τους νεοέλληνες «Είναι στρα-
βός ο γιαλός ; ή μήπως στραβά αρμενίζουμε; « 

Ο μισεμός για την “Ιθάκη” χτυπάει κόκκινο!
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Π
όσοι άνδρες παραδέχονται ότι χρειάζονται την έ-
γκριση των γυναικών για να κάνουν οτιδήποτε;
Έχετε γνωρίσει ποτέ έναν άνδρα  που το ομολογεί 
αυτό πρόθυμα ;

Όλοι γύρω σου μπορούν να το δουν καθαρά ότι  δεν είσαι  ο 
άνδρας με τα παντελόνια, που υποτίθεται ότι είσαι.  
Εσύ φίλε έχεις το θάρρος και την ειλικρίνεια και να δεις ότι η 
ανάγκη να σε εγκρίνει εκείνη  σε εμποδίζει να είσαι ο άνδρας 
που θα ήθελες να είσαι;  
Πολλοι άλλοι εξακολουθούν  να προσποιούνται  ότι φορούν 
τα παντελόνια  για να περισώσουν τον ανδρισμό τους .
Κατ ‘αρχάς, ας ορίσουμε τη σημαίνει «με την έγκριση της 
γυναικάς». Σημαίνει ότι χρειάζεται η άδειά της για να προ-
βείτε σε κάποια ενέργεια αλλα και τη προκαταβολική της 
αναγνώρισή  ότι δεν θα σας δημιουργήσει προβλήματα με  
την επιλογή σας μετέπειτα. 
Τι είναι λάθος όταν χρειάζεσαι «την έγκριση της γυναικάς»? 
Η» έγκριση»   αφαιρει απ τον άνδρα την ελευθερία και δικαί-
ωμα  να κάνει ότι κρίνει σωστό και κατάλληλο.
Γιατί πολλοί άνδρες χρειάζονται την έγκριση της γυναικάς?  
Για να την ευχαριστήσουν και να αποφύγουν τυχόν φασα-
ρίες.
Ο άνδρας που ζει με την έγκριση της γυναίκας του φοβάται 
τη σύγκρουση. Δεν του αρέσει  να τη βλέπει θυμωμένη . Θα 
κάνει λοιπόν τα πάντα να  την ευχαριστήσει και να αποφύγει 
τη  ταλαιπωρία του καυγά και τις συνέπειες του. Για να προ-
στατεύσει τον εαυτό του από τη δυσαρέσκειά της, τη γυρο-
φέρνει άβολα για να δει αν μπορεί  να πάρει μια προσωρινή 
έγκριση προτείνοντας δειλά την ιδέα του και βλέποντας και 
κάνοντας. 
Τα κρατάς λοιπόν μεσα σου και αποφεύγεις  να λες ή να 
κάνεις  ό τι πιθανόν θα  την προκαλούσε. Ξοδεύεις  ένα 
υπερβολικό ποσό χρόνου και ενέργειας ανησυχώντας με 
το πώς αισθάνεται και πώς θα αντιδράσει. Ετσι  προβλέπεις 
την αντίδραση της,  συμβιβάζεσαι,  και επιλέγεις το δρόμο 
της που θα αποφύγει την  αντιπαράθεση.  Σαν αποτέλεσμα,  
ξεχνάς με το καιρό τι είναι πραγματικά σημαντικό για σένα, 
πώς αισθάνεστε στα αλήθεια για  τον εαυτό σου, πως αισθά-
νεσαι σαν άνδρας ταπεινωμένος και δεύτερης κατηγορίας. 
Εν τω μεταξύ, αν είσαι μπαμπάς, τα περνάς όλα αυτά σαν 
κληρονομιά  στην επόμενη γενιά.
Όταν την συνάντησες για πρώτη φορά, τίποτα από αυτά δεν 
ήταν πρόβλημα. Ήσουν  «ερωτευμένος».  Ήταν εύκολο να 
μη δώσεις σημασία σε «μικρό-προβλήματατ». Όταν μάλι-
στα κάνατε σεξ οπότε και όταν θέλατε, η ζωή ήταν υπεροχή.  
Αλλά καποτε  τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν.  Βρήκες τον 
εαυτό σου λιγότερο ευτυχισμένο, πιο ευερέθιστο και απο-

γοητευμένο. Συμφώνησες  να κόψεις τις φίλιες σου  για να 
την ευχαριστήσεις. Αλλά τώρα οι πρώην φίλοι σου σε προ-
καλούν με πολλά γραφικά ονόματα που δεν γράφονται.  Έχα-
σαν  το σεβασμό που σου είχαν και εσύ έχασες  τον αυτό- 
σεβασμό σου. Επιπλέον, τώρα  νοιώθεις θυμωμένος, απο-
μονωμένος, από φίλους σου ίσως και συγγενείς και άρχισες 
να τη  κατηγορείς γι αυτο.
Πώς αλλάζει  πορεία ένα ζευγάρι υστέρα από  χρόνια? Τη 
ξέρεις  πώς είναι. Δεν μπορείς να φανταστείς τι θα την οδη-
γούσε σε μια καλύτερη σχέση μαζί της.  Τα πράγματα δεν θα 
αλλάξουν. Σωστά! Τα πράγματα δεν αλλάζουν αλλα μπο-
ρεί να  αλλάζεις εσύ!. Και αν αλλάξεις εσύ τότε τα πράγματα  
αλλάζουν. 
Θα παραμείνει όμως μαζί σου με  την αλλαγή; Μάλλον, αλλα 
δεν είναι  σίγουρο.  Αν πραγματικά θέλεις να είστε ευτυχι-
σμένος, άνδρας με αυτοπεποίθηση, περήφανος, επιτυχημέ-
νος, πατέρας και σύζυγος, δεν έχεις άλαλη επιλογή πάρα να 
πάρεις το ρίσκο και να αλλάξεις και να γίνεις παλι άνδρας.
Το πρώτο βήμα είναι να πεις στη σύζυγό  ακριβώς πώς 
αισθάνεσαι αλλα  και πώς σου αρέσει να φροντίζεις τη 
γυναίκα σου  χωρίς να ανησυχείς καθημερινά  αν σε εγκρί-
νει.  Μπορεί  να προκληθεί  καυγάς  αλλά φίλε πρέπει να το 
κάνεις.
Δεύτερον, πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι πρέπει  να αλλά-
ξεις συμπεριφορά.  Η ενέργεια που εκπέμπεις κάνει τους 
άλλους γύρω σου να  ανταποκρίνονται σε αυτή.  Η ενέρ-

γεια που εκπέμπεις καθορίζει τη νοοτροπία σου . Αν αυτό 
που εκπέμπεις είναι ότι ζεις να ικανοποιείς τις ανάγκες της 
γυναίκας σου αγνοώντας τις δυικές σου,  ξεχάσετε το είσαι 
χαμένος από χέρι .  Αν η ενέργεια που εκπέμπεις είναι αυτή 
του σίγουρου για τον εαυτό του άνδρα  που αγαπά μεν τη 
γυναίκα του αλλα… οι άνθρωποι γύρω σου θα ανταποκρι-
θούν  υποσυνείδητα σε αυτή την ενέργεια.
Να  ένα παράδειγμα:  η γυναίκα σου ζήτησε να σταματήσεις 
μετά τη δουλειά και να πάρεις κάτι συγκεκριμένο για φαγητό 
στο σπιτι  Πηγαίνεις με καλή πρόθεση στο κατάστημα, αλλά 
αυτό που σου ζήτησε, έχει  εξαντληθεί.  Έτσι, αγοράζεις  κάτι 
παραπλήσιο.  Καθώς φτάνεις στο σπίτι, σαν άνδρας που 
γυρεύει πάντα την έγκριση της  σκάφτεσαι: Ελπίζω ότι δεν 
θα τα βάλει μαζί μου που δεν της έφερα αυτό που ήθελε .  Ο 
άνδρας που αξίζει τα παντελόνια που φορεί  θα σκεφτεί θα 
φάμε κατι  διαφορετικό από το συνηθισμένο απόψε. Αντί να 
έχεις την ουρά σου σαν σκύλος ανάμεσα στα σκέλια σου και 
να ανησυχείς αν θα την ευχαριστήσεις η όχι, αν θα τα ακού-
σεις η όχι , είσαι  αποφασιστικός,  σίγουρος, και.. ελκυστι-
κός σύζυγος . Πάρα πολλές γυναίκες  περιμένουν απεγνω-
σμένα για  άντρες που είναι πραγματικά άνδρες και όχι μόνο 
ανατομικά.
Η στάση της θα αλλάξει συμφώνα με τον τρόπο που θα μπεις  
στο σπίτι, τον τρόπο που θα της εξηγήσεις  γιατί δεν πήρες 
αυτό που σου είπε , τον τρόπο που θα απαντήσεις στην κρι-
τική της , τον τρόπο που θα συνεχίσεις να φέρεσαι ολο το 
βράδυ.  Είναι ζωτικής σημασίας για σένα να κρατήσεις αυτή 
τη θέση σου παντού και πάντα. Τελικά, η νέα στάση σου έχει 
τη δυνατότητα να αλλάξει τον τρόπο της με τον οποίο αντα-
ποκρίνεται σε σένα.  Αυτό  βέβαια θα πάρει χρόνο

Θα ξέρεις όταν γίνεις σωστός  άνδρας οταν δεν 
θα έχεις πια την ανάγκη για την έγκρισή της.  
Αυτο το πραγματικό άνδρα τον σέβεται περισσότερο η 
γυναίκα,  είναι καλύτερος σύντροφος, πιο συμπονετικός, 
πιο παρών, και καλύτερο παράδειγμα στα παιδιά του.  Επί-
σης θα ανακαλύψεις  ότι  αυτός ο νέος άνδρας θα αποκτήσει  
μια άλλη καλλίτερη θέση σε όλες τις πτυχές  της ζωής σου όχι 
μόνο απέναντι στη γυναίκα σου.   
Συνέχισε φίλε να τιμάς και να αγαπάς τη γυναίκα σου ,συνέ-
χισε να ανταποκρίνεσαι στις ευθύνες σου σαν σύζυγος και 
πατέρας. Να ακούς τι έχει να σου  πει η γυναίκα σου , να είσαι 
ρομαντικός και να την ευχαριστείς στο κρεβάτι. Σύντομα θα 
είναι ευχαριστημένη σε όλα τα πεδία . Μπορεί να μην της 
αρέσει η αλλαγή  σου αλλά θα της αρέσει να της λες  την αλή-
θεια, ότι λαμβάνεις υπόψη τις ανάγκες και τα συναισθήματά 
της, αλλά όχι εις βάρος της ανδρικής σου τιμής, υπόληψης 
ας, και της δικής σου θέλησης. Ετσι θα κερδίσεις το σεβασμό 
της, και τον αυτοσεβασμό σου. Στο κάτω-κάτω της γραφής 
θυμήσου: Δεν μπορείς να ζητάς πάντα την έγκριση της μιας 
γυναίκας και να είσαι ο άνδρας που θέλεις να είσαι.

απόψεις

Οι άνδρες πρέπει να αξίζουν τα παντελόνια που φοράνε 

Iσχύει το “Είμαι Άνδρας και το 
κέφι μου θα κάνω και θα πω και 
μια κουβέντα παραπάνω” η “Yes 
Dear” γιατί αν η κυρία δεν είναι 
ευτυχισμένη, κανεις δεν θα είναι 

ευτυχισμένος μεσα στο σπιτι?

Γιατί πολλοί άνδρες χρειάζονται 
την έγκριση της γυναίκας?

Για να την ευχαριστήσουν και να 
αποφύγουν τυχόν φασαρίες

Τα πράγματα δεν αλλάζουν αλλα 
μπορεί να  αλλάζεις εσύ!

Και αν αλλάξεις εσύ τότε τα 
πράγματα  αλλάζουν
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HERITAGE BEYOND BORDERS GALA 2017
An incredible evening showcasing diverse cultural groups and crowning MISS HERITAGE CANADA 2017.

Congratulations to our own FRANCESCA PELLEGRINI for winning the title.
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Ζευγάρι υιοθέτησε 88 βρέφη με ειδικές ανάγκες - 
Η τρυφερή ιστορία των Τζεράλντι

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες καλό μήνα!
Ο μήνας των μεγάλων εορτών των Χριστουγέννων, της 
Πρωτοχρονιάς καθώς και τον εορτών του εορτολογίου 
μας , που είναι τόσες πολλές και σπουδαίες μέχρι τις 10 

του Γενάρη του καινούριου χρόνου του (ας ελπίσουμε) ελπι-
δοφόρου 2018 ειδικά για την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας. 
Αυτός ο μήνας, ο Δεκέμβριος, είναι πραγματικά πολύ ΣΠΟΥ-
ΔΑΙΟΣ για πολλούς συμπατριώτες μας που είτε έχουν εστια-
τόρια, καταστήματα λιανικής  είτε εργάζονται  και περιμένουν 
το κάτι παραπάνω για να διαφοροποιήσουν και να περάσουν 
καλές γιορτές με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. 
Φυσικά, έχω γράψει πάλι ότι η HELLAS NEWS, η εφημερίδα 
που κρατάτε στα χέρια σας θα γιορτάσει τα 25 χρόνια συνεχών 
εκδόσεων. Καλοί μου φίλοι, οι έντυπες εκδόσεις ΔΥΣΤΥΧΩΣ 
σιγά-σιγά εκλείπουν λόγω του τεράστιου κοστολογίου που 
δυστυχώς συνεχώς αυξάνεται και θα ήθελα να πω στην ευγε-
νική ελληνική ομογένεια με οποιοδήποτε τρόπο να συνεισφέ-
ρετε στην διατήρηση του ομογενειακού τύπου. Εμείς ακού-
γοντας ΟΛΑ ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΛΟΓΙΑ ΣΑΣ και υπηρετώντας πιστά 

την ενημέρωση της ομογένειας, θα θέλαμε τώρα τα Χριστού-
γεννα να ενισχύσετε την προσπάθεια μας να συνεχίσουμε να 
υπάρχουμε, είτε βάζοντας τις Χριστουγεννιάτικες ευχές σας 
στην πανηγυρική έκδοση μας, είτε ερχόμενοι Πρωτοχρονιά 
βράδυ, 31 Δεκεμβρίου στο Metropolitan Center στο Finch, 
να κάνουμε μαζί πρωτοχρονιά με τον Δημήτρη Κοντολάζο, με 
μεγάλο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, καλό φαγητό και χορό μέχρι 
τις τρεις το πρωί.
Πραγματικά, έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ SPECIAL για αυτήν 
την βραδιά και ότι καλύτερο για να υποδεχτείτε με τα’ αγα-
πημένα σας πρόσωπα τον καινούριο χρόνο. Εάν κάποιος –
κάποια έχει γιορτή ή γενέθλια, επέτειο κλπ θα προσφέρουμε 
στην παρέα υπέροχη τούρτα με κεράκια, θα τραγουδήσει όλη 
η αίθουσα για να σας ευχηθεί.
Περιμένω τα τηλεφωνήματα σας, ήδη η μισή αίθουσα έχει 
συμπληρωθεί και πιστεύω σύλλογοι κι οργανισμοί που όλο το 
χρόνο καλύπτουμε τις εκδηλώσεις τους θα συμπαρασταθούν 
και θα είναι κοντά μας. 
Πάμε τώρα στην κοινωνική μας ιστορία…

Π
ροσέφεραν σε 88 παιδιά τη στοργή και 
θαλπωρή που χρειάζονται και είναι δια-
τεθειμένοι να κάνουν τα πάντα για αυτά!
Η ισ τορία του σπουδαίου αυτού έργου 

ξεκίνησε πριν καν οι δυο τους- Καμίλ και Μάικ - 
γνωριστούν, όταν η ίδια η Καμίλ ζούσε μόνη κι απο-
φάσισε να υιοθετήσει τρία παιδιά.
Έπειτα, μπήκε στη ζωή της ο Μάικ. Παιδίατρος στο 
επάγγελμα. Εκείνος εργαζόταν σε νοσοκομείο στη 
Florida. Αποφάσισαν να παντρευτούν και η Καμίλ 
μοιράστηκε το όραμα της μαζί του: να συνεχίσει να 
προσφέρει βοήθεια σε παιδιά που την έχουν ανάγκη.
Ο Μάικ τότε δέχτηκε να ακολουθήσει το όνειρο της 
και μέσα σε σαράντα χρόνια, οι δυο τους δημιούρ-
γησαν μια μεγάλη οικογένεια με παιδιά που αντιμε-
τώπιζαν και αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως δια-
νοητικές αναπηρίες, σύνδρομο Down, αυτισμό.
«Τα παιδιά που φρόντισα επρόκειτο να πεθάνουν», 
δήλωσε η 68χρονη Καμίλ Τζεράλντι στο CNN. «Αλλά 
τα περισσότερα από αυτά έζησαν», συμπλήρωσε.
Μέσα σε αυτά τα χρόνια 32 από τα παιδιά έφυγαν 
από τη ζωή. Η αληθινή τους αγάπη και η επιθυμία 
τους να κάνουν το όνειρο τους πραγματικότητα τους 
κράτησε δυνατούς απέναντι σε αυτές τις απώλειες, 
αλλά και σε άλλες δυσκολίες που τους εμφανίστη-
καν, όπως για παράδειγμα το χτύπημα του τυφώνα 

Andrew το 1992, που ισοπέδωσε το σπίτι τους και 
τη φωτιά που ξέσπασε από αστραπή που έπεσε στη 
νέα τους κατοικία το 2011, όταν εκείνοι έλειπαν σε 
ταξίδι.
Μετά από αυτό το τελευταίο περιστατικό, το ζευ-
γάρι έψαχνε να βρει ένα νέο σπίτι για την οικογένεια 
του και κατέληξε στην περιοχή Ellijay της Georgia. 
Συνέχισαν να υιοθετούν βρέφη με ειδικές ανάγκες. 
Κάποια από αυτά τα παιδιά έφυγαν από τη ζωή, 

άλλα μεγάλωσαν, κάποια παρέμειναν στο σπίτι και 
άλλα έφυγαν.
Η μοίρα όμως έπαιξε ένα ακόμα άσχημο παιχνίδι 
στους Τζεράλντι. Ο Μάικ, ο σύζυγος της Καμίλ, δια-
γνώσθηκε με καρκίνο και πέθανε το 2016.
Σήμερα , η οικογένεια παραμένει ακόμα δυνατή και 
ενωμένη. Το σπίτι γεμίζει από τα γέλια είκοσι παι-
διών. Τα ρούχα είναι διπλωμένα σε δεκάδες στοί-
βες και κανείς μπορεί να εν τοπίσει εκατον τάδες 
ζευγάρια από παπούτσια. Το φαγητό μαγειρεύεται 
σε αρκετά σκεύη καθημερινά και τα είκοσι παιδιά 
μαζεύονται γύρω από το τραπέζι για να δειπνήσουν.
Η Καμίλ προσπαθεί να διατηρεί ένα φυσιολογικό 
περιβάλλον για όλα αυτά τα παιδιά. Για την οικογέ-
νεια της. Φροντίζει, ώστε να ξέρει το καθένα από 
αυτά τι δουλειές πρέπει να κάνει μέσα στο σπίτι. 
Προσπαθεί να κάνει καθένα από αυτά να αισθάνεται 
ότι τα καταφέρνει και μόνο του, ότι είναι ανεξάρτητο.
Το μεγαλύτερο σε ηλικία υιοθετημένο παιδί είναι 32 
ετών και μένει στη Φλόριντα, ενώ το μικρότερο, η 
Ιζαμπέλα, είναι 8 ετών.
Η οικογένεια στηρίζεται σε πόρους από το Possible 
Dream Foundation για να καλύψει βασικές ανάγκες 
και να μπορεί να πληρώνει δύο εργαζομένους που 
βρίσκονται στο πλευρό τους μαζί με μια ομάδα εθε-
λοντών.
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Ε
ίναι πράγματι ευλογία για την παροικία μας να έχει τόσο καλή και οργανωμένη ομά-
δα όπως το Hellenic Heritage Foundation. Όλα λειτουργούν σας καλοκουρδισμένη 
μηχανή κι ο κάθε ένας που συμμετέχει δίνει τον καλύτερο του εαυτό για την επιτυχία 
και την διαιώνιση του οργανισμού που υπηρετεί. 

Το HHF, λοιπόν, σε μία μεγαλοπρεπή εκδήλωση βράβευσε τους φοιτητές του ελληνικού 
προγράμματος στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, παρουσία και του νέου Πρέσβη, κ. Δημήτρη 
Αζεμόπουλο. Ακόμη, το «παρών» έδωσαν και ο Γενικός Πρόξενος του Τορόντο, κ. Αλέξαν-
δρος Ιωαννίδης, ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου, κ. Παύλος Αναστασιάδης, ο πρόεδρος της 
Παμμακεδονικής Ένωσης Οντάριο, κ. James Karas, αλλά και πολλοί γνωστοί κι επιτυχημένοι 
επιχειρηματίες όπως η οικογένεια Μιρκόπουλος, που είναι και μέλη του οργανισμού ή ο κ. 
Peter Τσέρπης από το Empire Foods.
Επιπλέον, παρουσιάστηκε το ποσό των $190.000 δολαρίων που μαζεύτηκε από τις εκδηλώ-
σεις του HHF και στοχεύουν στην στήριξη  του ελληνικού προγράμματος στο Πανεπιστήμιο 
του Τορόντο. Λίγο πριν οι Chijazz  αναλάβουν την διασκέδαση των προσκεκλημένων δόθη-
καν τα εξής βραβεία:

 ª Η Nirvana Chainani  πήρε το βραβείο The Dagonas  Family Scholarship
 ª O Spyros Papageorgakis πήρε το βραβείο The HHF International Graduate Fellowship
 ª H Ioanna Bampe πήρε το βραβείο The HHF Graduate Fellowship in Modern Greek 

History
 ª H Christina Ioannides πήρε το βραβείο The HHF Graduate Fellowship
 ª O Kevin Zi-Xiao πήρε το βραβείο The HHF Nick Mirkopoulos Graduate Fellowship at 

UoT.
Μπράβο σε όλους! 

ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ HHF ΣΤΟ PALAIS ROYALE
κειμενο/φωτογραφιες: χριςτιανα κιεςκου

Οι βραβευθέντες μαζί με τον Πρέσβη, κ. Δημήτρη Αζεμόπουλο και τον πρόεδρο του HHF, Tony 
Louraki

Ο Kevin Zi-Xiao που παρέλαβε το βραβείο της οικογενείας Μιρκόπουλος εις μνήμην του Νίκου 
Μιρκόπουλου

H Christina Ioannides που παρέλαβε το The 
HHF Graduate Fellowship 

Η Ioann Bampe που παρέλαβε The HHF Graduate 
Fellowship in Modern Greek

 O Spyros Papageorgakis που παρέλαβε The 
HHF International Graduate Fellowship

Η Nirvana Chainani που παρέλαβε το The Dagonas 
Family Scholarship

Ο αντιπρόεδρος του AHEPA, κ. Byron Yankou Ο καθηγητής του University of Toronto, κ. Randall 
Hansen

Ο καθηγητής του University of Toronto, κ. Randall Hansen, με τον πρόεδρο του HHF, κ. Τόνι 
Λουράκη, παρουσιάζουν το ποσό των 190.000 δολαριών.

Ο Πρέσβης, κ. Δημήτρης Αζεμόπουλος

O κ. Στηβ Μιρκόπουλος με τον κ. Σάκη Γκέκα
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ

Ο Πρέσβης ανάμεσα από τον Αντιπρόεδρο του AHEPA, κ. 
Βύρωνα Γιάνκου και της συζύγου του, καθώς επίσης και η κα 

Μαρία Λυχνάκη και ο κ. Φώτης Φωτόπουλος
Ο Πρέσβης, κ. Δημήτρης Αζεμόπουλος με 

τον κ. Peter Τσέρπη και την σύζυγο του

Ο πρόεδρος του HHF, κ. Tony Lourakis με τον 
Πρέσβη, κ. Δημήτρη Αζεμόπουλο και τον εκδότη 

της εφημερίδας HELLAS NEWS, κ. Θανάση 
Κουρτέση

Ο πρόεδρος του HHF, κ. Tony 
Lourakis και ο Πρέσβης, κ. 

Δημήτρης Αζεμόπουλος

Ο Πρέσβης, κ. Δημήτρης Αζεμόπουλος, ανάμεσα από την κα Ειρήνη 
Κερογλίδη και τον σύζυγο της, κ. Θεόδωρο και τον γιο της, Γιώργο

Ο Πρέσβης, κ. Δημήτρης Αζεμόπουλος, ο Γενικός Πρόξενος του 
Τορόντο, κ. Αλέξανδρος Ιωαννίδης με την σύζυγο του και ο Ύπατος 

Αρμοστής, κ. Παύλος Αναστασιάδης

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου. κ. Παύλος Αναστασιάδης, με τον 
Γενικό Πρόξενο Τορόντο, κ. Αλέξανδρο Ιωαννίδη με την σύζυγο του 

και τον κ. Στηβ Μιρκόπουλο
Ο αντιπρόεδρος του AHEPA, κ. Βύρωνας Γιάνκου με την σύζυγο 

του και τους κα Μαρία Λυχνάκη και κ. Φώτη Φωτόπουλο

Ο κ. Peter Tserpis με την σύζυγο του

Ο κ. Γιώργος Κερογλίδης με τον εκδότη 
της εφημερίδας της HELLAS NEWS, κ. 

Θανάση ΚουρτέσηΟι κυρίες Caroline, Νούλα και Bridget Κερογλίδη

Από το Hellenic Home o κ. Γιάννης Φαναράς με τον κ. Μιρκόπουλο
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Η κα Μαρία Λυχνάκη με τον κ. Φώτη Φωτόπουλο

Ο κ. Γιώργος Κερογλίδης με την σύζυγο του

O Γενικός Πρόξενος του Τορόντο με την σύζυγο του και τον κ. Κερογλίδη
O πρόεδρος του HHF, κ . Tony Lourakis με την σύζυγο του Billy και τους 

John και  Colleen Poulos

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής Ένωσης Οντάριο, κ. 
James Kara

Το ταπέζι της οικογενείας Κερογλίδη με τον Πρέσβη, κ. Δημήτρη Αζεμόπουλο και τον πρόεδρο του 
Hellenic Home, κ. Γιάννη Φαναρά

Το τραπέζι του προέδρου του HHF, κ. Τόνι Λουράκη

Ο Γενικός Πρόξενος του Τορόντο, κ. Αλέξανδρος Ιωαννίδης με την σύζυγο του και τους κ. Τζον και 
Κολίν Πούλος, κα Έλλη Παππαδάκη, κα Julia Stulic, κ. Elias Demangos, κ. Peter Demangos, κα 

Κασσάνδρα Πατμανίδης, κ. Bill και κα Sonia Tserpes

Το τραπέζι του Υπάτου Αρμοστή της Κύπρου, κ. Παύλου Αναστασιάδη Το τραπέζι των αδερφών Μιρκόπουλος

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣΕ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ 
HHF ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΜΑΣ κ. ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΥ

Γιώργος και Ειρήνη Κερογλίδου
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Ο 
προτεινόμενος προϋπολογισμός 
της πόλης για το 2018 περιλαμβά-
νει περισσότερα από 200 εκατομ-
μύρια δολάρια σε χρηματοδότη-

ση για επισκευές κεφαλαίων σε καταρρέου-
σες κοινοτικές εστίες του Τορόντο, μια χρη-
ματοδότηση που σύμφωνα με τις αρχές  θα 
βοηθήσει το Toronto Community Housing 
Corporation (την Εταιρεία Κοινοτικής Εστί-
ασης) να αποτρέψει το κλείσιμο μονάδων. Η 
πρόταση αυτή συζητήθηκε στο Δημαρχείο 
και αναμένεται να εφαρμοστεί το 2018 έχο-
ντας διάρκεια έως το 2027. Πιο συγκεκρι-
μένα, θα διατεθούν 216 εκατομμύρια δο-
λάρια το 2018 για τις επισκευές και αλλά 63 
εκατομμύρια δολάρια το 2019, πράγμα που 
σημαίνει ότι η Εταιρεία Κοινοτικής Εστίασης 
δεν θα μπορέσει να κλείσει τις συγκεκριμέ-
νες μονάδες εστίασης τουλάχιστον για τα ε-
πόμενα δύο χρόνια, όπως κατά το παρελθόν 
είχε προειδοποιήσει. Στην πρόταση συμπε-
ριλαμβάνεται και η αύξηση του φόρου ακί-
νητης περιουσίας στο 2.1%, που σημαίνει ό-

τι κατά μέσο όρο ένας ιδιοκτήτης θα πληρώ-
νει $81 δολάρια περισσότερα.

Η 
επιτροπή αναφέρει ότι η 
έρευνα θα επικεντρωθεί 
στα γεγονότα  που συνέ-
βησαν από την 1η Ιανου-

αρίου του 2010 έως και τις 30 Ιου-
νίου το 2017. Ο λόγος της έρευνας, 
σύμφωνα με την Επιτροπή, γίνε-
ται επειδή η ανοχή σε μεμονωμέ-
να περιστατικά κατά το παρελθόν 
έχουν κάνει τον κόσμο στο Τορό-
ντο να χάσει την εμπιστοσύνη του 
στις αστυνομικές υπηρεσίες. Η έ-
ρευνα θα αξιολογήσει κατά πόσον 
οι πρακτικές της αστυνομικής υπη-
ρεσίας ήταν συνεπείς με το φυλετι-
κό προφίλ και τις διακρίσεις κατά 
της μαύρης κοινότητας σε αρκετούς 
τομείς, συμπεριλαμβανομένων των 
στάσεων, των ερωτήσεων και της 
χρήσης βίας.

H 
Αστυνομία του Τορόντο ανα-
κοίνωσε πως ο Jason Banks α-
πό το Ανατολικό Τορόντο είναι 
ο βασικός ύποπτος της έρευ-

νας για  την καταπολέμηση της παιδικής 
πορνογραφίας που ξεκίνησε τον περα-
σμένο μήνα. Ο 32χρονος θα αντιμετω-

πίσει πέντε κατηγορίες για κατοχή του 
απαγορευμένου υλικού, την πρόσβαση 
αλλά και την διανομή πορνογραφίας α-
νηλίκων.  Συγκεκριμένα ο κατηγορού-
μενος πιάστηκε να έχει στην κατοχή του 
χιλιάδες εικόνες και βίντεο με κακοποιη-
μένα ανήλικα παιδιά.

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Οντάριο ξεκινά τις έρευνες για την 
καταπολέμηση του ρατσισμού από την 
Αστυνομία του Τορόντο

32χρονος κατηγορείται για παιδική 
πορνογραφία στο Τορόντο

Βρέθηκε νεκρή η 22χρονη που 
αγνοούνταν για περίπου μία 

εβδομάδα

Τ
ραγικό τέλος είχε η υπό-
θεση μίας 22χρονης που 
χάθηκαν τα ίχνη της το πρωί 
τ η ς  π ε ρασ μέ νης  Παρα -

σκευής από την περιοχή Church 
και Wellesley. Η Tess Richey, η 
οποία βγήκε να διασκεδάσει με 
τους φίλους της και χάθηκε τα 

ξημερώματα γύρω στις 3 π.μ βρέ-
θηκε νεκρή  στην περιοχή Church 
και Dundonald, χωρίς ωστόσο να 
γίνουν ακόμη γνωστά τα αίτια του 
θανάτου της. Η αστυνομία ανακοί-
νωσε πως η υπόθεση ακόμη ερευ-
νάται και καλεί όποιον γνωρίζει να 
δώσει περισσότερες πληροφορίες.

O προϋπολογισμός του Τορόντο 
περιλαμβάνει τις επισκευές στις 
Κοινοτικές Εστίες και την αύξηση 2.1% 
στους φόρους
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Η Ι. Μ. Τορόντο αγoράζει 
αξονικό τομογράφο, για το 

Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Άγιος 
Σάββας» Αθηνών αντί $74,243.50

Η 
Ιερά Μητρόπολη Τορόντο διενήρ-
γησε έρανο και συγκέντρωσε το πο-
σό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιά-
δων, διακοσίων σαράντα τριών $ 

74,243.50 το οποίον εξισούται με 50.000 ευ-
ρώ για την αγορά αξονικού τομογράφου του 
Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Αγιος Σάββας» 
Αθηνών.
 Το ποσόν απεστάλη σε καναδικά δολάρια, 
διότι η τράπεζα Nova Scotia δεν εκδίδει πλέον 
επιταγές σε ευρώ. Εκδίδει επιταγές μόνο σε 
καναδικά ή αμερικάνικα δολάρια.
 Είναι αλήθεια ότι η δωρεά αυτή καθυστέ-
ρησε να αποσταλεί και ο πραγματικός λόγος 

είναι διότι χρειάζεται μεγάλη διαδιακασία 
να αποσταλούν χρήματα από τον Καναδά σε 
φιλανθρωπικά ιδρύματα εκτός Καναδά. Η επι-
ταγή είναι στο όνομα Hellenic Cancer Sociaty, 
η οποία θα συνεργασθεί με το Νοσοκομείο 
«Άγιος Σάββας», για την αγορά του τομογρά-
φου.
 Βάσει της Καναδικής νομοθεσίας, έπρεπε 
να υπογραφεί συμφωνία μεταξύ της Ιεράς 
Μητρόπολης Τορόντο και του φιλανθρωπικού 
ιδρύματος, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία, 
ώστε να επιτραπεί η έκδοση των χρημάτων.
 Η Ιερά μας Μητρόπολη ευχαριστεί θερμά 
όλους τους δωρητές για τον σκοπό αυτό.
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Ε
ίναι γνωστή σε όλους η  δυναμική, γεμάτη έμπνευ-
ση, παρουσία του Συλλόγου Αργολίδος ο “Δανα-
ός”  στηνΕλληνική παροικία του Τορόντο, γεγονός 
που επιβεβαιώνει η επιτυχημένη , για μια ακόμη φο-

ρά,  πραγματοποίηση της ετήσιας χοροεσπερίδας, που έγι-
νε το περασμένο Σάββατο 25 Νοεμβρίου,  στην κατάμεστη 
από κόσμο αίθουσα του QSSIS Place. Εκεί μας υποδέχθηκε 

καλωσυνάτα και με τη γνωστή ελληνική φιλοξενία, ο πρό-
εδρος του Συλλόγου κ. Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος , με 
τον γραμματέα κ. Κωνσταντίνο Καραχάλιο.  Ο «Δαναός»,  με 
τις δραστηριότητες που αναπτύσσει στοχεύει -όπως επισή-
μανε ο πρόεδρος, να παραμείνει ενεργός , ως Σύλλογος, συ-
νεχίζοντας την προσφορά του και τις δράσεις του με στόχο 
να μη σβήσει η ελληνική «φλόγα» εδώ στο, μακρινό από την 

πατρίδα , Τορόντο. Η συμμετοχή στην ετήσια συνεύρεση 
του Συλλόγου Αργολίδος ο “Δαναός”  ,  του Τορόντο, ήταν 
και πάλι εντυπωσιακή, σε μια βραδιά γεμάτη «πινελιές» από 
Ελλάδα, που κύλησε ευχάριστα και ρυθμικά, με μουσική συ-
ντροφιά την Δήμητρα, με τον Γιάννη Τσιφλικλή στο τραγούδι 
και την ορχήστρα «Παρέα». Συγχαρητήρια στους διοργανω-
τές και του χρόνου !

κειμενο/φωτογραφιες: γιωργος τςαντηλας

Τα μέλη του Συλλόγου Αργολίδος ο “Δαναός”  
του Τορόντο και οι φίλοι τους γιόρτασαν

Με απόλυτη επιτυχία στο δύσκολο έργο τους στο Δ. Σ. του Συλλόγου συμμετέχουν , Παναγιώτης 
Κωνσταντόπουλος, πρόεδρος, Γρηγόρης Καλόγερος, αντιπρόεδρος, Κωνσταντίνος Καραχάλιος, γραμματέας, 
Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, ταμίας, Ηλίας Οικονόμου, σύμβουλος, Βασίλειος Βάλαμος, σύμβουλος, Τούλα 

Καλόγερος , σύμβουλος 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου  Αργολίδος «Ο 
Δαναός» κ. Παναγιώτης  Κωνσταντόπουλος

Μετά των συζύγων Κωνσταντίνος Καραχάλιος , Παναγιώτης Κρητικός , Γιώργος Μιχελής 

Η ορχήστρα «Η Παρέα» με την ζεστή φωνή της Δήμητρας , μας κράτησε για άλλη μια φορά με την 
αδρεναλίνη στα «ελληνικά» ύψη και την πίστα γεμάτη για χορό 

Ο Κώστας Καραχάλιος περήφανος  με τις εγγονές 
του
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και διασκέδασαν σε άλλη μία δυναμική, γεμάτη 
έμπνευση, ετήσια χοροεσπερίδα τους 

Νίκος και Μαρία Μποζονέλος , Σταύρος και Δήμητρα Τσιόδρας, Αθανάσιος και Γεωργία ΠηλιώνηΟι οικογένειες Νίκου Τσιόδρα , Φράνκ Γαρδούβελη , Γιάννη Τσόρου 

Με τις οικογένειές τους ο Πρόεδρος Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος και ο ταμίας Γιώργος 
Παναγιωτόπουλος Μια όμορφη νεανική παρέα χαμογελά στο φακό της Hellas News 

Έλλη και Γιώργος Καλογήρου , Κωνσταντίνα και Χρήστος Κρητικός , Λίντα και Κώστας Κρητικός και 
η κ. Γεωργία Καλογήρου 

Ανδρέας Μπουκάρας , Μαριάνθη Καλογήρου, Γεωργία Καλλούδη, Γρηγόρης Καλογήρου, Γιώτα και 
Γιάννης Εμμανουήλ 

Άλλη μια ευχάριστη συντροφιά , παρούσα στο κάλεσμα του Συλλόγου ΑργολίδαςΜετά των συζύγων , ο Βασίλης Πάνας κι ο Άγγελος Μαντωνάκης, Νικ και Έλεν Νεβεσκιώτης, Ρία Παπαφράγκος

Οι οικογένειες , Κουρεμένου , Κουμαρέλα, Κάμαρη, Δημακόπουλου, Πεθεριώτη Γιάννης και Σταύρος Λαμπράκος μετά των συζύγων , ο Παναγιώτης Τσιούπης με την σύζυγό του και ο 
Κώστας και η Βίκυ Χουντάλα
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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 1920’s

της χριςτιανας κιεςκου

H Ερμού, η πλέον πιο πολυσύχναστη γωνιά της Αθήνας, την δεκαετία του ’20

Η συμβολή της Βασιλίσσης Σοφίας και Κούμπαρη στην Αθήνα

Τα υπέροχα Ιωάννινα στις αρχές της δεκαετίας…
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«ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ»
Ένα σημαντικό ντοκυμαντέρ για την ψυχολογική κατάθλιψη που 

προκαλεί η κρίση στην Ελλάδασε παραγωγή
των Αντιγόνη Γαβριοτοπούλου και Γιώργου Πολίτη

T
he film deals with an issue which 
has been increasingly predominant 
in Greece during the recent years 
of economic crisis: the prevalence 

of psychological depressive disorders. 
Witnessing the personal experiences of 
patients of all ages and social backgrounds 
who grapple with the problem, we give a 
tangible and definite form to the abstract 
notion of Melancholia. At the same time, 
doctors and nursing staff working in mental 
care facilities relate to us their daily struggle 
as they take care of patients while they 
themselves try to cope with the crisis in 
their own lives.
The film, shot primarily at «Dromokaitio» 
Public Psychiatric Hospital of Athens and 
the Mental Health Centres of Koridallos 
and Keratsini, local mental health facilities 
which function under the supervision of the 
Hospital.
Produced in collaboration by Antigoni 
Gavriatopoulou (A&G Productions) and 
Kostas Politis (Gamda International 
Corporation), the film is described by its 
writer and director, Ariadne Koutsaftis, 
as an effort aimed at giving a voice to 
individuals who are facing depression 

caused by their economic environment.
«My main concern is to convey their point 
of view and state of mind, concentrating 
on their faces but in a way that they are 
not identifiable, for reasons of medical 
ethics and in accordance to the justifiable 
restrictions imposed on us by the hospital 
administration and medical staff.»
«The subject’s gaze is of vital importance 
throughout the film. Eyes are the mirror 
of human emotion and enable us to 
recognise and contact our fellow humans, 
whether they are patients, doctors, nurses 
or administrators. Close-ups of the eyes 
aretherefore be a constant punctuation in 
the film.»
«T h e  i m a g e s  o f  e x p e r i e n c e d  
cinematographer Vangelis Kalambakas, at 
times harsh and at times tender, will capture 
the contrasts between the cold, rigid 
institutional environment and the fragile 
succession of the subjects’ ever changing 
moods and emotions.»

The film follows the characters during their 
daily routines, showing us their lives in an 
unhurried, observational manner.
The rembetiko overtones of Gus Filippeos’ 
and Chris Phillips’ musical score adds 
a valuable structural element, with its 
characteristic fluctuations between sadness 
and joy, despair and elation, which so trully 
express life in contemporary Athens.
The main part of the documentary consists 
of portraits of the patients and their 
struggle against depression. Young women 
and men in their 20s and 30s, university or 
college educated who, unable to find a job 
and build their own lives, have retreated into 
themselves, loaded with the deadlocks of 
contemporary Greek society, and have sunk 
into solitude and depression.
Middle-aged and older persons who, 
immersed in the despair of unemployment,
deprivation and social isolation, find the 
courage, by themselves or with the help 
of their families and/or friends, to seek 
professional help in order to find a way out.
The patients whose portraits will be 
presented in the film, with the assistance of
specialized mental-health scientists of the 
«Dromokaitio» Public Psychiatric Hospital of 
Athens, include the following cases:

 ª Myrto (24) has had exceptionally 
troubled teenage years, because of her 
family’s severe economic problems, 
combined with the pressure of the 
«PanHellenic University Entry Exams», the 
final examination for admission to Greek 
Universities. Although a very bright student, 
she finds herself unable to finish these 
exams and quits the examination procedure 
before completing it. Ridden with guilt and 
isolation, she stays away from it all. The first 
psychological crisis is imminent. She soon 
enters a phase of self-destructive impulses 
and is sent to the hospital. Family and 
friends play a decisive role, as the doctors’ 
and nursing staff’s care and support, 
combined with long-term medication, 
help Myrto get back on her feet again 
and reset her goals in life. She rediscovers 

her old passion for dance, which she had 
suppressed during her teenage years in her 
struggle to get into the University, and is 
now a modern dance professional.

 ª Orestes (28), having graduated with 
honours from the Law School of the 
University of Athens, is now unemployed 
and has seen all his dreams disintegrate. 
Due to the severe economic Greek crisis, 
his parents cannot afford to send him to 
graduate school, in Greece or abroad. 
Since graduating at 22, he has not been 

able to find a job in his field, despite his 
desperate search. This great emotional 
disappointment is the last straw, which 
pushes him into depression. One wave of 
depression follows another, as he shuts 
himself out of everything around him, only 
finding solace in his computer, his cell phone 
and music. He develops a fear of all human 
contact. He is given repeated cycles of 
medication, alongside hospital admissions. 
Communication with the nurses and 
doctors, even with his own family, is very 
hard for him. His parents and siblings are 
unable to understand and deal with the 
failure of such a brilliant student as Orestes. 
This makes him feel guilty and leads to an 

even greater need to distance himself from 
his loved ones. His personal psychiatrist 
becomes his only friend and the only person 
that he feels close to. Slowly and steadily, 
the cure helps him deal with his problems. 
How can this young man learn to cope with 
success or failure? How can he cope with the 
shattering of all his dreams and aspirations, 
in a life which started with so much hope, 
and disintegrated into depression at the
prime of his life?

 ª Maria (45) is pushed into despair 
by the economic crisis. Soon, clinical 
depression shows up. At first, she does not 
share anything with her family. Instead, 
she keeps withdrawing from everything 
and everyone; indifference, sadness and a 
blank gaze. The first breakdown comes up 
soon… then another one… and another 
one. Her only solace, a music box. She 
winds it and it plays a melody, over and over 
again… Endless hours with her gaze fixed 
onto the music box: so tactile, so remote! 
When her anger against everyone and 
everything becomes overwhelming, she 
rings the Mental Health Centre of Keratsini. 
Thankfully it’s not too late. A combination 
of professional support and medication 
leads Maria, after this major turbulence 
in her life, to a glimmer of optimism. 
According to the doctors, she has presented 
a steady recovery, without any change in 
her abysmal economic situation.

 ª Petros (55), ex shipping-agency 
employee and now long unemployed, walks
around the local charity store. Depressed, 
stooping, looking much older than his 
age, he looks for food on special discount. 
Through his blank gaze we sense his effort 
to regain his lost dignity. He tells us how he 
got to this stage... The specialists explain 
to us the different stages of depression he 
has gone through: social rejection, inability 
to provide for his family, piling debts... 
How will he ever find his good old self? 
How can he believe in the future at his 
age and condition? How can he go back 
to being a fighter in the daily struggle for 
survival? Which medical and psychological 
treatments would be effective for someone 
who feels like a social outcast in the harsh 
contemporary Greek reality?

 ª Daphne (48) lives in Greece for over 
30 years. A citizen of France, she has 
been affected by the economic crisis 
since 2008. She and her husband have 
been unemployed for more than eight 
consecutive years, living under very difficult
conditions and having the responsibility of 
raising two children. Daphne’s morale has 
deeply sunk during the last years. Without 
ever having sought professional psychiatric 
help, she shares with us the most bitter 
moments of her situation.
Fo r  more  info rmat ion  regard ing 
«Melancholia», please contact Antigoni 
Gavriotopoulou at antigoni@agfilms.gr or 
+30-210-6985107, or visit www.agfilms.gr.

H Αντιγόνη Γαβριατοπούλου, συμπαραγωγός 
του ντοκυμαντέρ

Ο Γιώργος Πολίτης, συμπαραγωγός του 
ντοκυμαντέρ, στα γραφεία της Hellas News
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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



Toροντο ToροντοToροντο44 1 δεκεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



Toροντο ToροντοToροντο 451 δεκεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



Toροντο ToροντοToροντο46 1 δεκεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



LIFE 471 δεκεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

LIFE

Martha Hunt:
ξανθιά…αμαρτία!!

Η 28χρονη ξανθιά 
καλλονή με το 
κολασμένο σώμα και 
το αγγελικό πρόσωπο 
είναι ο ιδανικός 
συνδυασμός 
αθωότητας – 
πρόκλησης, κάτι 
που ξέρει και βγάζει 
κάθε φορά που 
φωτογραφίζεται.

Η Martha Hunt 
είναι από τους πιο 
γνωστούς αγγέλους 
της Victoria’s 
Secret. Ξανθιά και 
ψηλή, η γεννημένη 
στη Βόρεια 
Καρολίνα των ΗΠΑ 
έχει στο βιογραφικό 
της φωτογραφίσεις 
στα πιο γνωστά 
περιοδικά του 
κόσμου.
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Ο 
Σάκης Τα-
νιμανίδης 
άναψε το 
Χριστου-

γεννιάτικο δέντρο 
στο εκπτωτικό χω-
ριό και μίλησε και 
στους δημοσιογρά-
φους! Φυσικά ρω-
τήθηκε για το εάν το 
2018 θα παντρευτεί 
με την αγαπημένη 
του Χριστίνα Μπό-
μπα αλλά και για τη 
φωτογραφία, που 
της χαϊδεύει την κοι-
λίτσα και πυροδότη-
σε τις φήμες ότι δι-
ανύει τους πρώτους 
μήνες της εγκυμοσύ-
νης της. «Ποιο είναι 
το κορίτσι, που θα 
πάρω. Α, τώρα μπαί-
νουμε σε άλλα θέμα-
τα και τώρα χάνουμε 
το focus που είναι το 
χριστουγεννιάτικο 
δέντρο»!

η ελληνίδα ψυχολόγος 

που θα μας στείλει στον… 

ψυχίατρο!

Η 20χρονη καλλονή είναι 
γλυκιά και προσγειωμένη 
κοπέλα, ενώ παράλληλα είναι 
αυθόρμητη και εκδηλωτική. 
Το δυνατό της σημείο είναι 
το μαλλί της και το τελευταίο 
διάστημα ασχολείται ερασιτε-
χνικά με τις φωτογραφίσεις και 
το γυμναστήριο.
Όμως, βασική προτεραιό-
τητα της Μαριάννας Κερχουλά 
είναι να τελειώσει την σχολή 
της και να πάρει πτυχίο, κάνο-
ντας όνειρα να συνεχίσει πάνω 
στον τομέα της.

ο δημήτρης 

αλεξάνδρου στο 

Nomads

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου 
είναι μοντέλο και γεννήθηκε 
στην Αθήνα στην περιοχή του 
Μετς. Στην ηλικία των 6 ετών, 
η οικογένειά του μετακόμισε 
στα βόρεια προάστια, όπου 
εκεί μεγάλωσε  και σπούδασε  
Ηλεκτρολογία. Τα πρώτα του 
βήματα στον χώρο  της τηλε-
όρασης έγιναν το 2009 στην 
Ιταλία, παράλληλα με το χώρο 
της μόδας. Για πολλά χρόνια 
ζούσε στο εξωτερικό ανά-
μεσα σε Ιταλία, Παρίσι και 
Λονδίνο. 

Η Ειρήνη Κολιδά μας… 
συστήθηκε από το Survivor, 
το οποίο γνώρισε μεγάλη επι-
τυχία όταν προβλήθηκε από 
το ΣΚΑΪ. Μάλιστα, η εντυπω-
σιακή μελαχρινή γυμνάστρια 
είχε ξεχωρίσει από την αρχή 
στο ριάλιτι επιβίωσης.
Όμως, τα… χτυπήματα στον 
ανδρικό πληθυσμό από την 
εντυπωσιακή καλλονή δεν… 
σταματούν, μια και διαθέ-
τει ένα από τους πιο καυτούς 
λογαριασμούς στο Instagram.

O Σάκης Τανιμανίδης απέφυγε να 
απαντήσει αν περιμένει παιδί!

Αποχώρησε οικειοθελώς η 
Χριστίνα Κολέτσα από το Nomads!

Έριξε το Instagram 

η καυτή πόζα της 

ειρήνης κολιδά!

Η 
Αθηνά Οικονομάκου διανύει ήδη τον 
6ο μήνα της εγκυμοσύνης της και βρέ-
θηκε στην επίσημη πρεμιέρα του μιού-
ζικαλ Hair.

Εκεί η ηθοποιός έκανε τις πρώτες της δηλώσεις 
μετά το γάμο της στο Γύθειο που κατάφερε να κρα-
τήσει κρυφό μέχρι τις πρώτες φωτογραφίες που 

κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο από τους φίλους 
της.
«Ευχαριστώ παιδιά και στα δικά σας. Θα μπο-
ρούσε να μη μαθευτεί. Ήταν υπέροχα, ήταν πάρα 
πολύ ωραία, απλά, λιτά κι απέριττα, οικογενειακά», 
δήλωσε η Αθηνά Οικονομάκου η οποία τέλος του 
χρόνου φεύγει από τη σειρά «Έλα στη θέση μου».

Οι πρώτες δηλώσεις της Αθηνάς 
Οικονομάκου μετά τον κρυφό γάμο!

Η 
Χριστίνα Κολέτσα 
αποφάσισε να α-
ποχωρήσει οικει-
οθελώς από το 

Nomads. Η γνωστή τραγου-
δίστρια πήρε τη συγκεκριμέ-
νη απόφαση λίγο πριν το α-
γώνισμα για το έπαθλο.
«Εγώ κουράστηκα πάρα 
πολύ. Είμαστε όλοι πάρα 
πολύ καλά παιδιά, πραγ-
ματικά, το ξέρω 100% ότι 
είμαστε πολύ καλά παιδιά. 
Έχουμε μπλέξει μέσα σε 
έναν κυκεώνα μικροπραγ-
μάτων, μπαίνουμε σε δια-
δικασία να συζητάμε πράγ-
ματα, τα οποία είναι τελείως 
έξω από τη δική μου πραγ-
ματικότητα. Όλο αυτό το 
πράγμα με έχει κουράσει 
πάρα πολύ. Υπάρχουν στιγ-
μές σαν αυτή που πραγμα-
τικά θέλω να πάω στο σπίτι 
μου. Το παλεύω πάρα πολύ 
καιρό και νομίζω ότι έχει 
φτάσει η ώρα να αποχω-
ρήσω από το Nomads», είπε 
μεταξύ άλλων η Χριστίνα 
Κολέτσα.

Κατόπιν Κόινής απαιτήτήςς των γυναιΚων 
τόυ αναγνωςτιΚόυ μας Κόινόυ
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Έ
χει καταφέρει με τις καμπύλες 
της, αλλά και με τα προσόντας 
της να σαγηνεύσει τον αντρικό 
πληθυσμό.

Ο λόγος φυσικά για το μοντέλο Lizzeth 
Acosta. Η με λαχρινή καλ λονή έ χε ι 
καταφέρει να αναδειχ τεί, τριακοστή 

στον διαγωνισμό του Maxim, και όχι 
άδικα όπως φαίνε ται από τ ις φωτο-
γραφίες που μπορείτε να δείτε σ τον 
λογαριασμό της στο Instagram και σε 
πολλά από τα πιο γνωστά περιοδικά 
του κόσμου.

Ο 
Nίκολας Κέβιν 
Στάνλεϊ Γιουνγκ-
Μπέιτμαν, ό-
πως είναι όλο 

το όνομά του, γεννήθηκε 
στο Μπέρλινγκτον του Ο-
ντάριο στις 18 Νοεμβρίου 
1986 και είναι γνωστός η-
θοποιός και μοντέλο από 
τον Καναδά.
Έπαιξε τον πρώτο μεγάλο 
ρόλο του σ την ταιν ία 
«Hobo With A Shotgun». 
Άρχισε να ασχολείται με το 
καράτε σε ηλικία 4 ετών. 
Το 1998 έγινε πρωταθλη-
τής του καράτε και κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιό-
δου ξεκίνησε την καριέρα 
του ως ηθοποιός και συμ-
μετείχε σε πολλές τηλεο-
πτικές διαφημίσεις. Απο-
φοίτησε από το Πανεπι-
στήμιο Capilano στο Βαν-
κούβερ σε ηλικία 20 ετών 
και έπειτα άνοιξε τη δική 
του σχολή καράτε. Λίγο 
αργότερα άρχισε να ασχο-
λείται επαγγελματικά με το 
μόντελινγκ και κατά και-
ρούς έζησε στο Μιλάνο, 
στη Νέα Υόρκη και στο 
Μαϊάμι.

Ο Νίκολας Στάνλεϊ ανεβαίνει 
στο χώρο της ηθοποιίας

Η 
Ρεάλ είναι 
μακράν το 
κ α λ ύ τ ε -
ρο… εξα-

γώγιμο πράγμα της 
Μαδρίτης. Τουλάχι-
στον σε ό,τι αφορά 
τον αθλητισμό, γιατί η 
ισπανική πρωτεύου-
σα βγάζει και κάτι κο-
ρίτσια σαν το σούπερ 
μόντελ, Κλάρα Αλόν-
σο, που θα σε κάνουν 
να… χάσεις τη μπάλα!

Παρότι έφτασε τα 29 και 
σιγά-σιγά αποτραβιέται 
από τα φώτα της δημο-
σιότητας, αφού έκανε 
το… λάθος και παντρεύ-
τηκε (κλαίμε όλοι με λυγ-
μούς), η Κλάρα Αλόνσο 
παραμένει εντυπωσιακή 
και… καυτή ως γνήσια 
λατίνα.

Η μελαχρινή που προκαλεί με τις 
πικάντικες καμπύλες της Αυτή είναι η εντυπωσιακή Miss 

Universe 2017

Π
ρα γ μα τ ο π ο ιήθ ηκε  σ τ ο 
Λας Βέ γκας ο διαγων ι-
σμός ομορφιάς «Mις Υ-
φήλιος» και τα αποτελέ-

σματα είναι πλέον στη διάθεσή μας. 
Μια Νοτιοαφρικανή ανακηρύχθηκε 
η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο 
για αυτήν την χρονιά αφήνοντας πί-
σω την Μις Κολομβία και την Μις 
Τζαμάικα.

Η Ντέμι-Λι Νελ-Πίτερς μάγεψε το 
κοινό και να σε ενημερώσουμε πως 

πριν από λίγο καιρό πήρε και το 
πτυχίο της πάνω στην Διοίκηση των 
Επιχειρήσεων.
Μίλησε (και συγκίνησε βασικά) για 
την αδερφή της η οποία αντιμετω-
πίζει κινητικά προβλήματα και απο-
τελεί για εκείνην μεγάλη έμπνευση. 
Ένα μήνα περίπου μετά την κατά-
κ τ η σ η  τ ο υ  τ ί τ λ ο υ  «Μς  Νό τ ια 
Αφρική» δέχτηκε επίθεση υπό την 
απειλή όπλου, κάτι που την τάραξε 
και την ώθησε σε μαθήματα αυτο-
άμυνας.

Ποια Ρεάλ; Αυτή η… Βασίλισσα 
από τη Μαδρίτη θα σε στείλει!
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Η αναζωογονητική βουτιά στις θερμές 
πηγές της δεν είναι ο μοναδικός λόγος 
για τον οποίο θα επισκεφθείτε τη 
θρυλική λουτρόπολη της βόρειας 
Εύβοιας.

Μ
ετά την τέταρτη-πέμπτη φορά 
που αντικρίζεις το θέαμα, δεν 
σου κάνει πια εντύπωση, το 
συνηθίζεις: πυκνοί υδρατμοί 

σηκώνονται προς τον ουρανό, από κάτω 
τους αφρίζει το καυτό νερό, ενώ όλα γύρω 
έχουν ντυθεί στα κόκκινα, διαβρωμένα από 
τα μεταλλικά στοιχεία του νερού που έρχεται 
από τα βάθη της γης. Οι θερμές πηγές στην 
Αιδηψό και στη γύρω περιοχή είναι πολλές 
και βρίσκονται παντού: κατά μήκος της πα-
ραλίας, δίπλα σε ένα χωράφι με ελιές, κάτω 
από πλατάνια, στον δρόμο ανάμεσα σε δύο 
σπίτια, στην προβλήτα στα Γιάλτρα, στην άμ-
μο στα Ήλια. Τα νερά έρχονται από βάθος 
μέχρι και 2,5 χλμ. και σε θερμοκρασία που 
κυμαίνεται από 34 έως 82 βαθμούς Κελσί-
ου. Λίγες πηγές έχουν τόσο μεγάλο βάθος 
και τόσο υψηλή θερμοκρασία. Πλούσια εί-
ναι και η περιεκτικότητά τους σε μεταλλικά 
στοιχεία: κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδη-
ρο και νάτριο μεταξύ άλλων.
Οι θερμές πηγές της Αιδηψού, λόγω αυτής 
της σπουδαιότητάς τους, καθόρισαν πολύ 
την ιστορία του τόπου, άλλες φορές θετικά 
και άλλες αρνητικά. Οι θεραπευτικές ιδιό-
τητες του νερού προσείλκυαν παραδοσι-
ακά πλήθος κόσμου, μεγάλου σε ηλικία, 
που αναζητούσε θεραπεία και ανακού-
φιση. Έτσι όμως αγνοήθηκαν οι χαλαρωτι-
κές ιδιότητες των λουτρών αλλά και η μετα-
γενέστερη φιλοσοφία του spa, του τρόπου 
δηλαδή που ο σύγχρονος Δυτικός άνθρω-
πος χρησιμοποιεί το νερό για ευεξία και 
αναζωογόνηση. Παράλληλα όμως παρα-
γνωρίστηκαν και οι υπόλοιπες χάρες της 
βορειοδυτικής Εύβοιας: τα τοπία με πλού-
σια βλάστηση δίπλα ακριβώς στη θάλασσα, 
η πλούσια ιστορία, η χορταστική γαστρο-
νομία.
Το χωριό Αιδηψός βρίσκεται 4 χλμ. βόρεια 
των Λουτρών προς την ενδοχώρα. Από τα 
τέλη του 19ου αιώνα, πληθυσμοί άρχισαν 
να μετακινούνται προς τη θάλασσα και τις 
θερμές πηγές και να μένουν μόνιμα εκεί, 
ώσπου το 1920 αναγνωρίστηκε επίσημα 
ο οικισμός με την ονομασία Λουτρά Αιδη-
ψού. Χτισμένος παράλληλα με τη θάλασσα, 
εκτείνεται προς το εσωτερικό με σπίτια χτι-
σμένα αμφιθεατρικά. Στη νότια πλευρά του 
κυριαρχούν τα μεγάλα παλιά κτίρια που 
στέγαζαν τα ξενοδοχεία και τα υδροθερα-
πευτήρια, πολλά από τα οποία είναι σήμερα 
εγκαταλελειμμένα. Όλη η κίνηση συγκε-
ντρώνεται στην παραλιακή οδό.

Σκωτσέζικο ντους
Το νερό που αναβλύζει από τη γη διανύει 
μερικά μέτρα διαβρώνοντας τα βράχια και 
καταλήγει στον μικρό καταρράκτη που χύνε-
ται στη θάλασσα. Είναι ζεστό, σχεδόν καυτό. 
Ευκαιρία να εξασκήσετε το θάρρος σας και 
να συσφίξετε το δέρμα σας με την εναλλαγή 
κρύου-ζεστού. Και αυτό γιατί θα χρειαστεί 

να βουτήξετε μέχρι το γόνατο στα κρύα νερά 
της θάλασσας για να φτάσετε στον καταρρά-
κτη με το νερό από τις θερμές πηγές.
Αν βάλετε το σώμα σας ακριβώς κάτω από 
τον καταρράκτη για λίγα δευτερόλεπτα, θα 
αισθανθείτε αρκετή ζέστη. Απομακρυν-
θείτε, πάρτε μια βαθιά εισπνοή και βουτήξτε 
στην παγωμένη θάλασσα. Μόλις κρυώσετε 
αρκετά, γυρίστε στα θερμά νερά του καταρ-
ράκτη. Επαναλάβετε όσες φορές αντέχετε. 
Αυτή η εναλλαγή βοηθά στη σύσφιξη και 
στην τόνωση του δέρματος.

Η ώρα της χαλάρωσης
Στην εσωτερική πισίνα δεν ακούγεται ψίθυ-
ρος, μόνο ο ήχος των ιαματικών νερών που 
αναβλύζουν από το μεγάλο «μανιτάρι» που 
βρίσκεται στο κέντρο της πισίνας. Οι επισκέ-
πτες μαζεύονται γύρω του και τοποθετούν 
τον αυχένα και την πλάτη τους ακριβώς εκεί 
που σκάει το νερό με θερμοκρασία περίπου 
32 βαθμούς Κελσίου. Οι υδρατμοί θολώ-
νουν την ατμόσφαιρα, κάνοντας το τοπίο 
σχεδόν ονειρικό. Το ξενοδοχείο Thermae 
Sylla Spa έχει τις καλύτερες υποδομές στην 
περιοχή και εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο 
τρόπο την ιδιόκτητη πηγή ιαματικών νερών 
που διαθέτει.
Εκτός από τις δύο πισίνες –μία εξωτερική 
και μία εσωτερική–, προσφέρει χαμάμ, 
υδρομασάζ, θεραπείες με ιαματική λάσπη, 
μασάζ και πλήρη προγράμματα ευεξίας αλλά 
και διατροφής. Οι πισίνες αδειάζονται από 
το νερό και καθαρίζονται κάθε βράδυ.

Πέρα από το «Κύμα»
Ένας απογευματινός περίπατος στον παρα-
λιακό δρόμο στα Λουτρά της Αιδηψού επι-
φυλάσσει πολλές καρτποσταλικές εικό-
νες. Ξεκινήστε απέναντι από το δημαρχείο, 
περάστε δίπλα από τις θερμές πηγές που 
χύνονται στη θάλασσα, διασχίστε τις καφε-
τέριες και κάντε μια στάση να θαυμάσετε 
το «Κύμα», σήμα κατατεθέν της πόλης και 

κάποτε το πιο πολυσύχναστο σημείο της. 
Η ξύλινη εξέδρα που στηρίζεται με πασσά-
λους μέσα στη θάλασσα κατασκευάστηκε το 
1933 και πάνω της χτίστηκε μια οκταγωνική 
αίθουσα, που κατά καιρούς λειτούργησε ως 
καφεζαχαροπλαστείο και χώρος διασκέδα-
σης.
Σήμερα το «Κύμα» έχει ανακαινιστεί και 
φιλοξενεί εκδηλώσεις. Συνεχίστε προς το 
λιμάνι και τα ψαροκάικα που είναι αραγμένα 
εδώ, περάστε τους «3 μώλους» (τρεις τσι-
μεντένιες πλατφόρμες που μπαίνουν μέσα 
στη θάλασσα) και ολοκληρώστε τη βόλτα 
στην παραλία του Αγίου Νικολάου. Αν είναι 
η ώρα που δύει ο ήλιος, ακόμα καλύτερα, 
θα τον δείτε να χάνεται πίσω από τη χερσό-
νησο της Λιχάδας.

Αυτοκινητάδα στη Λιχάδα
Εντελώς παρθένα και βγαλμένη από άλλη 
εποχή είναι η χερσόνησος της Λιχάδας. 
Συνεχίστε ευθεία μετά την παραλία του 
Αγίου Νικολάου και ο δρόμος θα σας βγά-
λει στο χωριό Γιάλτρα, όπου επίσης θα δείτε 
θερμές πηγές να χύνονται στη θάλασσα. 
Μετά ο δρόμος συνεχίζει ακριβώς δίπλα 
στο κύμα. Μικρά καΐκια, πλούσια βλάστηση 
και ερημικά τοπία, που όμως σε γεμίζουν. 
Φτάστε μέχρι την παραλία του Κάβου, όπου 
μπορεί να συναντήσετε ψαράδες και παρέες 
να αγναντεύουν. Απέναντι βρίσκονται τα 
Λιχαδονήσια, ιδανικός καλοκαιρινός προο-
ρισμός με μαγευτικές παραλίες. Απαραίτητη 
προϋπόθεση γι’ αυτή τη βόλτα με το αυτοκί-
νητο είναι να οδηγείτε αργά, να βάλετε την 
αγαπημένη σας μουσική στα ηχεία και να 
έχετε παρέα που αρέσκεται στη σιωπή και 
στις λιγοστές κουβέντες.

Ένα ψαροχώρι με ιστορία
Ιστορική κωμόπολη, ισχυρή ναυτική βάση 
των Ρωμαίων, ορμητήριο του ελληνικού 
πολεμικού ναυτικού κατά τους Βαλκανικούς 
Πολέμους: οι Ωρεοί έχουν πλούσια ιστορία. 

Σήμερα είναι ένα γραφικό ψαροχώρι στη 
βόρεια πλευρά της Εύβοιας, σε απόσταση 
17 χλμ. από τα Λουτρά Αιδηψού και 5 χλμ. 
από την Ιστιαία. Περπατήστε στον πεζό-
δρομο κατά μήκος της θάλασσας και δείτε 
τον Ταύρο των Ωρεών στο πάρκο απέναντι 
από το λιμεναρχείο. Ο μαρμάρινος ταύρος 
μήκους 3,2 μέτρων ανακαλύφθηκε το 1965 
στην παραλία του χωριού και χρονολογείται 
από την Ελληνιστική Εποχή.

 Διαδρομές στον χρόνο
Τα Λουτρά Αιδηψού έχουν πλούσια ιστορία, 
που ξεκινά από τους προϊστορικούς χρό-
νους, ενώ πολλοί είναι και οι μύθοι που συν-
δέονται με την περιοχή. Πρώτος πρώτος ο 
μύθος που εξηγεί την παρουσία των θερ-
μών πηγών: η θεά Αθηνά ζήτησε από τον 
αδερφό της, τον θεό της φωτιάς Ήφαιστο, 
να φέρει θερμά νερά για να ξεκουράζεται 
ο προστατευόμενός της Ηρακλής μετά τους 
άθλους. Ο Ήφαιστος χτύπησε με το σφυρί 
του τα έγκατα της γης και έτσι ξεπήδησαν 
οι πίδακες με τα θερμά ιαματικά νερά που 
ξεκούραζαν το σώμα του Ηρακλή. Κατά τα 
άλλα, η Αιδηψός έζησε μεγάλες δόξες κατά 
την περίοδο των αυτοκρατορικών χρό-
νων και ειδικά επί του Ρωμαίου στρατηγού 
Σύλλα, ο οποίος ερχόταν συχνά για λουτρά. 
Πίσω από το υδροθεραπευτήριο του ΕΟΤ 
σώζονται λουτρά της ρωμαϊκής περιόδου 
σε σπηλιά που έχει ονομαστεί «Σπηλιά του 
Σύλλα». Αργότερα, κατά την επικράτηση του 
χριστιανισμού, απαγορεύτηκαν τα λουτρά 
ως τόποι ακολασίας, ενώ μετά από 40-50 
χρόνια όχι μόνο αναιρέθηκε η απαγόρευση, 
αλλά και επιβλήθηκε υποχρεωτικό λουτρό 
στους κατοίκους δύο φορές την εβδομάδα. 
Λιγοστές είναι οι πληροφορίες για την περί-
οδο της Τουρκοκρατίας, ενώ από τα τέλη του 
19ου αιώνα και μετά, τα Λουτρά άρχισαν 
να ακμάζουν και πάλι, με πλήθος κόσμου 
να συρρέει και με τα πρώτα ξενοδοχεία να 
χτίζονται.

Λουτρά Αιδηψού: Spa α λα ελληνικά
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ΥλικΑ (γιΑ 4 meριδΕΣ)
 ª 400γρ. φάβα καθαρισμένη, πλυμένη
 ª 2½-3 λίτρα νερό ή ζωμό λαχανικών
 ª 1 μέτριο καρότο καθαρισμένο, κομμένο στα τρία
 ª 1 μεγάλο κρεμμύδι κομμένο στα τέσσερα
 ª 1 φύλλο δάφνης, 1 κουτ. γλυκού κύμινο, 1 κουτ. γλυκού κόλιανδρο τριμμένο
 ª ½ κουτ. γλυκού κανέλα
 ª ½-1 κουτ. γλυκού μπούκοβο
 ª 5-6 κλωστούλες κρόκου Κοζάνης τριμμένες και διαλυμένες σε ½ φλιτζάνι ζεστό νερό
 ª ½ φλιτζάνι ελαιόλαδο
 ª φέτες λεμονιού
 ª αλάτι, πιπέρι

διΑδικΑΣιΑ
 ª Βράζετε μισό λίτρο νερό και ρίχνετε μέσα τη φάβα. Μόλις βγάλει αφρό τη στραγγί-

ζετε και την ξεπλένετε καλά με κρύο νερό.
 ª Βάζετε το νερό ή το ζωμό λαχανικών σε μεγάλη κατσαρόλα και προσθέτετε τη φάβα, 

το καρότο, το κρεμμύδι και τη δάφνη. Αφήνετε να βράσει σε μέτρια φωτιά περίπου για 
45-60 λεπτά μέχρι να μαλακώσει. Αν χρειαστεί, προσθέτετε λίγο επιπλέον νερό ή ζωμό 
κατά τη διάρκεια του βρασίματος. Πρέπει να έχει αρκετό ζωμό για να γίνει σούπα. Στο 
τέλος προσθέτετε αλάτι και πιπέρι.

 ª Ζεσταίνετε το λάδι σε μέτρια φωτιά σε μικρό τηγάνι και προσθέτετε τα μπαχαρικά. 
Ανακατεύετε μέχρι τα μπαχαρικά να βγάλουν τα αρώματά τους. Προσθέτετε το διαλυ-
μένο κρόκο και ανακατεύετε καλά. 

 ª Προσθέτετε το μίγμα στη φάβα και βράζετε για 5-6 λεπτά ακόμα για να αναμιχθούν 
τα αρώματα. Δοκιμάζετε και ρυθμίζετε τη γεύση που προτιμάτε προσθέτοντας αλάτι 
ή λίγα μπαχαρικά επιπλέον. Χτυπάτε το μίγμα στο μπλέντερ μέχρι να γίνει μια πηχτή 
κρέμα. Σερβίρετε τη σούπα σε μπολ και συνοδεύετε με φέτες λεμονιού και λίγο μπού-
κοβο. 

Άρωμα Κουζίνας
Φάβα σούπα βελουτέ με 
μπαχαρικά

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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Χριστούγεννα είναι η εποχή που τα παι-
διά λένε στον Άγιο Βασίλη τι θέλουν 
και οι μεγάλοι τα πληρώνουν. Έλλειμμα 
είναι όταν οι μεγάλοι λένε στην κυβέρ-
νηση τι θέλουν και τα πληρώνουν τα 
παιδιά τους.

Η δίκη είχε ξεκινήσει. Ένας πολύ ανθυ-
γιεινός τύπος δικαζόταν και ο 
δικαστής απευθυνόμενος σ αυτόν λέει: 
-Κα τηγορε ίσαι  ότ ι  σκότωσε ς μια 
δασκάλα με ένα αλυσοπρίονο... 
-Παλιοψεύτη ! Ακούγεται μια φωνή 
από το βάθος της αίθουσας του δικα-
στηρίου. 
-Ησυχία στο ακροατήριο, φωνάζει ο 
δικαστής, και κοιτάζει πάλι τον 
κατηγορούμενο λέγοντας του: 
-Κατηγορείσαι επίσης, ότι σκότωσες το 
παιδί που μοιράζει τις εφημερίδες με 
ένα φτυάρι... 
-Παλιομίζερε ! Ακούγεται η ίδια φωνή 
από το βάθος της αίθουσας του 
δικαστηρίου. 
-Είπα ησυχία ! Φωνάζει ο δικαστής, κοι-
τάζει πάλι τον κατηγορούμενο και του 
λέει: 
-Κατηγορείσαι επίσης, ότι σκότωσες 
και ένα ταχυδρόμο με ένα ηλεκτρικό 
τρυπάνι... 
-Εγωισ τ ικό γαϊδούρι ! Ξεφωνίζει ο 

ίδιος τύπος. 
-Τι ξεσπάσματα είναι αυτά κύριε μου; 
Ρωτά ο δικαστής. 
-Κύριε Δικαστά, είμαι γείτονας του 
κατηγορούμενου 10 χρόνια τώρα, και 
ξέρετε... 
...ποτέ δε μου δάνεισε ένα εργαλείο 
όταν το χρειαζόμουν

Μια κυρία παίζει στην ρουλέτα αλλά 
όλο χάνει!΄Εχει μείνει μόνο με 20 χιλιά-
ρικα και μονολογεί παθιασμένα «-Μα τι 
κωλοτύχη σήμερα κι αυτή..».
Κάποιος που κάθεται δίπλα της προ-
σπαθώντας να την καθησυχάσει της 
προτε ίνε ι: «-Μα γ ιατ ί δεν παίζε τε 
κάποιον αριθμό...όπως την ηλικ ία 
σας;». Με το που τελειώνει την φράση 
του ο κύριος φεύγει. Λίγα λεπτά μετά 
ακούει σαματά, φασαρία από το τρα-
πέζι της ρουλέτας. 
«Ίσως νίκησε» σκέφτεται και σηκώ-
νεται να δεί. Σπρώχνει τον κόσμο που 
είχε μαζευτεί για να περάσει και βλέ-
πει έκπληκτος την κυρία στο πάτωμα 
και τον υπεύθυνο των στοιχημάτων από 
πάνω της να της κάνει αέρα! 
«-Τι συμβαίνει; Είναι καλά;» 
«Δεν ξέρω» ,λέει ο άλλος. «Πόνταρε 
όλα της τα λεφτά στο 29  και έπεσε το 
36.Και τότε λιποθύμησε....»

FUN

κριΟΣ
Θα πρέπει να ελιχθείτε όσο μπορείτε αυτή 
την περίοδο. Η κατάστασή σας στον επαγγελ-
ματικό τομέα επιβάλλει να είστε προσεκτικοί 
και να μελετάτε την κάθε σας κίνηση, για να 
αποφύγετε δυσάρεστες συνέπειες από λαν-
θασμένες ενέργειες. Στο σπίτι η ατμόσφαιρα 
μπορεί να βελτιωθεί αισθητά αν είστε ήρεμοι 
και σωστοί στις υποχρεώσεις σας.

ΤΑΥρΟΣ
Η περίοδος αυτή θα σας βοηθήσει να πραγ-
ματοποιήσετε τα επαγγελματικά σας σχέδια, 
ενώ παράλληλα θα σας παρουσιαστούν και 
νέες ευκαιρίες που κάποιες από αυτές θα 
πρέπει να τις εκμεταλλευτείτε γιατί θα σας 
είναι αρκετά χρήσιμες στο μέλλον.

διδΥμΟι
Εξαιρετικά σημάδια οικονομικής ανάκαμψης 
φέρνει αυτή η περίοδος για εσάς. Τώρα είναι 
η ώρα που μπορεί να έχετε τη δυνατότητα 
να πραγματοποιήσετε τις αγορές που πάντα 
ονειρευόσασταν. Οι προτάσεις για επαγγελ-
ματικές αλλαγές δεν παύουν να σας γίνονται, 
αλλά θα πρέπει να τις λαμβάνετε σοβαρά 
υπόψη και να προχωράτε σε κάτι νέο, μόνο 
όταν έχετε ελέγξει όλες τις λεπτομέρειες.

κΑρκιΝΟΣ
Αυτές οι μέρες είναι καθοριστικές για 
να ξεκαθαρίσετε τις σχέσεις σας 
και να τις βάλετε κάτω από 
νέα δεδομένα. Υπάρχει 
περίπτωση να έχετε τσα-
κωμούς έως και ρήξεις. 
Δεν είναι σίγουρο ότι 
οι ρήξεις είναι οριστι-
κές, εκτός κι αν ήσα-
σταν δυσαρεστημένοι 
από την προηγούμενη 
περίοδο. Χρειάζεται προ-
σοχή.

λΕΩΝ
Αυτό τον καιρό η καθημερινότητά σας θα 
εμπλουτιστεί με ενδιαφέρουσες κοινωνι-
κές επαφές, με ζωντανότερες παρέες, με 
συναρπαστικές συζητήσεις και με εκδρο-
μές. Επιπλέον τα άστρα θα φωτίσουν τον 
τομέα των οικονομικών σας και θα βοηθή-
σουν να προβείτε σε συμφέροντες διακανο-
νισμούς, που θα σας απαλλάξουν από άγχη 
που σας απασχολούσαν το τελευταίο διά-
στημα. Μια συνεργασία που θα σας προ-
τείνουν θα σας δώσει όλη την οικονομική 
ευκαιρία που θέλετε.

ΠΑρΘΕΝΟΣ
Προσοχή σε παρασκηνιακές εκδηλώσεις 
που μπορεί να γίνουν σε βάρος σας. Την 
περίοδο που διανύουμε, ζωντανεύετε. 
Ίσως υπάρξει και μία ξαφνική έκπληξη. 
Όμως χρειάζεται και να χαίρεστε, έστω κι 
αν η διάθεσή δεν είναι και την καλύτερή 
της φάση. Θα ασχοληθείτε με οικονομικά 
θέματα καθώς και με σκέψεις γύρω από την 
εργασία σας. Θα περάσετε ένα άγχος με τα 
οικονομικά σας, και θα έχετε μεγάλη οικο-
νομική διαφωνία με άτομα της οικογενείας 
σας.

ΖΥγΟΣ
Αυτές τις μέρες θα ανοίξουν οι επαγγελμα-
τικοί σας ορίζοντες, η καθημερινότητά σας 
θα γίνει σαφώς πιο χαρούμενη και αποδο-
τική, ενώ λύσεις θα δοθούν σε προβλήματα 
που είχαν προκύψει τον τελευταίο καιρό. 
Μπορείτε να οργανώσετε, να αναπτύξετε 
και να ολοκληρώσετε ενέργειες στον οικο-
νομικό τομέα.

ΣκΟρΠιΟΣ
Να είστε σίγουροι ότι θα προκύψουν πολλές 
καταστάσεις που θα ξυπνήσουν τη δημιουρ-
γικότητά σας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει από 
κοινωνική πλευρά το διάστημα αυτό. Όσο κι 
αν η ατμόσφαιρα είναι σαφώς ηλεκτρισμένη, 
εσείς μπορείτε να διορθώσετε τις καταστά-
σεις και να διατηρήσετε τις βασικές ισορρο-
πίες. Προσπαθήστε να μην αμελείτε βασικές 
υποχρεώσεις σας και βάλτε μια νέα σειρά 
στα έξοδα.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Ξεκινήστε με θάρρος και αισιοδοξία αλλά 
μην περιμένετε όλα να τακτοποιηθούν από 
τις πρώτες μέρες. Αν σκοπεύετε να ξεκινή-
στε κάτι καινούριο στον επαγγελματικό ή 
άλλο τομέα, μη διστάζετε γιατί η εποχή αυτή 
σας ευνοεί και η τύχη σας στηρίζει. Υποστή-
ριξη θα δεχθείτε επίσης από το περιβάλλον 

σας και αυτό θα σας δώσει θάρρος να 
κινηθείτε ακόμα πιο δυναμικά.

ΑιγΟκΕρΩΣ
Εξορμήσεις και ταξι-
δάκια θα είναι το επί-
κεντρο των ενδιαφε-
ρόντων σας αυτή την 
εποχή. Προσοχή στις 
υπερβολές και τις σπα-

τάλες. Θα αντιμετωπί-
σετε οικονομικά προβλή-

ματα. Προσέξτε να είστε 
νομικά κατοχυρωμένοι για τα 

οποιαδήποτε ανοίγματα κάνετε. 
Μάθετε να ακούτε το περιβάλλον σας γιατί 
έχουν τη διάθεση να σας βοηθήσουν και 
χρησιμοποιήστε τη λογική σας οπωσδή-
ποτε. 

ΥδρΟΧΟΟΣ
Το διάστημα είναι κατάλληλο για να προ-
βληθείτε, να επιδείξετε τις ικανότητές σας, 
να αναμετρηθείτε με άτομα ισχύος και να 
υπογράψετε συμβόλαια. Στην οικογένεια τα 
πράγματα δεν πάνε καλά. Χρειάζεται μεγα-
λύτερη προσοχή, αλήθεια και μεγαλύτερη 
κατανόηση. Ασχοληθείτε περισσότερο με 
τη δουλειά σας, ψάξτε για καινούργια προϊ-
όντα ή προωθήστε προϊόντα που ήδη έχετε. 

ιΧΘΕιΣ
Μην ανοίγετε συζητήσεις με ανθρώπους 
που ξέρετε ότι δεν μπορούν να συνεννο-
ηθούν. Θα έχετε ευκαιρίες να αυξήσετε τα 
έσοδά σας, αλλά υπάρχει κίνδυνος να μην 
το καταλάβετε, γιατί παράλληλα αυξάνονται 
και τα έξοδα. Φανείτε δυνατοί σε κάθε οικο-
νομικό ή περιουσιακό θέμα και αποφύγετε 
αγοραπωλησίες ή επενδύσεις, που μπορεί 
να σας οδηγήσουν σε αδιέξοδο. 

ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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Παράσταση φόρος τιμής στο 
μεγάλο Έλληνα συνθέτη την 
Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 2017 
στο θέατρο Παλλάς 

 

Η 
συμφωνική ορχήστρα 
και οι κορυφαίοι σολίστ 
των μπαλέτων της εθνι-
κής όπερας του Κίεβου 

τιμούν τον μεγάλο Έλληνα συνθέ-
τη Μίκη Θεοδωράκη σε μια μονα-
δική παράσταση που θα γίνει την 
ερχόμενη Δευτέρα 04 Δεκεμβρίου 
2017 στο θέατρο Παλλάς (20.00).
Στην μοναδική αυτή βραδιά θα 
παρουσιαστούν τα εμβλημα-
τικά έργα του συνθέτη, εμπνευ-
σμένα από την Κρήτη και την ελλη-
νική θάλασσα: τα πρώτα παιδικά 
τραγούδια του 1937, το κρητικό 
κοντσέρτο για πιάνο και ορχή-
στρα σε πρώτη εκτέλεση, τον 
αγαπημένο κύκλο τραγουδιών 
«Αρχιπέλαγος» και σκηνές από 
το φημισμένο μπαλέτο «Αλέξης 
Ζορμπάς». Εργα τα οποία αποτε-
λούν μέρος του ενιαίου «Μουσι-
κού Σύμπαντος» του Μίκη Θεοδω-
ράκη, όρος τον οποίο ο ίδιος έχει 
δώσει στον σύνολο του έργου του 
αποτυπώνοντάς το σε ένα χειρό-
γραφο χάρτη με τίτλο «Το Μουσικό 
μου Σύμπαν». Τα έργα που επιλέ-
χθηκαν να παρουσιαστούν συν-
δέονται θεματικά διαμορφώνο-
ντας έναν από τους σημαντικότε-
ρους «Μουσικούς του Γαλαξίες», 
αυτόν με επίκεντρο την πατρίδα 
του Κρήτη.
Η πιανίστα και ακαδημαϊκή μουσι-
κολόγος, Τατιάνα Παπαγεωργίου 
παρουσιάζει, για πρώτη φορά 

στο κοινό, το χαμένο εδώ και μισό 
αιώνα «Κρητικό Κονσέρτο» για 
πιάνο και ορχήστρα του Μίκη Θεο-
δωράκη με την Συμφωνική Ορχή-
στρα της Εθνικής Όπερας του Κίε-
βου υπό την Διεύθυνση Oleksiy 
Baklan. Πρόκειται για έργο που 
ο συνθέτης έγραψε το 1951 όταν 
βρισκόταν στα Χανιά και το οποίο 
αποτελεί δείγμα της σταθερής του 
έμπνευσης από την μουσική παρά-
δοση της πατρίδας του, των συναρ-
παστικών και ατσάλινων αρχέγο-
νων ρυθμών της Κρήτης. Το έργο 
στη συνέχεια χάθηκε και η κυρία 
Παπαγεωργίου έφερε στο φως 
μετά από διδακτορική έρευνα που 
έκανε σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο.
«Η Κρήτη ήταν λυτρωτικός τόπος 
τότε για μένα. Η Κρήτη με τους 
ατσάλινους ρυθμούς της, κουβα-

λάει την ηρωική ιστορία και τους 
αγώνες των Ελλήνων» σημείωσε 
ο συνθέτης κατά την διάρκεια 
των προβών, ο οποίος επέλεξε να 
πάει στα Χανιά μετά την αποφυ-
λάκιση του από τη Μακρόνησο 
και όσα δεινά έζησε εκεί. «Επίσης 
αποτελεί μεγάλη πηγή έμπνευ-
σης για το έργο του. Εκείνο το 
διάστημα έγραψε πολλά έργα για 
συμφωνικές ορχήστρες και κλα-
σικά σχήματα που είχαν οδηγό 
έμπνευσης τους την Κρήτη», επε-
σήμανε η κυρία Παπαγεωργίου. 
Ανάμεσα τους ήταν και το «Κρη-
τικό Κοντσέρτο», σε ρυθμό συρτό 
χανιώτικο, το οποίο έπαιξε με τη 
Συμφωνική Ορχήστρα Χανίων. 
Ο συνθέτης μάλιστα έφερε στην 
πρόβα σχετική φωτογραφία-ντο-
κουμέντο με την ορχήστρα. Από 

τότε το «Κρητικό Κοντσέρτο» παί-
ζεται πρώτη φορά, 66 χρόνια μετά, 
σε νέα μορφή και με νέα ενορχή-
στρωση της κυρίας Παπαγεωρ-
γίου.
Το Α’ μέρος της συναυλίας θα κλεί-
σει με μελωδίες από τον κύκλο 
τραγουδιών «Αρχιπέλαγος» που 
πρώτη ερμήνευσε και ηχογράφησε 
το 1960 η Μαίρη Λίντα.
Στο δεύτερο μέρος του προγράμ-
ματος θα παρουσιαστεί ο μνημει-
ώδης «Ζορμπάς», επίσης εμπνευ-
σμένος από την Κρήτη, που αντι-
προσωπεύει την οικουμενικότητα 
του μεγάλου συνθέτη. Σολίστ στο 
μπουζούκι στον «Ζορμπά» ο μέγας 
δεξιοτέχνης της νέας γενιάς Θανά-
σης Βασιλάς, συνεργάτης χρόνια 
της Μαίρης Λίντα αλλά και του 
Μίκη Θεοδωράκη.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Α
πό την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου ως 
την Τρίτη 5 του μηνός το συριανό Δι-
εθνές Φεστιβάλ + Αγορά Κινουμέ-
νων Σχεδίων Animasyros θα επισκε-

φτεί για πρώτη φορά τις μικρές Κυκλάδες και 
θα παρουσιάσει επιλεγμένες προβολές ται-
νιών για όλη την οικογένεια καθώς και ένα 
εκπαιδευτικό εργαστήριο για παιδιά με τίτλο 
«Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας» (εκπαι-
δεύτρια η animateur Κατερίνα Κρεμασιώτη). 
Τα νησιά που θα φιλοξενήσουν τη δράση 
είναι η Κίμωλος, η Σίκινος και η Φολέγανδρος, 
των οποίων οι δήμοι συνεργάστηκαν με το 
Animasyros και το Τμήμα Πολιτισμού της Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίησή 
της.
Οι παραπάνω, βέβαια, δεν είναι παρά μερι-
κοί από τους πολλούς σταθμούς που έχουν 
προγραμματιστεί εφέτος για το Animasyros 
που τον περασμένο Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 
γιόρτασε τα 10 χρόνια λειτουργίας του στη 
Σύρο. Μετά την επίσκεψη στις Μικρές Κυκλά-

δες, το φεστιβάλ στις 8 Δεκεμβρίου θα ταξι-
δέψει στη Λίλλη της Γαλλίας για την επίσημη 
τελετή απονομής των πρώτων Ευρωπαϊκών 
Βραβείων Κινουμένων Σχεδίων (European 
Animation «Emile» Awards).
Μάλιστα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία φιλο-
δοξεί να αποτελέσει μια πραγματική γιορτή 
της τέχνης της εμψύχωσης που ως γνωστόν τα 
τελευταία χρόνια μεγαλουργεί στην Ευρώπη. 
Στις 9 και 10 Δεκεμβρίου το Animasyros θα 
βρεθεί στη Ραφήνα Αττικής, όπου θα επιμελη-
θεί ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο για τα μέλη 
της Εναλλακτικής Κοινότητας Παρέμβαση του 
ΚΕΘΕΑ, με θέμα τη μακρόχρονη πορεία του 
φορέα στον αγώνα κατά των ναρκωτικών, 
που κλείνει εφέτος τα 28 χρόνια σπουδαίας 
δράσης. Το αποτέλεσμα του εργαστηρίου, με 
εκπαιδευτές τις ανιμέιτορ Ιωάννα Γιακουμά-
του και Χριστίνα Ντεπιάν και τον διευθυντή 
φωτογραφίας Ντίνο Μαχαίρα, θα παρουσια-
στεί στη μεγάλη πανελλαδική συνάντηση του 
ΚΕΘΕΑ στις αρχές του 2018.

Το Animasyros θεωρείται σήμερα μία από τις 
20 πιο σημαντικές διοργανώσεις με θέμα το 
κινούμενο σχέδιο σε όλον τον κόσμο. Εφέτος 
έκλεισε τα 10 χρόνια λειτουργίας.

Παρουσιάστηκε 
η Ελληνική 
Συμφωνική 
Ορχήστρα Νέων

Την ίδρυση της Ελληνικής 
Συμφωνικής Ορχήστρας 
Νέων (ΕΛΣΟΝ), αλλά και τις 

ημερομηνίες της πρώτης ανοι-
χτής πρόβας και της συναυλίας 
που θα πραγματοποιήσει στις 
νέες εγκαταστάσεις της Εθνι-
κής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), στο 
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σ. 
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), στις 4 και 11 
Δεκεμβρίου 2017, αντίστοιχα, 
παρουσιάσε σήμερα ο Διονύ-
σης Γραμμένος, ιδρυτής και μου-
σικός διευθυντής της ΕΛΣΟΝ.

Κατά τη διάρκεια συνέντευ-
ξης Τύπου, που διοργανώθηκε 
στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος 
Εικαστικών Τεχνών Β.&Μ.Θεο-
χαράκη, συμμετείχαν επίσης ο 
Γιώργος Κουμεντάκης, καλλιτε-
χνικός διευθυντής της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής, στις εγκατα-
στάσεις της οποίας θα φιλοξε-
νηθούν οι συναυλίες της νεο-
σύστατης ορχήστρας, καθώς 
και ο Δημήτρης Αφεντούλης, 
γραμματέας του Εκτελεστικού 
Συμβουλίου του Κοινωφελούς 
Ιδρύματος Ι.Σ. Λάτση, που έχει 
αναλάβει τη χρηματοδότηση 
των συναυλιών, στο πλαίσιο του 
πολιτιστικού προγράμματός του.

«Κάνουμε αυτήν τη συνέντευξη 
Τύπου για να σας παρουσιά-
σουμε ένα τέτοιο εγχείρημα 
το 2017 στην Ελλάδα, ενώ 
στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 
χώρες είναι ένας καθιερωμέ-
νος θεσμός. Η ορχήστρα νέων 
της κάθε χώρας είναι ένα σημείο 
αναφοράς, τόσο για τη μουσική 
ζωή του τόπου, όσο και για τους 
νέους μουσικούς που θα περά-
σουν μέσα από αυτήν, καθώς 
καταδεικνύει το επίπεδο της 
μουσικής εκπαίδευσης της κάθε 
χώρας, αλλά δείχνει και στιγμα-
τίζει κάθε μουσικό που θα γίνει 
μέλος της, καθώς του προσθέ-
τει πολύ σημαντικές εμπειρίες, 
αλλά ανεβάζει και το παικτικό 
του επίπεδο» ανέφερε ο κ. Γραμ-
μένος, παρουσιάζοντας τους 
σκοπούς της ΕΛΣΟΝ.

«μίκης θεοδωράκης: ο κρητικός, ο Eλληνας, 
ο οικουμενικός»

Animasyros σε Ελλάδα και Γαλλία
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Ο
υσιαστικά ήταν ένα βαθμολογικά αδιάφο-
ρο παιχνίδι. Ομως για τον Τάκη Λεμονή ή-
ταν μια καλή ευκαιρία να δώσει χρόνο σε 
παίκτες που δεν είχαν μέχρι στιγμής. Και 

ήταν ευκαιρία αυτών των παικτών να δείξουν ότι α-
ξίζουν επιπλέον χρόνο συμμετοχής (Μάρτινς, Μπεν). 
Η κάποιοι άλλοι να βρουν ρυθμό και ψυχολογία που 
δεν έχουν από την αρχή της σεζόν (Καρσελά, Καπίνο).
Τελικά τίποτα από τα δύο δεν έγινε. Ο Ολυμπιακός 
δε νίκησε τον Κισσαμικό (1-1), δέχθηκε γκολ για 19ο 
παιχνίδι φέτος στη σεζόν (από τα συνολικά 24 που 
έχει δώσει) και περισσότερα έχασε από το 
συγκεκριμένο ματς παρά κέρδισε. Ναι 
υπήρχαν και κέρδη. Η συμμετοχή για 
παράδειγμα του νεαρού Λάμπρου 
στο βασικό σχήμα. Ισως το μοναδικό. 
Μαζί με το γκολ του Τζούρτζεβιτς με 
τον Σέρβο να σκοράρει για δεύτερο 
σερί ματς (είχε και δύο δοκάρια).
Παρά το γεγονός ότι ο Τάκης Λεμονής 
παρέταξε μια τελείως καινούργια ενδε-
κάδα, εντούτοις η ποιότητα των ποδοσφαι-
ριστών του Ολυμπιακού δεν μπορεί να συγκριθεί 
με αυτή του Κισσαμικού. Ενγκελς, Φιγκέιρας, Ζιλέ, 
Ανδρούτσος, Μάρτινς, Καρσελά, Μπεν, Τζούρτζεβιτς 
κατέβηκαν στην 11αδα για το ματς στα Χανιά.
Κι όμως οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπήκαν με τη σωστή 
νοοτροπία στο ματς. Πολλές ντρίμπλες κι ατομικές 
ενέργειες, τουπέ στις περισσότερες ενέργειες με απο-
τέλεσμα ο Κισσαμικός να δέχεται πίεση αλλά να είναι 
τέτοια που να μπορεί να την αντέξει. Και παρά το γκολ 
του Τζούρτζεβιτς στο 30’ (ωραία κεφαλιά πάσα του 
Ζιλέ) ο Κισσαμικός διατήρησε την ψυχραιμία του και 
βρήκε πολλούς χώρους στην άμυνα του Ολυμπιακού 
με αποτέλεσμα να απειλεί κιόλας την εστία του Καπίνο.
Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε στο δεύτερο μέρος. 
Ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή της μπάλας, δημιουρ-
γούσε φάσεις (όχι με καλές προϋποθέσεις) αλλά το 
έκανε και ο Κισσαμικός προσπαθούσε να βγάλει αντε-
πιθέσεις (και το έκανε).
Στο 68’ ο Κισσαμικός πήρε αυτό που άξιζε με την 
εικόνα του στο γήπεδο. Τουλάχιστον ένα γκολ. Το 
πέτυχε ο Αποστολίδης με ατομική ενέργεια με τον 

Καπίνο να μην αντιδρά σωστά.
Την ίδια ώρα στην επίθεση του Ολυμπιακού ο Καρ-
σελά χαλούσε όλες τις επιθέσεις της ομάδας του, ο 
Μπεν ήταν φανερά εκτός ρυθμού και οι μόνοι που 
έδειχναν να είναι σοβαροί και μέσα στο ματς ήταν οι 
Ζιλέ και Τζούρτζεβιτς. Παρά τις αλλαγές η εικόνα του 
Ολυμπιακού δεν άλλαξε.
Στο τέλος βεβαίως θα μπορούσε να πάρει τη νίκη. 
Οταν και πάλι ο Τζούρτζεβιτς με ατομική ενέργεια 
έστειλε την μπάλα στο δοκάρι (είχε και στο πρώτο ημί-
χρονο με κεφαλιά).

Τρικαλάρα ξανά στους «16»!
Σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, τα Τρίκαλα 
κατάφεραν και κράτησαν το 0-0 κόντρα 
στην Κέρκυρα, πανηγυρίζοντας την πρό-
κρισή τους στους «16» του Κυπέλλου 
όπως και πέρσι!
Η Κέρκυρα μπήκε πιο δυνατά στην ανα-

μέτρηση και ήταν ανώτερη σχεδόν σε όλο 
το πρώτο ημίχρονο, σε ένα παιχνίδι που και 

οι δύο ομάδες απείλησαν. Πρώτη φάση στο 10’ 
το σουτ του Αναστασίου που έσωσε ο Αθανασόπου-
λος, για να έρθει ο Κουτζαβασίλης στο 13’ σταθερά να 
μπλοκάρει το σουτ του Ντιατά. Στη συνέχεια οι Φαία-
κες, απείλησαν ένα λεπτό αργότερα με τον Μελικιώτη, 
ενώ η τελευταία τους καλή στιγμή ήταν στο 25’ με ένα 
σουτ του Μπάουμαν άουτ. Το 0-0 έμεινε μέχρι και 
το 45’, με τις δύο ομάδες να παρουσιάζουν ένα καλό 
πρόσωπο.
Στην επανάληψη ο ρθμός έπεσε, με την Κέρκυρα και 
πάλι να έχει τον έλεγχο, αλλά να μην απειλεί. Κάποια 
μακρινά σουτ που έγιναν και για τις δύο ομάδες 
δεν ήταν ικανά να απειλήσουν την αντίπαλη εστία. 
Έτσι, έπρεπε να φτάσουμε στο 93’ για να έχουμε την 
μεγάλη φάση στο δεύτερο μέρος. Συγκεκριμένα, η 
Κέρκυρα έφτασε στο γκολ, όμως ο επόπτης έδειξε 
τον Γεωργίου σε θέση οφσάιντ, μετά την διεκδίκηση 
της μπάλας που κέρδισε ο Κουτζαβασίλης που είχε 
προωθηθεί για την τελευταία φάση. Ο Γρομητσάρης 
κλότσησε... αέρα και όταν η μπάλα έφτασε στον Γεωρ-
γίου, αυτός ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ του 
σωστά δεν μέτρησε.

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στα τυπικά, με το 1-1 κόντρα στον Κισσαμικό ο Ολυμπιακός τσέκαρε ως πρώτος την πρόκριση στους 
«16». Στα ουσιαστικά, ο Λεμονής έδωσε ευκαιρίες, οι περισσότεροι... τις πέταξαν στον κουβά και η 
άμυνα των «ερυθρολεύκων» δέχτηκε γκολ κι από ομάδα Football League!

Αγγαρεία και... χαμένη 
ευκαιρία! Ο ΠΑΟΚ σκόρπισε στο Καυτανζόγλειο με 5-0 τον τυπικά γηπε-

δούχο Αιγινιακό και πέτυχε μόλις το 2ο «διπλό» στη σεζόν, 
που όπως και το πρώτο έγινε στο Κύπελλο κι εντός Θεσσαλο-

νίκης. Ο «Δικέφαλος» με πολλά... φρέσκα πρόσωπα στη σύνθεση 
του έφτασε τις 3 νίκες και πέρασε ως πρώτος στους «16».  
Ο «Δικέφαλος» παρατάχθηκε με πολλά νέα πρόσωπα στο Καυτανζό-
γλειο, επτά Έλληνες στο αρχικό σχήμα του και το νεαρό Γιώργο Βρακά 
να γράφει τη δική του ιστορία, καθώς έγινε ο νεότερος ποδοσφαιρι-
στής που αγωνίστηκε σε επίσημο παιχνίδι με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
Ο Λουτσέσκου είχε την ευκαιρία να ξεκουράσει αρκετούς από τους 
βασικούς ποδοσφαιριστές και να δώσει χρόνο συμμετοχής στους 
θεωρητικά αναπληρωματικούς, αλλά και σε Μαουρίσιο, Σαμπράνο, 
οι οποίοι επέστρεψαν στην ενδεκάδα.  
Στην πρώτη καλή στιγμή τους οι «ασπρόμαυροι» άνοιξαν το σκορ. 
Στο 6’ ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Πέλκας μπήκε στην 
περιοχή από αριστερά, κράτησε τη μπάλα στην κατοχή του και 
σέντραρε, με τον Λημνιό αμαρκάριστό να πλασάρει όμορφα και να 
νικάει τον Τόλιο! Ηταν το πρώτο γκολ με τον ΠΑΟΚ για τον μεσοεπι-
θετικό  από το Βόλο.
Μέχρι και το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου οι παίκτες του Λου-
τσέσκου είχαν κάποιες καλές στιγμές με τον Πέλκα και τον Λημνίο, 
χωρίς ωστόσο να φτάσουν σε ένα δεύτερο γκολ.
Στο 53’ ο Πρίγιοβιτς βρήκε το γκολ που έψαχνε από ξεκίνημα του 
αγώνα. Από τη δεύτερη ασίστ του Πέλκα, ο Σέρβος φορ βγήκε 
«φάτσα κάρτα» με τον Τόλιο και δεν είχε κανένα πρόβλημα να στεί-
λει την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 2-0 για τους «ασπρόμαυ-
ρους».
Ο Σέρβος επιθετικός έκανε το 3-0 στο 67ο λεπτό, με όμορφο 
κοντρόλ και άψογο πλασέ, φτάνοντας τα 19 γκολ με τη φανέλα του 
«Δικεφάλου». Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από τα 19 γκολ, 
τα 15 τα έχει πετύχει στην Τούμπα, με τα δύο σημερινά έφτασε τα 3 
γκολ στο Καυτανζόγλειο, ενώ ένα γκολ έχει σημειώσει στα Πηγάδια 
της Ξάνθης.
Στο 71ο λεπτό ο Ομάρ Ελ Καντουρί χρίστηκε κι αυτός σκόρερ για τον 
ΠΑΟΚ, με το πρώτο γκολ και για τον Μαροκινό με την ασπρόμαυρη 
φανέλα, το οποίο πέτυχε με πλασέ ύστερα από την προσπάθεια και 
την πάσα του Εργκίς Κάτσε.
Ο Αιγινιακός φάνηκε και απείλησε πρώτη φορά στο 76’, με το σουτ 
του πρώην «ασπρόμαυρου», Γιάννη Τσολακίδη, ακολούθησε μια 
ευκαιρία με το Δωματά, ενώ στο 82ο λεπτό ο Σάχοφ με κεφαλιά, 
από τη σέντρα του Λημνιού, έκανε το 5-0, με το δεύτερο γκολ του 
στο θεσμό του Κυπέλλου. Ο Ουκρανός είχε σημειώσει στο Καυ-
τανζόγλειο και στην αναμέτρηση με το Λεβαδειακό (2-1) το πρώτο 
φετινό του γκολ. 
Αιγινιακός: Τόλιος, Τοπαλίδης, Αντωνιάδης, Γκατζολάρι (63’ Ζούρ-
κος), Δωματάς, Ντόγος (56’ Φούρτζιου), Καρακώστας, Παπαδόπου-
λος (69’ Τσολακίδης), Γιατζιτζόγλου, Λιόλιος, Ανδρικόπουλος.
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Πούγγουρας, Σαμπράνο, Μαλεζάς, Δεληγιαν-
νίδης, Μαουρίσιο (56’ Κάτσε), Σάχοφ, Λημνιός, Βρακάς (64’ Ελ 
Καντουρί), Πέλκας (62’ Μακ), Πρίγιοβιτς

αιγινιακός - παοκ 0-5

Διπλό... Θεσσαλονίκης!
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Τ
α δίχτυα δεν κουνήθη-
καν στην Καρδίτσα και το 
0-0 με την Αναγέννηση, 
σε συνδυασμό με το α-

ποτέλεσμα στην Πάτρα, έδωσε 
στην ΑΕΛ την πρόκριση στους 
«16» του Κυπέλλου Ελλάδος!
Στους «16» του Κυπέλλου Ελλά-
δος βρίσκεται η Λάρισα, η οποία 
στην Καρδίτσα... έπαιξε με τη 
φωτιά αλλά δεν «κάηκε». Οι 
«βυσσινί» έμειναν στο 0-0 με 
την τοπική Αναγέννηση, σε ένα 
ματς όπου κυριάρχησαν, αλλά 
γκολ δεν έβαλαν. Την ίδια στιγμή 
όμως ο Παναθηναϊκός δεν έχασε 
στην Πάτρα από την Παναχαϊκή 
(1-1) και έτσι η ΑΕΛ ισοβάθ-
μησε με τους Αχαιούς στους 4 
πόντους και επειδή στο μεταξύ 
τους παιχνίδι είχε κερδίσει με 
3-0, πήρε εκείνη το «εισιτήριο» 
για την επόμενη φάση.
 Η αποψινή αναμέτρηση διεξή-
χθη σε έναν κακό αγωνιστικό 
χώρο και με αρκετές εκατέρω-
θεν αλλαγές. Αυτό είχε ως συνέ-
πεια οι ποδοσφαιριστές και των 
2 ομάδων να δείξουν επηρεα-
σμένοι. Οι φιλοξενούμενοι ήταν 
εκείνοι που είχαν την πρωτο-
βουλία των κινήσεων, απείλη-
σαν, με τον Γιαννιτσάνη κυρίως, 
σε 3-4 περιπτώσεις, ενώ στις 
καθυστερήσεις είχαν και δοκάρι 
σε λάθος διώξιμο του Μπούσ-
δρα. Ωστόσο δεν κατάφεραν να 
βρουν τον δρόμο για τα αντί-
παλα δίχτυα.
 Την ίδια στιγμή η ΑΣΑ ήταν 
ακίνδυνη και περιορίστηκε σε 
παθητικό ρόλο. Είναι χαρακτη-
ριστικό πως στο δεύτερο μισό 
οι γηπεδούχοι δεν έκαναν έστω 
μία τελική (14-2 οι συνολικές, 
5-2 εκείνες του πρώτου ημιχρό-
νου), ενώ η κατοχή μπάλας ήταν 
στα επίπεδα του 65%-35% υπέρ 
της ΑΕΛ. Ετσι ο Θεοδωρόπου-
λος πέρασε ένα... ξεκούραστο 
απόγευμα. 

Πήραν το βαθμό και την 
πρόκριση τα Τρίκαλα
Τα Τρίκαλα ήθελαν τουλάχιστον 
το βαθμό στην εντός έδρας ανα-
μέτρηση της τρίτης και τελευ-
ταίας αγωνιστικής της φάσης 

των ομίλων με την Κέρκυρα για 
να γίνουν η δεύτερη, τον πήραν 
και προκρίθηκαν στον τρίτο 
γύρο της διοργάνωσης.
Οι δύο ομάδες αναδείχθη-
καν ισόπαλες χωρίς γκολ (0-0) 
σε ένα κακό ματς με ελάχιστες 
ευκαιρίες, οι Θεσσαλοί εξασφά-
λισαν την πρόκριση (δεύτερη 
διαδοχική σεζόν που το κατα-
φέρνουν) και οι Φαίακες έμειναν 
εκτός διοργάνωσης. Είναι η δεύ-
τερη ομάδα της Super League 
Σουρωτή μετά τον Απόλλωνα 
Σμύρνης που δεν συνεχίζει στο 
Κύπελλο.
Έξι λεπτά μετά την έναρξη της 
αναμέτρησης, ο Γροντής πήρε 
την μπάλα στην περιοχή από 
τον Μίλιεβιτς, αλλά το σουτ 
που έκανε πέρασε πάνω από 
την εστία που υπερασπίστηκε 
ο Κουτζαβασίλης. Ύστερα από 
επτά λεπτά (13’), ο γκολκίπερ της 
Κέρκυρας με διπλή προσπάθεια 
απομάκρυνε το διαγώνιο σουτ 
του Ντιατά.
Ο Μεληκιώτης έπιασε το σουτ 
ύστερα από σέντρα του Μπά-
ουμαν στο 14ο λεπτό, αλλά ο 
Αθανασόπουλος σε ετοιμότητα 
μπλόκαρε την μπάλα. Το σουτ 
του Ζορμπά στο 25’ δεν βρήκε 
στόχο, ενώ αντίστοιχη ήταν 
η κατάληξη και σε εκείνο του 
Μίλιεβιτς στο 44’.
Λίγα λεπτά μετά την έναρξη 
του δευτέρου ημιχρόνου (52’), 
ο Μεληκιώτης πήρε την μπάλα 
στην περιοχή, έκανε και το σουτ, 
αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από 
την εστία του Αθανασόπουλου.
Στο 64’, ο Γιαννίτσης σταμάτησε 
την προσπάθεια του Ζορμπά, 
ενώ το σουτ του Ανδρεόπουλου 
στο 68’ δεν αιφνιδίασε τον Κου-
τζαβασίλη.
Στο 83ο λεπτό, ο Τόμιτς πέρασε 
την μπάλα κάτω από τα πόδια 
του αντιπάλου, έκανε τη σέντρα 
από τα αριστερά, ο Ζγκούρι 
έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα 
έφυγε κόρνερ.
Η νησιωτική ομάδα έφθασε στο 
γκολ στο τρίτο λεπτό των καθυ-
στερήσεων, αλλά αυτό σωστά 
ακυρώθηκε καθώς ο Γεωργίου 
ήταν σε θέση οφσάιντ.

αναγέννηση καρδίτσας - αελ 0-0
Στους «16» και το... αλογάκι!

Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε ως πρώτος 
στους «16», αλλά το... αγχωτικό 1-1 με την 
Παναχαϊκή και η απαράδεκτη εικόνα των 
περισσότερων παικτών του Ουζουνίδη 
φανερώνουν ακόμη περισσότερο το 
μεγάλο πρόβλημα του συλλόγου!

 

Ο 
Παναθηναϊκός πήγε γ ια... τουρισμό 
στην Πάτρα, αναδείχθηκε ισόπαλος 1-
1 με την Παναχαϊκή και προβλημάτισε 
έντονα για την νοοτροπία του και τον 

τρόπο που αντιμετώπισε αυτό το παιχνίδι κό-
ντρα στην Παναχαϊκή. Αν κάτι μπορεί να κρατή-
σει το «τριφύλλι» είναι η καλή εμφάνιση του Τά-
σου Χατζηγιοβάνη και το ντεμπούτο του νεαρού 
Δημήτρη Εμμανουηλίδη στα 17 του. Οι Πατρινοί 
από την άλλη στάθηκαν στο ύψος των περιστά-
σεων, έβαλαν δύσκολα στον Παναθηναϊκό και 
σίγουρα κέρδισαν τις εντυπώσεις με την προ-
σπάθεια που έκαναν μέχρι και το τελευταίο λε-
πτό για να κάνουν μια επική ανατροπή!
Ο Παναθηναϊκός από το πρώτο λεπτό πήρε τον 
έλεγχο της μπάλας, ε ίχε συν τριπτ ική κατοχή 
αλλά του έλειψαν οι σωστοί συνδυασμοί σ το 
επιθετ ικό τρίτο, οι καλές επιλογές σ την 
δημιουργία και το καθαρό μυαλό. Η 
Παναχαϊκή έκλεινε πολύ σωστά τους 
χώρους, είχε εξαιρετική ανασταλ-
τ ική συμπεριφορά και κρατούσε 
μακριά το «τριφύλ λι» από την 
εσ τία του Κώστα Χαλκιά! Σε μία 
από τ ις σ τ ιγμές που οι γηπεδού-
χοι... ξεμύτισαν και βγήκαν μπρο-
στά, έχασαν την ισορροπία τους στην 
άμυνα, ο Παναθηναϊκός έκανε το τέλειο 
επιθετικό τρανζίσιον και έφτασε στο γκολ που 
τον έβαλε μπροστά στο σκορ.
Ο Κολοβέτσιος βρήκε στον κενό χώρο με τρι-
αν τάρα μπαλιά τον Χατζηγ ιοβάνη, ο νεαρός 
εξτρέμ από δεξιά έκανε εξαιρετική συρτή σέντρα 
και ο Χίλιεμαρκ που ακολούθησε την φάση 
έστειλε την μπάλα στο πλεκτό από το ύψος του 
πέναλτι. Το ρολόι έδειχνε το 29’. Οι «πράσινοι» 
είχαν φέρει το ματς στα μέτρα τους και χωρίς 
ιδιαίτερη όρεξη και προσπάθεια προηγούνταν 
1-0 και είχαν την μπάλα στα πόδια τους χωρίς να 
«φτιάχουν» φάσεις.
Ένα χαζό πέναλτι, όμως, του Ινσούα σ το 38’ 
έδωσε την ευκαιρία στην Παναχαϊκή να ισοφαρί-
σει με τον Αργυρόπουλο. Ο Αργεντινός μπακ του 

Παναθηναϊκού ανέτρεψε τον σκόρερ τον Πατρι-
ν ιών σε μία «σκοτωμένη» φάση που κανένας 
κίνδυνος δεν υπήρχε για την εστία του Βλαχο-
δήμου.

Ο ορισμός της αγγαρείας
Στο δεύτερο μέρος η εικόνα της αναμέτρησης 
δεν άλλαξε. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να έχει 
την μπάλα αλλά σε καμία περίπτωση να μην μπο-
ρεί να παράξει επικίνδυνες καταστάσεις για να 
περάσει μπροστά στο σκορ. Ενδεικτικό της κακής 
εικόνας του Παναθηναϊκού δημιουργικά είναι το 
γεγονός πως το πρώτο και μοναδικό καλό σουτ 
καταγράφηκε στο 75’ μετά από ατομική ενέργεια 
του Χατζηγιοβάνη, ο οποίος έστειλε την μπάλα 
λίγο άουτ, σουτάροντας έξω από την περιοχή. Η 
είσοδος του Άλτμαν δεν άλλαξε κάτι και το μονα-
δικό αξιοσημείωτο για το «τριφύλλι» ήταν το ντε-
μπούτο δύο ποδοσφαιριστών.
Του νεαρού Δημήτρη Εμμανουηλίδη στα 17 του, 
όντας ότι καλύτερο διαθέτει αυτή την στιγμή 
σ τ ις ακαδημίες του ο Παναθηναϊκός και του 
Φάνη Τζανδάρη που φτάσαμε σχεδόν... Χρι-
σ τούγεννα γ ια να τον δούμε με την πράσινη 
φανέλα εξαιτίας των μυικών τραυματισμών που 

αντιμετωπίζει συχνά από το καλοκαίρι.
Σε ένα παιχνίδι που το μόνο που πρό-

σφερε ήταν... χασμουρητά, η Πανα-
χαϊκή που ήθελε την νίκη δεν κατά-
φερε να βρει το γκολ της πρόκρι-
σης παρά την μεγάλη ευκαιρία στο 
93’ του Ελευθεριάδη που από-
κρουσε ο Βλαχοδήμος, πήρε όμως 

την ισοπαλία που σίγουρα αποτελεί 
τιμή και σημείο αναφοράς στην προ-

σπάθεια που κάνει να επισ τρέψει σ τα 
μεγάλα σαλόνια.
Στον αντίποδα ο Παναθηναϊκός σε ακόμη ένα 
ματς μακριά από την Λεωφόρο δεν νίκησε και 
προβλημάτισε με την νοοτροπία του. Το «τρι-
φύλλι» με 7 βαθμούς, πάντως, πήρε την πρώτη 
θέση του ομίλου για τους «16» του Κυπέλλου.
Παναχαϊκή: Χαλκιάς, Πολίμος, Μπουτζίκος, 
Σωτηράκος,  Μακρυδημήτρης,  Φουρλάνος, 
Αργυρόπουλος(74’ Ελευθεριάδης), Πολυχρό-
νης(65’ Μουστακόπουλος), Μασούρας, Κυνηγό-
πουλος, Σπανός(77’ Αντωνακόπουλος)
Παναθηναϊκός: Βλαχοδήμος, Ινσούα, Κουτρου-
μπής, Ρέις, Δώνης, Χίλιεμαρκ(75’ Τζανδάρης), 
Αυλωνίτης, Λουντ(57’ Άλτμαν), Κολοβέτσιος, 
Χατζηγιοβάνης, Πίσπας(65’ Εμμανουηλίδης)

παναχαϊκή - παναθηναϊκός 1-1

Στον κόσμο τους...
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Μεγάλη νίκη σε πανηγυρική 
ατμόσφαιρα στη Δράμα για τη Δόξα, 
που συνέτριψε τον Εργοτέλη με 4-
0 και παρέμεινε σε τροχιά ανόδου! 
Μεγάλη ανατροπή για τον Αιγινιακό 
απέναντι στον Απόλλωνα Πόντου, 
ηρωικό «διπλό» για τα Τρίκαλα στο 
Αίγιο, άνευ αγώνος η Σπάρτη τον 
Πανθρακικό και... αγωνία για το 
Κισσαμικός-Βέροια!

 

Γ
ια όσα συνέβησαν στα Χανιά τα ανα-
φέραμε, ενώ αναμένεται συνέχεια, εν-
δεχομένως εντός αγωνιστικού χώρου 
και σίγουρα εκτός!

Στη Δράμα, η Δόξα υποδέχθηκε μπροστά 
στον κόσμο της τον Εργοτέλη και κατάφερε 
να κάνει το παιχνίδι «γιορτή», επικρατώντας 
άνετα με 4-0 και παραμένοντας στη δεύ-
τερη θέση της Football League, μετά από 
πέντε αγωνιστικές, πίσω μόνο από τον Άρη. 
Ο Ριζογιάννης έκανε το 1-0, μόλις στο 4’, με 
πέναλτι μετά από χέρι του Αγγελόπουλου 
στην περιοχή, ενώ στο 13’ με ωραία κεφα-
λιά ο Γκότοβος έκανε το 2-0. Πριν τελειώσει 
το ημίχρονο, ο Λίτσκας έκανε το 3-0 για τους 
Δραμινούς, ενώ ο Μαχαίρας στο 84’ έβαλε 
το «κερασάκι» στην τούρτα! Δίχως νίκη 
παραμένουν οι Κρητικοί στο πρωτάθλημα, 
με μόλις δυο βαθμούς και όντες 16οι στη 
βαθμολογία.
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ (Άγγελος Διγκόζης): Μένκα, 
Σπυρόπουλος, Πεταυράκης, Γκότοβος, Ντιμι-
τρόφσκι, Ριζογιάννης, Μαχαίρας, Τσούτσης 
(73’ Κάσες), Μπαϊκαρά, Μαρκόπουλος (64’ 
Βιτλής), Λίτσκας (56’ Ντατίδης)
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ (Τάκης Γκώνιας): Λαδάς, Στα-
μόπουλος, Πάτας, Μπάτζιος, Μπουρσέλης, 
Μπούζας, Βογιατζής, Αγγελόπουλος (26’ 
Μπουτσάκης), Έφορντ (70’ Εντιαγιέ), Κάι-
περς, Σταματάκος

Ανατροπή με ψυχή!
Ο Απόλλων πίστεψε στην «απόδραση» με το 
τρίποντο από το Αιγίνιο, όμως οι γηπεδού-
χοι μπόρεσαν να ανατρέψουν το σκορ και να 
πάρουν την πρώτη τους φετινή νίκη! Ο Κυβε-
λίδης έβαλε μπροστά στο σκορ τους φιλο-
ξενούμενους με τον Κυβελίδη (25’), αλλά ο 
Γκατσολάρι έφερε το παιχνίδι στα ίσια στο 
29’. Στο 76’ ο Σοφιάνης λύτρωσε τον Αιγι-
νιακό, πλασάροντας σωστά μετά από τον 
Ζούρκο, δίνοντας λόγο για πανηγυρισμούς 
στο γήπεδο! 

ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ (Κώστας Νικολαΐδης): Τόλιος, 
Τοπαλίδης, Βλάχος, Λιόλιος, Γιαζιτζόγλου, 
Αντωνιάδης, Γκατσολάρι, Ζούρκος (82’ Ντό-
γος), Τσολακίδης (90’ Καρακώστας), Παπα-
δόπουλος (64΄ Δωματάς), Σοφιάνης
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ (Δημήτρης Καλαϊτζί-
δης): Λόπεθ, Γεωργιάδης, Συμελίδης, Ν’ 
Λουντουλού, Καλαϊτζίδης (81’ Καλογέρης), 
Καπίας, Κυβελίδης, Βεργώνης, Χασομέρης, 
Σαμαράς, Ντούνγκα (64’ Φάμπιο)

Έσπασε το «ρόδι» με διπλό!
Τα Τρίκαλα άργησαν, αλλά πανηγύρισαν 
κι αυτά με τη σειρά τους για πρώτη φορά 
στη φετινή σεζόν τη νίκη και μάλιστα εκτός 
έδρας, αναγκάζοντας την ομάδα του Αιγίου 
στη δεύτερη ήττα. Ο Βέρτζος σκόραρεμε 
κεφαλιά στο 19’, οι παίκτες του Σωτήρη 
Αντωνίου αμύνθηκαν σωστά και στο τέλος 
έφυγαν με το «τρίποντο», που τους ανεβάζει 
πάνω από τη ζώνη των play-out, στην ίδια 
θέση με τον Παναιγιάλειο (5β.).
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ (Νίκος Κουρμπανάς): Πολί-
της, Τσερκέζος, Παπαχρήστος, Σμίλτος, Στί-
κας, Μπρους (79’ Μπρους), Καζναφέρης (54’ 
Κριστέτο), Αρναρέλλης, Γαβριηλίδης, Γεωρ-
γακόπουλος (58’ Σταματής), Σκαρτσίλας
ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ (Σωτήρης Αντωνίου): Απο-
στολίδης, Πάνος, Γκόλιας, Βέρτζος, Κοτσώ-
νης, Ανδρεόπουλος, Τσιάρας (62’ Τεγούσης), 
Ντίνας (87’ Γιαννίτσης), Τόμιτς (68’ Τσίπρας), 
Μπουντόπουλος, Καπός

Τα έκανε όλα ο ΟΦΗ!
Δύο γκολ, δύο δοκάρια και τρία γκολ που του 
ακυρώθηκαν. Κι όμως ο ΟΦΗ τα χρειάστηκε 
στο τέλος μιας και το 2-0 έγινε 2-1 στο 83’ με 
αντίπαλο την Καλλιθέα και μια… εύκολη νίκη 
εξελίχθηκε σε αγχωτική. Οι Κρητικοί μπήκαν 
πολύ δυνατά στο παιχνίδι για να το καθαρί-
σουν. Και σε μεγάλο βαθμό το πέτυχαν.
Ανοιξαν το σκορ στο 21’ με τον Κουσκουνά, 
πέτυχαν ξανά γκολ στο 24’ το οποίο ακυρώ-
θηκε (Χαντί σε Κουσκουνά που ήταν οφσά-
ιντ) κι έδειξαν ότι είναι το απόλυτο αφεντικό 
του αγώνα. Και παρά το γεγονός ότι στο 53’ 
ακυρώθηκε νέο γκολ στον ΟΦΗ (του Ζια-
μπάρη αυτή τη φορά) στο 57’ ο Κοιλιάρας 
έκανε το 2-0 το οποίο έδειχνε πως θα έκρινε 
και το ματς.
Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου δεν 
κατέβασε ρυθμούς και στο 67’ πέτυχε και 
τρίτο γκολ το οποίο ακυρώθηκε ξανά ως 
οφσάιντ. Σε αυτά προσθέστε και τα δύο 
δοκάρια των Μάρτου και Κουσκουνά και θα 

καταλάβετε την εικόνα του αγώνα.
Όμως στο 83’ τα πάντα άλλαξαν μιας και ο 
Μασέδο Ζούνιορ με σουτ έξω από την περι-
οχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μειώνοντας 
για την Καλλιθέα. Μπορεί στο υπόλοιπο διά-
στημα να μην έγινε κάποια άλλη φάση αλλά 
μια εύκολη νίκη εξελίχθηκε σε αγχωτική για 
τον ΟΦΗ! Η δουλειά όμως έγινε και πλέον οι 
Κρητικοί ανέβηκαν στην δεύτερη θέση…
ΟΦΗ (Νίκος Παπαδόπουλος): Στρέζος, Κομε-
σίδης, Κοιλιάρας (68’ Ρούσσος), Ζιαμπάρης, 
Ποτουρίδης, Παπαστεριανός, Πουρτουλίδης, 
Χαντί, Μάρτος, Ορτέγκα, Κουσκουνάς
Καλλιθέα (Μαρσέλο Τροΐζι): Κουτογλίδης, 
Βασιλείου, Ντιακιτέ, Συριόπουλος, Παπαγ-
γελής, Καντέ, Μίγγος (62’ Ταμπάκης), Μάκο, 
Ταλέντο, Σμυρλής, Χοτζάλι (44’ Μήλιος)

Πανσερραϊκός-Καραϊσκάκης 2-0
Το… τελείωσε στις καθυστερήσεις του πρώ-
του ημιχρόνου. Ο Πανσερραϊκός είχε εύκολο 
έργο και ουσιαστικά πήρε τη νίκη από το 
πρώτο ημίχρονο. Κι αυτό γιατί μετά το γκολ 
το Ρούτση (εκπληκτικό σουτ στο 28’) ήρθε το 
πέναλτι στο δεύτερο λεπτό των καθυστερή-
σεων του πρώτου ημιχρόνου το οποίο εκτέ-
λεσε εύστοχα ο Γκούρτσας.
Ουσιαστικά τα πάντα κρίθηκαν στο 2-0 με 
τους φιλοξενούμενους να μην μπορούν να 
βρουν τον τροπο στο δεύτερο ημίχρονο να 
μπουν ξανά στο ματς.
Πανσερραϊκός  (Περικλής Αμανατίδης): 
Ρίστιτς, Τσαμούρης, Τσελεπίδης, Στέβιτς, 

Ιωαννίδης, Παπουτσογιαννόπουλος, Ρού-
τσης (79’ Γιαξής), Τσιμίκας, Δούμτσος (66’ 
Γκέκας), Πόζογλου (85’ Ζυγκερίδης), Γκούρ-
τσας
Καραϊσκάκης (Σάκης Παπαβασιλείου): Μέλ-
κας, Παπανίκου, Χούσος, Θεολόγου, Καρα-
γιαννίδης, Μακρής, Γυφτόκωστας (60’ Ευαγ-
γέλου), Κυριάκης (76’ Μιχάλης), Μακρίδης, 
Λουκίνας, Κόλλινς (46’ Δημητριάδης)

Αναγέννηη Καρδίτσας-Απόλλων 
Λάρισας 2-0
Κι εκεί που όλα έδειχναν ότι το ματς δεν θα 
είχε γκολ,  η Αναγέννηση όχι μόνο βρήκε το 
γκολ της νίκης αλλά καθάρισε και το ματς με 
τον Απόλλωνα Λάρισας μέσα σε έξι λεπτά.
Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να σκοράρουν 
στο 76’ με ένα άπιαστο σουτ που έστειλε την 
μπάλα στο παράθυρο του Παϊτέρη και πριν 
προλάβει ο Απόλλωνας να βρει τον τρόπο ν’ 
αντιδράσει ήρθε το 2-0 για με τον Χαντζάρα 
να τελειώνει το ματς μέσα σε έξι λεπτά (στο 
82’).
Αναγέννηση Καρδίτσας (Γιώργος Βαζάκας) 
:Γκέκας, Καρρίκι, Ποζατζίδης, Θεοδωράκης, 
Κισκαμπάνης, Σουντουρά, Σταματάκης (79’ 
Ρουσσάκης), Μπιτέλης, Πλαβούκος, Τζέκος, 
Κονέ (65’ Χατζάρας)
Απόλλων Λάρισας (Νίκος Θεοδοσιάδης): 
Παϊτέρης, Σκούπρα, Κουρτεσιώτης, Παπαζα-
χαρίας, Ανδρέου, Αγροδήμος, Μαυριάς, Τσι-
λούλης, Σαχινίδης, Σουλίδης (57’ Λαμπρό-
πουλος), Βουτσιάς (74’ Ανδρέου)

τα νεα τησ FooTBALL LEAGUE

«δοξασμένη» 4άρα!
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Ε
άν ο Χρήστος Βολικάκης έχει φτά-
σει σε αυτό το επίπεδο 2,5 χρόνια 
πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, εί-
ναι αδύνατον να φανταστεί κανείς 

πώς μπορεί να μην είναι εκ των πρωταγω-
νιστών στο Τόκιο εάν και εφόσον είναι υ-
γιής. 
Ο κορυφαίος Έλληνας ποδηλάτης αγωνί-
ζεται στο Revolution Cycling Series, του 
Λονδίνου, ανάμεσα στα μεγαλύτερη ονό-
ματα της παγκόσμιας ποδηλασίας,με την 
επαγγελματική ομάδα ποδηλασίας, την 
Maloja Pushbikers.
Στο σκρατς κατέλαβε την 4η θέση, χάνο-
ντας στις λεπτομέρειες το μετάλλιο. 
Η ποδηλασία πίστας στην Αγγλία χαίρει 
της αγάπης του κοινού, το οποίο γέμισε το 
στάδιο και δεν σταμάτησε να επευφημεί 
τους αθλητές. 
Σίγουρα το γεγονός θα γέμισε χαρά τον 
Έλληνα πρωταθλητή, αλλά και θλίψη, σκε-
πτόμενος την κατάσταση της Ολυμπιακής 

εγκατάστασης στο Μαρούσι, αλλά και της 
ομοσπονδίας. 
Οι εκπληκτική εμφάνιση του Βολικάκη 
οδήγησε τους Γερμανούς ιδιοκτήτες της 
ομάδας, στο να προχωρήσουν σε επίσημη 
πρόταση επέκτασης της συνεργασίας τους. 
«Ήταν Ήταν μία εμπειρία φανταστική. Το 
στάδιο ήταν γεμάτο και οι θεατές τρελα-
μένοι για την ποδηλασία. Αυτή τη συνερ-
γασία θα με βοηθήσει, τόσο αγωνιστικά, 
όσο και επαγγελματικά», δήλωσε ο Βολι-
κάκης σ το gazzetta.gr και πρόσθεσε 
αναφορικά με την επικείμενη ανανέωση 
συνεργασίας με την Maloja: «Έμειναν από-
λυτα ευχαριστημένοι και μου έκαναν επί-
σημη πρόταση. Μένουν κάποιες λεπτομέ-
ρειες για να έρθει η τελική συμφωνία».
Ο δεύτερος αγώνας της σειράς θα πραγ-
ματοποιηθεί στη Γλασκώβη 2-3/12, με τον 
Βολικάκη να την προσπερνά προκειμένου 
να αγωνιστεί στον αγώνα του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου στον Καναδά.

σούπερ εμφάνιση Βολικάκη 
στο λονδίνο

Τ
έσσερα πανελλήνια ρεκόρ έχουν επιτευχθεί στη Θεσσαλονίκη, στην Ημερί-
δα για το Γκραν Πρι Χριστουγέννων που διεξάγεται στο Εθνικό κολυμβητήριο.
Συγκεκριμένα, σήμερα ο Γεώργιος-Αρκάδιος Ασπρουγαλής κατέρριψε το 
πανελλήνιο ρεκόρ του Παναγιώτη Σαμιλίδη στα 50μ. πρόσθιο Παίδων, με 

χρόνο 00.28.15 (το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 00.28.45).
Ρεκόρ είχαμε και χθες, στα 50μ. ύπτιο Παμπαίδων, από τον Γεώργιο Φυκατά, με επί-
δοση 00.28.36 (κατέρριψε το προηγούμενο επίσης δικό του), όπως και στα 100μ. πρό-
σθιο Παίδων, από τον Γεώργιο Ασπρουγαλή και πάλι, με χρόνο 01.01.46, που ξεπέ-
ρασε κα εδώ τον Παναγιώτη Σαμιλίδη.
Ρεκόρ πέτυχε και η Βασιλική-Μαρία Κίρτσογλου του ΑΡΗ, στα 50μ. ύπτιο Κορασίδων 
Β’, όπως και ο Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης του ΑΡΗ στα 100μ. πεταλούδα Παμπαίδων 
Α’, με χρόνο 00.59.98.
Τέλος, στα 200μ. πεταλούδα Παμπαίδων, δεύτερο πανελλήνιο ρεκόρ πέτυχε ο Ζαχαρι-
άδης, με επίδοση 02.10.51, ξεπερνώντας κατά τρία σχεδόν ολόκληρα δευτερόλεπτα το 
προηγούμενο δικό του (02. 13.49). Πολύ καλές επιδόσεις πέτυχαν επίσης, σύμφωνα με 
τον Ομοσπονδιακό προπονητή Βορείου Ελλάδος, Βαγγέλη Βούλτσο, ο Ιωάννης Στάμος 
(200μ. ελεύθερο Ανδρών, 1.52.71), η Φιλιώ Ραυτοπούλου (200μ. ελεύθερο γυναικών, 
2.30.41), ο Κωνσταντίνος Βιολάρης (400μ. μικτή ατομική Παίδων, 04.35.88), ο Φώτης 
Μυλωνάς (100μ. ελεύθερο Ανδρών, 00.51.54) και ο Σάββας Θωμόγλου (200μ. πρό-
σθιο Εφήβων, 02.13.79) 
Στους αγώνες συμμετέχουν συνολικά 499 κολυμβητές/τριες από 29 σωματεία.
Ημερίδα ορίων έχουμε και στο Χαλάνδρι για το Κύπελλο Χριστουγέννων (Βόλος, 9-10 
Δεκεμβρίου), των σωματείων του 2ουΟμίλου Αττικής στο Δημοτικό Κολυμβητήριο 
Χαλανδρίου. Εκεί όπου οι αγώνες διεξάγονται ομαλά με τη συμμετοχή 345 κολυμβη-
τών/τριων, δίχως να έχει καταγραφεί έως τώρα κάποιο ρεκόρ.

Έξι νέα πανελλήνια ρεκόρ 
στη Θεσσαλονίκη

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Τ
α πιτσιρίκια των Μαδριλένων 
δυσκολεύτηκαν (2-2), αλλά πέ-
ρασαν τη Φουενλαμπράδα. Απο-
κλεισμός σοκ για τη Μάλαγα του 

Μίτσελ. Εκτός και οι Χιρόνα, Εϊμπάρ.
Το πρώτο παιχνίδι με το διπλό (0-2) 
στη Φουνλαμπράδα, είχε τελειώσει 
την περιπέτεια της εν λόγω ομάδας. 
Στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» όμως 
το club που βρίσκεται στην κορυφή 
της Segunda B’ (Γ’ Κατηγορία), πήγε να 
κάνει το τρελό. Αφού έχασε τρεις καλές 
ευκαιρίες, προηγήθηκε με τον Μιγιά 
(25’) και κρατούσε έως και τη συμπλή-
ρωση μίας ώρας. Εκεί εμφανίστηκε 
όμως για τη Ρεάλ που κατέβηκε με τα 
δευτερότριτα, ο Μπόρχα Μαγιοράλ και 
δύο με δικά του (62’, 70’) έκανε την ανα-
τροπή. Στο 90’ ο Πορτίγια ισοφάρισε 
για το 2-2 που έφερε τον τιμητικό απο-
κλεισμό για τους φιλοξενούμενους, με 
τους Μαδριλένους να βρίσκονται στην 
5η φάση του Κόπα ντελ Ρέι. Εκτός από 
τους πιτσιρικάδες που πήραν ευκαι-
ρίες, το σημαντικό για τους Μερένγκες 
ήταν οι επιστροφές των Κέιλορ Νάβας, 
Μπέιλ και Κόβατσιτς έπειτα από αρκετό 
καιρό.
Ρεάλ Μαδρίτης: Κέιλορ Νάβας, Νάτσο, 
Τεχέρο, Τεό, Χακίμι, Κόβατσιτς (83’ Σεο-
άνε), Γιορέντε, Θεμπάγιος, Ροδρίγκεθ 
(75’ Κεθάδα), Φεουγιασιέρ (62’ Μπέιλ).

Ολοκληρώθηκε το κακό για τη 
Μάλαγα
«Είναι ντροπιαστικό να μένεις εκτός από 
ομάδα μικρότερης κατηγορίας», μονο-
λογούσε ο Μίτσελ φωναχτά, που είδε τη 
Μάλαγα να ολοκηρώνει τις κακές εμφα-
νίσεις και την σύντομη πορεία της στο 
Κύπελλο, μετά το εντός 1-1 με τη Νου-
μάνθια και την ήττα 2-1 στο πρώτο παι-
χνίδι. Την ίδια στιγμή τη διοργάνωση 
αποχαιρετούσαν και οι Χιρόνα, Εϊμπάρ 
από τις ομάδες της La Liga, ενώ πέρασαν 
Λεγανές, Λεβάντε, Θέλτα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μάλαγα – Νουμάνθια 1-1 (1-2)
Λεγανές – Βαγιαδολίδ 1-0 (2-1)
Ρεάλ Μαδρίτης – Φουενλαμπράδα (2-0)
Λεβάντε – Χιρόνα 1-1 (2-0)
Θέλτα – Εμπάρ 0-0 (2-1)

Σεβίλλη – Καρταχένα (3-0)
Μπαρτσελόνα – Μούρθια (3-0)
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ελτσε (1-1)
Σοσιεδάδ – Γέιδα (1-0)
Αθλέτικ Μπιλμπάο – Φορμεντέρα (1-1)
Λας Πάλμας – Λα Κορούνια (4-1)
Αλαβές – Χετάφε (1-0)
Βιγιαρεάλ – Πονφεραντίνα (0-1)
Εσπανιόλ – Τενερίφη (0-0)
Βαλένθια – Σαραγόσα (2-0)
Μπέτις – Κάδιθ (2-1)

Μιλάει με Νταβίντ Λουίζ για Γε-
νάρη η Ρεάλ
Ο Βραζιλιάνος σέντερ μπακ έχει ανοί-
ξει επαφές για άμεση μεταγραφή, με το 
υποτιθέμενο ποσό στα 30 εκατ. ευρώ, 
αλλά με τον παίκτη να μην μπορεί να 
αγωνιστεί στο Champions League.
Η είδηση βγήκε από το γαλλικό «RMC» 
και αυτό σημαίνει ότι έχει εγκυρότητα. 
Σύμφωνα με αυτήν, η Ρεάλ έχει ανοί-
ξει την κουβέντα για να αγοράσει από 
Γενάρη τον Νταβίντ Λουίζ. Εκείνη έχει 
ανάγκη όπως φαίνεται για κεντρικό 
αμυντικό, μιας και δεν βγαίνει τελικά 
μετά την αποχώρηση του Πέπε και του-
λάχιστον για φέτος οι ρεζέρβες Νάτσο, 
Βαγιέχο δεν είναι αξιόπιστες.
Την ίδια στιγμή ο Βραζιλιάνος κεντρι-
κός αμυντικός υποφέρει από τον παρα-
γκωνισμό του Αντόνιο Κόντε. Ο Ντα-
βίντ Λουίς βρίσκεται μεταξύ πάγκου και 
εξέδρας και θα ήθελε να φύγει. Ειδικά 
από τη στιγμή που μπορεί να τον καλεί η 
Ρεάλ. Σε περίπτωση πάντως που γίνει το 
deal, υπολογίζεται στα 30 εκατ. ευρώ, 
αλλά με το μειονέκτημα ότι δεν θα μπο-
ρεί να παίξει στο Champions League, 
καθώς το έχει κάνει με τους Λονδρέ-
ζους.

Δανεικός στην Έιμπαρ ο Ορε-
γιάνα
Η μεταγραφική περίοδος μπορεί να μην 
ξεκίνησε ακόμα, αλλά πολλές ομάδες 
κάνουν ήδη τις κινήσεις τους. Έτσι, όπως 
ανακοίνωσε η Βαλένθια, ο Φαμπιάν 
Ορεγιάνα θα περάσει το δεύτερο μισό 
της σεζόν στην Έιμπαρ με τη μορφή 
δανεισμού. Οι Βάσκοι, μάλιστα, θα δια-
τηρούν και οψιόν αγοράς του 31χρονου 
Χιλιανού.

Ζορίστηκαν τα «αμούστακα» 
της Ρεάλ

Κάλιαρι και Σπαλ αποκλείστηκαν στο 
Κύπελλο από ομάδες κατώτερων 
κατηγοριών. Εύκολη πρόκριση για 
την Σαμπντόρια (4-1 την Πεσκάρα).

 

Η 
Κάλιαρι ηττήθηκε εντός έδρας από 
την Πορντενόνε, ομάδα τρίτης κα-
τηγορίας, με 2-1 και αποκλείστη-
κε από τη συνέχεια του Κυπέλλου 

στην πρώτη μεγάλη έκπληξη στο θεσμό. Οι 
φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Άνχελ 
στο 7’, αλλά η απάντηση ήρθε γρήγορα για 
τους γηπεδούχους, με τον Ντεσένα να κάνει 
το 1-1 στο 18’. Αντί, όμως, για την ανατρο-
πή η Πορντενόνε έφτασε στη μεγάλη νίκη με 
τον Μπασόλι στο 62’.
Την έκπληξη έκανε και Τσινταντέλα, που 
επιβλήθηκε με 2-0 της Σπαλ και άφησε την 
ομάδα της Serie A εκτός συνέχειας. Οι φιλο-
ξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με την πρώτη 
τους ευκαιρία στο 13’, όταν ο Κονατέ 
σκόραρε σε λάθος εστία και 
έπρεπε να φτάσουμε στο 87’ 
για να τελειώσουν τα πάντα, 
με τον Σκενέτι να κάνει το 0-2 
την ώρα που οι γηπεδούχοι 
πίεζαν για την ισοπαλία.
Τέλος, κανένα πρόβλημα δεν 
αντιμετώπισε η Σαμπντόρια, 
που απέδειξε ότι εντός έδρας 
είναι αχτύπητα, κερδίζοντας με 4-1 
την Πεσκάρα. Τα πάντα στην Γένοβα τελεί-
ωσαν από νωρίς, με τους Κοβνάτσκι (2’) 
και Ραμίρες (9’) να κάνουν το 2-0, πριν ο 
Καπράρι κάνει το 3-0 στο 31’. Οι φιλοξε-
νούμενοι μείωσαν με τον Μπενάλι στο 52’, 
αλλά μέχρι εκεί, καθώς ο Κοβνάτσκι έκανε 
το τελικό 4-1 στο 74’.

Με φόρα από το Γκούντισον Παρκ 
η Αταλάντα!
Η Ευρωπαία Αταλάντα ξεπέρασε την 
κόπωση, συνέχισε με φόρα από το Γκούντι-
σον Παρκ, επικράτησε 1-0 της Μπενεβέντο, 
αφήνοντάς τη στον πάτο της βαθμολογίας 
χωρίς βαθμό!
Η Αταλάντα εξασφάλισε με θριαμβευτικό 
τρόπο την πρόκριση στους «32» του Γιου-
ρόπα Λιγκ και στο πρωτάθλημα συνέχισε 
με τρίποντο! Εντός έδρας νίκη 1-0 επί της 
Μπενεβέντο, βρέθηκε στην 10η θέση, ενώ 
άφησε την αντίπαλό της στον πάτο της βαθ-
μολογίας χωρίς βαθμό! Κι όμως η ουραγός 
δεν ήταν κακή στο Μπέργκαμο, ανασταλτικά 
έδειξε ένα θετικό πρόσωπο, είχε τις στιγμές 
της, αλλά το γκολ του Κριστάντε (4ο σε τέσ-

σερα ματς) ήταν αυτό που έκρινε την ανα-
μέτρηση.

Γιουβέντους - Κροτόνε 3-0
Η Γιουβέντους επικράτησε εύκολα της Κρο-
τόνε 3-0, βρέθηκε στο -4 από την κορυφή 
και πάει στο Σαν Πάολο για να μειώσει 
ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Πρώτο 
γκολ για Ντε Σίλιο, ντεμπούτο για Χέβεντες. 
Η Γιουβέντους αντέδρασε στην ήττα από τη 
Σαμπντόρια, δεν άφησε περιθώρια αμφι-
σβήτησης στην Κροτόνε, επικράτησε 3-0 και 
βρέθηκε στο -4 από την κορυφή. Το σημα-
ντικότερο για τη «Μεγάλη Κυρία» είναι 
πως πήρε τα πάνω της ενόψει του ντέρμπι 
της Παρασκευής με την πρωτοπόρο Νάπολι 
στο Σαν Πάολο. Η Γιούβε βρήκε δίχτυα σε 
43ο διαδοχικό ματς στη Serie A, o Ντε Σίλιο 
πέτυχε το πρώτο γκολ στην καριέρα του, ενώ 
ο Χέβεντες έκανε θετικό ντεμπούτο. 
Οι γηπεδούχοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο 

στο α’ μέρος, κυριαρχούσαν στα τρία 
τέταρτα του γηπέδου και η κατοχή 

μπάλας έφτασε στο 83%. Η 
Κροτόνε βρέθηκε μόλις μια 
φορά στην περιοχή της Γιου-
βέντους, ωστόσο γκολ δεν 
μπήκε στο πρώτο ημίχρονο. 
Οι παίκτες του Αλέγκρι σφυ-

ροκοπούσαν, αλλά σε δυο 
περιπτώσεις ο Ματουϊντί και 

σε μια ο Μάντζουκιτς δεν μπόρε-
σαν να σκοράρουν. Παράλληλα, στη σου-
τάρα του Σάντρο ο Κορνταζ κατάφερε να 
κρατήσει το μηδέν! Ωστόσο, όλα τελεί-
ωσαν για τους φιλοξενούμενους στο 52ο 
λεπτό! Ο Μπαρτσάλι έκανε τη σέντρα και 
ο Μάντζουκιτς με υπέροχη κεφαλιά πέτυχε 
το 1-0! Η πίεση συνεχίστηκε και στο 60’ 
ήρθε η στιγμή του Ντε Σίλιο να σπάσει την... 
κατάρα! Στο 57’ πήρε θέση στο αριστερό 
άκρο και τρία λεπτά αργότερα με ωραίο 
σουτ πέτυχε το πρώτο γκολ στην καριέρα 
του! Στο 71’ ο Μπενάτια διαμόρφωσε το 
3-0 και η Γιούβε κατέβασε ρυθμό! Αλλω-
στε, ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι του Σαν 
Πάολο, εκεί που η «Μεγάλη Κυρία» θέλει 
να βάλει φρένο στην τρελή πορεία της 
Νάπολι!
Γιουβέντους: Μπουφόν, Μπαρτσάλι, Λιχ-
στάινερ (57’ Ντε Σίλιο), Μπενάτια, Χέβεντες 
(Πιάνιτς), Σάντρο, Ματουϊντί, Μαρκίσιο (77’ 
Στουράρο), Κόστα, Μάντζουκιτς, Ντιμπάλα
Κροτόνε: Κορνταζ, Πάβλοβιτς, Κετσερίνι, 
Αγιέτι, Σαμπιρίσι, Μπαρμπερις (79’ Ρομέρο), 
Ρόντεν, Ναλίνι (85’ Ναλίνι), Μαντραγκόρα, 
Μπούντιμιρ, Τόνεβ (75’ Τρότα)

Σοκ για Κάλιαρι και Σπαλ
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Σε ρυθμούς προπόνησης ο ΑΠΟΕΛ 
υποχρέωσε τον Ερμή σε βαριά ήττα με 0-4 
για τον εξ αναβολής αγώνα της πρεμιέρας και 
ανέβηκε στην 3η θέση και στους 23 βαθμούς.

Μ
έτριος ήταν ο ρυθμός του αγώνα στο ΓΣΖ 
στα πρώτα λεπτά με τον ΑΠΟΕΛ να επι-
χειρεί πρώτος να ελέγξει το ρυθμό και 
την κατοχή της μπάλας.

Η ομάδα της Λευκωσίας κράτησε τους γηπεδούχους 
μακριά από την εστία της και φλέρταρε με το γκολ στο 
9’ όταν ο Αλωνεύτης με το αδύναμο του πόδι το δεξί, 
σημάδεψε από θέση βολής το οριζόντιο δοκάρι του 
Παναγή.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο ρυθμός του παιχνιδιού ανέ-
βηκε με τον ΑΠΟΕΛ να κλείνει στο μισό του γηπέδου 
τους παίκτες του Ερμή και να επιχειρεί να διασπάσει 
την διπλή ζώνη άμυνας των Αραδιππιωτών.
Ωστόσο η κατοχή και η κυκλοφορία της μπάλας από 
τους γαλαζοκίτρινους ήταν φλύαρη και ανούσια, 
αφού δεν κατόρθωσαν να απειλήσουν ουσια-
στικά τα καρέ των φτεροπόδαρων.
Η νέα μεγάλη ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ 
καταγράφηκε στο 25’ όταν ο Αλωνεύ-
της με μπαλιά από αριστερά βρήκε το 
κεφάλι του Εμπεσίλιο με τον τελευταίο 
μέσα από την περιοχή να στέλνει την 
μπάλα ελάχιστα δίπλα από το αριστερό 
κάθετο δοκάρι.
Τον γόρδιο δεσμό έλυσε στο 39’ ο Μικαέλ 
Ποτέ μετά από εκτέλεση φάουλ του Αλω-
νεύτη, εξαργυρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την 
υπεροχή του ΑΠΟΕΛ στο πρώτο ημίχρονο.
Δύο λεπτά αργότερα ο Μερκής από κοντά δεν κατά-
φερε να νικήσει με κεφαλιά τον Παναγή και έτσι το 
σκορ έμεινε στο 0-1.
Από εκεί που έμεινε ξεκίνησε το β’ μέρος του αγώνα 
με τον ΑΠΟΕΛ να αναζητά το δεύτερο γκολ για να 
«κλειδώσει» τη νίκη και τον Ερμή να παραμένει σε 
αμυντικό ρόλο.
Στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία που δημιούργησαν οι 
φιλοξενούμενοι πέτυχαν το 0-2 στο 53’ με δυνατό 
πλασέ του Αλωνεύτη εντός περιοχής μετά από άψογη 
μεταβίβαση του Αντωνίου.
Τρία λεπτά αργότερα οι πρωταθλητές ζήτησαν πέναλτι 
για ανατροπή του Μοράις από τον Παναγή σε τετ-
α-τετ των δύο εντός περιοχής, κάτι που κακώς δεν 
δόθηκε από τον διαιτητή όπως φάνηκε από τον τηλε-
οπτικό φακό.

Πέναλτι ζήτησε και ο Ερμής στο 60’ για μαρκάρισμα 
του Καρλάο στον Τσούμου, ενώ το παιχνίδι συνεχί-
στηκε σε γοργό ρυθμό με τους δύο τεχνικούς να προ-
βαίνουν σε αλλαγές.
Ο ΑΠΟΕΛ συνέχισε τον επιθετικό του μονόλογο μέχρι 
το τέλος του αγώνα με τους Λάγο στο 88’ και Αντω-
νίου στο 89’ να ανεβάζουν τον δείκτη του σκορ στο 
0-4.

ΑΕΚ-Πάφος FC 2-0
Την 9η της νίκη στο πρωτάθλημα πέτυχε η ΑΕΚ που 
επικράτησε στη Λάρνακα με 2-0 της Πάφος FC για την 
13η αγωνιστική.
Με γοργό ρυθμό ξεκίνησε το παιχνίδι με την ΑΕΚ να 
είναι η ομάδα που επιχείρησε πρώτη να επιβάλει το 
ρυθμό της και να έχει την πρωτοβουλία των κινή-
σεων.  Από την άλλη η Πάφος FC κράτησε μακριά τους 
γηπεδούχους από τα καρέ της στο πρώτο δεκάλεπτο.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο το σκηνικό ήταν παρόμοιο, 
με την ομάδα της Λάρνακας να δυσκολεύεται να δημι-
ουργήσει τη μεγάλη ευκαιρία μπροστά από την εστία 

του Κόπριβετς και τους «κυανόλευκους» του 
Λούκα Έλσνερ να πιέζουν ψηλά τους Λαρ-

νακείς.
Καλά οργανωμένη μεσοαμυντικά 
παρουσιάστηκε η ομάδα της Πάφου 
και στα λεπτά μέχρι το ημίωρο της ανα-
μέτρησης. Οι φιλοξενούμενοι πήραν 
βήματα μπροστά στο γήπεδο και μοί-

ρασαν την συνοχή της ΑΕΚ στα δύο.
Η επιθετική ανάπτυξη της ΑΕΚ ήταν σχε-

δόν ανύπαρκτη και στο τελευταίο τέταρτο 
του πρώτου μέρους, με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες 

να οδηγηθούν στα αποδυτήρια με το 0-0.
Ανανεωμένη και φορτσάτη μπήκε η ΑΕΚ στο β’ ημί-
χρονο δημιουργώντας δύο κραυγαλέες ευκαιρίες στο 
47’ και στο 48’ με δύο σουτ του Φλοριάν τα οποία 
επέκρουσε ο Κόπριβετς εντυπωσιακά.
Οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό και δεν άφησαν τους 
Παφίτες να κάνουν το παιχνίδι τους εξαργυρώνοντας 
την υπεροχή τους με το γκολ του Φλοριάν στο 58’.
Ο Γάλλος φορ της ΑΕΚ με άψογο σουτ εκτός περιο-
χής μετά από λάθος του Γκουλόν σημείωσε το 1-0 και 
έδωσε νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. To γκολ αυτό 
έδωσε νέο αέρα και αυτοπεποίθηση στις κινήσεις 
των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, οι οποίοι έψαξαν για 
ακόμα ένα γκολ.
Στο 72’ με ένα νέο δυνατό σουτ αυτή τη φορά από 
τον Λαρένα η ΑΕΚ έφτασε στο 2-0 «κλειδώνοντας» 
τη νίκη. 

αθλητικά

ερμής-αποελ 0-4

Απλά, όμορφα και ωραία… 

Μετά από μιαν πολύ καλή εμφάνιση, η ομάδα του Σάββα Δαμιανού, 
νίκησε την ομάδα του άλλου… Σάββα, του Πουρσαϊτίδη, με 3-2.
Αναγνωριστικές εκατέρωθεν κινήσεις στα αρχικά στάδια. Στη 

συνέχεια όμως, ήταν η Αλκή που πήρε την πρωτοβουλία, κερδίζοντας σε 
αυτά τα αρχικά στάδια τις μάχες στο χώρο του κέντρου. Συντριπτικό το 
ποσοστό κατοχής υπέρ της Αλκής και ενώ είχε συμπληρωθεί το πρώτο 
τέταρτο. Πάντως, ήταν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, βάση της εικόνας στα 
πρώτα 25 του λεπτά! Η Αλκή είχε την κατοχή και πίεζε, τη στιγμή που οι 
ερυθρόλευκοι έπαιζαν με αντεπιθέσεις. Μετά το 25λεπτο, η Νέα Σαλα-
μίνα κέρδιζε… μέτρα και ποσοστό κατοχής, με αποτέλεσμα, να έχει δυο 
πολύ καλές ευκαιρίες (δοκάρι Γκράσι και κεφαλιά Καρό που απέκρουσε 
ο Πάρντο). Φυσιολογικά πλέον, το παιχνίδι γινόταν πιο ενδιαφέρον. Η 
Αλκή πήρε και πάλι την υπεροχή στα τελικά στάδια του ημιχρόνου, επι-
διώκοντας να πάρει το προβάδισμα. κάτι όμως που τελικά δεν έγινε ούσε 
στον 2λεπτο χρόνο καθυστερήσεων. Ετσι το ημίχρονο έληξε ισόπαλο 
χωρίς σκορ.
Ξεκίνημα με γκολ για την Αλκή στην επανάληψη! (Φαμπρίτσιο στο 51`). 
Αλλαγή σκηνικού πλέον στο “Αμμόχωστος” , τη στιγμή που οι γηπε-
δούχοι καλούνταν πλέον να δείξουν αντίδραση και πόσο μάλλον από τη 
στιγμή που είχαν αρχίσει καλύτερα -σε σχέση με το πρώτο- αλλά βρέ-
θηκαν πίσω στο σκορ. Η Αλκή έλεγχε για τα καλά πλέον το παιχνίδι. Στη 
μισή ώρα που απέμενε, τα πράγματα ήταν πια πολύ δύσκολα για τη Νέα 
Σαλαμίνα, καθώς το 2-0, έδινε τεράστιο ψυχολογικό προβάδισμα στην 
ομάδα του Δαμιανού. Πέραν της ψυχολογίας και το χρονόμετρο… προ-
στέθηκε στους συμμάχους της Αλκής μιας και το παιχνίδι έφθασε στο 
75` με το προβάδισμα δυο τερμάτων να παραμένει. Το χρονόμετρο δεί-
χνει το 82` και τα χρονικά περιθώρια στενεύουν επικίνδυνα για τη Νέα 
Σαλαμίνα… Μέχρι που ο Σεμέδο σημείωσε το 0-3 στο 87` και κάπου εκεί 
τελείωσαν όλα… Όλα; Ότι δεν κατάφεραν οι γηπεδούχοι στα προηγού-
μενα σημεία του αγώνα, το… έκαναν στο τέλος, αλλά ήταν αργά! Παρά τα 
δυο γκολ που σημείωσαν με τους Κυπριανού (90`) και Καρό (93`). 

νέα σαλαμίνα-αλκή 2-3
Σπουδαία νίκη της «Αθάνατης»
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Το τρένο «σφύριξε» και στη 
Βαλένθια

Ο Ολυμπιακός παρά τις πολλές απουσίες πέτυχε την 4η εκτός έδρας νίκη του αφού επικράτησε 
της Βαλένθια με 64-72 και παρέμεινε στην κορυφή της Euroleague. Συγκλονιστικός 
Παπανικολάου (13π., 6ρ., 4ασ., 5λ.), double double  Πρίντεζης (12π., 14ρ.).

Ο 
Ολυμπιακός πανηγύρισε μετά το Τελ 
Αβίβ, την Κωνσταντινούπολη και το 
Μιλάνο, πανηγύρισε και στη Βαλέν-
θια! Οι Πειραιώτες παρά τις απου-

σίες βασικών παικτών (Σπανούλης, Μάντζα-
ρης, Αγραβάνης, Τιλί) επικράτησε των Ισπα-
νών με 64-72. Ο Κώστας Παπανικολάου ήταν 
παντού στο παρκέ (13π., 7ρ., 4ασ., 5λ. και κα-
λή άμυνα), ο Γιώργος Πρίντεζης τελείωσε με 
double double (12π., 14ρ.) και κρίσιμα καλά-
θια πέτυχε ο Γιάνις Στρέλνιεκς.
Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκ ίνησαν ε ν τυπωσ ι-
ακά και χάρη στην εκπληκτικούς άμυνα 
(Παπαν ικολάου πάνω σ τον Γκριν), 
αλλά και σ τον επιθε τ ικό οίσ τρο 
των Χόλις Τόμπσον και Γιώργου 
Πρίντεζη, προηγήθηκαν με 2-11 
(4’). Η Βαλένθια αντέδρασε και 
σκοράροντας πολλούς πόντους 
μετά από επιθετ ικά ριμπάουντ 
με ίωσε σε 11-13 (7 ΄ ),  Η ε ίσο -
δος όμως του Βασίλη Τολιόπου-
λου έφερε άριστη οργάνωση και 5 
πόντους από τον νεαρό γκαρντ (13-20, 
10’).
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν την δεύτερη περί-
οδο με 2/2 τρίποντα πλησιάζοντας στο σκορ 
(19-20, 21’), όμως ο Ιωάννης Παπαπέτρου με 
άριστο διάβασμα στην επίθεση φρόντισε να 
πασάρει σωστά και έ τσ ι με 5 σερί πόν τους 
του Κώστα Παπανικολάου η διαφορά πήγε στο 
+13 (19-32, 17’). Ο Έρικ Γκριν βρήκε ελάχι-
στο χώρο πίσω από τα 6.75 και τον εκμεταλ-
λεύτηκε δύο συνεχόμενες φορές (25-32, 18’), 
αλλά δε σταμάτησε εκεί. Έχοντας βρει ρυθμό 
σκόραρε 11 συνεχόμενους πόντους και μόνος 
του έκανε το 30-35 (20’).
Στην τρίτη περίοδο οι δύο ομάδες ήταν ιδιαί-
τερα άστοχες και λόγω καλής άμυνας και λόγω 
κακών επιλογών κι έτσι η διαφορά παρέμενε 
σ τους 5 πόντους υπέρ του Ολυμπιακού (38-
43, 26’) μέχρι που οι καλές συνεργασίες στην 
επίθεση έφεραν σκορ και έτσι η διαφορά πήγε 
και στο +11 (43-54, 30’).
Παρά τους 5 συνεχόμενους πόντους του Γκριν 
(26π.), οι Πειραιώτες ε ίχαν την εμπειρία να 
διατηρήσουν τον έ λεγ χο του ρυθμού και 
φυσικά του σκορ (50-61, 33΄). Οι γηπεδούχοι 

δεν είχαν διάθεση να τα παρατήσουν όμως και 
βρίσκοντας εύκολους πόντους από αιφνιδια-
σμό ξαναμπήκε στη διεκδίκηση της νίκης (58-
63, 36’). Ο Ολυμπιακός είχε «καθαρό» μυαλό 
όμως και με τον Γιάνις Στρέλνιεκς να σκοράρει 
5 σερί πόντους η διαφορά πήγε σε ασφαλές 
επίπεδο (58-68, 38’) και δεν ανησύχησαν στη 
συνέχεια.  
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Οι ν ικητές ήταν καλύτεροι σε 
τρίποντα (37.5%-47.5%), ριμπάουντ (22-39), 
ασίστ (13-17) και έκανε μόλις 12 λάθη. Σημα-
ντικότερα όλων, έπαιξαν καταπληκτική άμυνα.

ΕΚ ΑΝΑΝ ΤΗ Δ Ι ΑΦΟΡΑ:  Ο Κώσ τας 
Παπαν ικολάου σε 31:44 ε ίχε 13 

πόν τους (1/1δ., 3/4τρ., 2 /3β.), 6 
ριμπάουντ, 4 ασίστ και 5 λάθη.
Ο Γιώργος Πρίν τ εζης (27:40) 
είχε 12 πόντους κι έκανε ρεκόρ 
καριέρας στα ριμπάουντ με 14.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: 

Ο Άαρον Ντόρνεκαμπ σε 24’ 
είχε 4 πόντους με 1/5 σουτ.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Με το σκορ στο 
58-63, ο Στρέλνιεκς βρήκε τρίποντο 

και δίποντο στέλνοντας τη διαφορά στους 
10 πόντους.
ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Στο πρώτο ημίχρονο ο 
Βασίλης Τολιόπουλος και στο τελευταίο πεντά-
λεπτο ο Γιάνις Στρέλνιεκς.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Βαλένθια τα περίμενε όλα μόνο 
από τους Γκριν και Πλάις. Ο Ολυμπιακός τίποτα 
απολύτως.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το άλεϊ ουπ κάρφωμα 
του Νίκολα Μιλουτίνοφ ύστερα από την πάσα 
του Μπράιαν Ρόμπερτς νωρίς στο παιχνίδι.
Τα δεκάλεπτα: 13-20, 30-35, 45-54, 64-72

Ρεκόρ στα ριμπάουντ ο Πρίντεζης!
Ο Γιώργος Πρίντεζης «έσπασε» το ρεκόρ του 
που κρατούσε εδώ και δύο χρόνια στα ριμπά-
ουντ.
Ο υπαρχηγός του Ολυμπιακού, πέρα από τους 
12 πόντους που πέτυχε κόντρα σ την Βαλέν-
θια, μάζεψε και 14 ριμπάουντ, κάνοντας ρεκόρ 
καριέρας.
Ο Πρίντεζης είχε πάρει 12 ριμπάουντ ενάντια 
στην Εφές, πριν από δύο χρόνια, και συγκεκρι-
μένα στις 26/3/15.

ελλάδα - ισραήλ 82-61
Εθνική Ελλάδας... υπεράνω 
ονομάτων!

Η 
Εθνική ομάδα ολοκλή-
ρωσε με τον καλύτε-
ρο τρόπο τις υποχρε-
ώσεις της στα πρώτα 

«παράθυρα» της FIBA, αυτή τη 
φορά με το εμφατικό +21 απέ-
ναντι στο Ισραήλ, διπλασιάζο-
ντας τις νίκες της στον 8ο όμιλο. 
Το αντιπροσωπευτικό συγκρό-
τημα ενισχύθηκε με τους Καλά-
θη, Αντετοκούνμπο, Βουγιούκα 
σε σχέση με τον αγώνα με τη Με-
γάλη Βρετανία κι έφτασε στην ά-
νετη νίκη, ανεβάζοντας κατακό-
ρυφα την απόδοση στο δεύτερο 
ημίχρονο.  
Η Ελλάδα απάντησε στο αρχικό 
0-4 του Ισραήλ με σερί 6-0 
ωστόσο η ομάδα του Όντετ 
Κάτας προηγήθηκε με +6 λίγο 
πριν από το φινάλε της πρώτης 
περιόδου (10-16, 8’53») με 1/2 
βολές του Τζέικ Κοέν, το τρίπο-
ντο του Ταμίρ Μπλατ και το λέι-
απ του Μπεν Τσιμόλ. Ο Ντούσαν 
Σάκοτα σκόραρε πίσω από τα 
6μ.75 για το 15-18 με το οποίο 
ολοκληρώθηκε η πρώτη περίο-
δος στα «Δυο Αοράκια» για την 
ελληνική ομάδα που δεν βρήκε 
ρυθμό στην επίθεση και είχε 
πρόβλημα στα ριμπάουντ όμως 
δεν επέτρεψε στους Ισραηλινούς 
να ξεφύγουν στο σκορ.
Ο Ίαν Βουγιούκας ισοφάρισε 
αρχικώς σε 18-18 ενώ ο Γιαννού-
λης Λαρεντζάκης έδωσε το προ-
βάδισμα στην Ελλάδα για πρώτη 
φορά έπειτα από τα πρώτα λεπτά 
του ματς (20-18, 11’27»). Οι δυο 
ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, 
τα back2back τρίποντα του Αθη-
ναίου διαμόρφωσαν το 28-25 
στο 15’10», ο Ντόουσον μείωσε 
σε 31-30 ωστόσο η ελληνική 
ομάδα έκανε σερί 6-0 (37-30) 
και πήγε στα αποδυτήρια με το 
υπέρ της 37-32, παρά το γεγονός 
ότι το Ισραήλ κυριάρχησε κατά 
κράτος στα ριμπάουντ (10-21).
Παρεμπιπτόντως, το +5 θα μπο-
ρούσε να είναι μεγαλύτερο αν 
η Εθνική εκμεταλλευόταν τα 
18 λάθη των φιλοξενούμενων 
στο πρώτο ημιχρόνο... Η τρίτη 

περίοδος άρχισε με σερί 6-0 
για την Εθνική (43-32), οι πέντε 
σερί πόντοι του Γιαννόπουλου 
έκαναν το 53-42 (26’16») ενώ 
τα alley-oop καρφώματα του 
Θανάση Αντετοκούνμπο ξεσή-
κωσαν τον κόσμο για την Ελλάδα 
που διατηρούσε σταθερά διψή-
φια διαφορά. Το νέο κάρφωμα 
του Θανάση έκανε το 72-53 για 
την ελληνική ομάδα που διπλα-
σίασε τις νίκες της στην προκρι-
ματική φάση του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου 2019, επικρατώντας 
με 82-61. 
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Εθνική ομάδα 
βρήκε ρυθμό στην επίθεση 
στο δεύτερο ημίχρονο, πήρε 
πόντους πίσω από τα 6μ.75 και 
υποχρέωσε τους Ισραηλινούς σε 
26 λάθη.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Χάρης 
Γιαννόπουλος... ξεκλείδωσε την 
άμυνα των Ισραηλινών με 3/4 
τρίποντα ενώ ηγήθηκε επιθετικά 
της Εθνικής με 13 πόντους. Από 
‘κει και πέρα, ο Θανάσης Αντε-
τοκούνμπο είχε 9 πόντους στα 
10:11 που έμεινε στο παρκέ και 
ο Νικ Καλάθης άγγιξε το double-
double με 11 πόντους και 8 
ασίστ.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Δημήτρης 
Μαυροειδής ολοκλήρωσε το 
ματς με 10 πόντους, 6 ριμπάουντ 
και 1 κόψιμο σε 19:25.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: 
Ο Μπεν Τσιμόλ του Ισραήλ είχε 
2/5 σουτ εντός πεδιάς και 6 λάθη 
σε 18:19.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Το... εκρη-
κτικό ξεκίνημα της Εθνικής στο 
τρίτο δεκάλεπτο. Η Ελλάδα δημι-
ούργησε διψήφια διαφορά την 
οποία διατήρησε ως το φινάλε.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Καρφώνει 
και ταπώνει ο Θανάσης!
Τα δεκάλεπτα: 15-18, 37-32, 
59-47, 82-61.

Κατάταξη
Ελλάδα 2-0
Ισραήλ 1-1
Εσθονία 1-1
Μεγάλη Βρετανία 0-2
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