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επικαιρότητα

H «Ιστορική σύγκρουση» Παυλόπουλου-Ερντογάν

Μ
έσα στο Προεδρικό Μέγαρο και σε live σύνδεση με τα 
ελληνικά κανάλια ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντόγαν επιχειρημα-
τολόγησε επί ώρα γιατί πρέπει να αναθεωρηθεί η Συν-
θήκη της Λωζάνης, γιατί η μειονότητα στη Δυτική Θρά-

κη πρέπει να λέγεται τουρκική και όχι μουσουλμανική, ενώ έθεσε και 
θέμα Αιγαίου λέγοντας ότι «στόχος μας να βρεθεί μια βιώσιμη λύση 
στην Κύπρο το ίδιο και στο Αιγαίο»! Μεταξύ Ερντογάν και Προκόπη 
Παυλόπουλου εξελίχθηκε ένα ντιμπέιτ καθώς δεν περιορίστηκαν σε 
μία απλή δήλωση on camera, αλλά επανήλθαν και οι δύο με δηλώσεις 
με τον Τούρκο πρόεδρο μάλιστα να θέλει να έχει τον τελευταίο λόγο.
Η αρχή έγινε με τον κ. Παυλόπουλο, ο οποίος έθεσε το θέμα της ανα-
θεώρησης της Συνθήκης της Λωζάνης που είχε αναφέρει ο Ερντογάν 
στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ. Κατά τις δηλώσεις τους στην κάμερα, 
ο κ. Παυλόπουλος χαρακτήρισε ιστορική την επίσκεψη Ερντογάν και 
είπε ότι η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας: «Είμα-
στε εδώ εμείς οι Ελληνες για να σφίξουμε το χέρι και να δημιουργή-
σουμε γέφυρες φιλίας και όχι διχασμό και να γίνουμε η πόρτα για την 
είσοδο της Τουρκίας στην ΕΕ».  Στη συνέχεια ζήτησε τον πλήρη σεβα-
σμό του διεθνούς δικαίου και αναφερόμενος στη Συνθήκη της Λωζά-
νης είπε: «Η βάση που θεμελίωσε τη φιλία μας ήταν η συνθήκη της 
Λωζάνης. Για μας αυτή η συνθήκη είναι αδιαπραγμάτευτη, δεν χρειά-
ζεται ούτε αναθεώρηση, ούτε επικαιροποίηση, καλύπτει πλήρως τα 
ζητήματα». Και συνέχισε ο κ. Παυλόπουλος: «Τα ίδια που είπα για το 
μέλλον της Τουρκίας ισχύουν και για τις υπόλοιπες χώρες, πχ FYROM, 
Αλβανία αλλά και εκεί υπάρχουν προϋποθέσεις. Ονόματα που προ-
σβάλλουν την ιστορία που αποπνέουν αλυτρωτισμό δεν είναι απο-
δεκτά από το διεθνές δίκαιο. Οι χώρες επίσης που θέλουν να γίνουν 
μέλη της ΕΕ πρέπει να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο Κυπρι-
ακό ξέρετε πώς εμείς οι Ελληνες θέλουμε λύση δίκαιη και βιώσιμη. 
Ομως η λύση οφείλει να σέβεται την κυριαρχία του κράτους μέλους 
της ΕΕ και τι σημαίνει αυτό είναι γνωστό. Εδώ είμαστε όλοι μαζί για να 
φτάσουμε σε λύση». Πρόσθεσε τέλος ότι «είναι ανάγκη για τις σχέσεις 
μας να υπάρξει ειλικρινής εφαρμογή της συνθήκης ΕΕ-Τουρκίας για το 
θέμα των προσφύγων. Εφαρμόζοντας αυτή τη συνθήκη αφού έλαχε 
στους δύο λαούς να έχουν τις επιπτώσεις από έναν πόλεμο που δεν 
επιδιώξαμε θα αποδείξουμε τα ιδεώδη που τα διαπνέουν, της δικαιο-
σύνης και του ανθρωπισμού».
Τι ακολούθησε μετά; Οι δηλώσεις Ερντογάν, ο οποίος επιχειρηματο-
λόγησε επί ώρα γιατί πρέπει να αναθεωρηθεί η ιστορική συνθήκη.
Ο κ. Ερντογάν είπε ότι όπως ο ομόλογός του μίλησε ξεκάθαρα το ίδιο 
θα έκανε και ο ίδιος: «Για τη Συνθήκη της Λωζάνης υπάρχουν εκκρε-
μότητες που δεν κατανοούνται σωστά. Αυτή είναι μία συμφωνία που 
υπογράφτηκε πριν 94 χρόνια και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, υπήρ-
ξαν 11 χώρες που εμπλέκονται. Στη Συνθήκη υπάρχει ακόμα και η 
Ιαπωνία! Μιλάμε για μία συμφωνία με όλες αυτές τις χώρες. Μέσα 
στο διάστημα των 94 ετών ξαναοικοδομείται ο πλανήτης. Αλλαξαν 

πολλά και εμφανίστηκαν νέα θέματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 
στο διάστημα αυτό. Πχ στη Συνθήκη χαρακτηρίζεται μουσουλμανική 
η μειονότητα στην Ελλάδα, είναι σωστό, αλλά στο Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο υπάρχει αναφορά στη λέξη τουρκική μειονότητα. Μπορούμε 
να απαντήσουμε στο ερώτημα αν οι μουσουλμάνοι στη Δ. Θράκη 
μπορούν να ζήσουν τη θρησκεία τους βάσει της Συνθήκης της Λωζά-
νης; Υπάρχουν προσπάθειες για να διορίζεται ο αρχιμουφτής από 
άτομα που διορίζει το κράτος. Στην Τουρκία ο Πατριάρχης δεν είναι 
διορισμένος. Ο πατριάρχης εκλέγεται από την Αγία Σύνοδο. Στη Δ. 
Θράκη όμως εξακολουθούν να μη μπορούν οι ιμάμηδες να εκλέγουν 
τον αρχιμουφτή τους. Πώς λοιπόν είναι σε ισχύ η Συνθήκη της Λωζά-
νης; Αρα δεν εφαρμόζετε τη Συνθήκη της Λωζάνης. Στην Τουρκία δεν 
υπάρχουν διακρίσεις στους χώρους προσευχής, αλλά στη Δυτική 
Θράκη δεν μπορούν ούτε να πουν τη λέξη τουρκική. Δεν μπορούν 
να γράψουν τη λέξη τουρκική στην πινακίδα ενός σχολείου. Πρέπει 
να ξεπεράσουμε αυτά τα θέματα. Αυτό εννοώ με την επικαιροποίηση 
της Συνθήκης της Λωζάνης. Υπάρχουν όμως και στρατιωτικά θέματα. 
Οταν αποχωρήσατε από το ΝΑΤΟ εμείς σας στηρίξαμε για να ξαναγί-
νετε μέλος. Για το Κυπριακό, εσείς δεν είχατε πάρει μέρος στις συνο-

μιλίες, αλλά εγώ είχα πάρει. Στόχος μας να βρεθεί μια βιώσιμη λύση 
στην Κύπρο το ίδιο και στο Αιγαίο. Υπάρχουν διάφορα θέματα που 
υπάρχουν στην συνθήκη της Λωζάνης, έχουν αλλάξει πάρα πολλά 
πράγματα τόσα χρόνια που έχουν περάσει. Αν εξετάσουμε όλα αυτά 
τα θέματα θα δούμε ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα. Και το 
θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων των δικών μας ανθρώπων 
στη Θράκη είναι ένα πρώτης προτεραιότητας θέμα».
Και ενώ τυπικά, ο on camera χαιρετισμός θα έληγε εκεί, ο κ. Παυλό-
πουλος ζήτησε να κάνει παρέμβαση μετά το τέλος της δήλωσης του 
κ. Ερντογάν για να πει τα εξής: «Σας θυμίζω ότι δεν είμαι εκτελεστι-
κός πρόεδρος όπως εσείς, έχω απάντηση για όσα είπατε, αλλά θα τα 
πείτε με την κυβέρνηση. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να στη-
ρίξουμε μία ειλικρινή φιλία. Εχω μία μόνο παρατήρηση για την επι-
καιροποίηση της Συνθήκης της Λωζάνης που αναφέρατε. Οι συνθή-
κες δεν χρειάζονται αναθεώρηση, οι μέθοδοι ερμηνείας του δικαίου 
είναι εκείνες που προσαρμόζουν τη Συνθήκη στα εκάστοτε δεδομένα. 
Αυτό λέγεται ερμηνεία. Ας αποφεύγαμε ορισμένους όρους που δεν 
ταιριάζουν νομικά, για να αποφεύγονται παρεξηγήσεις. Συγχωρέστε 
μου την παρέμβαση».
Το ντιμπέιτ συνεχίστηκε καθώς και ο κ. Ερντογάν θέλησε να έχει τον 
τελευταίο λόγο: «Εγώ δεν είμαι καθηγητής αλλά ξέρω πολύ καλά το 
Δίκαιο. Στο Δίκαιο της πολιτικής υπάρχει όρος για επικαιροποίηση των 
Συνθηκών, αρκεί να υπάρχει συμφωνία των χωρών. Υπάρχουν τέτοια 
παραδείγματα από τον κόσμο. Εγώ αναφέρθηκα σε αυτά τα θέματα 
επειδή τα θέσατε εσείς. Αν δεν κάνατε αναφορά εγώ αυτά θα τα συζη-
τούσα με Τσίπρα, όπως και να συμβαίνει τα συζητήσαμε».
Κλείνοντας την πρώτη τοποθέτησή του ο Τούρκος πρόεδρος επα-
νήλθε στο θέμα της Συνθήκης της Λωζάνης λέγοντας «ότι υπάρχουν 
διάφορα θέματα, δεν είναι εύκολο έχουν περάσει 94 χρόνια, έχουν 
αλλάξει πάρα πολά στο διάστημα αυτό. Αν εξετάσουμε όλα τα θέματα 
αυτό πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές θα δεχθούν ότι πρέπει να αλλά-
ξουμε ορισμένα πράγματα». Χαρακτήρισε, για μία ακόμη φορά «το 
θέμα της προστασίας των ομογενών μας στη δυτική Θράκη ως ύψι-
στης προτεραιότητας για εμάς». Αναφερόμενος στην επίσκεψή του 
στη Θράκη είπε ότι «επιθύμησα να πραγματοποιήσω μια επίσκεψη 
στη Δυτική Θράκη δυστυχώς όμως κάποιοι ενοχλούνται και προκα-
λούν προβοκάτσια για την επίσκεψη αυτή. Αναρτήθηκαν διάφορες 
αφίσες, γράφτηκαν συνθήματα, βέβαια σε κάθε κοινωνία υπάρχουν 
και τα συν και τα πλην, αλλά πρέπει να μην ξεχάσουμε ότι ένας Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας επέδειξε το θάρρος να κάνει αυτή την επί-
σκεψη μετά από 65 χρόνια και αυτά τα στοιχεία πρέπει να τεθούν υπό 
έλεγχο». «Η δική μου επιθυμία ήταν η επίσκεψη αυτή να έχει θετικά 
αποτελέσματα. Εμείς να μην ασχοληθούμε με το κενό μέρος του ποτη-
ριού, πρέπει να κοιτάξουμε στο γεμάτο μέρος του ποτηριού και να ενι-
σχύσουμε τις διμερείς σχέσεις. Πιστεύω ότι με την επίσκεψη αυτή να 
κοιτάξουμε μπροστά» ολοκλήρωσε ο κ. Ερντογάν.

«Η μειονότητα σ τη Δ. Θράκη 

είναι τουρκική» είπε ο Ερντογάν 

μιλώντας για προβοκάτσια στην 

περιοχή - Ο Πρ. Παυλόπουλος είπε 

ότι η Συνθήκη της Λωζάνης είναι 

αδιαπραγμάτευτη
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Σ
ε μια ακόμη δημοσκόπηση φαίνεται να 
παγιώνεται η διαφορά μεταξύ ΝΔ – ΣΥ-
ΡΙΖΑ σε ξεκάθαρα διψήφια ποσοστά. Συ-
γκεκριμένα σε έρευνα της κοινής γνώμης 

σε δείγμα 1.010 νοικοκυριών που διενεργήθηκε 
από 28 Νοεμβρίου έως και τις 4 Δεκέμβρη από 
την εταιρεία Opinion Poll, η ΝΔ παρουσιάζεται 
να λαμβάνει 29,02% έναντι 16,16% που παίρνει 
ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθεί η ενισχυμένη κεντροαρι-
στερά με το Κίνημα Αλλαγής να παίρνει 8,88%, 
ενώ το ΚΚΕ για πρώτη φορά μετά από χρόνια 
περνά τη Χρυσή Αυγή με 6,04% έναντι 4,38%. Η 
Ένωση Κεντρώων μένει εκτός Βουλής με 2,28%, 
οι ΑΝΕΛ είναι στο 1,01% και ακολουθεί η Πλεύ-
ση Ελευθερίας με 1,02% και η ΛΑΕ με 0,68%.
Στο δείγμα χωρίς αναγωγή η ΝΔ λαμβάνει 
24,5% με τον ΣΥΡΙΖΑ να μένει πολύ χαμηλά στο 
13,64%, το Κίνημα Αλλαγής 7,5%, το ΚΚΕ 5,10% 
και η Χρυσή Αυγή 3,70%.

Όπως τονίζει ο υπεύθυνος ερευνών της Opinion 
Poll κ. Ζαχαρίας Ζούπης «τα αποτελέσματα της 
τριετίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αντι-
μετωπίζονται αρνητικά με τρόπο συντριπτικό 
αφού το 74.63% θεωρεί ότι σ’ αυτήν την περί-
οδο τα πράγματα πήγαν χειρότερα για την χώρα 
και μόνο το 19.88% ότι πήγαν καλύτερα. 
Είναι  σημαντικό εύρημα, ότι και το 45.5% των 
ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ τον Σεπτϋμβριο του 
2015 έχουν την ίδια άποψη!
Η απαισιοδοξία για το μέλλον κυριαρχεί καθώς 
το 81.65% δηλώνουν λίγο ή  καθόλου αισιόδο-
ξοι για τη πορεία της χώρας στο μέλλον απέ-
ναντι σε ένα 15.53% που δηλώνουν πολύ και 
αρκετά αισιόδοξοι. Το εύρημα αποκτά ξεχωρι-
στή σημασία αφού εμφανίζεται σε μια περίοδο 
που η κυβέρνηση προσπαθεί συστηματικά να 
οικοδομήσει ένα κλίμα αισιοδοξίας για έξοδο 
από το Μνημόνιο». 

επικαιρότητα

Δημοσκόπηση: 12,86% μπροστά 
η ΝΔ - Απαισιόδοξο το 81,65%Στοιχεία - σοκ: 582.000 

εργαζόμενοι ζουν με μισθό 
407 ευρώ!

Ο μέσος μισθός για την πλήρη απασχόληση εμφανίζεται οριακά αυξημένος 
στα 1199,35 ευρώ

Σ
τα 407,15 ευρώ κυμαίνεται ο μηνι-
αίος μισθός για 582.041 εργαζόμε-
νους με μερική απασχόληση σύμ-
φωνα με τα στοιχεία των ίδιων των 

επιχειρήσεων, όπως δηλώθηκαν στις Ανα-
λυτικές Περιοδικές Δηλώσεις του ΕΦΚΑ το 
Μάρτιο του 2017. Ο μέσος μισθός για την 
πλήρη απασχόληση εμφανίζεται οριακά αυ-
ξημένος στα 1199,35 ευρώ.
Ειδικότερα ο αριθμός των ασφαλισμένων οι 
οποίοι έχουν δηλωθεί στις Α.Π.Δ. ανέρχεται 
σε 1.840.099, εκ των οποίων 1.807.681 σε 
κοινές επιχειρήσεις και 32.418 σε οικοδομο-
τεχνικά έργα.
Ωστόσο δεν είναι δυνατόν να εξαχθεί 
συμπέρασμα για την εκτόξευση της μερικής 
απασχόλησης έναντι της πλήρους καθώς 
μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ στον αριθμό 
των απασχολούμενων προστίθενται οι 
δημόσιοι υπάλληλοι καθώς και τα μπλοκά-
κια με δύο εργοδότες. 
• ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟ-
ΛΗΣΗΣ
Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απα-
σχόληση είναι 21,38 ημέρες, στους ασφαλι-
σμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,49 και 
στους ασφαλισμένους 
στα οικοδομοτεχνικά 
έργα 14,41.
Στο σύνολο των κοινών 
επιχειρήσεων, σε ασφα-
λισμένους με πλήρη 
απασχόληση, το μέσο 
ημερομίσθιο ανέρχεται 
σε 51,06€ και ο μέσος 
μισθός σε 1.119,35€, 
αντίστοιχα στη μερική 
απασχόληση ανέρχονται σε 24,04€ και 
407,15€. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το 
μέσο ημερομίσθιο είναι 42,22€ και ο μέσος 
μισθός 608,39€. Επισημαίνεται ότι στις κοι-
νές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το 
μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για 
τις ασφαλιστέες ημέρες, ενώ στα οικοδο-
μοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθεί-
σες ημέρες.
Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα 
μισθωτούς, το μέσο ημερομίσθιο πλήρους 
απασχόλησης ανέρχεται στο 63,31% του 
μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε 

επιχειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, 
ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται σε 60,01%.
Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις 
κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση 
αντιπροσωπεύει το 86,51% του αντίστοιχου 
ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική 
απασχόληση το 95,78%.
• ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 
2017 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοι-
νές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4,58%, 
στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 
2,48% και στο σύνολο των επιχειρήσεων 
αυξήθηκε κατά 4,55%.
Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων 
αυξήθηκε κατά 5,06%. Η μέση απασχόληση 
στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 
2,43%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξή-
θηκε κατά 7,70% και στο σύνολο των επιχει-
ρήσεων αυξήθηκε κατά 2,54%.
To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρή-
σεις μειώθηκε κατά 1,00% και στα οικοδο-
μοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,66%.
Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις 
αυξήθηκε κατά 1,41% και στα οικοδομοτε-
χνικά έργα αυξήθηκε κατά 9,49%.

• ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣ-
ΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι άνδρες αντιπροσωπεύ-
ουν το 54,08% των ασφαλι-
σμένων στο σύνολο των επι-
χειρήσεων και το 53,28% στις 
κοινές επιχειρήσεις. Στους 
εργαζόμενους με πλήρη απα-
σχόληση στις κοινές επιχει-
ρήσεις οι άνδρες αντιπροσω-

πεύουν το 57,23%, ενώ με μερική απασχό-
ληση το 44,80%.
Στο σύνολο των επιχειρήσεων 22,37% 
των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 
53,91% έως 39 ετών. Επίσης, 72,80% του 
συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλι-
κίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρή-
σεις 72,90% και στα οικοδομοτεχνικά έργα 
είναι 66,97%. Τέλος, στο σύνολο των επιχει-
ρήσεων, 17,31% των ασφαλισμένων είναι 
50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 
17,09% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 
29,96%. 
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«Η ανέκκλητη πίστωση δεν κατετέθη ποτέ. Και αντί το υπουργείο να αρχίσει να αναρωτιέται για την 
φερεγγυότητα εκείνου με τον οποίο υπέγραψε, συνέχισε να του την ζητά. Οκτώ φορές!» ανέφερε ο 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΔΗΣΥ

«
Η ανέκκλητη πίστωση δεν κα-
τετέθη ποτέ. Και αντί το υπουρ-
γείο να αρχίσει να αναρωτιέται 
για την φερεγγυότητα εκείνου 

με τον οποίο υπέγραψε, συνέχισε να 
του την ζητά. Οκτώ φορές!» ανέφερε ο 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΔΗ-
ΣΥ - Δείτε τα έγγραφα
Στην κατάθεση νέων «καυτών» εγγρά-
φων για την υπόθεση πώλησης βλημά-
των στην Σαουδική Αραβία προχώρησε 
ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος στη Βουλή.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της 
Δημοκρατικής Συμπαράταξης ενημέ-
ρωσε την εθνική αντιπροσωπεία για 
επίσημα στοιχεία, που φέρουν την ηγε-
σία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
να επιμένει με εμμονή να προχωρή-
σει η συμφωνία μόνο με τον ενδιάμεσο 
Βασίλη Παπαδόπουλο.
«Η ανέκκλητη πίστωση δεν κατετέθη 
ποτέ. Και αντί το υπουργείο να αρχίσει 
να αναρωτιέται για την φερεγγυότητα 
εκείνου με τον οποίο υπέγραψε, συνέ-
χισε να του την ζητά. Οκτώ φορές!» 
αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Λοβέρδος.
Και συνεχίζει «Με κορυφαία στιγμή 
την 30ή Αυγούστου, που ζητά απεγνω-
σμένα, θα έλεγε κανείς, αυτή τη δια-
σφάλιση ξανά από τον Παπαδόπουλο, 
έχοντας όμως διώξει μια μέρα πριν 
τους αυθεντικούς εκπροσώπους του 
Βασιλείου και μαζί με αυτούς το ζεστό 
χρήμα που διέθεταν για να αγοράσουν. 
Ο κ. Καμμένος δεν ήθελε τα λεφτά των 
Σαουδαράβων και παρακαλούσε 2,5 
μήνες μετά τον Παπαδόπουλο για την 
ανέκκλητη πίστωση».
Αναλυτικά, πριν καταθέσει τα έγγραφα, 
ο κ. Λοβέρδος είπε:
«Είναι υποχρέωσή μου απέναντι στους 
πολίτες να αποκαλύψω στο βαθμό που 
μπορώ το μέγεθος και τις διαστάσεις 
της υπόθεσης της πώλησης των πυρο-
μαχικών στην Σαουδική Αραβία  και 
αυτή την υποχρέωση θα την τηρήσω 

εις το ακέραιο.
Η εμμονή του υπουργού Εθνικής Άμυ-
νας στην συμμετοχή του μεσάζοντα 
Παπαδόπουλου στην πώληση των 
πυρομαχικών είναι κάτι παραπάνω από 
εντυπωσιακή.
Χωρίς τον Παπαδόπουλο ο κ. Καμμένος 
δεν ήταν διατεθειμένος να πουλήσει.
Καταθέτω σήμερα έγγραφα που απο-
δεικνύουν ότι το Υπουργείο ζήτησε 
από τον Παπαδόπουλο ούτε μία ούτε 
δύο ούτε τρεις αλλά οκτώ φορές την 
κατάθεση Ανέκκλητης Ενέγγυας Πίστω-
σης.
Ήταν όρος της συμφωνίας που υπέγρα-
ψαν στις 13.6.2017 ότι εντός δέκα ημε-
ρών ο Παπαδόπουλος θα την κατέθετε 
προκειμένου να διασφαλιστεί το ελλη-
νικό Δημόσιο και να μην χάσει τα χρή-
ματά του.
Η ανέκκλητη πίστωση δεν κατετέθη 
ποτέ. Και αντί το Υπουργείο να αρχίσει 
να αναρωτιέται για την φερεγγυότητα 

εκείνου με τον οποίο υπέγραψε συνέ-
χισε να του την ζητά.
Οκτώ φορές!
Με κορυφαία στιγμή την 30ή Αυγού-
στου που ζητά απεγνωσμένα, θα έλεγε 
κανείς, αυτή την διασφάλιση ξανά από 
τον Παπαδόπουλο, έχοντας όμως διώ-
ξει μια μέρα πριν τους αυθεντικούς 
εκπροσώπους του Βασιλείου και μαζί 
με αυτούς το ζεστό χρήμα που διέθεταν 
για να αγοράσουν.
Ο κ. Καμμένος δεν ήθελε τα λεφτά των 

Σαουδαράβων και παρακαλούσε δυό-
μιση μήνες μετά τον Παπαδόπουλο για 
την ανέκκλητη πίστωση.
Και το ερώτημα που τίθεται είναι 
«γιατί»;
Ο κ. Καμμένος οφείλει να δώσει εξη-
γήσεις γιατί επεδίωκε διακαώς την 
εμπλοκή του μεσάζοντα Παπαδόπου-
λου». 

Παραδέχεται ο Παπαδόπουλος 
ότι είναι μεσάζων
Μετά την αποκάλυψη από το «Πρώτο 
ΘΕΜΑ» ότι ο Βασίλειος Παπαδόπουλος 
δεν είχε εξουσιοδότηση να υπογρά-
ψει τη διακρατική συμφωνία Ελλάδας 
- Σαουδικής Αραβίας για την πώληση 
βλημάτων από τα αποθέματα του Ελλη-
νικού Στρατού, τα νέα στοιχεία έρχονται 
με καταιγιστικούς ρυθμούς.
Σε συνέντευξή του, ο Βασίλειος Παπα-
δόπουλος παραδέχθηκε ότι λειτούρ-
γησε ως μεσάζων για την εκποίηση των 
πυρομαχικών και επανέλαβε τον ισχυ-
ρισμό του ότι από το «ναυάγιο» της 
συμφωνίας -που πάντως είχε διαφανεί 
από τις 30 Αυγούστου, όταν ο Πάνος 
Καμμένος επί της ουσίας έδιωξε την 
επίσημη σαουδαραβική αντιπροσω-
πεία από το υπουργείο Εθνικής Άμυ-
νας- το Ελληνικό Δημόσιο έχασε 700 
εκατ. ευρώ, τα οποία θα μπορούσε να 
είχε εισπράξει από πώληση πυρομαχι-
κών και άλλου προς εκποίηση στρατιω-
τικού υλικού.
Την ίδια ώρα, το ΓΕΕΘΑ σε ανακοίνωσή 
του αναφέρει ότι, από το 2015, έχει 
πουλήσει μόνο 300 βόμβες ΜΚ 82 της 
Πολεμικής Αεροπορίας στα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, αξίας 790.000 ευρώ. 
Η ανακοίνωση αυτή έρχεται έπειτα 
από δημοσίευμα του «ΒΗΜΑτος της 
Κυριακής», στο οποίο αναφερόταν πως 
υπάρχουν ενδείξεις ότι όπλα του μεσά-
ζοντα Παπαδόπουλου εξόπλισαν τους 
τζιχαντιστές τους Ισλαμικού Κράτους.

Νέα έγγραφα από Λοβέρδο: Χωρίς τον 
Παπαδόπουλο ο Καμμένος δεν ήταν 
διατεθειμένος να πουλήσει

Οργή κατά Σκουρλέτη 
στο Αγρίνιο για τις 
πλημμύρες: Ντροπή 
σας!

«Τα γνωρίζετε τα προβλήματα, τι κάνετε;», 
«Πνιγόμαστε», του έλεγαν απαριθμώντας τις 
ζημιές τους οι κάτοικοι

Μ
ε έντονες διαμαρτυρίες υποδέχτηκαν σήμε-
ρα οι κάτοικοι χωριών του Αγρινίου που ε-
πλήγησαν από τις πλημμύρες της περασμέ-
νης Παρασκευής και του Σαββάτου τον Πά-

νο Σκουρλέτη. 
«Ντροπή σας, φτου!», φώναζαν στον υπουργό Εσωτε-
ρικών, ο οποίος βρέθηκε στις πληγείσες περιοχές για 
αυτοψία.
«Τα γνωρίζετε τα προβλήματα, τι κάνετε;», «Πνιγόμα-
στε», του έλεγαν απαριθμώντας τις ζημιές τους. 
Σημειώνεται ότι ο κ. Σκουρλέτης επισκέπτεται την περι-
οχή του Ζευγολακίου Μακρυνείας που επλήγη περισσό-
τερο από τη νεροποντή. 
O κ. Σκουρλέτης συνοδεύεται  από τον περιφερειάρχη 
Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα, την αντιπερι-
φερειάρχη Χριστίνα Σταρακά και τον δήμαρχο Αγρινίου 
Γιώργο Παπαναστασίου, προκειμένου να διαπιστώσει το 
μέγεθος των καταστροφών που προκάλεσαν τα ακραία 
καιρικά φαινόμενα του Σαββάτου.
Οι κάτοικοι εκφράζουν έντονες διαμαρτυρίες και στον 
περιφερειάρχη και στον δήμαρχο Αγρινίου. 
Ειδικά ο κ. Παπαναστασίου είχε πολύ έντονους διαλό-
γους με κάποιους κατοίκους σχετικά με τη διάθεση νερού 
και διάφορων ειδών πρώτης ανάγκης στους πλημμυρο-
παθείς.
Μια ασύλληπτης έκτασης καταστροφή προκάλεσαν οι 
πλημμύρες σχεδόν σε ολόκληρη την Δυτική Ελλάδα. 
Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης και μη γης έχουν 
μετατραπεί σε λίμνες και βάλτους. Μεγάλοι δήμοι όπως 
αυτοί του Μεσολογγίου και του Αγρινίου έχουν κηρυ-
χθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς η λάσπη έχει 
καταστήσει αδιάβατες ακόμη και κεντρικές οδικές αρτη-
ρίες. Τεράστιες ζημιές έχουν προκληθεί σε οικισμούς 
αλλά και στο οδικό δίκτυο. Εκατοντάδες άνθρωποι από 
την Αιτωλοακαρνανία προστίθενται στους πληγέντες της 
Αττικής και διεκδικούν έκτακτη οικονομική στήριξη από 
την κυβέρνηση.
Υπολογίζεται ότι οι ποσότητες νερού που έπεσαν στην 
Αιτωλοακαρνανία μέσα σε 24 ώρες ισοδυναμούν με 
εκείνες ολόκληρου του μήνα Νοεμβρίου παρελθόντων 
ετών. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, από την Παρα-
σκευή το βράδυ, έχουν προκαλέσει κατά περιοχές ανυ-
πέρβλητα προβλήματα και δυσχέρειες στο σύνολο του 
επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου, ιδιαίτερα 
στους δήμους Θέρμου, Μεσολογγίου, Αγρινίου, Αμφι-
λοχίας. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα εντοπίστηκαν 
στους ποταμούς Αχελώο και Ίναχο. Τα ρέματα Μακρυ-
νείας, Παραβόλας, Ερμίτσας, Κλεισούρας και στον 
κάμπο Λουτρού-Αμπελακίου ξεχείλισαν. Οι κάτοικοι, 
ανήμποροι να αντιδράσουν, απέμειναν να βλέπουν με 
τρόμο τα χειμαρρώδη νερά να περνούν, κυριολεκτικά, 
μέσα από τα σπίτια τους.
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«Είσαι μπιφτεκάς» είπε 
ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
- «Όλη η Ελλάδα ξέρει τι 
διαιτητής ήσουν» απάντησε ο 
αντιπρόεδρος της ΝΔ

Σ
τα χέρια παραλίγο να έρ-
θουν on air ο βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Κων-
σταντινέας και ο αντιπρόε-

δρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης το 
πρωί της Δευτέρας.
Χρειάστηκε, μάλιστα, να σηκωθεί 
από τη θέση του ο παρουσιαστής 
της εκπομπής Γιώργος Παπαδάκης 
προκειμένου τελικά να μην υπάρξει 
χειροδικία, καθώς σε κάποια στιγμή 
οι δύο άνδρες έφτασαν σχεδόν ο 
ένας στο πρόσωπο του άλλου.
Τα πνεύματα άρχισαν να οξύνονται 
όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο 
οποίος πριν από λίγες ημέρες είχε 
προκαλέσει σάλο με τις νουθεσίες 
του στη δήμαρχο Μάνδρας ενώ 
η περιοχή θρηνούσε 19 νεκρούς, 
αποκάλεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη 
«μπιφτεκά».
«Είσαι ο μεγαλύτερος «μπιφτε-
κάς» της πολιτικής. Εκεί που γλύ-
φεις τώρα, κάποτε έφτυνες» ανέ-
βασε τους τόνους ο κ. Κωνσταντι-
νέας. Αυτό, όμως, που προκάλεσε 

την έκρηξη του Άδωνι Γεωργι-
άδη ήταν η εμπλοκή στη διαμάχη 
της συζύγου του και τα υπονοού-
μενα που άφησε ο βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι «έχετε φιλο-
σοφία dancing with the stars».
«Η υπομονή μου έχει και τα όριά 
της. Θα προσβάλει τη γυναίκα μου 
για το σόου στον ΑΝΤ1;» απάντησε 
σε πρώτη φάση ο αντιπρόεδρος 
της ΝΔ.
Ο Πέτρος Κωνσταντινέας δεν πήρε 
πίσω τη φράση που έθιξε τον αντι-
πρόεδρο της ΝΔ αλλά συνέχισε 
ζητώντας απαντήσεις για το ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ κ.α.
Η απάντηση του Άδωνι Γεωργι-
άδη ήρθε αμέσως μετά σε υψη-
λούς τόνους: «Χαρίζω το ήθος 
που ακούσατε σε όσους ψήφισαν 
αυτόν τον άνθρωπο να έρθει στη 
Βουλή. Όταν είσαι ο άνθρωπος 
που όλη η Ελλάδα είδε να χορεύει 
στην Πάολα με 23 νεκρούς και 
μετά να πηγαίνεις στο ΣΚΑΙ και να 
κάνεις μαθήματα στη δήμαρχο, 
το να κάνεις σε μένα υποδείξεις 
σε θέματα ήθους πάει πολύ. Όταν 
είσαι σε ένα κόμμα που έχει κάνει 
κοροϊδία στο λαό για τους πλει-
στηριασμούς, να μιλάς σε μένα 
για ανακολουθίες στην πολιτική 
θα πέσουν τα φώτα να μας πλακώ-

σουν. Όταν μιλάς για κοινό πόθεν 
έσχες, ενώ ο Τσίπρας δεν έχει κάνει 
ποτέ με τη σύζυγό του. Είστε οι 
μεγαλύτεροι πολιτικοί απατεώνες».
Αντί απάντησης ο Πέτρος Κωνστα-
ντινέας εμφάνισε από τα χαρτιά του 
μια φωτογραφία και κραδαίνοντάς 
την άρχισε να λέει «εγώ δεν είμαι 
σαν τους άλλους. Είμαι λαϊκό παιδί. 
Δες τη φωτογραφία που ήσουν 
λιάρδα με τη γυναίκα σου».
Η κίνηση αυτή και όσα έλεγε ο 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προκά-

λεσαν τη σφοδρή αντίδραση του 
Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος με μια 
κίνηση κατέβασε τη φωτογραφία 
από τα χέρια του συνομιλητή του. 
«Πήγα εγώ όταν είχε νεκρούς; Είχε 
νεκρούς τότε; Στους νεκρούς πάνω 
πήγες» με τον Γιώργο Παπαδάκη να 
σηκώνεται από τη θέση του για να 
χωρίσει τους δύο βουλευτές.
«Ηρέμησε, εγώ δεν φοβά-
μαι» απάντησε ο βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ. «Εγώ δεν σε φοβάμαι, 
νομίζεις δεν ξέρει η Ελλάδα τι 

ήσουν; Εγώ δεν έβγαλα φωτογρα-
φία γιατί πήγε στην Πάολα, πολι-
τική ήταν η κριτική μου» απάντησε 
ο αντιπρόεδρος της ΝΔ. «Πρέ-
πει να δεις τι γράφει για μένα στο 
twitter» επιχείρησε να δικαιολογη-
θεί για την κίνησή του με τη φωτο-
γραφία ο Πέτρος Κωνσταντινέας 
χωρίς οι τόνοι να πέφτουν.
Τελικά χρειάστηκε ο Γιώργος Παπα-
δάκης να σφυρίξει προκειμένου οι 
τόνοι να πέσουν και η συζήτηση να 
ολοκληρωθεί.

Άγριος καβγάς Κωνσταντινέα-Γεωργιάδη: Σηκώθηκε ο 
Παπαδάκης να τους χωρίσει
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Ποινή φυλάκισης 15 μηνών σε πρώην 
βουλευτή της Χρυσής Αυγής

Π
οινή φυλάκισης 15 μηνών επέ-
βαλε το Αυτόφωρο Μονομελές 
Πλημμελειοδικείο στον ανεξάρ-
τητο βουλευτή, πρώην Βουλευτή 

της Χρυσής Αυγής, Δημήτρη Κουκούτση 
που κηρύχθηκε ένοχος για συκοφαντική 
δυσφήμιση κατ’ εξακολούθηση σε βάρος 
του Πέτρου Κωνσταντίνου, συντονιστή της 
Κ.Ε.Ε.Ρ.Φ.Α. και δημοτικού συμβούλου της 
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. στο Δήμο Αθήνας.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Δημή-
τρης Κουκούτσης στις 24-8-2012 στο χώρο 
του κοινοβουλίου, που ο Πέτρος Κωνστα-
ντίνου μαζί με τον Τζαβέντ Ασλάμ, Βασι-
λική Κατριβάνου κ.α. βρέθηκαν για να επι-
δώσουν ψήφισμα ύστερα από πορεία δια-
μαρτυρίας μεταναστών για τον τρόπο αντι-
μετώπισής τους από την αστυνομία, του 
επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά, απευθύ-
νοντάς του τη φράση, μεταξύ άλλων «τι 
θες εσύ εδώ, έξω από εδώ Πακιστανολά-
γνε, που σε γ... οι αραπάδες». 
Δύο μέρες αργότερα και αφού το περιστα-
τικό αυτό δημοσιοποιήθηκε, ο Δ. Κουκού-

τσης εξέδωσε δελτίο Τύπου, στο οποίο 
καυχήθηκε ότι πέταξε έξω από τη Βουλή 
τον εμπρηστή της Μarfin, Πέτρο Κωνστα-
ντίνου, αποδίδοντάς του ουσιαστικά την 
ποινική ευθύνη για τον εμπρησμό που είχε 
ως αποτέλεσμα το θάνατο των τριών εργα-
ζομένων στις 5-5-2010. 
Η απόφαση του δικαστηρίου, που εκδό-
θηκε χθες, υιοθέτησε ανάλογη καταδικα-
στική πρόταση της εισαγγελέως της έδρας.

επικαιρότητα

Απαλλάχθηκε από την κατηγορία της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη 
δραστηριότητα

Έ
κλεισε, κατά το ποινικό τουλάχιστον 
σκέλος, η υπόθεση με τα εμβάσματα ύ-
ψους 5,3 εκατ. ευρώ του γνωστού τρα-
γουδιστή Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και αυ-

τό γιατί το συμβούλιο Εφετών της Αθήνας με 
βούλευμά του (2325/2017) απαλλάσσει το δη-
μοφιλή τραγουδιστή από την κατηγορία της νο-
μιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστη-
ριότητα, η οποία αφορούσε σε εμβάσματα ύ-
ψους 5, 3 εκατ. ευρώ που ο κ. Χατζηγιάννης είχε 
αποστείλει στην Κύπρο τη διετία 2010 - 2011.
Το βούλευμα εκδόθηκε σήμερα μια ημέρα 
δηλαδή μετά την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του 
τραγουδιστή ενώπιον των μελών του συμβου-
λίου Εφετών. Έτσι, μετά την εξέλιξη αυτή ο κ. 
Χατζηγιάννης δεν παραπέμπεται σε δίκη.
Απαλλακτική όμως ήταν και η πρόταση εισαγ-
γελέως Εφετών που είχε προηγηθεί της έκδο-
σης του δικαστικού βουλεύματος. 
Η εισαγγελέας είχε ζητήσει την απαλλαγή του 

Μιχάλη Χατζηγιάννη για την κατηγορία της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη εγκλη-
ματική δραστηριότητα, δεδομένου ότι πριν 
από έναν περίπου χρόνο το Μονομελές Εφε-
τείο Κακουργημάτων είχε απαλλάξει τον τρα-
γουδιστή.
Πάντως, οι δικαστές είχαν αποφανθεί ότι τη 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο (2010-2011) ο 
καλλιτέχνης δεν απέκρυβε εισοδήματα από την 
εφορία και πως τα ποσά των εμβασμάτων προ-
έρχονταν από εισοδήματα περασμένων ετών. 
Ωστόσο, ακολούθησε βούλευμα του συμβου-
λίου Πλημμελειοδικών που παρέπεμψε τον 
Χατζηγιάννη σε δίκη για το αδίκημα του ξεπλύ-
ματος βρώμικου χρήματος.
Μέσω του δικηγόρου του ο κ. Χατζηγιάννης 
άσκησε έφεση στο συγκεκριμένο βούλευμα και 
η εισαγγελέας Εφετών πρότεινε απόρριψη της 
έφεσης για τυπικούς λόγους. Στη συνέχεια το 
Συμβούλιο Εφετών διαφώνησε, στέλνοντας τη 
δικογραφία πίσω στην εισαγγελέα προκειμέ-
νου να εξετάσει την ουσία της υπόθεσης και να 
προτείνει την παραπομπή ή μη του τραγουδι-
στή στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για 
το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων.

Αθώος για τα εμβάσματα των 
5,3 εκατ. ευρώ στην Κύπρο ο 
Χατζηγιάννης

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”



098 δεκεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

Στο Εκουαδόρ, το Περού και τη 
Βραζιλία «σύχναζε» ο 33χρονος 
Μάρτιν στο διαμέρισμα του οποίου 
βρέθηκαν 135 κιλά κοκαΐνης.

Ό
πως αναφέρεται στη δικογραφία, 
από το διαβατήριο του, προκύ-
πτει ότι ο 33χρονος έκανε συχνά 
ταξίδια σε χώρες της Λατινικής 

Αμερικής εισάγοντας στη χώρα μας μεγάλες 
ποσότητες ναρκωτικών.
Στενός συνεργάτης του και, νοικάρης του 
διαμερίσματος ο οποίος μάλιστα κατέβαλε 
και τα χρήματα της μίσθωσης, είναι ένας 
Σέρβος ονόματι Ivan. Ο Ivan, όπως προ-
κύπτει από τα έγγραφα, διήγαγε και αυτός 
πολυτελή βίο χρησιμοποιώντας για τις 
μετακινήσεις του μία Porche Macan καθώς 
και μία Mercedes.
Π ρ ό κε ι τ α ι  γ ι α  τ ο ν 
άνθρωπο που διαφεύγει 
της σύλληψης και, σύμ-
φωνα με τον μεσίτη που 
βρήκε γιαλογαριασμό του 
το διαμέρισμα, παρουσι-
αζόταν σαν επιχειρημα-
τίας που δραστηριοποι-
είται στην Ελβετία αναζη-
τώντας σπίτι για τον φίλο 
του Μάρτιν. 
Οι δύο άντρες από τη Σερβία, προφανώς 
σε συνεργασία και με άλλα άτομα τα οποία 
ακόμα δεν έχουν εντοπιστεί, συνέθεταν ένα 
οργανωμένο κύκλωμα το οποίο σκόπευε 
να γεμίσει με άσπρη σκόνη τόσο τα γνωστά 
στέκια της Αθήνας όσο και την υπόλοιπη 
Ευρώπη. Τα κέρδη τους μάλιστα υπολογίζο-
νται στα 15 εκατομμύρια ευρώ!
Ήταν μάλιστα τόσο οργανωμένοι που, όπως 
αναφέρεται στα δικόγραφα, διατηρούσαν 
σημειώσεις (31 στον αριθμό) στις οποίες 
αναγράφονταν οι διακινηθείσες ανά ημε-
ρομηνία ποσότητες κοκαΐνης, με τα αντί-
στοιχα λογότυπα τους και τα χρήματα που 
απέφερε η πώληση. Τα λογότυπα που χρη-
σιμοποιούσαν για τα ναρκωτικά ήταν και 
αυτά ευφάνταστα, όπως «ΚΤΜ», «Under 
Armour», «ΜG1» και «?». 
Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό 
του 33χρονου Σέρβου ξεκίνησε πριν από 
περίπου ένα μήνα όταν στα γραφεία της 
Δίωξης Ναρκωτικών έφτασαν πληροφο-
ρίες οι οποίες έκαναν λόγο για άτομο 30-35 
ετών, ψηλό, αδύνατο, μελαχρινό, το οποίο 

διαμένει στη Βάρκιζα και διακινεί μεγάλες 
ποσότητες ναρκωτικών. 
Παράλληλα, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι 
το εν λόγω άτομο διακινεί ποσότητες στην 
Ελλάδα έναντι 40.000 ευρώ το κιλό χρησι-
μοποιώντας ένα μαύρο αυτοκίνητο Volvo 
και ένα ποδήλατο. 
Ο 33χρονος συλληφθείς αναμένεται να 
οδηγηθεί την Τρίτη στα δικαστήρια της 
πρώην σχολής Ευελπίδων με τους συνη-
γόρους Σάκη Κεχαγιόγλου και Γεώργιο 
Δρύλλη.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για 
την υπόθεση
«Πάνω από 136 κιλά κοκαΐνης εντοπίστη-
καν και κατασχέθηκαν σε πολυτελή πολυ-
κατοικία στη Βάρκιζα, όπου διέμενε 33χρο-
νος Σερβοκροάτης, ο οποίος συνελήφθη 
και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογρα-

φία κακουργηματικού χαρα-
κτήρα, για παράβαση του 
νόμου περί εξαρτησιογόνων 
ουσιών.
Στην υπόθεση εμπλέκεται και 
35χρονος υπήκοος Σερβίας, 
συνεργός του συλληφθέντα, 
ο οποίος αναζητείται. 
Την υπόθεση χειρίστηκαν 
αστυνομικοί της Υποδιεύ-

θυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυν-
σης Ασφάλειας Αττικής, οι όποιοι, μετά από 
πολυήμερη έρευνα και αξιοποιώντας πλή-
ρως τα στοιχεία που προέκυψαν, κατάφεραν 
να εντοπίσουν αποθηκευτικό χώρο ναρκωτι-
κών, σε πολυτελή πολυκατοικία στη Βάρκιζα.
Παράλληλα ταυτοποίησαν τα στοιχεία του 
ένοικου του διαμερίσματος και πιστοποίη-
σαν την εγκληματική του δράση, ως προς τη 
φύλαξη αλλά και τη διαχείριση ποσοτήτων 
κοκαΐνης στις αγορές των ναρκωτικών στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Κατόπιν των ανωτέρω, προχθές το από-
γευμα (Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017), οργα-
νώθηκε αστυνομική επιχείρηση στην περι-
οχή της Βάρκιζας, κατά τη διάρκεια της 
οποίας συνελήφθη ο 35χρονος αλλοδαπός.
Στο διαμέρισμα, το οποίο χρησιμοποιούσε 
ως χώρο αποθήκευσης - φύλαξης των ναρ-
κωτικών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (124) 
συσκευασίες κοκαΐνης, οι οποίες έφεραν 
διάφορα λογότυπα ποιοτήτων κοκαΐνης, 
υποδηλωτικών της προελεύσεως εγκλη-
ματικών οργανώσεων της Λατινικής Αμε-
ρικής.»

επικαιρότητα
Εντόπισαν τους διακινητές - 
Ψάχνουν το δίκτυο

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
ν είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει είναι η 
Συνθήκη Εγγυήσεων και η Συνθήκη Συμμα-
χίας, δήλωσε σήμερα ο υποψήφιος για την 
Προεδρία της Δημοκρατίας, Σταύρος Μα-

λάς, σχολιάζοντας τις αναφορές του Τούρκου Προέ-
δρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη  Συνθήκη της Λω-
ζάνης.
Σε δηλώσεις, στη Λεμεσό, ο κ. Μαλάς είπε πως «αν 
είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει είναι η κατάργηση 
των Συνθηκών Εγγυήσεως και της Συνθήκης Συμμα-
χίας, έτσι ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να μετεξε-
λιχθεί σε ένα πραγματικά φυσιολογικό κράτος και να 
απαλλαγούμε από την κατοχή».
«Οφείλει ο κ.Ερντογάν να εργαστεί προς αυτήν την 
κατεύθυνση και να μην ανοίγει άλλα κεφάλαια τα 
οποία έχουν κλείσει εδώ και δεκαετίες», συμπλή-
ρωσε.
Ο κ. Μαλάς κατέθεσε, το απόγευμα, στεφάνι στον 
ανδριάνδα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ`, στη 
Λεμεσό, λέγοντας πως «σήμερα τιμούμε την μέρα 
που ο εκλελεγμένος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, Αρχιεπίσκοπος Μακάριος επέστρεψε στην 

Κύπρο και αποκαταστάθηκε η συνταγματική νομι-
μότητα».
«Τιμούμε εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για να 
προασπιστούν τη Δημοκρατία, τιμούμε επίσης κι 
εκείνους που αγωνίστηκαν για την επάνοδο του 
Μακαρίου, γιατί είναι πολύ καλά γνωστό ότι υπήρ-
χαν αρκετοί στη χώρα μας που δεν επιθυμούσαν 
την επάνοδο του», συμπλήρωσε.
Λέγοντας πως ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ` προ-
σέφερε κλάδον ελαίας, έτσι ώστε να δημιουργη-
θεί κλίμα ενότητας για να μπορέσουμε να διαχει-
ριστούμε τα τραγικά γεγονότα μετά την εισβολή 
και κατοχή, ο κ. Μαλάς είπε πως » δεν φαντάστηκε 
ποτέ ότι αυτός ο κλάδος ελαίας, σε βάθος χρόνου, 
θα μπορούσε να δώσει το δικαίωμα σε κάποιους, 
σήμερα να σκέφτονται ακόμα να παραγράψουν και 
την ίδια την ιστορία και τα γεγονότα».
Τέλος, ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημο-
κρατίας υπέδειξε ότι, τόσο στην εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στην Αρχιεπισκοπή, όσο 
και στο Προεδρικό «η Πολιτεία ήταν παντελώς 
απούσα».

Μαλάς: Ο Ερντογάν να εργαστεί για να 
αλλάξουν οι Συνθήκες Εγγυήσεων

ΓΕ: Ούτε απείλησα ούτε εκφόβισα

Ο
ύτε απείλησα ούτε εκφόβισα κανένα, 
απλά εξήγησα τους λόγους για τους ο-
ποίους πρέπει να προστατεύονται οι 
διαδικασίες, όπως ο νόμος ορίζει, δή-

λωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Εισαγγελέας κληθείς να 
σχολιάσει τη σημερινή ανακοίνωση της Ένωσης 
Συντακτών Κύπρου με αφορμή ανακοίνωση της 
Νομικής Υπηρεσίας σε σχέση με την υπόθεση της 
Εισαγγελέως της Δημοκρατίας Ελένης Λοϊζίδου.
Η Νομική Υπηρεσία, με χθεσινή της ανακοίνωση, 
σημείωνε ότι οποιεσδήποτε πράξεις είναι ενδε-
χόμενο να επηρεάσουν με οποιονδήποτε τρόπο 
τις δύο εν εξελίξει έρευνες για την υπόθεση της 
υποκλοπής και δημοσίευσης των ηλεκτρονικών 
δεδομένων της Εισαγγελέως δυνατόν να συνι-
στούν ποινικό αδίκημα που επισύρει φυλάκιση 
τριών χρόνων, προσθέτοντας ότι «πρέπει να 
αποφεύγονται τέτοιου είδους δηλώσεις ενόσω 
εκκρεμεί αστυνομική και πειθαρχική έρευνα».
Ξεκαθάριζε ότι «σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Άρθρου 122 του Ποινικού Κώδικα Κεφ. 154, 
όποιος προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη η οποία 
είναι ενδεχόμενο να επηρεάσει οποιαδήποτε 

αστυνομική έρευνα που διεξάγεται με σκοπό την 
έναρξη δικαστικής διαδικασίας, ή έρευνα που 
διεξάγεται με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε 
νόμου, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκει-
ται σε φυλάκιση 3 χρόνων».
Με σημερινή της ανακοίνωση, η Ένωση Συντα-
κτών σημειώνει ότι «η ελευθεροτυπία είναι 
ακρογωνιαίος λίθος του δημοκρατικού μας πολι-
τεύματος, ούτε απειλείται, ούτε εκφοβίζεται. 
Αντιθέτως διαφυλάσσεται και ενισχύεται από 
όλους τους θεσμούς σε μια ευνομούμενη πολι-
τεία», προσθέτοντας ότι «υπό το πρόσχημα της 
ευνομίας και της ευταξίας δεν μπορεί να επιχει-
ρείται συρρίκνωση ή παρεμπόδιση της ελευθε-
ροτυπίας».
Σύμφωνα με την ΕΣΚ, «στην υπόθεση με τη διαρ-
ροή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων της εισαγ-
γελέως Ελένης Λοϊζίδου, η ποινική πτυχή της 
υποκλοπής αυτών των μηνυμάτων – που ούτως 
ή άλλως πρέπει να διερευνηθεί μέχρι τέλους – 
έπαψε να έχει πρωτεύουσα σημασία, λόγω του 
περιεχομένου αυτών των μηνυμάτων, που άπτε-
ται καίρια του δημόσιου συμφέροντος».

Έ
χει ανακαλυφθεί εντός του ΡΙΚ ηχογραφημένος διάλογος του Αρχιε-
πισκόπου Μακαρίου με τον Άγγλο Κυβερνήτη της Κύπρου το 1954, 
με κύριο θέμα τον τρόπο επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, της 
αυτοδιοίκησης η οποία τότε προτάθηκε από πλευράς Άγγλων, ανέφε-

ρε σήμερα στη Βουλή ο Πρόεδρος του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, 
Θανάσης Τσώκος.
Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας της Επιτροπής Ελέγχου της Βου-
λής, η οποία συζήτησε τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση του Γενι-
κού Ελεγκτή για το ΡΙΚ για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016, ο κ. 
Τσώκος είπε ότι «πρόσφατα έχουμε ανακαλύψει εντός του ΡΙΚ την ηχογρα-
φημένη συζήτηση – διάλογο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου με τον Άγγλο 
Κυβερνήτη της Κύπρου το 1954, με κύριο θέμα τον τρόπο επίλυσης του 
κυπριακού προβλήματος, της αυτοδιοίκησης η οποία τότε προτάθηκε από 
πλευράς Άγγλων».
«Είναι ραδιοφωνική καταγραφή αυτή. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν καταγραφή η 
οποία είχε γίνει εν γνώση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ή όχι. Εν πάση περι-
πτώσει όμως την έχουμε ανακαλύψει πρόσφατα, όχι στο χώρο του αρχείου, 
σε άλλο χώρο του ΡΙΚ, μπορώ να πω και κρυμμένη καλά, αλλά υπάρχει. Η 
μελέτη αυτού του αρχειακού υλικού ίσως να μας δώσει μια άλλη οπτική 
γωνία ακόμα και για το εθνικό μας θέμα», πρόσθεσε.
Αναφορικά με το αρχείο του ΡΙΚ, ο κ. Τσώκος είπε ότι το αρχείο του ΡΙΚ απο-
τελείται από 6 διαφορετικά κομμάτια.
«Ένα από αυτά είναι το φωτογραφικό αρχείο του ΡΙΚ, το οποίο έχει προστα-
τευτεί για αρκετά χρόνια από τον Χρίστο Αγιομαμίτη, τον οποίο ευχαριστώ, ο 
οποίος κατέχει το φωτογραφικό αρχείο του ΡΙΚ και εντός των ημερών υπάρχει 
προγραμματισμένη τελετή παράδοσης στο ΡΙΚ του φωτογραφικού αρχείου 
του Ιδρύματος. Είναι το τελευταίο κομμάτι που μας λείπει για να μπορέσουμε 
να συμπληρώσουμε το κομμάτι που έχει να κάνει με το αρχείο», ανέφερε.
Πρόσθεσε πως «αυτή είναι η πρώτη φάση της προσπάθειας, η επανάκτηση 
του φωτογραφικού αρχείου το οποίο είναι πέραν 60.000 φωτογραφιών 
από την ίδρυση του ΡΙΚ μέχρι και τις αρχές της δεκαετίες του 90’. Το δεύ-
τερο στάδιο είναι ακριβώς η συνεργασία με το ΓΤΠ μέσα στα πλαίσια της 
υπογραφής του πρόσφατου πρωτοκόλλου συνεργασίας για ψηφιοποίηση 
των φωτογραφιών αυτών που θα δώσει πρόσβαση σε φοιτητές, ερευνητές, 
αλλά και σε απλούς συμπολίτες μας να περιηγηθούν τις φωτογραφίες αυτές 
και να θαυμάσουν τον πλούτο του αρχείου της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης», 
συμπλήρωσε.
Ο κ. Τσώκος είπε επίσης ότι το ΡΙΚ έχει κερδίσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ηρό-
δοτος 2» σε συνεργασία και με το ΓΤΠ αλλά και άλλους οργανωμένους φορείς.
Όπως ανέφερε, είναι η δεύτερη φάση ψηφιοποίησης κινηματογραφικού 
αρχειακού υλικού το οποίο θα αφορά κύρια την περίοδο 55’-59’. Η  πρώτη 
φάση είχε εστιαστεί στο κομμάτι της ψηφιοποίησης αρχειακού υλικού, το 
οποίο αφορούσε τις δύσκολες μαύρες εκείνες μέρες της τουρκικής εισβο-
λής. Η δεύτερη φάση θα εστιάσει την προσοχή της στο να ψηφιοποιήσουμε 
κινηματογραφικό υλικό μιας άλλης περιόδου, αυτής της αγγλοκρατίας και 
ειδικά του τελευταίου μέρους της αγγλοκρατίας χρονικά, αυτού του αγώνα 
της ΕΟΚΑ, ανέφερε.
«Υπάρχουν πάρα πολλά φιλμ, υπάρχουν σπανιότατες καταγραφές, τις οποίες 
κατέχουμε. Υπάρχουν κάποιες άλλες τις οποίες δεν κατέχουμε και πρέπει να 
τις επαναπατρίσουμε», σημείωσε.
Καταλήγοντας, ο κ. Τσώκος είπε ότι είναι ένα πλούσιο αρχειακό υλικό, το 
οποίο και πάλι θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας και επιστημόνων και φοι-
τητών, διδακτορικών διατριβών, αλλά θα συμπληρώσει και γκρίζες πτυχές 
της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας.

Ανακαλύφθηκε ηχογραφημένος 
διάλογος Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου με Άγγλο Κυβερνήτη 
το 1954
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Το Τμήμα Αρχαιοτήτων 
του Υπουργείου Μετα-
φορών, Επικοινωνιών 

και Έργων ανακοινώνει την 
ολοκλήρωση της ανασκαφι-
κής έρευνας του 2017 στην 
τοποθεσία Σκαλιά της Κισσό-
νεργας της Πάφου. Στα Σκα-
λιά ερευνούνται τα κατά-
λοιπα ενός οικισμού της επο-
χής του Χαλκού από μια απο-
στολή του Πανεπιστημίου 
του Manchester, υπό τη διεύ-
θυνση της δρος Lindy Crewe, 
διευθύντριας του Αμερικάνι-
κου Ινστιτούτου Αρχαιολογι-
κών Ερευνών στη Λευκωσία 
(CAARI). Ο χώρος βρισκό-
ταν σε χρήση τόσο κατά την 
Ύστερη Χαλκολιθική περί-
οδο, πριν το 2500 π.Χ., όσο 
και κατά ένα μεγάλο μέρος της 
εποχής του Χαλκού, μέχρι το 
1600 π.Χ., οπότε και εγκατα-
λείφθηκε.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο 
στόχος της έρευνας κατά το 
2017 ήταν να συνεχιστεί η 
αποκάλυψη των καταλοίπων 
της τελευταίας φάσης χρήσης 
του οικισμού. Κατά την επέ-
κταση των ανασκαφών, στο 
βόρειο τμήμα του χώρου εντο-
πίστηκαν κατάλοιπα παλαιότε-
ρης φάσης, που χρονολογού-
νται στη Χαλκολιθική περίοδο. 
Πρόκειται για χώρο νεκροτα-
φείου, όπως μαρτυρούν τέσ-
σερις λακκοειδείς τάφοι.
Σε αυτούς δεν βρέθηκαν κτε-
ρίσματα που θα βοηθούσαν 
στην ακριβέστερη χρονολό-
γησή τους, ωστόσο όστρακα 
κεραμικής από τον χώρο καθι-
στούν πιθανή μια χρονολό-
γηση στην Μέση Χαλκολιθική 
περίοδο. Πρόκειται για σημα-
ντικό νέο στοιχείο, καθώς με 
τα μέχρι τώρα δεδομένα από 
τον γειτονικό οικισμό στα 
Μοσφίλια της Κισόνεργας, 
θεωρείτο ότι τάφοι αυτής της 
περιόδου υπήρχαν μόνο εντός 
και γύρω από τα σπίτια του 
οικισμού, ενώ οι τάφοι στα 
Σκαλιά προφανώς ήταν εκτός 
του οικισμού.

Ολοκλήρωση 
αρχαιολογικής 
έρευνας στην 
Κισσόνεργα

Με στόχο την αποκατάσταση 
της μεσαίας τάξης και την 
ανάπτυξη οι προτάσεις Ν. 
Παπαδόπουλου για οικονομία

Τ
ις προτάσεις του για την οι-
κονομία με στόχο της απο-
κατάσταση της μεσαίας τά-
ξης και την ανάπτυξη της 

πραγματικής οικονομίας, παρου-
σίασε την Τετάρτη σε δημοσιογρα-
φική διάσκεψη για την οικονομία 
ο υποψήφιος για την προεδρία της 
Δημοκρατίας Νικόλας Παπαδόπου-
λος.
Ξεκινώντας με την παραδοχή ότι 
τα δημόσια οικονομικά βρίσκο-
νται σήμερα σε καλύτερη κατά-
σταση απ’ ότι μετά το κούρεμα του 
2013, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε 
ωστόσο ότι η μυθοπλασία του 
«success story» έρχεται σε αντί-
θεση τόσο με τους δείκτες και τα 
στοιχεία, όσο και με την πραγμα-
τικότητα, παραθέτοντας στοιχεία 
για σημαντική μείωση του ΑΕΠ της 
χώρας σε σχέση με τα επίπεδα προ 
κρίσης, για υψηλά επίπεδα ανερ-
γίας και για το ποσοστό που βρί-
σκεται υπό τον κίνδυνο της φτώ-
χειας και του κοινωνικού αποκλει-
σμού, την μειωμένη ανταγωνιστι-
κότητα της οικονομίας αλλά και 
τα προβλήματα του τραπεζικού 
τομέα.
Άσκησε παράλληλα κριτική στον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη για τους 
χειρισμούς του τον Μάρτιο του 
2013, ενώ σημείωσε ότι ουδέποτε 
έγιναν οποιεσδήποτε έρευνες από 
τις αρμόδιες αρχές του κράτους για 
τις ευθύνες της διοίκησης της Λαϊ-
κής Τράπεζας, τις ευθύνες όσων 
έδωσαν παράνομα ELA €9 δις 
και τις ευθύνες εκείνων που ενέ-
χονται στην πώληση των καταστη-
μάτων των κυπριακών τραπεζών 

στην Ελλάδα. Παράλληλα κάκισε 
το γεγονός ότι η παρούσα Κυβέρ-
νηση δεν προώθησε τη δημιουργία 
Φορέα Διαχείρισης των ΜΕΔ μετά 
το Μνημόνιο και απλώς εφάρμοζε 
τις επιταγές της τρόικα, ενώ της 
απέδωσε ευθύνες ότι δεν έχει σχέ-
διο για έξοδο από την κρίση, απο-
κατάσταση αδικιών και ανάπτυξη.
Αναφερόμενος στο ολοκληρω-
μένο σχέδιο που ο ίδιος προτείνει 
είπε ότι επιδίωξη του είναι η βελ-
τίωση των δημοσίων οικονομι-
κών και των οικονομικών των πολι-
τών χωρίς ωστόσο επιστροφή στις 
πολιτικές των αλόγι-
στων δαπανών της 
κυβέρνησης Χρι-
στόφια που οδήγη-
σαν στη χρεοκοπία, 
όπως προτείνει ο κ. 
Μαλάς. Βασική και 
καθοριστική προτε-
ραιότητα, του ανέ-
φερε είναι η αποκατάσταση της 
μεσαίας τάξης, που ιστορικά και 
διαχρονικά δημιουργεί πραγμα-
τική ανάπτυξη.
Προς αυτή την κατεύθυνση, ο κ. 
Παπαδόπουλος ανέφερε ότι θα 
υπάρξει επαναξιολόγηση και ανα-
θεώρηση όλων των μέτρων εξυ-
γίανσης που η κυπριακή κοινωνία 
αναγκάστηκε να επωμιστεί λόγω 
του μνημονίου, στις πρώτες 100 
μέρες διακυβέρνησής του. Ιδιαί-
τερη έμφαση θα δοθεί, όπως είπε, 
στην επαναφορά απαραίτητων 
κοινωνικών προγραμμάτων όπως 
είναι η φοιτητική χορηγία, το επί-
δομα μάνας, το επίδομα τέκνου και 
τα στεγαστικά προγράμματα.
Επιδιώκεται μεταξύ άλλων μεταρ-
ρύθμιση του συνταξιοδοτικού 
συστήματος με στόχο το διπλασι-
ασμό των χαμηλότερων συντάξεων 
μέσα σε μια 10-ετία, δημιουργία 
ειδικού Ταμείου, με σκοπό την απο-

ζημίωση των Κύπριων «κουρεμέ-
νων» καταθετών, κατόχων αξιογρά-
φων και των Ταμείων Προνοίας και 
Συντάξεων κατά 75% για την χρη-
ματοδότηση του οποίου θα αξι-
οποιείται σε ετήσια βάση το 10% 
του πρωτογενούς πλεονάσματος.
Επίσης δημιουργία Δημόσιου 
Φορέα Διαχείρισης Μη Εξυπηρε-
τούμενων Δανείων, στο πρότυπο 
άλλων χωρών, ώστε να καταστεί 
δυνατή η αναδιάρθρωση δανείων, 
το «κούρεμα» δανείων, η απαλ-
λαγή εγγυητών, η προστασία της 
κύριας κατοικίας και της μικρής 

επαγ γε λμα τ ικής 
στέγης και η ανα-
χαίτιση των μαζι-
κών εκποιήσεων. 
Στη χρηματοδότηση 
του Φορέα, θα συμ-
μετέχουν το Κράτος, 
ο τραπεζικός τομέας 
και ιδιώτες επενδυ-

τές.
Όσον αφορά την ανάπτυξη ειση-
γείται αύξηση του ποσοστού 
δαπανών για έρευνα και καινοτο-
μία, από το Δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα, σταδιακά στο 3% του ΑΕΠ 
έως το τέλος της πενταετίας και μια 
σειρά κινήτρων κυρίως φορολογι-
κών και θεσμικών για δραστηριο-
ποίηση επιχειρήσεων στον τομέα 
έρευνας και καινοτομίας. Παράλ-
ληλα προτείνει κίνητρα για αύξηση 
της απασχόλησης. Εισηγείται επί-
σης ενθάρρυνση των επενδύσεων 
στον τομέα της ενέργειας και των 
συνδεδεμένων υπηρεσιών και 
άμεση σύναψη εμπορικής συμφω-
νίας με την Αίγυπτο για την αξιο-
ποίηση και εξαγωγή των κοιτασμά-
των στο πεδίο «Αφροδίτη» μέσω 
των τερματικών υγροποίησης της 
Αιγύπτου.
Εισηγείται επίσης μείωση της γρα-
φειοκρατίας και των καθυστερή-

σεων στη δημόσια υπηρεσία με 
τη μεταρρύθμιση της δημόσιας 
υπηρεσίας και την προώθηση της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με 
πρόσβαση σε υπηρεσίες 24 ώρες 
το 24ωρο, ρύθμιση του ωραρίου 
των καταστημάτων και μια σειρά 
φορολογικών μεταρρυθμίσεων και 
εκπτώσεων προς τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις.
Απαντώντας σε ερώτηση για την 
έλλειψη ρευστότητας στις κυπρι-
ακές επιχειρήσεις, ανέφερε ότι 
οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να 
δανειστούν επειδή έχουν ήδη έναν 
πολύ υψηλό ποσοστό δανεισμού. 
Όπως είπε έχει αποτύχει η από-
φαση της μείωσης των ΜΕΔ «στον 
αυτόματο πιλότο» με την μαζική 
εκποίηση των περιουσιακών στοι-
χείων της οικονομίας και δεν υπάρ-
χει πρόταση από κυβερνητικής 
πλευράς. Πρότεινε τον φορέα δια-
χείρισης ΜΕΔ για συγκράτηση των 
αναμενόμενων μαζικών εκποιή-
σεων και την πτώση της αξίας των 
ακινήτων, ενώ όπως είπε, οι τρά-
πεζες θα υποχρεωθούν να υπο-
γράψουν μια δήλωση πολιτικής 
για τη διαχείριση των δανείων και 
θα αναγκαστούν να κουρέψουν 
δάνεια, να διαγράψουν δάνεια, να 
απαλλάξουν εγγυητές κ.α.
Είπε επίσης ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης είπε ότι δεν αφορά 
την Κυβέρνησή του το ζήτημα των 
ΜΕΔ αλλά αφορά τις τράπεζες και 
την Κεντρική Τράπεζα (ΚΤΚ), ενώ 
έκανε λόγο για αντίφαση αφού ενώ 
ο ΥΠΟΙΚ έλεγε αρχικά ότι δεν χρει-
άζεται φορέας διαχείρισης ΜΕΔ, η 
Διοικήτρια της ΚΤΚ είπε ότι αυτό 
πρέπει να γίνει και στη συνέχεια ο 
ΥΠΟΙΚ είπε ότι ο φορέας είναι μέσα 
στους σχεδιασμούς της Κυβέρνη-
σης. Αυτό από μόνο του, είπε, δεί-
χνει ότι υπάρχει σύγχυση αμηχανία 
και έλλειψη προγραμματισμού.

Για αποκατάσταση μεσαίας τάξης οι προτάσεις 
Νικόλα
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Μ
ια σοκαριστική ιστορία κάνει τον γύ-
ρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώ-
ρες με πρωταγωνιστή έναν 18χρο-
νο νέο από την πόλη Ρίβερσαϊντ της 

Καλιφόρνια που ομολόγησε ότι έχει κακοποιήσει 
σεξουαλικά τουλάχιστον 50 παιδιά την τελευταία 
οκταετία.
Τον έφηβο παρέδωσε στην αστυνομία η μητέρα 
του το περασμένο Σάββατο. Μάλιστα, η γυναίκα 
συνόδεψε αυτοπροσώπως τον νεαρό γιο της στο 
τμήμα, αφού εκείνος της εκμυστηρεύθηκε ότι 
ασέλγησε σε ανήλικους, ηλικίας 4 και 8 ετών, σε 
ένα μοτέλ. 
Κατά την ανάκρισή του από τους αστυνομικούς, 
ο νεαρός Joseph Hayden Boston «έσπασε» και 
ομολόγησε ότι είχε διαπράξει ανάλογες ασελγείς 
πράξεις στο παρελθόν εις βάρος περίπου πενήντα 

παιδιών. Σύμφωνα με τον ίδιο, ξεκίνησε να κακο-
ποιεί σεξουαλικά μικρότερα παιδιά όταν ήταν 
μόλις 10 ετών.  
Την τελευταία οκταετία η οικογένειά του μετα-
κόμιζε συχνά και ετσι τα θύματα των επιθέσεών 
του είναι διασκορπισμένα σε πολλές πόλεις της 
Καλιφόρνια. Η κακοποίηση συνέβαινε κυρίως σε 
δωμάτια μοτέλ, όπου έμενε με τους δικούς του 
όταν πρωτομετακόμιζε σε μια καινούργια πόλη. 
Όπως πιστεύουν οι Αρχές, σε μικρότερη ηλικία 
επέλεγε τα θύματά του μεταξύ των παιδιών άλλων 
οικογενειών που έμεναν στα ξενοδοχεία αυτά. Τα 
προσκαλούσε στο δωμάτιό του να παίξουν προ-
κειμένου να τα κακοποιήσει σεξουαλικά. Αργό-
τερα, όταν μεγάλωσε, νοίκιαζε μόνος του δωμά-
τιο και χρησιμοποιούσε άλλα προσχήματα για να 
παρασύρει τα θύματά του στον χώρο του.

Ο 
κ. Τραμπ ανακοίνωσε επίσης ότι 
έδωσε εντολή στο Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ για την έναρξη των διαδι-
κασιών μεταφοράς της πρεσβεί-

ας των ΗΠΑ από το Τελ Αβίβ στην Ιερου-
σαλήμ. 
Η διαδικασία μεταφοράς της πρεσβείας, 
πάντως, εκτιμάται ότι θα διαρκέσει πολλά 
χρόνια, δεδομένου ότι θα πρέπει να βρε-
θεί αρχικά χώρος για να χτιστεί το κτήριο, 
ενώ σύμφωνα με το Reuters, αμέσως μετά 
την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρω-
τεύουσας του Ισραήλ, ο κ. Τραμπ υπέγραψε 
εντολή με την οποία αναβάλλεται η μετα-
φορά της πρεσβείας των ΗΠΑ για έξι μήνες.
Όπως σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, η 
καθυστέρηση της αναγνώρισης της Ιερου-
σαλήμ ως πρωτεύουσας δεν βοήθησε στην 
επίτευξη ειρήνης, ενώ επεσήμανε ότι το 
Ισραήλ έχει το δικαίωμα να καθορίσει από 
μόνο του την πρωτεύουσα του.
Τόνισε επίσης ότι η Ιερουσαλήμ πρέπει να 
παραμείνει ιερός χώρος για τις τρεις μεγά-
λες θρησκείες. Σημειώνεται ότι η πόλη απο-
τελεί ιερό τόπο με θρησκευτικά μνημεία 
εβραϊκού, χριστιανικού και ισλαμικού ενδι-
αφέροντος.
Ο κ. Τραμπ επεσήμανε ότι οι Ηνωμένες 
Πολιτείες παραμένουν βαθιά δεσμευμένες 
στην προσπάθεια για τη διευκόλυνση μιας 
ειρηνευτικής συμφωνίας, αποδεκτής τόσο 
από τους Ισραηλινούς όσο και από τους 
Παλαιστίνιους. Οι ΗΠΑ θα στηρίξουν τη 
λύση των δύο κρατών, εφόσον συμφωνη-
θεί και από τις δύο πλευρές, τόνισε.
Αποκάλυψε επιπλέον ότι ο αντιπρόεδρος 
Μάικ Πενς θα πραγματοποιήσει περιοδεία 
σε χώρες της Μέσης Ανατολής εντός των 
επόμενων ημερών.
Από το 1948, οπότε και ιδρύθηκε το Κράτος 
του Ισραήλ, ουδεμία χώρα είχε αναγνωρί-
σει μέχρι σήμερα την Ιερουσαλήμ ως πρω-
τεύουσα του Ισραήλ και όλες διατηρούν τις 
πρεσβείες τους στο Τελ Αβίβ.
Το Ισραήλ κατέλαβε από τους Παλαιστίνιους 
το ανατολικό τμήμα της Ιερουσαλήμ στον 
πόλεμο του 1967, ωστόσο οι τελευταίοι 
θεωρούν το τμήμα αυτό μελλοντική πρω-
τεύουσα του κράτους τους.
Το ζήτημα της Ιερουσαλήμ βρίσκεται στην 
καρδιά της διαμάχης Ισραηλινών και Παλαι-
στινίων για δεκαετίες, με τους δεύτερους 
να έχουν την υποστήριξη των Αράβων και 
ευρύτερα του ισλαμικού κόσμου.

Με βάση την ειρηνευτική συμφωνία του 
Όσλο του 1993 μεταξύ Γιτζάκ Ράμπιν και Γιά-
σερ Αραφάτ, ο τελικός συμβιβασμός γύρω 
από το καθεστώς της Ιερουσαλήμ θα απο-
φασιστεί στην τελευταία φάση των ειρηνευ-
τικών συνομιλιών των δύο πλευρών.
Τις πέντε δεκαετίες που έχουν μεσολαβήσει 
από το 1967, το Ισραήλ έχει δημιουργήσει 
περί τους 12 οικισμούς εβραίων εποίκων 
στην ανατολική Ιερουσαλήμ, με συνολικό 
πληθυσμό περί τις 200.000. Σύμφωνα με 
το διεθνές δίκαιο, οι οικισμοί αυτοί είναι 
παράνομοι, ωστόσο το Ισραήλ αμφισβητεί 
αυτή τη θέση.
Η αναγνώριση από τις ΗΠΑ του συνόλου της 
πόλης ως πρωτεύουσας του εβραϊκού κρά-
τους αναμένεται να ενισχύσει την επιχειρη-
ματολογία του Τελ Αβίβ έναντι των διεθνών 
επικριτών του για τον εποικισμό των Κατε-
χομένων.

Νετανιάχου: Οποιαδήποτε ειρη-
νευτική συμφωνία πρέπει να πε-
ριλαμβάνει την Ιερουσαλήμ ως 
πρωτεύουσα
Μήνυμα ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμ-
φωνία με τους Παλαιστινίους πρέπει να 
περιλαμβάνει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύ-
ουσα του Ισραήλ, έστειλε ο πρωθυπουρ-
γός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά 
το διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ επί του 
θέματος.
Ο Νετανιάχου, αφού μίλησε για μια ιστο-
ρική ημέρα, προέτρεψε και άλλες χώρες να 
ακολουθήσουν την απόφαση του προέδρου 
των ΗΠΑ και να μεταφέρουν τις πρεσβείες 
τους στην Ιερουσαλήμ.
Διαβεβαίωσε ότι το status quo στους ιερούς 
τόπους της Ιερουσαλήμ θα παραμείνει ως 
έχει.

Χαμάς κατά Τράμπ: Ανοιξε τις πύ-
λες της κολάσεως
Ο Ντόναλντ Τραμπ άνοιξε τις «πύλες της 
κολάσεως» για τα αμερικανικά συμφέρο-
ντα, διαμηνύει η Χαμάς μετά το διάγγελμα 
Τραμπ.

Μακρόν: Λυπηρή η απόφαση 
Τραμπ
Η πρώτη ευρωπαϊκή αντίδραση ήρθε δια 
στόματος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ 
Μακρόν, ο οποίος χαρακτήρισε την από-
φαση του Τραμπ «θλιβερή».

Αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ ως 
πρωτεύουσα του Ισραήλ ο Τραμπ
Την αναγνώριση από τις ΗΠΑ της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ, 
ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε διάγγελμά του.

Μητέρα κατέδωσε τον 18χρονο 
γιο της στην αστυνομία - Είχε 
ασελγήσει σε 50 παιδιά!
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Μετά την απόφαση των ΗΠΑ να 
αποσυρθούν από τη συμφωνία του 
Παρισιού για το κλίμα, μετά την 
απομάκρυνση από την Unesco, την 
Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για 
την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον 
Πολιτισμό, ο Αμερικανός πρόεδρος 
Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε τώρα 
να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες 
και από το Παγκόσμιο Σύμφωνο του 
ΟΗΕ που είχε στόχο την καλύτερη 
διαχείριση της προσφυγικής κρίσης 
και του μεταναστευτικού, καθώς 
κρίνει ότι είναι «ασύμβατο» με την 
πολιτική του στο μεταναστευτικό 
ζήτημα, ανακοίνωσε το Σάββατο η 
αμερικανική αντιπροσωπεία στα 
Ηνωμένα Έθνη.

«
Η αμερικανική αποστολή στον ΟΗΕ 
ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα ό-
τι οι ΗΠΑ τερματίζουν τη συμμετοχή 
τους στο Παγκόσμιο Σύμφωνο για τη 

Μετανάστευση», αναφέρει ανακοίνωση της 
αμερικανικής αντιπροσωπείας.
Τον Σεπτέμβριο του 2016, τα 193 κράτη μέλη 
της Γενικής Συνέλευσης του 
ΟΗΕ είχαν υιοθετήσει ομό-
φωνα ένα κείμενο υπό τον 
τίτλο Διακήρυξη της Νέας 
Υόρκης για τους Πρόσφυ-
γες και τους Μετανάστες, 
που είχε σκοπό να βελτι-
ώσει τη διεθνή διαχείριση 
(υποδοχή, χορήγηση βοή-
θειας, επαναπατρισμοί) των 
ροών προσφύγων και μεταναστών.
Στη βάση αυτής της Διακήρυξης, στην Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες είχε ανατεθεί να προτείνει ένα 
Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους Μετανάστες 
και τους Πρόσφυγες στην ετήσια έκθεσή της 
που θα υποβάλει στη Γενική Συνέλευση το 
2018. Αυτό το Σύμφωνο αναμένεται να εκτεί-
νεται σε δύο άξονες: τον προσδιορισμό ενός 
πλαισίου αντίδρασης και την κατάρτιση ενός 
σχεδίου δράσης.
«Η Διακήρυξη της Νέας Υόρκης περιέχει πολ-
λές διατάξεις που είναι ασύμβατες με τις αμε-
ρικανικές πολιτικές για τη μετανάστευση και 
τους πρόσφυγες και τις αρχές της κυβέρνη-
σης Τραμπ όσον αφορά τη μετανάστευση», 
υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της απο-
στολής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη. «Κατά 
συνέπεια, ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε τον 
τερματισμό της συμμετοχής των ΗΠΑ στην 

προετοιμασία του Συμφώνου που σκοπεύει 
να διαμορφώσει μια διεθνή συναίνεση στον 
ΟΗΕ το 2018», προστίθεται στην ανακοί-
νωση.
Εκπρόσωπος του ΟΗΕ ερωτηθείς σχετικά 
είπε ότι δεν είναι σε θέση να σχολιάσει άμεσα 
αυτή την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον.
«Η Αμερική είναι υπερήφανη για την κλη-
ρονομιά της όσον αφορά τη μετανάστευση 
και την ηθική ηγεσία που επέδειξε προσφέ-
ροντας υποστήριξη στους πληθυσμούς των 
προσφύγων και των μεταναστών σε όλη την 
υφήλιο», ανέφερε στην ίδια ανακοίνωση η 
αμερικανίδα πρέσβης στον ΟΗΕ, η Νίκι Χέιλι.
«Καμιά χώρα δεν έχει κάνει περισσότερα 
από τις ΗΠΑ και η γενναιοδωρία μας θα 
συνεχιστεί. Αλλά οι αποφάσεις μας για τις 
πολιτικές όσον αφορά τη μετανάστευση 
πρέπει να λαμβάνονται πάντα από τους 
Αμερικανούς και μόνο τους Αμερικανούς. 
Εμείς θα αποφασίζουμε ποιος είναι ο 
καλύτερος τρόπος να ελέγχουμε τα σύνορά 
μας και σε ποιον θα επιτρέπεται να εισέρ-
χεται στη χώρα μας», συνέχισε η Χέιλι.
«Η παγκόσμια προσέγγιση της Διακήρυ-
ξης της Νέας Υόρκης είναι απλά ασύμβατη 

με την αμερικανική εθνική 
κυριαρχία», κατέληξε.
Επί των ημερών του ρεπου-
μπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ 
στην προεδρία, οι ΗΠΑ 
έχουν ήδη αναιρέσει πολ-
λές δεσμεύσεις που είχαν 
αναλάβει όταν ασκούσε 
την εξουσία ο δημοκρα-
τικός πρόεδρος Μπαράκ 

Ομπάμα -η σημαντικότερη από αυτές τις 
αποφάσεις ήταν ότι θα αποσυρθούν από 
τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. 
Πιο πρόσφατα, ο Τραμπ αποφάσισε οι 
ΗΠΑ να αποσυρθούν από την UNESCO, την 
Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την 
Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτι-
σμό.
Η ανακοίνωση της αμερικανικής κυβέρ-
νησης ότι αποσύρεται από το Παγκό-
σμιο Σύμφωνο για τους Μετανάστες και 
τους Πρόσφυγες καταγράφεται ενώ εννέα 
ευρωπαϊκές και αφρικανικές χώρες, ο 
ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική 
Ένωση οδεύουν να πάρουν αποφάσεις για τη 
διεξαγωγή «επειγουσών επιχειρήσεων απο-
μάκρυνσης» μέσα «στις επόμενες ημέρες ή 
εβδομάδες» μεταναστών που έχουν πέσει 
ή κινδυνεύουν να πέσουν θύματα κυκλωμά-
των εμπορίας ανθρώπων στη Λιβύη.

Απομονώνονται όλο και 
περισσότερο οι ΗΠΑ

Η 
δικαιοσύνη της Αργεντινής διέταξε 
σήμερα την άρση της ασυλίας και 
τη σύλληψη της πρώην προέδρου 
και γερουσιαστή Κριστίνα Κίρχνερ 

για παρεμπόδιση της έρευνας σχετικά με την 
επίθεση, το 1994, εναντίον ενός κέντρου της 
εβραϊκής κοινότητας του Μπουένος Άιρες 
που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 85 ανθρώπους, 
γνωστοποίησε δικαστική πηγή στο Γαλλικό 
Πρακτορείο.
Ο ομοσπονδιακός δικαστής Κάρλος Μπονάντιο 
διέταξε επίσης τη σύλληψη του πρώην υπουρ-
γού Εξωτερικών Έκτορ Τίμερμαν και πολλών 
άλλων πρώην υψηλόβαθμων αξιωματούχων.
Η πρώην πρόεδρος (2007-2015) διώκεται για 
«προδοσία». Η δικαιοσύνη την κατηγορεί 
ότι υπέγραψε ένα σύμφωνο με την Τεχεράνη 

ώστε υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι, 
ύποπτοι ότι είχαν παραγγείλει την επίθεση 
εναντίον του κέντρου της εβραϊκής κοινότη-
τας, να καταθέσουν σε αργεντινούς δικαστές 
στην Τεχεράνη, αφού αυτό δεν μπορούσε να 
γίνει στο Μπουένος Άιρες. 
Η Κίρχνερ εξελέγη γερουσιαστής τον Οκτώ-
βριο και πρόκειται να αναλάβει τα καθήκο-
ντά της στις 10 Δεκεμβρίου. Για να καταστεί 
δυνατό να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης, 
είναι απαραίτητη μια διαδικασία άρσης της 
κοινοβουλευτικής ασυλίας. 
Η άρση της θα πρέπει να εγκριθεί από πλει-
οψηφία των δύο τρίτων της Γερουσίας, η 
οποία θα πρέπει προηγουμένως να συγκλη-
θεί σε έκτακτη συνεδρίαση από τον πρόεδρο 
Μαουρίσιο Μάκρι.

Ένταλμα σύλληψης για την πρώην 
πρόεδρο της Αργεντινής 

Υεμένη: Οι Χούτι δολοφόνησαν τον 
πρώην πρόεδρο Άλι Αμπντάλα Σάλεχ

Ο 
υπουργός Εσωτερικών της Υε-
μένης επιβεβαίωσε το θάνατο 
του πρώην προέδρου - Οι σιίτες 
Χούτι, σύμμαχοι του Ιράν, ανα-

τίναξαν την κατοικία του τέως προέδρου 
της Υεμένης με τον οποίο συνεργάζονταν 
επειδή δήλωσε έτοιμος για διάλογο με τη 
Σαουδική Αραβία
Το θάνατο του πρώην προέδρου της Υεμέ-
νης Άλι Αμπντάλα Σάλεχ από τους αντάρτες 
Χούτι, επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερι-
κών της Υεμένης.
Οι σιίτες Χούτι, που θεωρείται ότι συνερ-
γάζονται και εξοπλίζονται από το Ιράν, 
ανατίναξαν την κατοικία του τέως προ-
έδρου της Υεμένης στην πρωτεύουσα 
Σαναά, με συνέπεια το θάνατό του, και 
κατάσχεσαν ακίνητα και άλλα περιουσι-
ακά του στοιχεία. 
Νωρίτερα πάντως, από το κόμμα του Άλι 
Αμπντάλα Σάλεχ δήλωναν ότι ο πρώην 
πρόεδρος είναι ασφαλής, ωστόσο φωτο-
γραφίες που είδαν το φως της δημοσιότη-
τας, αλλά προς το παρόν δεν έχει εξακρι-
βωθεί αν είναι γνήσιες, δείχνουν νεκρό 
τον Σάλεχ.
Οι δυνάμεις του πρώην προέδρου Σάλεχ, 
είχαν από το 2015 συμμαχήσει με το σιι-
τικό φιλοϊρανικό κίνημα των Χούτι, ενα-
ντίον του στρατιωτικού συνασπισμού του 
οποίου ηγείται η Σαουδική Αραβία και ο 

οποίος επενέβη στην Υεμένη για να υπο-
στηρίξει τον διάδοχο του Σάλεχ, τον πρόε-
δρο Αμπντ Ράμπο Μανσούρ Χάντι. 
Εντούτοις, ο τέως πρόεδρος της Υεμένης, 
δήλωσε το Σάββατο ανοιχτός σε συνομι-
λίες με τη Σαουδική Αραβία αν η τελευταία 
άρει τον αποκλεισμό που επιβάλλει στη 
Υεμένη, κάτι που οι σιίτες αντάρτες εξέλα-
βαν ως προδοσία, με συνέπεια να υπάρξει 
ανοιχτή σύγκρουση με ανταλλαγές πυρών 
κατά των υποστηρικτών του Σάλεχ και των 
Χούτι.
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Ο 
επικεφαλής του γερμανικού Σο-
σιαλδημοκρατικού Κόμματος 
(SPD) ζήτησε σήμερα από τα μέ-
λη του να δώσουν το πράσινο 

φως για συνομιλίες με τους συντηρητικούς 
της Άγγελα Μέρκελ με στόχο να βρεθεί μια 
διέξοδος στο πολιτικό αδιέξοδο και να πα-
ραμείνουν στο τραπέζι όλες οι επιλογές 
για τον σχηματισμό κυβέρνησης.
«Δεν πρέπει να κυβερνήσουμε με οποιο-
δήποτε τίμημα. Όμως ούτε πρέπει να 
αρνηθούμε να κυβερνήσουμε σε κάθε 
περίπτωση. Αυτό που μετράει είναι τι 
μπορούμε να προσφέρουμε», δήλωσε ο 
Μάρτιν Σουλτς μιλώντας σε συνέδριο του 
SPD στο Βερολίνο.
Το SPD θα πρέπει να αρχίσει διερευνητι-
κές συνομιλίες με τους συντηρητικούς με 
ανοιχτό μυαλό, να δει τι είδους πολιτική 
μπορεί να προωθήσει και να αφήσει στο 
τραπέζι όλες τις επιλογές για σχηματισμό 
κυβέρνησης, δήλωσε ο Σουλτς προσθέτο-
ντας: «Το σημαντικό είναι το περιεχόμενο 
και όχι η μορφή».
Ο Σούλτς τόνισε: «Το κράτος μας πρέπει 
να γίνει ισχυρότερο, το κράτος μας πρέ-
πει να γίνει καλύτερο! Γι’ αυτό χρειάζεται 
το SPD».
Ο αρχηγός των Σοσ ιαλδημοκρατών 
δήλωσε επίσης ότι είναι απαραίτητο να 
επενδύσουμε μάλλον σ’ ένα προϋπολογι-
σμό της ευρωζώνης παρά να επικεντρώ-
σουμε στη λιτότητα και πρόσθεσε πως δεν 
υποστηρίζει μια Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς 

ελευθερία κινήσεων των πολιτών της.
«Η ήπειρός μας δεν αντέχει άλλα τέσσερα 
χρόνια γερμανικής πολιτικής στην Ευρώπη 
όπως αυτή που ασκήθηκε από τον Βόλ-
φγκανγκ Σόιμπλε», δήλωσε ο Σουλτς ανα-
φερόμενος στον πρώην υπουργό Οικονο-
μικών της Γερμανίας που επικέντρωσε στη 
λιτότητα.
Ο σοσιαλδημοκράτης ηγέτης ζήτησε να 
υπάρξει στενότερη συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να υπάρξουν 
μέχρι το 2025 οι «Ηνωμένες Πολιτείες της 
Ευρώπης», ενώ πρόσθεσε πως οι χώρες 
που δεν συμφωνούν θα πρέπει να φύγουν 
από την ένωση.
Ο Σουλτς δήλωσε στο συνέδριο πως θέλει 
από την ΕΕ να συμφωνήσει σε μια νέα 
συνταγματική συνθήκη, που να δημιουρ-
γεί μια ομοσπονδιακή Ευρώπη, η οποία να 
μπορεί να αναλαμβάνει δράση σε τομείς 
όπως η εσωτερική και η εξωτερική ασφά-
λεια, η φορολογία και οι νομισματικές υπο-
θέσεις, το άσυλο και η διεθνής ανάπτυξη.
«Αυτή η συνταγματική συνθήκη πρέπει 
τότε να παρουσιαστεί σε όλα τα κράτη 
μέλη και αυτά που δεν συμφωνούν θα 
πρέπει να εγκαταλείψουν αυτομάτως της 
ΕΕ», δήλωσε.
Ο Σουλτς επισήμανε πως οι ευρωπαϊκές 
αξίες υπονομεύονται συστηματικά στην 
Πολωνία και η ΕΕ δεν μπορεί να κάνει 
τίποτα γι’ αυτό, ενώ η Ουγγαρία απομα-
κρύνεται επίσης όλο και περισσότερο από 
την ένωση.

Ο Σουλτς καλεί τα μέλη του SPD 
να στηρίξουν τις συνομιλίες με 
Μέρκελ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε πράξη την 
απειλή της - Αντιμέτωπα με τεράστιες 
χρηματικές κυρώσεις τα τρία κράτη - 
μέλη της Ε.Ε. 

Τ
η νομική διαδικασία κατά της Ουγγα-
ρίας, της Τσεχίας και της Πολωνίας α-
ποφάσισε να κινήσει η Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή, παραπέμποντας τα εν λόγω 

κράτη – μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης καθώς δεν συμμορφώνονται με τις υ-
ποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσια-
κού δικαίου. 
Στην κορύφωση της προσφυγικής κρίσης το 
2015, η Ε.Ε. είχε αποφασίσει, με την σύμφωνη 
γνώμη των υπουργών των εγκαλούμενων κρα-
τών – μελών, στην υιοθέτηση ενός σχεδίου 
«κατανομής των βαρών», το οποίοι προέβλεπε 
ότι 160.000 πρόσφυγες από την Ιταλία και την 
Ελλάδα θα γίνονταν δεκτοί 
από τα υπόλοιπα κράτη – 
μέλη της Ε.Ε. 
Η Τσεχία ενώ είχε δεσμευ-
τεί να δεχθεί 50 πρόσφυγες, 
τελικά δέχθηκε μόλις 12, ενώ 
η Πολωνία και η Ουγγαρία 
δεν έχουν δεχθεί ούτε έναν. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως 
θεματοφύλακας των Συνθη-
κών, είχε ήδη απευθύνει δύο 
προειδοποιήσεις στις τρεις χώρες, χωρίς να 
λάβει καμία ικανοποιητική απάντηση για την 
άρνησή τους να συμμορφωθούν με το  Δίκαιο 
της Ε.Ε. με αποτέλεσμα να παραπέμψει τα 
κράτη – μέλη στο Δικαστήριο.  
Τα τρία κράτη – μέλη αντέδρασαν υποστηρίζο-
ντας ότι η Κομισιόν προσπαθεί να αναμειχθεί 
στα εσωτερικά τους ζητήματα και είχαν προ-
σφύγει και οι τρεις χώρες στο Δικαστήριο της 
Ε.Ε. κατά του σχεδίου μετεγκατάστασης προ-
σφύγων, το οποίο όμως έκρινε ότι δεν παραβι-
άζει το ευρωπαϊκό Δίκαιο. 

H διαδικασία και οι και οι πιθανές 
κυρώσεις 
Το άρθρο 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) εξουσιοδο-
τεί την Επιτροπή, ως θεματοφύλακα των Συν-
θηκών, να κινήσει διαδικασία κατά κράτους 
μέλους που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που 
υπέχει βάσει του δικαίου της ΕΕ.

Η διαδικασία παράβασης αρχίζει με ένα αίτημα 
παροχής πληροφοριών («προειδοποιητική 
επιστολή») προς το σχετικό κράτος μέλος, στο 
οποίο πρέπει να δοθεί απάντηση εντός συγκε-
κριμένης προθεσμίας, συνήθως δύο μηνών.
Αν η Επιτροπή δεν μείνει ικανοποιημένη από 
τις πληροφορίες και καταλήξει στο συμπέρα-
σμα ότι το συγκεκριμένο κράτος μέλος έχει 
παραβεί υποχρέωση που υπέχει βάσει του 
δικαίου της ΕΕ, μπορεί τότε να απευθύνει επί-
σημο αίτημα συμμόρφωσης με το δίκαιο της 
ΕΕ («αιτιολογημένη γνώμη»), καλώντας το κρά-
τος μέλος να την ενημερώσει για τα μέτρα που 
έλαβε για να συμμορφωθεί εντός συγκεκριμέ-
νης προθεσμίας, συνήθως δύο μηνών.
Αν ένα κράτος μέλος παραλείπει να εξασφα-
λίσει τη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ, η 
Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμ-
ψει το εν λόγω κράτος μέλος στο Δικαστήριο 
της ΕΕ. Εντούτοις, σε ποσοστό άνω του 95% 

των υποθέσεων παράβασης, 
τα κράτη μέλη συμμορφώνο-
νται με τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν βάσει του δικαίου 
της ΕΕ πριν από την παραπο-
μπή τους στο Δικαστήριο. Αν 
το Δικαστήριο εκδώσει κατα-
δικαστική απόφαση εις βάρος 
κράτους μέλους, το τελευταίο 
οφείλει να λάβει τα απαραί-
τητα μέτρα για να συμμορ-

φωθεί με την απόφαση.
Εάν, παρά την πρώτη απόφαση του Δικαστη-
ρίου, το κράτος μέλος συνεχίσει να μην συμ-
μορφώνεται, η Επιτροπή δύναται να κινή-
σει άλλη διαδικασία παράβασης βάσει του 
άρθρου 260 της ΣΛΕΕ, αποστέλλοντας απλά 
γραπτή προειδοποίηση προτού παραπέμψει το 
κράτος μέλος και πάλι στο Δικαστήριο.
Εάν η Επιτροπή παραπέμψει κράτος μέλος για 
δεύτερη φορά στο Δικαστήριο, δύναται να 
προτείνει στο Δικαστήριο την επιβολή χρημα-
τικών ποινών ανάλογα με τη διάρκεια και τη 
σοβαρότητα της παράβασης και με το μέγεθος 
του κράτους μέλους. Μπορούν να επιβληθούν 
δύο είδη χρηματικής ποινής:
* Ένα εφάπαξ ποσό που εξαρτάται από τον 
χρόνο που μεσολάβησε από την αρχική από-
φαση του Δικαστηρίου
*Ημερήσια χρηματική ποινή για κάθε ημέρα 
που μεσολαβεί από την δεύτερη απόφαση του 
Δικαστηρίου μέχρι την παύση της παράβασης.

Η Κομισιόν στέλνει στο 
Δικαστήριο της Ε.Ε. Τσεχία, 
Ουγγαρία και Πολωνία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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οικογένεια

Ο
ι περισσότεροι συμφωνούμε ό-
τι ο ανεγξέλεγκτος θυμός είναι 
ένα από τα πιο ολέθρια στοιχεία 
στο γάμο και στην οικογένεια. 

Θα δούμε πώς μας επηρεάζει, και στη συ-
νέχεια θα ασχοληθούμε με τους τρόπους 
με τους οποίους μπορούμε να ελέγξουμε 
το θυμό μας. 
Κατ’ αρχήν, τι είναι θυμός; Θυμός είναι το 
δυνατό συναίσθημα της δυσαρέσκειας και 
του ανταγωνισμού πολλές φορές. Είναι 
μία έντονη συναισθηματική κατάσταση 
που την τροφοδοτεί η δυσαρέσκεια. Μπο-
ρεί να οδηγήσει τον άνθρωπο να χάσει 
τον έλεγχό του. “Θυμός» είναι η λέξη που 
χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγρά-
ψει ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων. Πρέ-
πει να καταλάβουμε ότι ότι ο θυμός είναι 
ένα υγιές συναίσθημα. Είναι το προειδο-
ποιητικό σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά. 
Μπορεί να προειδοποιήσει τον άνθρωπο 
για κάποιο ενδεχόμενο φυσικό ή ψυχολο-
γικό τραύμα.  
Ο θυμός μπορεί να δώσει στο άτομο τη 
δύναμη να αντισταθεί σε συναισθηματι-
κές ή φυσικές απειλές, με τη δυνατότητα 
να αμυνθεί ή να φύγει. Ο θυμός μας ενημε-
ρώνει για τα φυσικά και συναισθηματικά 
όρια και μας βοηθάει να βάζουμε κάποιους 
λογικούς περιορισμούς. Ο θυμός ακόμη 
μπορεί να μας κινητοποιήσει να κάνουμε 
απαραίτητες αλλαγές στον κόσμο μας όταν 
είμαστε αντιμέτωποι με αδικίες. 
Πολλοί άνθρωποι που καταβάλλουν πολ-
λές προσπάθειες να κάνουν τον κόσμο 
έναν τόπο πιο καθαρό κι υγιεινό ωθού-
νται από θυμό. Ένα μεγάλο ποσοστό 
ανθρώπων στην κοινωνία μας φοβού-
νται τον υγιή , τον σωστό θυμό, και διδά-
σκονται από πολύ μικρή ηλικία να μην τον 
νιώθουν ούτε να τον εκφράζουν, ενώ σιγά 
σιγά και μεθοδικά εξοικειώνονται με τη 
βία γύρω τους μέσα από τη μουσική, την 
τηλεόραση, τον κινηματογράφο και τα 
video games. 
Ο θυμός ε ίναι δευτερογενές συναί-
σθημα, δεν είναι το πρωταρχικό.  Ξοδεύ-
ουμε ώρες ατέλειωτες προσπαθώντας να 
δώσουμε μια απάντηση στο ερώτημα, 
«Πώς μπορώ να απαλλαγώ από το θυμό;» 
Ενώ θάπρεπε να ρωτάμε, «Τι γίνεται μέσα 
μου που με κάνει να θυμώνω;» Ο θυμός 
είναι το σήμα που μας προειδοποιεί ότι 
υπάρχει κάπου πρόβλημα. Για να το τακτο-
ποιήσουμε, πρέπει να προσδιορίσουμε 

την αιτία του θυμού.   
Υπάρχουν τρεις Βασικές Ζώνες Θυμού. Η 
πρώτη είναι ανάγκες που δεν εκπληρώ-
θηκαν. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε διάφο-
ρες ανάγκες. Όταν λοιπόν αυτές οι ανάγκες 
μας δεν εκπληρώνονται, νιώθουμε πλη-
γωμένοι. Κι όταν πληγωνόμαστε, συνή-
θως θυμώνουμε. Η δεύτερη συνηθισμένη 
αιτία του θυμού είναι προσδοκίες που δεν 
εκπληρώθηκαν.  Όταν τα πράγματα δεν 
έρχονται όπως τα περιμένουμε, απογο-
ητευόμαστε. Η τρίτη συνηθισμένη αιτία 
του θυμού είναι αισθήματα ανασφάλειας.  
Είτε πραγματική είτε φανταστική είναι η 
απειλή, είτε συναισθηματική είτε φυσική, 
αντιδρούμε με θυμό γιατί μ’ αυτόν τον 
τρόπο νομίζουμε ότι μας προστατεύει ή 
μας προφυλάσσει.
Ο θυμός είναι το προειδοποιητικό φωτάκι 
ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα που πρέπει να προσέξουμε. Για 
πολλούς από μας όμως το πρόβλημα είναι 
ο ίδιος ο θυμός. Το πρώτο βήμα για να 
λύσουμε κάποιο πρόβλημα είναι να παρα-
δεχτούμε ότι έχουμε πρόβλημα. Αν δεν 
μπορούμε να το παραδεχτούμε τότε δεν 
μπορούμε και να το ξεπεράσουμε.
Για να αντιμετωπίσεις το θυμό σου σκέψου 
πρώτα τι έκανες στο παρελθόν που έφερε 
αποτέλεσμα. Τι σε βοήθησε να ξεπεράσεις 
γρήγορα τον αδικαιολόγητο και υπέρμε-
τρο θυμό σου; Σε μερικούς, αν μετρήσουν 
μέχρι το δέκα πριν αντιδράσουν, φέρνει 
αποτέλεσμα και μετριάζεται ο παράλογος 
θυμός τους. 
Άλλοι χρησιμοποιούν αργές και βαθειές 
αναπνοές για να ηρεμήσουν. Μερικοί, αντί 
να θυμώσουν, βγαίνουν για περπάτημα ή 
τρέχουν.  Κάποιοι άλλοι χτυπούν έναν σάκο, 
άλλοι χορεύουν. Η φυσική άσκηση συντελεί 
στην εκτόνωση, και βοηθάει να καταπραϋ-
νουμε το θυμό μας και τα νεύρα μας.
Τέλος, πιστεύω ότι το πιο δυναμικό και 
αποτελεσματικό όπλο που μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε για να ελέγχουμε το 
θυμό μας είναι η Προσευχή. Όταν φέρ-
νουμε σ το Θεό την ανάγκη μας και 
ζητούμε τη βοήθειά Του να μας καθοδη-
γήσει, να μας ενδυναμώσει, να μας ηρεμή-
σει, Εκείνος θα απαντήσει στο αίτημά μας. 
Μόνο να θυμόμαστε να επικοινωνούμε 
μαζί Του και στις στιγμές που είμαστε 
νηφάλιοι και ήρεμοι για να έχουμε περισ-
σότερη χαρά και ειρήνη στη ζωή μας αντί 
να έχουμε θυμό.

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.

Ο Θυμός

• To παιδί μου και εγώ
Πού κρύβονται τα περισσότερα 

επικίνδυνα μικρόβια;

Ο 
Αμερικανικός Οργανισμός Υγείας 
δημοσίευσε μία λίστα με τα «στέ-
κια» των πιο επικίνδυνων μικρο-
βίων για την υγεία των παιδιών. 

Δείτε ποια είναι τα πιο βρόμικα σημεία, εντός 
και εκτός σπιτιού!

Οδοντόβουρτσα 
Πολύ ψηλά στη λίστα των πιο βρόμικων 
σημείων του σπιτιού είναι (όσο παράξενο 
κι αν ακούγεται) η οδοντόβουρτσα. Κι αυτό 
γιατί όταν ο νιπτήρας βρίσκεται δίπλα στη 
λεκάνη της τουαλέτας, κάθε φορά που τρα-
βάμε το καζανάκι, σταγονίδια πετάγονται 
πάνω στην εκτεθειμένη οδοντόβουρτσα. Τα 
σταγονίδια είναι γεμάτα μικρόβια, τα οποία 
είτε εισχωρούν κατευθείαν στο στόμα όταν 
πλένουμε τα δόντια μας είτε μεταφέρονται 
στα χέρια μας. Για καλύτερη κρατήστε τις 
οδοντόβουρτσες σε ένα ντουλάπι ή φροντί-
στε να της καθαρίζετε τακτικά με ζεστό νερό 
και λίγο απολυμαντικό υγρό.

Κατοικίδια 
Τα ζώα και τα παιδιά είναι στενοί φίλοι και 
είναι σχεδόν αδύνατο να ξεκολλήσουν. 
Ωστόσο, τα κατοικίδια μπορούν να μεταφέ-
ρουν στα παιδιά βακτήρια, ιούς και παρά-
σιτα μέσω των ακαθαρσιών, του σάλιου ή αν 
κατά λάθος τα γρατσουνίσουν. Τα παιχνίδια 
των ζώων και τα μπολ τους αποτελούν πηγή 
κολοβακτηριδίων – σαλμονέλας. Γι’ αυτό 
την επόμενη φορά που τα παιδιά έρθουν σε 
επαφή με το χαμστεράκι ή το σκυλάκι τους, 
θα πρέπει υποχρεωτικά να πλύνουν και τα 
χέρια τους 

Πάτωμα 
Αν στο πάτωμα υπάρχουν υπολείμματα τρο-
φών και λίπη, αν είναι βρόμικο από παπού-
τσια και πατημασιές ζώων και ειδικά αν 
καλύπτεται από μοκέτες που συγκεντρώ-
νουν σκόνη, τα παιδιά διατρέχουν κίνδυνο να 
εμφανίσουν αλλεργίες και κρίσεις άσθματος. 
Το πάτωμα του μπάνιου θέλει ακόμα περισ-
σότερη προσοχή, καθώς εκεί μπορεί να κρύ-
βονται μύκητες και λειχήνες. Στάσιμα νερά Τα 
πιτσιρίκια λατρεύουν να πλατσουρίζουν στις 
μικρές λιμνούλες που σχηματίζονται από τη 
βροχή. Ωστόσο, σε αυτές μπορεί να αναπτυ-
χθούν μούχλα και βακτήρια ή να συχνάζουν 

κουνούπια τα οποία μεταφέρουν ασθένειες.

Σχολείο 
Οι ψύκτες νερού, οι χώροι εστίασης αλλά και 
τα ίδια τα θρανία και οι υπολογιστές, συγκε-
ντρώνουν αμέτρητα μικρόβια που μπορεί να 
θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των παιδιών. 
Είναι σημαντικό στα σχολεία να υπάρχουν 
δοχεία με απολυμαντικά για τα χέρια, και 
τόσο τα θρανία όσο και τα μέρη των υπολο-
γιστών να απολυμαίνονται τακτικά. Κρεμά-
στρες και ντουλάπια Στα μέρη αυτά «συχνά-
ζουν» ψείρες, καθώς στοιβάζονται τα ρούχα, 
τα σκουφάκια και τα καπέλα των παιδιών. 
Για να αποφεύγεται η εκτεταμένη μετάδοση 
των ψειρών, πολλά σχολεία στο εξωτερικό 
(και κάποια στην Ελλάδα) έχουν ντουλαπάκια 
για να αφήνει εκεί τα πράγματά του το κάθε 
παιδί. Σε έναν ιδανικό κόσμο, αυτό θα έπρεπε 
να γίνεται σε όλα τα σχολεία. 

Παιδικές χαρές και χώροι άθλησης 
Εδώ συγκεντρώνονται τα περισσότερα 
βακτήρια, με πιο επικίνδυνο το MRSA (ανθε-
κτικός στη μεθικιλλίνη χρυσίζων σταφυλό-
κοκκος). Το βακτήριο του σταφυλόκοκκου 
εισέρχεται στον οργανισμό από εκδορές που 
μπορεί να υπάρχουν στο δέρμα, αν αυτές 
έρθουν σε επαφή με κοινές πετσέτες ή με 
κάποιον άλλον οργανισμό που έχει νοσήσει. 

Πώς να αποφύγω τα μικρόβια; 
Τα παιδιά βάζουν τα χέρια στη μύτη, δαγκώ-
νουν τα νύχια τους, σκουπίζουν τη μύτη τους 
με τα χέρια όταν τρέχει και, το χειρότερο, 
δεν πλένουν τα χέρια τους όσο συχνά θα 
έπρεπε. Όλα αυτά αποτελούν εστίες για να 
εισχωρούν τα μικρόβια στον οργανισμό και 
να προκαλούν μικρές ή μεγαλύτερες ασθέ-
νειες στα παιδιά. Οι γονείς πρέπει να θυμί-
ζουν συνεχώς στα παιδιά να πλένουν τακτικά 
τα χέρια τους, καθώς είναι ο καλύτερος τρό-
πος για να αποφύγουν τις ιώσεις, αλλά και 
να τους δείχνουν πώς να τα πλένουν σωστά, 
τρίβοντάς τα για αρκετή ώρα με ζεστό νερό 
και σαπούνι, ανάμεσα στα δάχτυλα και μέσα 
στα νύχια. Τα απολυμαντικά μαντηλάκια που 
περιέχουν τουλάχιστον 60% οινόπνευμα 
αποτελούν μία καλή εναλλακτική, αλλά μπο-
ρεί να είναι τοξικά αν τα παιδιά βάζουν μετά 
τα χέρια στο στόμα.
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Έ
χουμε μπει για τα καλά 
στο χειμώνα, μία περίο-
δο που συνοδεύεται από 
ιώσεις, αλλά και από την 

εποχική γρίπη. 
Η δρ. Ελένη Παπαγιαννίδου, 
κλινική διαιτολόγος-διατρο-
φολόγος αποκαλύπτει κάποια 
«μυστικά» διατροφής που θα 
μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε 
το ανοσοποιητικό μας, ώστε να 
μειώσουμε τη συχνότητα αλλά 
και τη διάρκειά μίας γρίπης ή 
μίας ίωσης.

Αποφύγετε τη ζάχαρη
Τα σάκχαρα, τα δημητριακά και 
άλλα αμυλούχα τρόφιμα επηρε-
άζουν αρνητικά το ανοσοποι-
ητικό. Στην πραγματικότητα, 
πολλές μελέτες επιβεβαι-
ώνουν ότι το ανοσοποι-
ητικό μας καταστέλλε-
ται για αρκετές ώρες μετά 
την κατανάλωση απλών 
σακχάρων (ζάχαρη, 
φρουκτόζη κλπ.). 
Φαίνε ται πως η 
παραγωγή λευκών 
αιμοσφαιρίων μπο-
ρεί να μειωθεί ακόμα και 
50%. Θυμηθείτε πως εάν 
είστε άρρωστοι ή δεν 
θέλετε να αρρωστή-
σετε, είναι σημαντικό 
να δώσετε στο σώμα 
σας θρεπτικά συστα-
τικά, όχι ζάχαρη.

Αυξήστε την πρό-
σληψη βιταμινών, 
μετάλλων και α-
ντιοξειδωτικών
Παρόλο που η βιταμίνη 
C θεωρείται ως η μαγική 
λύση για τα κρυολογή-
ματα θέλω να στρέψω την 
προσοχή σας στη βιταμίνη D. 
Αυτή η λιποδιαλυτή βιταμίνη 
υποστηρίζει την αντιμικροβι-
ακή διαδικασία στο σώμα ρυθ-
μίζοντας την παραγωγή λευκών 
αιμοσφαιρίων. Για αυτό και είναι 
πολύ πιο σημαντική από τη βιτα-
μίνη C. 

Γενικά συστήνω από 2.000 έως 
5.000 IU κάθε μέρα για να τα 
αυξήσετε αν είναι χαμηλά ή να τα 
διατηρήσετε σταθερά. Για υγιή 
μεταβολισμό, καλή διάθεση, 
ισχυρή ανοσολογική λειτουργία, 
εξαιρετική οστική πυκνότητα και 
πολλά άλλα τα ιδανικά επίπεδα η 
D3 σας να είναι 50 έως 80 ng/ml. 
Είναι σχεδόν σίγουρο πως θα 
έχουμε χαμηλά επίπεδα αν δεν 
παίρνουμε συμπλήρωμα καθη-
μερινά, για αυτό είναι σοφό να 
κάνουμε μια εξέταση.
Ο ψευδάργυρος αυξάνει την 
παραγωγή λευκών αιμοσφαι-
ρίων και βοηθάει πολύ αποτε-
λεσματικά στην καταπολέμηση 
της λοίμωξης. Επισκόπηση στο 
Cochrane διαπίστωσε ότι ο ψευ-

δάργυρος μείωσε τόσο τη 
διάρκεια όσο και τη σοβα-
ρότητα των συμπτωμάτων 
του κοινού κρυολογήματος. 

Τρώτε περισσότε-
ρα φυσικά αντιμι-

κροβιακά τρόφιμα
Το σκόρδο όχι μόνο 

καταπολεμά τα βακτή-
ρια, αλλά σκοτώνει 
επίσης τους μύκητες 

και τους ιούς. Οι φρέ-
σκες σκελίδες σκόρδου 

έχουν το πιο ισχυρό αντιμι-
κροβιακό αποτέλεσμα.

«Το τζίν τζερ περιέχει 
χημικές ουσίες που στο-
χεύουν συγκεκριμένα σε 

ιούς που επηρεάζουν το 
κεφάλι και το λαιμό. Τρίψτε 

λίγο φρέσκο τζίντζερ σε ένα 
φλιτζάνι τσάι ή ένα φλιτζάνι 
ζεστό νερό και αφήστε το 
μέσα λίγο πριν το πιείτε».

Πίνετε ζεστά υγρά
Ένας σπιτικός ζωμός με κόκαλα 
είναι εξαιρετικά ευεργετικός για 
το ανοσοποιητικό μας σύστημα 
καθώς η ζελατίνη και το κολλα-
γόνο που βρίσκεται στον ζωμό 
είναι απαραίτητα για ένα υγιές 
έντερο, το οποίο οδηγεί σε ένα 
υγιές ανοσοποιητικό.

Τ
η σχέση της κατανάλωσης των αναψυκτικών με την εμφάνιση 
καρκίνου του οισοφάγου ανέλυσαν οι Ινδοί επιστήμονες σε συ-
νεργασία με το υπουργείο Γεωργία των ΗΠΑ.
Οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια έχουν επισημάνει αρκετές 

φορές τη ραγδαία αύξηση κατανάλωσης αναψυκτικών ποτών. Για παρά-
δειγμα στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί κατά 450%, ενώ ανάλογες αυξήσεις έχουν 
παρατηρηθεί σε Αυστραλία και Μεγάλη Βρετανία. Ωστόσο, το επικίν-
δυνο, όπως λένε, είναι ότι έχει παρατηρηθεί αντίστοιχη αύξηση των 
περιστατικών καρκίνου του οισοφάγου, ειδικά στους λευκούς και ιδιαί-
τερα στον ανδρικό πληθυσμό. Οι επιστήμονες επεσήμαναν μάλιστα ότι 
σε χώρες όπως η Ιαπωνία και η Κίνα όπου η κατανάλωση αναψυκτικών 
δεν έχει παρουσιάσει κάποια αύξηση τα τελευταία έτη, δεν έχει παρου-
σιαστεί αντίστοιχα και αύξηση στα περιστατικά καρκίνου του οισοφά-
γου. Από αυτό ορμώμενοι οι Ινδοί ερευνητές ανέλυσαν την επίδραση 
της υπερκατανάλωσης αναψυκτικών στον οργανισμό μας και ειδικότερα 
στην εμφάνιση καρκίνου στον οισοφάγο.
Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, η σχέση αυτή έχει να κάνει με την 
γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, ένα σοβαρό παράγοντα κινδύνου 
για την εμφάνιση καρκίνου στον οισοφάγο. Ο λόγος είναι ότι στην περί-
πτωση που ένα άτομο πάσχει από γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, το 
περιεχόμενο του στομάχου τους επανέρχεται στον οισοφάγο και επειδή 
είναι όξινο με χαμηλό pΗ η βλεννογόνος του οισοφάγου καταστρέφεται 
από την οξύτητα αυτή, η οποία μακροχρόνια μπορεί να κάνει μεταλλά-
ξεις που δύναται να εξελιχθούν σε καρκίνο. 

Η 
συχνή και αυξημένη πα-
ρουσία αερίων στο γα-
στρεντερικό σωλήνα α-
ποτελεί μια δυσάρεστη 

κατάσταση, που μπορεί να προκα-
λέσει δυσφορία, πόνο και αμηχα-
νία.
Αν και τα αίτια εμφάνισης φουσκώ-
ματος μπορεί να ποικίλουν, υπάρ-
χουν διατροφικοί παράγοντες και 
συνήθειες που ενδέχεται να λει-
τουργήσουν βοηθητικά και άλλοι 
που πιθανόν να επιδεινώνουν τα 
συμπτώματα.
Στην πρώτη κατηγορία ανήκει η 
επαρκής πρόσληψη φυτικών ινών 
και υγρών, που αποτελούν βασι-
κούς παράγοντες για την καλή λει-
τουργία του εντέρου. Ειδικότερα, 
οι φυτικές ίνες αυξάνουν τον όγκο 
των κοπράνων και μειώνουν το 
χρόνο διέλευσής τους από τον 
πεπτικό σωλήνα, γεγονός που μπο-
ρεί να συμβάλλει στον περιορισμό 
της παραγωγής αερίων. Παράλ-
ληλα, βοηθούν στην πρόληψη της 
δυσκοιλιότητας, η οποία συνήθως 
λειτουργεί επιβαρυντικά.
Από την άλλη, στα τρόφιμα που 
μπορεί να οδηγήσουν σε αυξη-
μένη παρουσία αερίων περιλαμ-
βάνονται τα κραμβοειδή λαχανικά 
(μπρόκολο, κουνουπίδι, λάχανο, 
λαχανάκια Βρυξελλών), τα φασό-
λια, το κρεμμύδι και το πίτουρο 
που περιέχεται σε δημητριακά ολι-
κής άλεσης. Έτσι, ο περιορισμός της 
συχνότητας ή ποσότητας κατανά-
λωσής τους είναι συχνά βοηθητι-
κός. Επιπλέον, το φούσκωμα είναι 
πιθανό να οφείλεται σε μικρότε-
ρου ή μεγαλύτερου βαθμού δυσα-
νεξία στη λακτόζη. Σε αυτή την 
περίπτωση, θα πρέπει να μειωθεί η 
πρόσληψη λακτόζης ανάλογα με τα 
επίπεδα ανοχής κάθε ατόμου.
Άλλα προϊόντα που μπορεί να επι-
δεινώσουν το πρόβλημα είναι τα 
αναψυκτικά, τα ανθρακούχα ροφή-
ματα και τα τρόφιμα που περιέχουν 
σορβιτόλη, μαννιτόλη ή ξυλιτόλη. 
Τέλος, για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος συστήνεται ο περι-
ορισμός της κατάποσης μεγάλων 
ποσοτήτων αέρα, κάτι που μπο-
ρεί να επιτευχθεί με αργή και καλή 
μάσηση της τροφής με κλειστό το 
στόμα και αποφυγή της κατανάλω-
σης ροφημάτων με καλαμάκι.

Αυτές είναι οι 
τροφές που μας 
φουσκώνουν Η υπερκατανάλωση αναψυκτικών 

μπορεί να συνδέεται με τον 
καρκίνο του οισοφάγου

Μυστικά διατροφής για 
να καταπολεμήσετε τις 
ιώσεις και τη γρίπη

υγεία

Ο 
διαβήτης και το πάχος 
είναι η αιτία για το 
5,9% των νέων περι-
στατικών καρκίνου 

στον κόσμο (σχεδόν 800.000 
περιστατικά), σύμφωνα με μια 
νέα διεθνή επιστημονική μελέτη 
με ελληνική συμμετοχή.

Είναι η πρώτη φορά που γίνε-
ται μια τόσο συγκεκριμένη εκτί-
μηση σε παγκόσμιο επίπεδο για 
το πόσοι καρκίνοι μπορούν να 
αποδοθούν στο διαβήτη και 
στην παχυσαρκία.

Συγκεκριμένα, το 3,9% όλων 
των νέων καρκίνων (περίπου 
544.300 περιστατικά ετησίως) 
σχετίζονται με τον υψηλότερο 
του κανονικού δείκτη μάζας 
σώματος (άνω του 25), ενώ το 
2% των καρκίνων (280.100 περι-
στατικά) σχετίζονται με το δια-

βήτη.

Οι καρκίνοι που προκαλούνται 
κάθε χρόνο από τον διαβήτη και 
την παχυσαρκία διεθνώς, είναι 
σχεδόν διπλάσιοι στις γυναίκες 
από ό,τι στους άνδρες (περίπου 
497.000 έναντι 296.000).

Οι ερευνητές, με επικεφαλής 
τον δρα Τζόναθαν Πίρσον-Στά-
ταρντ του Imperial College του 
Λονδίνου, που έκαναν τη σχε-
τική δημοσίευση στο ιατρικό 
περιοδικό «Lancet Diabetes and 
Endocrinology Journal», ανέλυ-
σαν στοιχεία για 12 είδη καρ-
κίνου σε 175 χώρες. Μεταξύ 
των ερευνητών ήταν ο ελληνι-
κής καταγωγής Βασίλης Κόντης 
του Τμήματος Επιδημιολογίας 
και Βιοστατιστικής της Σχολής 
Δημόσιας Υγείας του Imperial 
College του Λονδίνου.

Σχεδόν το 6% των καρκίνων 
αποδίδονται στο διαβήτη 
και στην παχυσαρκία
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Ε
ίναι αλήθεια ότι όσο το βιοτι-
κό επίπεδο του πληθυσμού βρί-
σκεται κάτω από ένα ορισμένο 
επίπεδο συντήρησης, υπάρχει 

πραγματική ανάγκη για κατανάλωση. Εί-
ναι επίσης αλήθεια πως υπάρχει νόμιμη 
ανάγκη για περισσότερη κατανάλωση, 
καθώς ο άνθρωπος αναπτύσσεται μορ-
φωτικά και έχει πιο εκλεπτυσμένες ανά-
γκες για καλύτερη τροφή, αντικείμενα 
αισθητικής απόλαυσης, βιβλία κ.ά. Αλλά 
η μανία μας για κατανάλωση έχει χάσει 
κάθε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες 
του ανθρώπου. Αρχικά η ιδέα της κατα-
νάλωσης περισσότερων και καλύτερων 
πραγμάτων υποτίθεται ότι θα έδινε στον 
άνθρωπο μία πιο ευτυχισμένη και ικανο-
ποιητική ζωή. Η κατανάλωση ήταν το μέ-
σον για το σκοπό – εκείνον της ευτυχίας. 
Τώρα έγινε αυτοσκοπός.
   Ο πολύτιμος χρόνος της πεπερασμέ-
νης ζωής μας φορτίζεται με το άγχος, όχι 
πάντοτε της επιβίωσης, που κι αυτό έτσι 
κι αλλιώς δεν το έχουμε ξεπεράσει, αλλά 
με την αγωνία για την απόκτηση πραγ-
μάτων περιθωριακών, κακόγουστων 
και άχρηστων. Ξεγελιόμαστε μέσα στο 
παιχνίδι της ‘’αφθονίας’’ και μπαίνουμε 
στο χορό της σπατάλης όταν ακόμα δεν 

έχουμε αντιμετωπίσει θεμελιακές ανα-
γκαιότητες της ζωής μας. Θέλουμε ν’α-
ποδείξουμε ότι είμαστε ‘’επιτυχημένοι’’. 
Κατάκοποι από τον ανήφορο αυτόν της 
΄΄επιτυχίας`` μαζευόμαστε κάπου όχι 
για να συζητήσουμε και να διασκεδά-
σουμε πραγματικά, αλλά για να θορυ-
βήσουμε μέσα σε μια ατμόσφαιρα φορ-
τσαρισμένης ευθυμίας και ιλαρότητας. 
Και όταν μαζευόμαστε και πάλι λειτουρ-
γούμε μέσα στο κλίμα του υπερκατανα-
λωτισμού, που μας έχει γίνει δεύτερη 
φύση. Τρώμε περισσότερο απ’ότι μας 
χρειάζεται και ‘’γλεντάμε’’ βαραίνοντας 
το στομάχι σε βαθμό, που να μην μπο-
ρούμε πια να σκεφτούμε, σε σημείο που 
το μυαλό μας πέφτει σε αφασία...
   Οι τεχνικές πώλησης, θεμελιωμένες σε 
λεπτομερείς μελέτες της αγοράς, παρου-
σιάζονται σχεδόν ως επιστήμη. Στόχος 
τους είναι να μας χειραγωγήσουν και 
να μας κάνουν να καταναλώνουμε όλο 
και περισσότερο, να καθυποτάξουν τη 
σκέψη μας! Από τη σκοπιά αυτή είναι 
εντυπωσιακές οι στρατηγικές παγίδευ-
σης του καταναλωτή που ακολουθού-
νται στα εμπορικά κέντρα. Σε μια πόλη 
κοντά στο Παρίσι κατασκευάστηκε ένα 
‘’σούπερ-μάρκετ εργαστήριο’’ για τη 

μελέτη από κοντά της συμπεριφοράς 
κατά τη διάρκεια των αγορών. Στο πει-
ραματικό αυτό κατάστημα, ο αγοραστής 
– πειραματόζωο παρακολουθείται από 
ομάδα κοινωνιολόγων και ψυχολόγων, 
η οποία παρατηρεί όλες του τις κινήσεις 
με ειδικούς καθρέπτες χωρίς αυτός να 
μπορεί να τους αντιληφθεί. Η πορεία 
του, οι στάσεις του, οι δισταγμοί του 
αναλύονται με κάθε λεπτομέρεια. Κατα-
γράφεται ακόμα και το βλέμμα του προς 
τα ράφια από το Eye Movement Recorder 
( Καταγραφέας Οφθαλμικών Κινήσεων ), 
ένα σύστημα που, με τη μελέτη της διά-
θλασης των υπέρυθρων ακτίνων στον 
αμφιβληστροειδή χιτώνα των ματιών, 
επιτρέπει να εντοπίσουν ποια αντικεί-
μενα παρατήρησε ο αγοραστής και για 
πόση ώρα. Οι παρατηρήσεις και οι έρευ-
νες αυτές πάνω στούς λόγους που οδή-
γησαν κάποιον ν’αγοράσει κάτι, θα επι-
τρέψουν, με τη συνδρομή αρχιτεκτό-
νων, διακοσμητών, ειδικών στο φωτι-
σμό, να διαμορφώσουν τον εσωτερικό 
χώρο των υπεραγορών για να τονώσουν 
την κατανάλωση. Πλάτος των διαδρό-
μων, μέγεθος των ραφιών, χώρος των 
προϊόντων, φωτισμός, χρώματα, το κάθε 
τι είναι μελετημένο έτσι ώστε ο πελά-
της να μετακινείται αργά, να στέκεται σε 

όσο γίνεται μεγαλύτερο αριθμό προϊό-
ντων και εκτός από τα αναγκαία να αγο-
ράσει τα περιττά. Ακόμα και η μουσική 
που ακούμε εκεί μέσα είναι πολύ μελε-
τημένη έτσι ώστε το αχανές των εμπορι-
κών χώρων να μην τρομάζει και να γίνε-
ται οικειότερο. Σε μερικές χώρες μάλι-
στα, η μουσική αυτή περιέχει φράσεις 
υποσυνείδητες που επαναλαμβάνονται 
στους εκστασιασμένους πελάτες:’’Μην 
κλέβετε!’’, ‘’Χαλαρώστε!’’, ‘’Κάντε το 
κέφι σας!’’.
    Η ενέργεια της κατανάλωσης θα 
έπρεπε να ε ίναι μια συγκεκριμένη 
ανθρώπινη ενέργεια, στην οποία περι-
λαμβάνονται οι αισθήσεις μας, οι σωμα-
τικές ανάγκες, το αισθητικό γούστο, 
δηλαδή, στην οποία ενυπάρχουμε εμείς 
σαν συγκεκριμένες υπάρξεις. Αντί να 
λειτουργούμε, χωρίς καλά – καλά να 
το συνειδητοποιούμε, μέσα στο πλαί-
σιο και με τις προδιαγραφές της κοινω-
νίας της αφθονίας, θά’πρεπε να κηρύσ-
σουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι 
η ζωή είναι κάτι απέραντα ουσιαστικό-
τερο, σημαντικότερο κι ωραιότερο από 
τον καταναλωτικό πυρετό.

www.raniamesiskli.com            
www.youtube.com/user/Madonna/Rania

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗ

καταναλωτικοσ  πυρετοσ
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Ο
λοένα και περισσότεροι επιστήμονες αναζητούν 
εργασία στο εξωτερικό , κυρίως από την γεννιά 
των σαραντάρηδων που είναι και η πλέον δη-
μιουργική γεννιά.  Οι κυριότεροι λόγοι μετανά-

στευσης για αναζήτηση δουλειάς στο εξωτερικό αναδείχθη-
καν και φέτος , η μειωμένη αξιοκρατία και η διαφθορά στην 
Ελλάδα με ποσοστό 41% , η οικονομική κρίση και η αβεβαι-
ότητα (34%) και οι προοπτικές στη χώρα του εξωτερικού 
(33%). Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που δημοσίευσε η 
«Καθημερινή», οι περισσότεροι που μεταναστεύουν είναι 
έως 40 ετών με πρώτη ποσοστιαία την ηλικιακή ομάδα των 
31 -35 ετών, ενώ ακοπουθούν οι νέοι 26 -30 ετών.
Συγκριτικά με την περυσινή έρευνα , φέτος αυξήθηκαν –στο 
42 % έναντι 35% το 2016 –όσοι δήλωσαν ότι δεν θεωρούν 
πιθανή την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Το 42 % το 2017 
δήλωσε ότι προτίθεται να παραμείνει στο εξωτερικό για 
πάνω από 5 χρόνια ή για πάντα. 
Έστω κι αν υπάρχουν κάποια έμμεσα οφέλη από τη μετανά-
στευση (ενδεικτικά ανάπτυξη ελληνικού στελεχιακού δυνα-
μικού στο εξωτερικό) προς το παρόν η διαρροή ανθρώπι-
νου κεφαλαίου κοστίζει πολλαπλά στην Ελλάδα και μοιάζει 
δύσκολα αναστρέψιμη.

Ο Τύμβος των Σαλαμινομάχων
Στην παραλία Σελίνια μπροστά από τα Αμπελάκια Σαλαμί-
νας , αριστερά όπως βλέπουμε τον όρμο , βρίσκεται αγέ-
ρωχος και στέκει ο «Τύμβος των Σαλαμινομάχων» για να 
θυμίζει σε φίλους και εχθρούς έναν ακόμη άθλο που πέτυ-
χαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Η ναυμαχία εξελίχθηκε στο 
σημείο που βρίσκεται ο Τύμβος και το βέλος και το ακόντιο 
των Ελλήνων πολεμιστών στοχεύει τους εισβολείς Πέρσες 
και τους συμμάχους τους (μεταξύ αυτών και οι Ίωνες) που 
τελικά κατατροπώθηκαν από τον ευφυή Θεμιστοκλή . Αξί-
ζει μια επίσκεψη , σαν φόρος τιμής , στον Τύμβο της Σαλα-
μίνας , μιας και δεν είναι πολλοί αυτοί που το επιχειρούν . 
Ένας φόρος τιμής σε ́ κείνους που δεν δίσταζαν ούτε στιγμή 
να προτάξουν τα στήθη και τη ζωή τους για την πατρίδα 
Ελλάδα .  

Ο Νίτσε για την Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
Στο βιβλίο  «Ἡ Φιλοσοφία στα χρόνια της Αρχαίας Ελληνι-
κής τραγωδίας» ο Γερμανός φιλέλλην φιλόσοφος κάνει μια 
προσπάθεια να ανιχνεύσει και να διερευνήσει την ατέρ-
μονη γνώση και σοφία που διέσπειραν οι αρχαίοι Έλληνες 
προΠλατωνικοί φιλόσοφοι και παράλληλα «πλέκει» έναν 
ύμνο για αυτούς τους «ωραίους ανθρώπους» όπως τους 
αποκαλεί. Παραθέτουμε ένα μικρό απόσπασμα μήπως έτσι 
αντιληφθούμε το μεγαλείο των αρχαίων προγόνων μας και 
προσπαθήσουμε να τους μοιάσουμε έστω και λίγο . Γράφει 
ο Νίτσε : 
«Ακούραστα  λοιπόν θα αναπαριστώ νοερά κείνους τους 
στοχαστές που καθένας τους είχε κάτι το καθαυτό ασύλλη-
πτο, που κατάφερε να βρει μια προσωπική του αξιοθαύ-
μαστη δυνατότητα ζωής –εννοώ εκείνους που έζησαν στην 
πιο ρωμαλέα και γόνιμη εποχή της Αρχαίας Ελλάδας , στον 
αιώνα προ των Περσικών πολέμων και στη διάρκειά τους 
–που ανακάλυψαν ωραίες δυνατότητες της ζωής κι έχω τη 
γνώμη πως οι μεταγενέστεροι Έλληνες ξέχασαν τις καλύτε-
ρες από αυτές. Και ποιός λαός άραγε μπορεί τυχόν να ισχυ-
ριστεί ότι τις ξαναβρήκε;
Όπως και νάχει πιστεύω πως κάθε σκέψη και κρίση για κεί-
νους τους στοχαστές , θα καταλήγει στην αναφώνηση : Πόσο 
ωραίοι ήταν ! Ανάμεσά τους δεν βλέπω παραμορφωμένες κι 
ακόλαστες μορφές , μήτε παπαδίστικα πρόσωπα, ούτε απο-

στεωμένους κι ακόλαστους ερημίτες , ή φανατικούς καλλω-
πιστές του παρόντος, παραχαράκτες θεολόγους ή καταθλι-
πτικούς και χλωμούς λόγιους (αν και ο σπόρος όλων αυτών 
υπήρχε κι αρκούσε μονάχα μια μολυσμένη πνοή ανέμου για 
να ανθίσουν τα παράσιτα) . Δεν βλέπω επίσης κανέναν ανά-
μεσα στους αρχαίους Έλληνες στοχαστές , που να θεωρεί την 
«σωτηρία της ψυχής» του ή τον ορισμό της ευτυχίας , τόσο 
σημαντικά ζητήματα , ώστε να ξεχνάει Κόσμο και συνάν-
θρωπο.» 

Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο ...
Τα χρόνια τα δύσκολα , αρχές της δεκαετίας του ́ 70 , δικτα-
τορία ακόμη,  στο Δημοτικό , στη Ζωοδόχο Πηγή στα Εξάρ-
χεια , δεν είχαμε να φάμε , παρά σπάνια ένα ψωμοτύρι ή 
ψωμί βούτυρο και ζάχαρη , στο σχολείο και αυτό ίσχυε για 
όλους . Η ανέχεια ήταν κάτι το γενικό και είχαμε μάθει να 
ζούμε με αυτό. Και πιστέψαμε πως αυτό θα αλλάξει με την 
άκρατη κατανάλωση,  στην οποία , όλα τα ελληνικά νοικοκυ-
ριά,  επιδόθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. Δυστυχώς , πολλά 
άλλαξαν , αλλά για τους Έλληνες πολίτες , παρέμεινε η ανέ-
χεια που βασανίζει σήμερα 
, μετά από αμέτρητα μνημό-
νια, την ελληνική κοινωνία 
και κυρίως , τα κατώτερα 
στρώμματα και την λεγό-
μενη μεσαία τάξη . 

 Μετά Γυμνάσιο ...
Στη Γλυφάδα , με τον αέρα 
της μεταπολίτευσης , είδαμε 
για πρώτη φορά τα μπλου-
ζάκια με το κροκοδειλάκι 
και το στεφανάκι , Λακόστ 
και Φρεντ Πέρι . Συν τοις 
άλλοις,  είδαμε για πρώτη 
φορά και τα κορίτσια στο 
σχολείο,  χωρίς ποδιά !!! 
Αυτό κι αν ήταν από τα 
άγραφα ! Έτσι , ξεκίνησε 
ένας άτυπος ανταγωνισμός 
, τί φοράω, τι φοράει, πόσο 
κάνει ;  Κι όλο αυτό το εγω-

κεντρικό αλισφερίσι , οδήγησε στα σημερινά αποτελέσματα 
. Θαυμάστε μας !!!

Τότε φάγαμε και το πρώτο χάμπουργκερ
… εμείς , οι “ προνομιούχοι”  Γλυφαδιώτες -και αυτό συνέ-
βαινε λόγω της ύπαρξης ακόμη της Αμερικάνικης βάσης 
στην περιοχή του Ελληνικού , κοντά στο παλιό Διεθνές 
αεροδρόμιο. Λόγω των Αμερικανών , που ζούσαν στην 
περιοχή , στην Γλυφάδα έγινε το πρώτο μπαράκι στην 
Ελλάδα και οι πρώτες ντίσκο, η Μπι μπι τζι και το Μπί-
τσουλας , όπως και τα πασίγνωστα σε όλη την Αθήνα μπαρ 
της πλατείας , το Σιπ ιν και το Μπόμπις μπαρ. Το πρώτο 
χάμπουργκερ στην Ελλάδα και το πρώτο τοστ και χάντογκ 
κυκλοφόρησε και φαγώθηκε αυτομάτως,  στην πλατεία της 
Γλυφάδας , στο Ἡμέρικαν Τοστ» στην Στοά του θερινού κινη-
ματογράφου Αριάν . 

Κάπως έτσι …
μπήκαμε στο κόλπο της Δυτικής καπιταλιστικής κοινωνίας , 
χωρίς φραγμούς στην κατανάλωση αλλά και τον δανεισμό 
από τις τράπεζες. Έως και το ́ 85,  να υπολογίσω, ήταν αδια-
νόητο να σκεφθείς δάνειο από την τράπεζα , εάν οι καταθέ-
σεις σου , δεν ήταν οι διπλάσιες , από το ποσό που ζητού-
σες. 

Και μετά , ...
δάνειο για σπίτι, για αυτοκίνητο , για οικιακό και επαγγελ-
ματικό εξοπλισμό , μέχρι και για τις διακοπές μας με δανεικά 
φρόντισαν οι τράπεζες. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά μην 
γίνουμε κουραστικοί. Τί δουλειά όμως είχε ο «Καραμήτρος» 
και η «κουτσή Μαρία» στο Χρηματιστήριο θα με ρωτή-
σετε ;;;  αλλά γιατί δεν απευθύνεστε στους  ίδιους ;;;  σ΄αυ-
τούς τους αυθεντικούς  νεοέλληνες που τα ξέρουν όλα , 
σ΄αυτούς τους προοδευτικάριους πρωταθλητές της ημιμά-
θειας που είναι χειρώτερη της αμάθειας , σ΄αυτούς τους  
χαμογελαστούς πολύχρωμους  παπαγάλους  που μιλάνε και 
ξένες γλώσσες , αλλά πάνω από όλα παπαγαλίζουν το τρο-
πάριο της εκάστοτε εξουσίας , με σκοπό μια μόνιμη θέση 
στο πολύπαθο ελληνικό δημόσιο. Το όνειρο κάθε «Καρα-
μήτρου» και κάθε «κουτσής Μαρίας»,  για τους ίδιους και 
τα παιδιά τους ! Θλιβερή κατάσταση ! Και μετά μου λες , «τί 
έχουν τα έρμα και ψοφάνε»; 

απόψεις

Σχολιαστής
του γιώργου τσαντήλα

Το όνειρο του  «Καραμήτρου» της  «κουτσής 
Μαρίας 
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Τ
ι είναι πρόοδος ? Για να ορίσουμε την πρόοδο πρέπει 
να έχουμε δυο στοιχεία:  Μια  βάση, αφετηρία δηλα-
δή,  και κάποιο κριτήριο, προόδου.  Για να διαπιστώ-
σουμε αν υφίσταται πρόοδος σε κάτι, πρέπει να ξε-

κινήσουμε από κάπου. Παραδείγματος χαριν ένας μαθητής 
που έπαιρνε 65 % και τώρα παίρνει 80%  λέμε  ότι προόδευ-
σε. Κι αν ένας αθλητής πηδούσε  4.90 μετρά στο άλμα επί 
κοντώ και τώρα πηδαει  5 μετρά  επίσης  λέμε ότι προόδευ-
σε. Δηλαδή ξεκινάμε από τη βάση του 65% η τα 4.90 μετρά 
στα παραπάνω παραδείγματα και με κριτήρια αυτή τη βάση 
κάθε βαθμός η πόντος παραπάνω  μετράει  σαν  πρόοδος. 
Αν όμως βάλουμε τον πήχη στα 5.10 και ο αθλητής μας δεν 
τα περάσει  στη προσπάθεια του , τότε λέμε ότι απέτυχε και 
αγνοούμε την ικανότητα του να πέρνα τα 4.90 μέτρα!
Είναι παράξενο η και παράδοξο λοιπόν όταν βάζουμε τον 
πήχη πολύ πιο ψηλά από αυτό που πραγματικά μπορούμε  
να θρηνούμε την έλλειψη προόδου και την «αποτυχία».  
Παραγνωρίζουμε  ότι έχουμε ήδη επιτύχει τα 4.90 μετρά  
και κρίνουμε με βάση αυτό που δεν καταφέραμε,  το ύψος 
των 5.10.   Στη περίπτωση αυτή νοιώθουμε ότι θα έπρεπε να 
τα είχαμε καταφέρει στα 5.10. 

Λογικά το κριτήριο της προόδου είναι  το πρότερον, και το 
μετέπειτα η το παρελθόν και το σημερα . Ο αθλητής που 
ξεκίνησε πηδώντας  4.60 μετρά και που τώρα πήδα 4.90  
αλλα απέτυχε στα 5.10 πρέπει να κριθεί με βάσει τη πρόοδο 
του από το 4.60 στο 4.90 και να του αναγνωριστούν οι  30 
έξτρα πόντοι που μπόρεσε και πήδησε .
Σίγουρα  πρέπει να βάζουμε ολο και υψηλότερους  στόχους 
αλλα τόσο υψηλοί πρέπει να είναι ώστε  αν δεν τους επιτύχουμε 
να μη θεωρούμαστε αποτυχημένοι?  Μήπως βάζοντας ολοένα 
και υψηλότερους στόχους είναι  μία κατάσταση ουτοπίας, και 
υπερεκτίμησης των ικανοτήτων μας  στην όποια είναι πεπρω-
μένο να αποτύχουμε?
Αν αντί του αθλητή κοιτάξουμε τη κοινωνία  σημερα σε σχέση 
με το παρελθόν έχουμε κάνει τεράστιες προόδους, σχεδόν 
σε όλους τους τομείς. Επιστήμη, και τεχνολογία σημερα είναι 
παρασάγγες δεκατέσσαρες πιο μπροστά από το σημείο που 
ηταν 20 η 50 χρονια πριν. 
Και όμως για τους «διανοούμενους» και τους  «προβλημα-
τισμένους»  η κοινωνία  πηγαίνει κατά διαβόλου και ακόμα 
παρακάτω.  Ανεργία, άνθρωποι που τρώνε απ τα σκουπίδια, 
άστεγοι, έγκλημα,  διαλυμένες οικογένειες …όλα τάχει ο μπα-
ξές… 
Οι  ουτοπιστικές φαντασιώσεις και οι οραματισμοί των δυο 
περασμένων αιώνων δεν πραγματοποιήθηκαν  Τα προβλήματα 
δεν λύθηκαν όλα . Ακόμα υπάρχει πόλεμος και πείνα σε πολλά 
μέρη της γης.  Οι κοινωνικές ανισότητες  δεν εξαλείφτηκαν, οι 
πλούσιοι σημερα είναι πλουσιότεροι απ το παρελθόν. Ο καρκί-
νος δεν θεραπεύτηκε, όπως και άλλες σοβαρές ασθένειες.  Δεν 
φτάσαμε ακόμα στο παράδεισο με «καθαρή πυρηνική ενερ-
γεία» , αστείρευτη ενεργεία ώστε όλα να είναι ηλεκτρικά όπως 
ελπίζαμε 50 χρονια πριν . Ακόμα χρειαζόμαστε βενζίνη για τα 
αυτοκίνητα μας και ας μιλάμε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
Συγκρίνοντας αυτά τα οράματα με  την σημερινή πραγματι-
κότητα, εύκολο είναι να δηλώσει κανεις  ότι αποτύχαμε και 
δεν σημειώσαμε πρόοδο.
Από την άλλη μεριά πριν 150 χρόνια η μισή υφήλιος ήταν 
αποικία αποικιοκρατικών χωρών (Αγγλία Γαλλία, Ισπανία 
Ολλανδία κλπ) .  Σημερα έχουν αποκτήσει την ανεξαρτη-
σία τους και έγιναν ανεξάρτητα κράτη. Πριν 200 χρονια  η 
δουλεία ήταν νόμιμη τώρα στον πλανήτη μας δεν υπάρχουν 

σκλάβοι. Πριν μερικά χρονια  
ο μέσος όρος ζωής ηταν 65 
χρονια τώρα είναι 80.  Συμ-
φωνά με διεθνή στοιχεία στα 
τελευταία πενήντα χρόνια 
έχουμε μειώσει την παγκό-
σμια φτώχεια περισσότερο 
από ότι στα τελευταία πεντα-
κόσια.  
Πριν 100 χρόνια λίγα κράτη 
ψήφιζαν και εκλέγανε τους 
ηγέτες τους  τώρα λίγες 
χώρες έχουν δικτατορίες και 
μονάρχες. Οι γυναίκες δεν 
ψήφιζαν παλιά στην Ελλάδα 
ψήφισαν για πρώτη φορά το 
1951! Οι κυνικοί μπορούν 
να πουν ότι  πολλές από τις 
εκλογές είναι στημένες, ότι 

όποιος και να βγει το ιδιο είναι για τον απλό πολίτη. Τίποτα 
δεν αλλάζει  για τον μεσο εργαζόμενο.  Αλλά πρόοδος υπάρ-
χει και εξελίσσεται . 
Πριν μερικά χρόνια ένας στους τρεις  ανθρώπους  στις ανα-
πτυσσόμενες χώρες λιμοκτονούσε  σημερα είναι κάτω 
του 15%.  Θα μου πείτε ότι και αυτό το 15% δεν σημαίνει  
δυστυχία για τους πεινασμένους και  ντροπή για όλους τους 
άλλους? Και βέβαια αλλα  δεν πρέπει να παραβλεφθεί ότι η 
φτώχεια μειώθηκε κάτω απ το μισό και σημειώθηκε σημα-
ντική  πρόοδος. Η  «πρόοδος» όμως έχει πολλά πρόσωπα. 
Καποιος μπορεί να αναρωτηθεί
Η ανθρωπότητα προοδεύει? 
Οι ανθρώπινες σχέσεις βελτιώνονται? 
Οι γάμοι και η οικογένεια είναι πιο δυνατοί?
Γενικά είμαστε σε καλύτερη κατάσταση σήμερα από όσο 
πριν μερικές δεκαετίες ακόμα και στα θέματα του περιβάλ-
λοντος.  Τώρα συγκεντρώνομε τις μπαταρίες  τα λάστιχα 
των αυτοκίνητων, τα παλιά ηλεκτρονικά και δεν τα θάβουμε 
όπως παλιά μαζί με τα σκουπίδια. Τα αυτοκίνητα μας έχουν 
προδιαγραφές για λιγότερη κατανάλωση βενζίνης και 
ρύπανση  Τα απόβλητα φιλτράρονται, τα σκουπίδια δεν καί-
γονται και χομε ξεχωριστούς κάδους για ανακύκλωση.    
Για τους  φανατικούς  όμως οικολόγους η  αλήθεια είναι 
εντελώς διαφορετική. Γι αυτούς η μαύρη τρυπά του όζο-
ντος μεγαλώνει, διάφορα ζώα και φυτά είναι υπό εξαφά-
νιση.  Πριν 50 χρόνια ο αέρας ηταν πιο καθαρός,  οι λίμνες 
τα ποτάμια και οι θάλασσες ηταν  γεμάτες ψάρια. Σημερα 
μιλάμε για ρύπανση, υπέρ ψάρεμα και νεκρούς ποταμούς 
και λίμνες χωρίς υδρόβια ζώα .
Γιατί όμως τότε αυτή η επίμονη άρνηση της προόδου?
Γιατί  αυτή η περιφρόνηση για τα επιτεύγματα της επιστήμης 
και της τεχνολογίας; 
Ίσως είναι η τάση των μαζικών μέσων να τονίζουν πάντα το 
αρνητικό και τα  καταστροφικά νέα . Το έχουν αντιλήφθη 
και τα ιδία τα μεσα ενημέρωση για το πολλά έχουν και ένα 
τμήμα «καλών νέων».  Εν τούτοις πολλοί κρατούν αυτή την 
αρνητικότητα.  Ίσως από άγνοια, ίσως γιατί  πολλοί να είναι 
παραπονιάρηδες  και να τους αρέσει να παραπονιόνται για  
να έχουν τη συμπάθια των άλλων.

απόψεις

Προοδεύσαμε η όχι? Ποια είναι η σωστή απάντηση?

Πρέπει να βάζουμε ολο και 
υψηλότερους στόχους αλλα 
πόσο υψηλοί πρέπει να είναι 

ώστε αν δεν τους επιτύχουμε να 
μη θεωρούμαστε αποτυχημένοι?  

Μήπως βάζοντας ολοένα και 
υψηλότερους στόχους είναι  
μία κατάσταση ουτοπίας, και 

υπερεκτίμησης των ικανοτήτων 
μας  στην όποια είναι 

πεπρωμένο μας να αποτύχαμε?

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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Όταν η μαμά έγινε το «παιδί»: Μια ιστορία μαμάς 
- κόρης που μας συγκλόνισε

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Γεια σας και χαρά σας και καλές γιορτές στα σπιτικά 
σας. Γιορτές που έρχονται για να μας διδάξουν αγάπη, 
συμπόνια, φιλότιμο, φιλανθρωπία, αλληλοβοήθεια και 

γενικά ότι καλύτερο από τα ελληνικά ήθη κι έθιμα της αγαπη-
μένης μας πατρίδας, την Ελλάδα μας.
Φυσικά, χωρίς αυτή η εφημερίδα να θέλει να διασπείρει 
«φιλοσοφία», αλλά σίγουρα κάποια γνώμη για σύμπνοια κι 
ενότητα, περνώντας και το μήνυμα που έστειλε πριν από δύο 
εβδομάδες ο αγαπητός φίλος και καινούριος Πρέσβης της 
Ελλάδος στον Καναδά, κ. Δημήτρης Αζεμόπουλος περί ενό-
τητας της ομογένειας, πραγματικά εκπλαγήκαμε αρνητικά από 
30σέλιδη μήνυση που έστειλε η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο 
στον Μητροπολίτη Σωτήριο, που εμείς εδώ δεν πρόκειται να 
εμπλακούμε σε οποιαδήποτε διαμάχη, αλλά σίγουρα θορυβη-
θήκαμε από το ύφος και τους χαρακτηρισμούς που περιέχονται 
στη μήνυση που θα μπορούσαν να έχουν αποφεχθεί για το 
καλό του ελληνισμού χρονιάρες μέρες και να μην διχάζονται. 
Και στην Αρχιεπισκοπή μας και στην Ελληνική Κοινότητα υπάρ-
χουν θέλω να πιστεύω υγιείς άνθρωποι που δεν πρέπει να 
χάνουν την ψυχραιμία τους και να γίνονται πρόβατα απολω-
λότα, γιατί ο ελληνισμός κουράστηκε και αποχωρεί. Ο ελληνι-
σμός δεν θέλει πλέον ΑΝΟΥΣΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ, η υγιής κοινω-

νία απομακρύνεται και δεν θέλει πλέον ούτε να ανακατεύεται 
και να βοηθάει οικονομικά ή εθελοντικά.
Στην Αμερική και στον Καναδά δεν μπορούμε και δεν έχουμε 
το δικαίωμα να μιλούμε για ανθρώπους με «ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗ-
ΤΕΣ», είναι κολάσιμο και διώκεται. Το τι κάνει ο καθένας στο 
κρεβάτι του είναι λογαριασμός του και δεν θα αρχίσουμε να 
«ψαχνόμαστε» για να βρούμε «κρυφές ιδιαιτερότητες». Είναι 
ηλίθιο κι ανάγωγο. Εάν υπάρχουν διαφορές ας τις βρουν οι 
δικαστές… αλλά περισσεύουν λεφτά για δικηγόρους και δικα-
στήρια; Και γιατί ένας οικογενειάρχης Έλληνας που θέλει να 
βοηθήσει ελληνικά σχολεία, την θρησκεία του κλπ από το 
υστέρημα του να βλέπει ότι αυτά τα χρήματα που δίνει πάνε σε 
δικαστήρια για να βγάλουμε ο ένας το μάτι του άλλου. ΕΛΕΟΣ! 
ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ… Έλεος, όχι άλλος διχασμός για να χαί-
ρονται οι επιτήδειοι και οι κερδοσκόποι… Έλεος, να μιλάμε για 
Ελλάδα και αγάπη και βάζουμε μπουρλότο στο σπίτι μας.
Δεν έγινα παπάς ξαφνικά και καλός Σαμαρίτης. Απλά μεγαλώ-
νοντας βάζουμε όλοι μυαλό και κοιτάμε με πολύ προσοχή να 
διαιωνίζουμε αυτά που μας ενώνουν κι όχι αυτά που μας χωρί-
ζουν. ΕΛΕΟΣ και θα επανέλθω!
Σας περιμένω την πρωτοχρονιά να γιορτάσουμε μαζί τα 25 
χρόνια της HELLAS NEWS. Σας χρειαζόμαστε!!! Πάμε στην 
ιστορία μας τώρα…

Έ
χουμε ακούσει πολλές συγκινητικές ιστορίες για 
μαμάδες και παιδιά. Αυτή όμως μας συγκίνησε 
όσο τίποτα. Στην ιστορία αυτή οι ρόλοι έχουν α-
ντιστραφεί και τι εννοούμε με αυτό;

Σε ένα ιατρείο εισέρχονται μια μητέρα με μια κόρη. Το 
δίδυμο αυτό όμως δεν είναι όπως το φανταζόμαστε. Η 
μαμά έχει γίνει το μωρό και η κόρη έχει πάρει το ρόλο 
της μάνας. Πως συνέβη αυτό; Η μητέρα πάσχει από 
Alzheimer και Parkinson. Το μυαλό της δε λειτουργεί 
σωστά κι έτσι νομίζει ότι είναι ακόμη μωρό. Ανάγκη της 
αποτελεί να μην εγκαταλείπει ποτέ την κούκλα της και  να 
την παίρνει όπου και αν πηγαίνει, ακριβώς όπως κάνουν 
τα μικρά κοριτσάκια. Aπό την άλλη η κόρη καλείται να την 
προσέχει και να την φροντίζει σα να είναι εκείνη η μάνα.
Μπαίνοντας, λοιπόν, στο ιατρείο όλα τα βλέμματα στρά-
φηκαν πάνω τους. Δεν είναι και ότι πιο νορμάλ να κρα-
τάει μια ηλικιωμένη μια κουκλίτσα στα χέρια. Και ενώ 
όλοι πίστευαν ότι η κόρη θα νιώθει ντροπιασμένη, 

εκείνη κοίταζε με υπερηφάνεια τη μητέρα της να φρο-
ντίζει και να παίζει με την κούκλα της. Η εικόνα μαγική. 
Η ηλικιωμένη γυναίκα είχε ένα λαμπερό χαμόγελο στα 
χείλη και έδειχνε να απολαμβάνει τη στιγμή. Χάιδευε 
την κούκλα, τη φιλούσε και η κόρη της την κοιτούσε 
χαμογελώντας. Η κόρη της ηλικιωμένης γυναίκας αντι-
δρούσε σαν να ήταν απολύτως φυσιολογικό αυτό που 
συνέβαινε. Κανένας ενδοιασμός, καμιά ντροπή.
Όταν φεύγοντας από το ιατρείο ένας κύριος της είπε ότι 
τη θαυμάζει που είναι τόσο στοργική με τη μητέρα της 
εκείνη απάντησε: «Aγαπώ τη μητέρα μου, αλλά τώρα 
καλούμαι να είμαι εγώ η μητέρα της». Ακούγοντας τα 
λόγια της κόρης της, η ηλικιωμένη γυναίκα την κοίταξε 
και της χαμογέλασε, σα να κατάλαβε, σα να ένιωσε...
Κάτι τέτοιες ιστορίες μητέρας-κόρης μας συγκινούν 
αφάνταστα. Είναι τόσο σημαντικό να βλέπεις παιδιά να 
αγαπάνε με όλη τη δύναμη της ψυχής τους. Μαθήματα 
ζωής λέγονται αυτές οι ιστορίες..

ΕΛΕΟΣ… ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΧΡΟΝΙΑΡΕΣ ΜΕΡΕΣ
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Καναδοί πολιτικοί τιμούν τον 
Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη

Σ
τις 30 Νοεμβρίου, 2017 στη γιορτή 
του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του 
Πρωτοκλήτου, Προστάτου του Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου Κωνστα-

ντινούπολης, Καναδοί Πολιτικοί τίμησαν την 
Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, καθώς και 
τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάχη κ.κ. 
Βαρθολομαίο, όπως αναφέρεται σε ανακοί-
νωση της Ιεράς Μητρόπολης Τορόντο και πα-
ντός Καναδά.
Και η ανακοίνωση συνεχίζει:
Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτη Σωτηρίου, οι Άρχοντες του Οικουμε-
νικού Πατριαρχείου στον Καναδά, ετοίμασαν 
και συντόνισαν δηλώσσεις, που διαβάστη-
καν στη Γερουσία του Καναδά, τη Βουλή του 
Καναδά και του Οντάριο.
 Η Ιερά μας Μητρόπολη ευχαριστεί θερμά και 
εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στο Γερουσι-
αστή Κεμπέκ Λεωνίδα Χουσάκο, στον Ziad 
Aboultaif, μέλος της Βουλής του Καναδά από 
την Aλμπέρτα και στον Toby Barrett μέλος της 
Επαρχιακής Βουλής του Οντάριο.
 Ο Γερουσιαστής Χουσάκος είναι εκλεγμέ-
νος Άρχων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
πρώην Πρόεδρος της Γερουσίας, μέλος της 
Μόνιμης Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέ-
σεων και Διεθνούς Εμπορίου και ένας μεγά-
λος υποστηρικτής και συνήγορος της Μητρό-
πολης μας. Ο κ. Aboultaif εκπροσωπεί την 
περιοχή του Edmonton Manning στη Βουλή 
του Καναδά και είναι μέλος της Μόνιμης Επι-
τροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Διεθνούς 
Ανάπτυξης της Βουλής. Ο κ. Barrett εκπροσω-
πεί την περιοχή του Haldimand-Norfolk, είναι 
Πρόεδρος των Βουλευτών του Συντηρητικού 
Κόμματος του Οντάριο και μέλος της Μόνι-
μης Επιτροπής Χρηματοδοτήσεων και Οικο-
νομικών Υποθέσεων.
 Επίσης, ειλικρινά εκτιμούμε την υποστή-
ριξη του Αξιότιμου Andrew Scheer, ηγέτη 
του Συντηρητικού Κόμματος του Καναδά 
και ηγέτη της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, 
καθώς επίσης τον Αξιότιμο Patrick Brown, 
ηγέτη του Προοδευτικού Συντηρητικού Κόμ-
ματος του Οντάριο και ηγέτη της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης.
 Ιδού οι δηλώσεις όπως στοιχειοθετήθηκαν 
στα αρχεία της Βουλής του Καναδά και του 
Οντάριο.
Δήλωση Λεωνίδα Χουσάκου: Αξιότιμοι 
γερουσιαστές, είναι για μένα τιμή να πάρω το 
λόγο στη Γερουσία σήμερα για να αναγνωρίσω 
και να γιορτάσω το Οικουμενικό Πατριαρχείο 
Κωνσταντινούπολης, καθώς και να αποτίσω 
φόρο τιμής σε ένα άνθρωπο, του οποίου η 
ταπεινοφροσύνη και η υπηρεσία στην ανθρω-
πότητα είναι πραγματικά εξαιρετική. 
Για δεκαεπτά αιώνες, το Οικουμενικό Πατρι-
αρχείο είναι η πρώη Έδρα της Ορθόδοξης 
Χριστιανικής Εκκλησίας. Σήμερα είναι η 
γιορτή του ιδρυτού και προστάτη του Οικου-
μενικού Πατριαρχείου, καθώς η Ορθόδοξη 
Χριστιανική Εκκλησία γιορτάζει τον Άγιο 
Ανδρέα, τον Πρωτόκλητο Απόστολο.
Του Πατριαρχείου ηγείται ο Παναγιώτατος 
κ.κ. Βαρθολομαίος, πνευματικός ηγέτης 300 
εκατομμυρίων Ορθοδόξων Χριστιανών στον 
κόσμο. Ο Παναγιώτατος γεννήθηκε το 1940 
στο νησί της Ίμβρου. Το 1961 αποφοίτησε με 

άριστα από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, 
η οποία δυστυχώς παραμένει κλειστή από τις 
τουρκικές αρχές.
 Από τότε που έγινε Οικουμενικός Πατριάρ-
χης το 1991 και παρά τους θρησκευτικούς 
διωγμούς, έχει μεταμορφώσει κυριολεκτικά 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ηγείται της δια-
χριστιανικής συνεργασίας, έχει οδηγήσει σε 
διάλογο αγάπης εβραίους, χριστιανούς και 
μουσουλμάνους ηγέτες και έχει αναδειχθεί 
ηγέτης στα περιβαλλοντικά ζητήματα, κερδί-
ζοντας τον τίτλο του «πράσινου πατριάρχη». 
Ο Παναγιώτατος επίσης, συγκάλεσε και προ-
ήδρευσε της ιστορικής Αγίας και Μεγάλης 
Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας τον Ιού-
νιο του 2016 στην Κρήτη.
Εκ μέρους όλων των Ορθοδόξων Χριστια-
νών του Καναδά απευθύνω θερμές ευχές 
στον Πατριάρχη για την σημερινή γιορτή του 
Ιδρυτή και Προστάτη Αποστόλου Ανδρέου 
και συγχαίρω ειλικρινά τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη Βαρθολομαίο και του εύχομαι 
χρόνια πολλά με καλή υγεία.
Άξιος! Ευχαριστώ, συνάδελφοι.
Mr. Ziad Aboultaif: Κύριε Πρόεδρε, παίρνω 
το λόγο σήμερα για να τιμήσω ένα πολυσέ-
βαστο ίδρυμα και να αποτίσω φόρο τιμής σε 
έναν άνθρωπο, του οποίου η ζωή διακρίνεται 
από θυσία, ανιδιοτέλεια και υπηρεσία.
 Σήμερα είναι η γιορτή του Αποστόλου 
Ανδρέα, του ιδρυτού και προστάτου του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντι-
νούπολης. Το Πατριαρχείο είναι το κέντρο και 
η υψηλότερη καθέδρα της Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας, με επικεφαλής τον Παναγιώτατο Οικου-
μενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος 
είναι πνευματικός ηγέτης 300 εκατομμυρίων 
Ορθοδόξων Χριστιανών.
 Παρά την αντιμετώπιση θρησκευτικών διωγ-
μών, ο Παναγιώτατος φροντίζει να προωθεί 
τη θρησκευτική ανοχή και την ειρηνική συνύ-
παρξη μεταξύ του Ιουδαϊσμού, του Χριστια-
νισμού και του Ισλάμ.
Εκ μέρους του Συντηρητικού Κόμματος του 
Καναδά, στέλνω θερμές ευχές στον Παναγιώ-
τατο κ.κ. Βαρθολομαίο και στις εκατοντάδες 
χιλιάδες ορθόδοξους χριστιανούς σε όλο τον 
Καναδά για την χαρούμενη γιορτή του Αγίου 
Ανδρέα.

Mr. Toby Barrett: Σήμερα είναι μια ξεχω-
ριστή μέρα για την Ορθόδοξη Χριστιανική 
κοινότητα του Οντάριο. Τριάντα Νοεμβρίου 
είναι η γιορτή του Αγίου Ανδρέα, του Πρω-
τοκλήτου αποστόλου. Ο Απόστολος Ανδρέας 
είναι ο ιδρυτής και προστάτης του Οικου-
μενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινού-
πολης. Παρά τους συνεχιζόμενους θρη-
σκευτικούς διωγμούς, το Πατριαρχείο αντέ-
χει. Τούτο οφείλεται κυρίως στο εξαιρετικό 

όραμα, την ηγεσία και την πίστη ενός ανθρώ-
που.
Από το 1991, πνευματικός ηγέτης της μίας, 
αγίας, καθολικής και αποστολικής εκκλησίας 
είναι ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατρι-
άρχης Βαρθολομαίος. Ο Παναγιώτατος είναι 
αληθώς ένας μοναδικός και θρησκευτικός 
ηγέτης που μεταμορφώνει. Ο ραβίνος David 
Rosen της αμερικανικής εβραϊκής κοινότητας 
ονομάζει τον Βαρθολομαίο όχι μόνο “ένα 
εμπνευσμένο υπόδειγμα για το δικό του ποί-
μνιο και πίστη, αλλά πραγματικά για όλες τις 
θρησκευτικές κοινότητες και για όλη την κοι-
νωνία”.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει εργασθεί 
ακούραστα για να προωθεί την καλύτερη 
κατανόηση και την ειρηνική συνύπαρξη 
μεταξύ Ιουδαϊσμού, Χριστιανισμού και 
Ισλάμ. Το μήνυμα της αγάπης και της ανεκτι-
κότητας από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο 
είναι ιδιαίτερα αναγκαίο για την Αγία Γη και 
τη Μέση Ανατολή, όπου οι διώξεις των Χρι-
στιανών είναι πολύ έντονες.
Καθώς εκατοντάδες χιλιάδες ορθόδοξοι χρι-
στιανοί εδώ στο Οντάριο, υπό την ηγεσία 
του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Σωτηρίου 
– σήμερα γιορτάζουν τη γιορτή του Αγίου 
Ανδρέου, ας ενθυμούμεθα και ας εργαζόμα-
στε για τη βελτίωση της θρησκευτικής ελευ-
θερίας και την προστασία των διωκομένων 
μειονοτήτων σε όλο τον κόσμο.
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Ελληνίδα φυσικός στη 
διοίκηση του νέου 

Κέντρου για το Σύμπαν 
στον Καναδά

Η 
Eλληνίδα θεωρητική φυσικός Ασημί-
να Αρβανιτάκη επελέγη ως μέλος της 
διοικούσας επιτροπής του νεοσύστα-
του Κέντρου για το Σύμπαν (Centre 

for the Universe), που δημιούργησε το διεθνούς 
φήμης Ινστιτούτο Perimeter του Καναδά.
Το νέο Κέντρο, με διευθυντή τον διακεκρι-
μένο φυσικό Νιλ Τούροκ, θα προωθήσει τη 
διεπιστημονική έρευνα αιχμής πάνω στα πιο 
δύσκολα ζητήματα της κοσμολογίας. Ανάμεσα 
στους υποστηρικτές του Κέντρου είναι ο Bρε-
τανός κοσμολόγος Στίβεν Χόκινγκ.

Το Κέντρο για το Σύμπαν χρηματοδοτείται από 
χορηγία ανώνυμου φιλάνθρωπου και δημιουρ-
γήθηκε σε συνεργασία με καναδικά πανεπιστή-
μια και ερευνητικά κέντρα.
Η Ασημίνα Αρβανιτάκη κατέχει την έδρα θεω-
ρητικής φυσικής «Αρίσταρχος» του Ινστιτούτου 
Perimeter, με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος. 
Έχει τιμηθεί με το βραβείο «New Horizons Prize 
2017» του Ιδρύματος Breakthrough και θεωρεί-
ται μία από τις πιο ικανές φυσικούς της γενιάς 
της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Τ
ο ενδιαφέρον των ομογενών για την 
ελληνική ιθαγένεια, που είναι και 
ευρωπαϊκή ιθαγένεια, εξακολουθεί 
να είναι μεγάλο. Πάρα πολλοί γόνοι 

Ελλήνων, που έχουν γεννηθεί στο εξωτερι-
κό, επιθυμούν
να αποκτήσουν ελληνικό διαβατήριο και 
ελληνική ταυτότητα, βασιζόμενοι στους 
νόμους της Ελλάδος που προβλέπουν την 
κτήση ελληνικής ιθαγενείας για όσους 
έχουν γεννηθεί εκτός Ελλάδος, εφόσον 
δύνανται να αποδείξουν ότι έχουν έναν 
πρόγονο (γονέα, παππού ή γιαγιά) πού είχε 
γεννηθεί στην Ελλάδα.
Οι προϋποθέσεις για να πάρει κάποιος που 
έχει γεννηθεί εκτός Ελλάδος την ελληνική 
ιθαγένεια είναι ήδη αυστηρές και απαιτούν 
πλήρη σειρά πιστοποιητικών γεννήσεως 
και γάμου, τόσο του προγόνου που είχε 
γεννηθεί στην Ελλάδα, όσο και των απογό-
νων του, μέχρι και την γέννηση του προσώ-
που που αιτείται σήμερα της ιθαγενείας. Η 
γραφειοκρατία στις ελληνικές υπηρεσίες 
είναι μεγάλη και οι απαιτήσεις για ταυτο-
προσωπία σχεδόν εξαντλητικές. Επί παρα-
δείγματι, οι αρχές απαιτούν να αποδεικνύ-
εται ότι το όνομα του αρχικού Έλληνα που 
γεννήθηκε στην Ελλάδα και το όνομά του 
όπως αυτό εμφανίζεται σε γάμους και γεν-
νήσεις στο εξωτερικό, είναι το ίδιο ή παρό-
μοιο και ότι ανήκει στο ίδιο πρόσωπο. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο πρέπει να αποδεικνύεται 
ότι ο Ιωάννης Ξυδέας που είχε γεννηθεί 
στο νομό Κορινθίας είναι το ίδιο πρόσωπο 
με τον John Xydias που παντρεύτηκε στον 
Καναδά. Οι ελληνικές αρχές ζητούν ταυ-
τοπροσωπία ακόμα και μεταξύ του Καν-
δανάς, που γεννήθηκε στην Λέσβο και του 
Kantanas πού έκανε παιδί στις ΗΠΑ.
Στις ήδη υπάρχουσες γραφειοκρατικές 
προϋποθέσεις για την κτήση ιθαγενείας με 
καθορισμό, έρχεται να προστεθεί μία νέα 
οδηγία του υπουργείου, που απαιτεί από 
τους ομογενείς που επιθυμούν να πάρουν 
ελληνικό διαβατήριο να εμφανισθούν αυο-
προσώπως στο Προξενείο της Ελλάδος και 
να υπογράψουν εκεί πληρεξούσιο προς 
τον εκπρόσωπό τους στην Ελλάδα για να 
υποβάλει την αίτηση και τα έγγραφα του 
φακέλλου. Η νέα οδηγία λέει ότι δεν γίνε-
ται πλέον δεκτό το πληρεξούσιο που μπο-
ρεί ο ομογενής να υπογράψει σε συμβολαι-
ογράφο της χώρας όπου διαμένει, έστω κι 

αν μετά το επικυρώσει στο Προξενείο, ή 
ακόμα κι αν έχει την σφραγίδα της Χάγης 
(Αποστίλλη), για τις χώρες που εφαρμό-
ζουν την Αποστίλλη (ΗΠΑ, Αυστραλία, όχι 
όμως και ο Καναδάς).
Αυτό σημαίνει ότι ο καταγόμενος από 
Έλληνες γονείς ή παππούδες - γιαγιάδες, 
που δεν κατοικεί κοντά στο Προξενείο της 
Ελλάδος, πρέπει να υποστεί την ταλαιπω-
ρία του ορισμού ραντεβού με τον αρμό-
διο του Προξενείου και της μετάβασης εκεί 
για να υπογράψει πληρεξούσιο. Μέχρι 
τώρα, οι αρχές στην Ελλάδα δεχόντουσαν 
και τα νόμιμα πληρεξούσια που υπέγρα-
φαν οι αιτούντες σε τοπικό συμβολαιο-
γράφο. Σημειώνεται ότι κατά το νόμο στην 
Ελλάδα, μπορείς να πουλήσεις το σπίτι σου 
στην Ελλάδα με πληρεξούσιο που θα έχεις 
κάνει σε συμβολαιογράφο της χώρας όπου 
διαμένεις, εφόσον έχει επικύρωση Προξε-
νείου ή Απστίλλη, αλλά δεν μπορείς με το 
ίδιο πληρεξούσιο να αιτηθείς την ελληνική 
ιθαγένεια.
Το πρόβλημα δεν είναι απλώς διαδικα-
στικό, αλλά πολύ ουσιαστικό για τα παιδιά 
ή εγγόνια Ελλήνων που μένουν σε χώρες 
όπως η Δομινικανή Δημοκρατία, που για 
να βρουν Προξενείο της Ελλάδος πρέπει 
να πάνε στην ...Κούβα! Αλλά και για τα παι-
διά Ελλήνων που μένουν σε απομακρυσμέ-
νες περιοχές στον Καναδά, στις ΗΠΑ και 
στην Αυστραλία, που μένουν μακριά από 
το Προξενείο, ή δυσκολεύονται να κλεί-
σουν ραντεβού, το οποίο μπορεί να ορι-
σθεί σε ένα ή δύο μήνες, ενώ το ραντεβού 
στον τοπικό συμβολαιογράφο μπορεί να 
κλειστεί εύκολα και άμεσα.
Η δικαιολογία των ελληνικών αρχών για 
την προσθήκη της απαίτησης πληρεξου-
σίου μόνο από το Προξενείο και όχι από 
τοπικό συμβολαιογράφο, είναι ότι πρέ-
πει να αποδεικνύεται η αυτοπρόσωπη και 
άρα πραγματική δήλωση του αιτούντος ότι 
θέλει την ιθαγένεια. Η αιτιολογία αυτή δεν 
είναι επαρκής, διότι η κτήση ιθαγενείας 
δεν έχει μεγαλύτερη σημασία από πολλές 
άλλες νομικές πράξεις, όπως η πώληση 
ακινήτου, ή η διενέργεια σοβαρών δικών 
στην Ελλάδα, που άνετα μπορούν να γίνουν 
στο όνομα του ομογενούς με πληρεξούσιο 
συμβολαιογράφου αλλοδαπής χώρας και 
δεν απαιτείται αναγκαστικά πληρεξούσιο 
μόνο από το Προξενείο.

Η Ελλάδα δυσκολεύει 
τους ομογενείς

για την ιθαγένεια
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Σ
τα οφέλη και τις ευκαιρίες που ανοίγο-
νται για τις ελληνικές μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις από τη Συνολική Οικονομική 
Εμπορική Συμφωνία (CETA) μεταξύ της 

ΕΕ και του Καναδά ήταν αφιερωμένη η ημερί-
δα που συνδιοργανώθηκε από το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλά-
δος, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας του Καναδά 
στη Θεσσαλονίκη.
Ο Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΘ, κ. Μανώλης Βλα-
χογιάννης, στο χαιρετισμό του, επεσήμανε την 
ανάγκη εναρμόνισης όλων των συναπτόμε-
νων εμπορικών συμφωνιών με τις ρυθμίσεις, 
που έχουν θεσμοθετηθεί από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Εμπορίου, ώστε να διευκολύνεται 
η συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχει-
ρήσεων στο διεθνές εμπόριο.
Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Δρ. Κυριάκος Λουφά-
κης ξεκίνησε το χαιρετισμό του αναφέροντας 
ότι οι εξαγωγές της Ελλάδας προς τον Καναδά 
ανήλθαν σε 137 εκατ. ευρώ το 2016 σημει-
ώνοντας μείωση κατά 3% σε ετήσια βάση, 
ωστόσο οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυ-
ξης του διμερούς εμπορίου μεταξύ των δύο 
χωρών είναι πολλές. Στη συνέχεια επεσήμανε 
τη σημασία της CETA για την ΕΕ αναφέροντας 
ότι τα οφέλη, μεταξύ άλλων, από την κατάρ-
γηση των δασμών, τη μείωση των εμπορικών 
φραγμών, τις απλουστευμένες τελωνειακές 
διαδικασίες, τις περισσότερο συμβατές τεχνι-
κές προδιαγραφές και τη δυνατότητα πρόσβα-
σης σε πληροφορίες για διαγωνισμούς για τις 

δημόσιες συμβάσεις στον Καναδά θα  επιτρέ-
ψουν την αύξηση των ευρωπαϊκών εξαγωγών.
Επίσης, ανέφερε ότι η συμφωνία θα συνει-
σφέρει στην προστασία γεωγραφικών ενδεί-
ξεων ευρωπαϊκών τροφίμων και ποτών, εστι-
άζοντας στην εξαιρετική ποιότητα των ελληνι-
κών προϊόντων και των πλεονεκτημάτων που 
απορρέουν από αυτή. Τέλος, ο Πρόεδρος του 
ΣΕΒΕ αναφέρθηκε στις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις, οι οποίες δύνανται να ωφεληθούν σε 
μεγάλο βαθμό από τη συμφωνία, ενώ έκλεισε 
το χαιρετισμό του τονίζοντας τη σημασία της 
πληροφόρησης και της ενημέρωσης για τους 
Έλληνες επιχειρηματίες σχετικά με τις ευκαι-
ρίες που δημιουργούνται από συμφωνίες 
όπως η CETA, όπως αναφέρεται σε ανακοί-
νωση που παρελήφθη από το greekpost.ca.
Ο Εμπορικός Ακόλουθος της Πρεσβείας του 
Καναδά, κ. David Mallette, μίλησε για την 
πολυπλευρικότητα της CETA.  Εκτός από την 
εξάλειψη των δασμών αμφοτέρων των πλευ-
ρών κατά 99% τελικά, όσον αφορά, δε, για 
τα αγροτικά προϊόντα κατά 94%, η Συμφωνία 
θα επιφέρει αλλαγές στις εισαγωγικές διαδι-
κασίες, στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων 
στους τομείς των υπηρεσιών – χρηματοπιστω-
τικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες -, στη ναυ-
τιλία και γενικότερα σε όλους τους τομείς του 
εμπορίου, των υπηρεσιών και των επενδύ-
σεων.  Επιπλέον, αυτή τη χρονική περίοδο ο 
Καναδάς ανανεώνει τις υποδομές του, οπότε 
και η αγορά των δημόσιων έργων παρουσιά-
ζει προοπτική τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και 

σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Ο Πρόεδρος του Ελληνοκαναδικού Επιμελητη-
ρίου (HCCC), κ. Κωνσταντίνος Κατσιγιάννης, 
μίλησε για την δυναμική της ανάπτυξης των 
συναλλαγών μεταξύ των δύο μερών, τονίζο-
ντας τις δυνατότητες ανάπτυξης του Καναδά 
ως εισαγωγικού εταίρου, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι παρά το μικρό μέγεθος της χώρας και 
συγκρινόμενη με την αγορά των ΗΠΑ, η αγορά 
του Καναδά παρουσιάζει διπλάσιο τζίρο ανά 
κεφαλή σε εισαγωγές από αυτή. Οι ελληνικές 
επιχειρήσεις που θα επιδιώξουν μια επιτυχη-
μένη παρουσία στην καναδική αγορά θα πρέ-
πει να έχουν υπόψη τους ότι πρόκειται για μία 
αγορά δομημένη, υψηλού επιπέδου και ιδιαί-
τερα απαιτητική.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο πολυσυζη-

τημένο θέμα της φέτας. Για το συγκεκριμένο 
προϊόν αναφέρθηκε ότι μόνο ωφέλιμοι θα 
είναι οι Έλληνες εξαγωγείς από τη CETA, εφό-
σον: α. εφεξής απαγορεύεται να κυκλοφο-
ρεί στην καναδική αγορά προϊόν με τη ανα-
γραφή «ελληνική φέτα» ή με οποιαδήποτε 
επισήμανση, σύμβολο, εικόνα και ονομασία 
που να παραπέμπει στην Ελλάδα, εφόσον δεν 
είναι ελληνική φέτα, β. θα υπάρχει σαφής επι-
σήμανση στα προϊόντα αυτά ότι έχουν παρα-
χθεί στον Καναδά, γ. πλην των παλαιών παρα-
γωγών, οι νέοι θα πρέπει να αναγράφουν σε 
εμφανές σημείο «feta-style cheese» ή «feta 
imitation cheese», δ. οι Καναδοί έχουν ήδη 
υψηλά στον κατάλογο προτίμησης των τυριών 
που καταναλώνουν την ελληνική φέτα, λόγω 
της εξαιρετικής της ποιότητας.

Στα 137 εκ. ευρώ οι ελληνικές εξαγωγές στον 
Καναδά αλλά η CETA δημιουργεί νέες ευκαιρίες
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Η 
πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 
4 το απόγευμα της Τετάρτης στο 
κτίριο του Paletta International 
Corporation, με τους πυροσβέ-

στες να παλεύουν μέχρι το πρωί της Πέ-
μπτης.  Χρειάστηκε και η βοήθεια της 
πυροσβεστικής από το Oakville και το 
Hamilton, ενώ ένα μεγάλο μέρος του κτι-
ρίου κατέρρευσε λίγες ώρες μετά το ξέσπα-

σμα της φωτιάς. Όπως ανέφεραν οι Αρχές 
δεν υπήρξαν τραυματίες και το μόνο που 
χρειάστηκε ήταν να προειδοποιηθούν οι 
κάτοικοι ώστε να κλείσουν τα παράθυρα 
τους για να μην εισπνεύσουν τον μαύρο κα-
πνό. Τέλος, τα αίτια της φωτιάς δεν έχουν 
γίνει ακόμη γνωστά, ωστόσο φέρεται να 
έχει ξεκινήσει από την αριστερή πτέρυγα 
του κτιρίου.

Ο 
άνδρας είχε αναρτή-
σει αρκετές φωτο-
γραφίες στα social 
media φορώντας την 

στολή των αστυνομικών αρχών 
του York. Η αστυνομία έφτασε 
στα ίχνη του όταν στις 18 Νο-
εμβρίου υπήρξαν καταγγελίες 
πως κάποιος από την Αστυνομία 
τους εκβίαζε  για χρήματα. Η α-
στυνομία εντόπισε έναν 32χρο-
νο από το Scarborough, βρίσκο-
ντας μέσα στο σπίτι του τα κα-
τάλληλα αντικείμενα ώστε να 
προσποιηθεί με τον καλύτερο 
τρόπο τον αστυνομικό. Ο δρά-
στης φέρεται να έχει παρενο-
χλήσει μέσω των μέσων κοινω-
νικής δικτύωσης αρκετό κόσμο.

Ο 
Yosif Al-Hasnawi το πε-
ρασμένο Σάββατο κοντά 
στο τζαμί όπου προσευ-
χόταν προσπάθησε να 

βοηθήσει έναν ηλικιωμένο άνδρα 
που δεχόταν επίθεση από άλλους 
δύο. Ο 19χρονος έπεσε αιμόφυρ-
τος μετά από σφαίρα που δέχτη-
κε και τελικά κατέληξε στο νοσο-
κομείο, με τον έναν από τους δύο 
δράστες να έχει ήδη συλληφθεί. 
Πολλοί χρήστες των κοινωνικών 
μέσω δικτύωσης έσπευσαν να συ-
μπαρασταθούν στην οικογένεια 
του άτυχου νεαρού. Ωστόσο, η α-
στυνομία ερευνά μια σελίδα όπου 
μαζεύει χρήματα για τα έξοδα της 
κηδείας για την οποία η οικογένεια 
έχει χαρακτηρίσει άγνοια και θεω-
ρεί πως προσπαθούν να εκμεταλ-
λευτούν την έκταση που πήρε η υ-
πόθεση για προσωπικό και χρημα-
τικό τους όφελος.

Συνελήφθη για απάτη άνδρας που πόζαρε 
με στολή αστυνομικού

19χρονος «Καλός Σαμαρίτης» έχασε 
την ζωή του όταν προσπάθησε να 

σταματήσει καβγά

Ξεκινά η δίκη για την σεξουαλική 
παρενόχληση έναν χρόνο μετά 

την αυτοκτονία του θύματος

Π
ερίπου ένα χρόνο μετά την 
αυτοκτονία της Kassidi Coyle, 
ο άνδρας που της επιτέθηκε 
αναμένεται να βρεθεί ενώπιον 

του δικαστηρίου. Όμως, ο Shawn Roy 
δηλώνει αθώος, με την οικογένεια του 
θύματος να υποστηρίζει πως η 20χρονη 
πριν την αυτοκτονία της είχε δημιουρ-
γήσει μια σειρά από βίντεο όπου κατη-

γορεί τον φερόμενο ως δράστη. Ακόμη, 
η οικογένεια φέρνει ξανά στο προσκή-
νιο το γεγονός πως δεν δόθηκε στην 
20χρονη η κατάλληλη ιατρική φροντίδα. 
Πιο συγκεκριμένα και με τα όσα ανέφερε 
η αδελφή του θύματος, η Kassidi είχε 
ζητήσει βοήθεια, αλλά μπήκε στην σειρά 
προτεραιότητας, με το πρώτο της ραντε-
βού να ήταν μετά από τέσσερις μήνες.

Τεράστια πυρκαγιά κατέστρεψε 
βιομηχανικό κτίριο στο Burlington
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πηγη: greekpost.ca

Τ
ο μήνυμα -  έκκληση του Πρωθυ-
πουργού, Justin Trudeau, στους τη-
λεθεατές του ΤηλεΜαραθωνίου, να 
στηρίξουν την πρωτοβουλία της Επι-

τροπής Εράνου, για την οικονομική ενίσχυση 
των σχολείων της Ελληνικής Κοινότητας Μεί-
ζονος Μόντρεαλ, ήταν  από τις σημαντικές εκ-
πλήξεις της φετινής τηλεοπτικής παραγωγής.
«Τα τρίγλωσσα σχολεία της ΕΚΜΜ παίζουν 
ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της ελληνικής 
γλώσσας και του πολιτισμού, ενώ συντη-
ρούν άφθαρτο τον ελληνισμό για τις επόμε-
νες γενιές», είπε στο μήνυμά του ο Πρωθυ-
πουργός.  
$73,260 είναι το ποσό που συγκεντρώθηκε 
στο τέλος του πρώτου επεισοδίου του Τηλε-
Μαραθωνίου. Το τρίωρο ψυχαγωγικό πρό-
γραμμα μεταδόθηκε την Κυριακή, 3 Δεκεμ-
βρίου 2017, από το Odyssey TV, με ταυτό-
χρονη μετάδοση στις σελίδες της ΕΚΜΜ, στο 
Facebook και το YouTube. 
 Μήνυμα συμπαράστασης έστειλε, επίσης, 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τορόντο 
(Καναδά), κ.κ. Σωτήριος.   
Στο στούντιο παρευρέθηκαν, ο Πρόεδρος 
της ΕΚΜΜ, Νικόλαος Παγώνης, ο Ε π ί τ ι μ 
ο ς Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ ΤηλεΜαραθωνίου, 
Γερουσιαστής Λεωνίδας Χουσάκος, ο Πρόε-
δρος της Επιτροπής Εράνου της ΕΚΜΜ, Τάσ-
σος Ξυπολιτάκης, το μέλος του Συμβουλίου 
Επικρατείας και πρώην ομοσπονδιακή βου-

λευτής Ελένη Μπακοπάνου, η Πρόεδρος 
του Λυκείου Ελληνίδων Μοντρεάλ, Βίλλυ 
Φασούλα, και ο Γενικός Διευθυντής του σχο-
λείου «Σωκράτης-Δημοσθένης» της ΕΚΜΜ, 
Χρήστος Αδαμόπουλος.  
 Από τον επιχειρηματικό κόσμο έδωσαν το 
«παρών», ο Αντιπρόεδρος της RBC Wealth 
Management και σπουδαίος φιλέλληνας, 
Tony Loffreda, ο επιχειρηματίας και πρώην 
Διευθυντής Επικοινωνίας του πρώην Κανα-
δού Πρωθυπουργού, Δημήτρης Σούδας, ο 
επιχειρηματίας Γιάννης Γεωργούδης, από 
τη Lanvac και ο real estate broker, Χρήστος 
Μαυρογιάννης. Όλοι τους έκαναν σημαντικές 
δωρεές και ανακοίνωσαν τη δημιουργία υπο-
τροφιών. Εμφανίστηκαν, επίσης, ο καθηγητής 
Jacques Bouchard, ο Πρόεδρος 
του ιδρύματος Giant Steps, Νίκος Καταλιφός 
και ο τενόρος Δημήτρης Ηλίας.  
 Το πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του 
ΤηλεΜαραθωνίου στήριξαν οι καλλιτέχνες 
της παροικίας μας Νίκος Αναστασίου συνο-
δευόμενος από τον Γιώργο Γεωργακόπουλο 
και η Άρτεμις Λαγοπούλου με τον Πέτρο Πλα-
ρινό. Από την Κρήτη, στο πλατό του ΤηλεΜα-
ραθωνίου τραγούδησε ο Πέτρος Μαρούλης 
με το συγκρότημα του. Χόρεψαν, η ομάδα 
«Ορφέας» του Λαογραφικού Εργαστηρίου 
του Πολιτιστικού Ιδρύματος της ΕΚΜΜ και οι 
ομάδες της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας και 
του Συλλόγου Κρητών Μοντρεάλ. 

Το μήνυμα του Τζάστιν Τριντό 
για τα ελληνικά σχολεία
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Τ
ώρα που οι λουκουμάδες του 
μελιού και της κανέλλας έγιναν 
της μόδας σ τη Μον τρεάλη, ο 
παλαιός των ημερών αλλά πά-

ντα νέος Δημήτρης Μανωλάκος, ο ιστο-
ρικός πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότη-
τας Μείζονος Μοντρεάλ, μου αφηγήθη-
κε την ιστορία των πρώτων λουκουμά-
δων στην πόλη μας.
Εκείνα τα χρόνια βρισκόταν στο αποκο-
ρύφωμα το Belmont Park, ένα φαντα-
σμαγορικό λούνα πάρκ κον τά σ τη 
Gouin, όπου πήγαινε ο κόσμος να δια-
σκεδάσει τα Σαββατοκύριακα κάνοντας 
κούνιες, ανεβαίνον τας σ τα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα , τρώγον τας παγωτά και 
ερωτοτροπώντας κορίτσια με αγόρια.
«Ο πατέρας μου είχε το μαγαζί με το 

ποπ κορν μέσα στο πάρκο κι εγώ δού-
λευα μαζί του τα καλοκαίρια. Ώσπου 
το μάτ ι μου έπεσε σε μια ολοσέλιδη 
καταχώρηση στον Εθνικό Κήρυκα, που 
διαφήμιζε ένα μηχάνημα που έφτιαχνε 
honey balls", μου αφηγείται ο Δημή-
τρης Μανωλάκος.
«Εψησα τον πατέρα μου να μου το αγο-
ράσει . Μια και δυό πήγαμε σ τη Νέα 
Υόρκη με έ να σ τ έ ισ ιον βάγκον του 
φίλου του όπου φορτώσαμε το μηχά-
νημα για τους λουκουμάδες. Νοίκιασα 
ένα κιόσκι στο λούνα πάρκ κοντά στις 
κούνιες κι άρχισα να πουλάω τους λου-
κουμάδες», συνεχίζει την αφήγηση ο 
Τζίμμης.
«Τα  honey balls , οι λουκουμάδες μου 
είχαν μεγάλη πέραση. Κάθε Σάββατο 
που τελείωνε ο χορός και όλα τα άλλα 
μαγαζιά ήταν κλειστά , περίμεναν ουρές 
οι νέες και οι νέοι γ ια να γευτούν τα 
honey balls που τα πασπάλιζα με μέλι 
και κανέλλα και τα σερβίριζα σε χαρτο-
νένια κουτιά».
Ωραίες εποχές αναθυμάται ο Τζίμμης 
Μανωλάκος που δούλεψε το κ ιόσκι 
των λουκουμάδων σ το Belmont Park 
από το 1955 έως το 1957 για να βγάλει 
το χαρτζιλίκι του για το Πανεπιστήμιο. 
Τότε ένα κουτ ί λουκουμάδες κόσ τ ιζε 

25 σέντσια, λέει ο αγαπημένος Ελλη-
νας τη Μοντρεάλης, ο πρώτος συμβο-
λαιογράφος της Ελληνικής παροικίας, 
πρόεδρος της Ελλην ικής Κοινότητας, 
δημοτικός σύμβουλος και γενικά ανα-
μειγμένος στα κοινά της παροικίας με 

κάθε τρόπο.
Καθώς ανασαίνω τους λουκουμάδες 
του Loukouman και του Mr. Puffs ανα-
καλύπτω τελικά πως ο πρώτος διδάξας 
τους λουκουμάδες στη Μοντρεάλη ήταν 
ο θρυλικός Τζίμμης Μανωλάκος.

Της ΙουςΤΙνης Φραγκουλη-αργυρη
πηγη: greekpost.ca

Τζίμμης Μανωλάκος: "Εγώ έφερα τους 
λουκουμάδες στο Μόντρεαλ, το 1955"
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O 
Kalofagas Peter Minaki δημιούρ-
γησε ένα blog το 2010 το οποίο 
είχε στόχο να εισάγει τους ξένους 
στα βάθη... της ελληνικής κουζί-

νας, με πολλές συνταγές εμπνευσμένες α-
πό τις παραδοσιακές συνταγές των γιαγιά-
δων μας. 
Ο Peter Minaki προωθεί διαρκώς την ποι-
κιλομορφία της ελληνικής κουζίνας. Έρχε-
ται κάθε καλοκαίρι για διακοπές γυρνώντας 
κάθε γωνιά της χώρας μαθαίνοντας νέες 
συνταγές τις οποίες μαθαίνει στους μαθη-
τές του κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων του 
αλλά και στους σεφ του εξωτερικού.
Γεννήθηκε στο Τορόντο από Έλληνες μετα-
νάστες γονείς και έχει καταγωγή από το 
Αμύνταιο. Όπως μας διηγήθηκε, το μαγεί-
ρεμα ξεκίνησε ως χόμπι και αντίστοιχα 
άνοιξε και το μπλογκ του Kalofagas. Mέχρι 
το 2015 η ασχολία του ήταν καθαρά περι-
στασιακή, ώσπου σιγά σιγά με τα ταξίδια, 
τις γνωριμίες και την ενασχόληση να γίνεται 
πιο επισταμένη, ο Kalofagas ήταν διάσημος! 
Γνώρισε διάσημους μάγειρες και σεφ και 
έπειτα αποφάσισε να συγκεντρώσει τις 
ελληνικές συνταγές του σε ένα βιβλίο μαγει-
ρικής, και έπειτα σε ένα δεύτερο! 
Τον ρωτήσαμε αν θα μπορούσε πλέον, μετά 
από τόση εμπειρία να ανοίξει το δικό του 
εστιατόριο και ήταν κατηγορηματικός: "Δεν 
θα ήθελα να έχω το δικό μου εστιατόριο, 

όχι. Μόνο ως consultant θα μπορούσα να 
ασχοληθώ, δεν μπορώ να μπω στη διαδικα-
σία να έχω ένα μαγαζί. Έχει τεράστιες ευθύ-
νες, μεγάλο ρίσκο και χάνεις εντελώς την 
επαφή με τους δικούς σου ανθρώπους και 
την οικογένειά σου".
Έχει όμως το δικό του... μυστικό δείπνο, 
που μυρίζει Ελλάδα! "Έχω ιδρύσει το Greek 
Supper Club, είναι ουσιαστικά ένα pop up 
εστιατόριο, για μία μόνο μέρα με μενού μιας 
μέρας, τα pop up dinners, στα οποία έρχο-
νται και ξένοι αλλά και Έλληνες που νοσταλ-
γούν την πατρίδα, και έχουμε πολύ συχνά 

θεματικό μενού, ανάλογα με τα ταξίδια 
που έκανα το προηγούμενο διάστημα. Για 
παράδειγμα πρόσφατα κάναμε το μενού με 
έμπνευση από Ιόνιο".
"Oταν ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα, μου 
έστελναν μηνύματα άγνωστοι άνθρωποι 
στο Facebook, για να με ρωτήσουν αν ξέρω 
καμιά δουλειά στο Τορόντο στην οποία χρει-
άζονται άτομα"
Ποιοι δοκιμάζουν τις σπεσιαλιτέ του; "Έλλη-
νες αλλά και Καναδοί, που είτε πεθύμησαν 
να φανε ελληνικό φαγητό επειδή δοκίμασαν 
κάποτε σε ένα ταξίδι τους στην Ελλάδα, ή 

επειδή θέλουν να γνωρίσουν την χώρα μέσα 
από τις γεύσεις της!"
Ρωτήσαμε επίσης, τι τους αρέσει να τρώνε 
από τα ελληνικά μας φαγητά! "Μεγάλη 
πέραση έχουν τα χόρτα και το ψάρι! Ειδικά 
για τα χόρτα, τους λέω πως αποτελούν...τα 
ελληνικά superfoods!"
Ποια είναι η σπεσιαλιτέ που μαγειρεύει με 
κλειστά μάτια; "Το ψητό χταπόδι, το αρνί 
στο φούρνο και οι πίτες! Ανοίγω δικό μου 
φύλλο!", μας λέει γελώντας.
Ο Peter Minaki οργανώνει επίσης τα δικά 
του σεμινάρια μαγειρικής στα οποία πηγαί-
νουν και ξένοι και Έλληνες, και συχνά 
Ελληνίδες που όπως λένε δεν μπορούν να 
μάθουν από τις μαμάδες τους γιατί οι οδη-
γίες...δεν είναι ξεκάθαρες! "Θα το θυμά-
στε και από τη δική σας τη μαμά που, όταν 
ρωτάς ποσότητες π.χ. αλατιού θα σας πει 
'όσο παίρνει' ή 'με το μάτι', κάτι που δεν 
βοηθά τις νέες μαγείρισσες! Θέλουν πιο 
συγκεκριμένες οδηγίες!"
Θα μπορούσε να ζήσει στην Ελλάδα; "Για να 
είμαι ειλικρινής όχι, ακόμη ο κόσμος ψάχνει 
τρόπο για να φύγει! Για να σκεφτείς όταν 
ξεκίνησε η κρίση στην Ελλάδα, μου έστελ-
ναν άγνωστοι άνθρωποι στο Facebook για 
να με ρωτήσουν αν ξέρω καμιά δουλειά 
που χρειάζονται κόσμο στο Τορόντο. Φέτος 
έκλεισα τα 50, δεν θα μπορούσα να ξανα 
αρχίσω από το μηδέν".

Ο σεφ που έκανε μόδα στον Καναδά
την ελληνική κουζίνα

πηγη: e-radio.gr
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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 1950’s

της χριςτιανας κιεςκου

H παραλία Αστέρια στην Γλυφάδα το 1955

Η πλατεία Κυψέλης το 1957

Όταν η πλατεία Συντάγματος ήταν γεμάτος τραπεζάκια για να απολαμβάνει ο κόσμος το καφεδάκι του…
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Χιλιάδες πιστοί στη γιορτή του Αγίου Νικολάου Τορόντο
 Χειροθεσία Αναγνωστών και νέων Αρχόντων

Α
πό την ακτή του Ειρηνικού μέχρι 
την ακτή του Ατλαντικού, οι Ελλη-
νορθόδοξες Κοινότητες της Ιεράς 
Μητρόπολης Τορόντο (Καναδά) 

γιόρτασαν και φέτος με κάθε μεγαλοπρέ-
πεια η γιορτή του Αγίου Νικολάου του Θαυ-
ματουργού, Επισκόπου Μύρων. Φέτος, ο 
Μητροπολίτης Σωτήριος προεξήρχε στον Μ. 
Εσπερινό και στη Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. 
Αγ. Νικολάου, Τορόντο.
 Πριν τον Μ. Εσπερινό, ο Σεβασμιώτατος 
προήδρευσε στη διμηνιαία σύναξη των 
ιερέων της περιοχής Τορόντο και περιχώ-
ρων, όπου συζητήθηκαν διάφορα θέματα 
αναφορικά με την πρόοδο που σημειώθηκε 
φέτος στην Ιερά μας Μητρόπολη, καθώς 
και συγκεκριμένα σχέδια και στόχοι για το 
2018.
 Κατά τη διάρκεια του Μ. Εσπερινού, όπου 
συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 ευσε-
βείς χριστιανοί, ο Μητροπολίτης Σωτήριος 
χειροθέτησε πέντε παιδιά σε αναγνώστες. 
Άξιοι! 
Επίσης, εκ μέρους του Οικουμενικού Πατρι-
άρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, ο Σεβασμιώτα-
τος απένειμε το οφφίκιο του Άρχοντος – την 
υψηλότερη τιμή που δίδεται από την Εκκλη-
σία μας σε λαϊκούς-, στον Γεώργιο Καρα-
γιανίδη, διακεκριμένο δικηγόρο και μέλος 
του Μητροπολιτικού Συμβουλίου και στον 
Ευάγγελο Σωτηρόπουλο, μέλος της εκτε-

λεστικής επιτροπής της Ι. Μητρόπολης, ο 
οποίος έχει γράψει πολλά συγγράμματα για 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινου-
πόλεως.
 Την Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, τελέσθηκε 
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ο Ι. Ναός 
του Αγίου Νικολάου, έλαμπε πεντακάθαρος 
μετά τον πρόσφατο καθαρισμό των αγιο-
γραφιών. Κατάμεστη και πάλι η εκκλησία με 
τους περισσότερους πιστούς να κοινωνούν 
των Αχράντων Μυστηρίων. Κατά την ομι-
λία του, ο Σεβασμιώτατος μίλησε με ενθου-
σιασμό για τη ζωή του Αγίου Νικολάου και 
για την πολυδιάστατη φιλανθρωπία του σε 
κάθε χριστιανό της εποχής του που είχε ανά-
γκη. Τέλος τόνισε πόσο αναγκαίο είναι στη 
σημερινή εποχή όλοι οι χριστιανοί να ομο-
λογούν τον Ένα Αληθινό Θεό, Ιησού Χριστό, 
καθώς σύντομα θα γιορτάσουμε τη γέννησή 
Του και συμπλήρωσε λέγοντας τι θα βρούμε 
στον παράδεισο όταν θα πάμε εκεί.
 Τόσο μετά τον Μ. Εσπερινό όσο και μετά τη 
Θ. Λειτουργία η Κοινότητα του Αγίου Νικο-
λάου, με επικεφαλής τον π. Φ. Πάππα και την 
πρόεδρο κ. Α. Σωτηροπούλου, παρέθεσε 
νηστίσιμα εδέσματα σε όλο το εκκλησία-
σμα στο παρακείμενο Πολιτιστικό Κέντρο 
της Ι. Μητρόπολης. Όλα ήταν άριστα οργα-
νωμένα. Τέλος, ο Σεβασμιώτατος έψαλε με 
όλους τους πιστούς τα χριστουγεννιάτικα 
κάλαντα, συνεχίζοντας την παράδοση.
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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 κρεοπωλειο
KOSTAS MEAT MARKET

στο SCARBoRoUGH
259 Ellesmere Rd (δίπλα από Warden)

ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ-SUPERMARKET
ΣΙΓΟΥΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

τηλ στο (416) 444-3036
και μιληστε με τον κ. κωστα

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ, ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

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

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

χρόνο που αναζητούν επιπλέον εισόδημα.
Αφήστε καθαρό μήνυμα στο

905-670-3989

Ζητείται Εργασία
Ζαχαροπλάστης

με 40 χρόνια υπηρεσία
Σε Αμερική και Καναδά

Ζητά συνεργασία με σοβαρή επιχείρηση
σε ζαχαροπλαστείο ή εστιατόριο

Έχει τις καλύτερες συνταγές για γλυκά και ψωμιά
τηλεφωνείστε στο 647-404-0996
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Victoria Lopyreva:
Η ξανθιά «βόμβα»
της κλώρωσης
του Μουντιάλ

Φωτιά… στην 
εκδήλωση για 
την κλήρωση 
του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου, που 
έγινε το απόγευμα 
της Παρασκευής 
(1/12) στο Κρεμλίνο 
της Μόσχας έβαλε η 
Βικτόρια Λοπίρεβα.

Η εκρηκτική Ρωσίδα 
καλλονή είναι η 
πρέσβειρα της FIFA 
για το Μουντιάλ 
που θα διεξαχθεί 
το καλοκαίρι του 
2018 στα γήπεδα 
της χώρας της 
και εμφανίστηκε 
στην εκδήλωση μ’ 
ένα κατακόκκινο 
φόρεμα, το οποίο 
τόνιζε την απίστευτη 
κορμάρα της και 
τις αδιανόητες 
καμπυλάρες της.

Άλλωστε, η Βικτόρια 
Λοπίρεβα είχε 
αναδειχθεί Miss 
Russia το 2003 
ενώ στην χώρα 
της είναι μία από 
τις διασημότερες 
παρουσιάστριες 
με χιλιάδες 
ακολούθους στα 
social media. 
Παράλληλα, η 
ξανθιά κουκλάρα 
ήταν και η πρέσβειρα 
του Confederations 
Cup που είχε γίνει 
το προηγούμενο 
καλοκαίρι στην 
Ρωσία.
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Ε
κτός από τις 
ε π ι δ ό σ ε ι ς 
του σ τα α-
γων ισ μά τα 

και τις νίκες του, τον 
Ντάνο θα το θυμό-
μαστε – και κυρίως 
οι συμπαίκτες του – 
και για τα  « Nτανο-
πιτάκια», που όπως 
έλεγαν οι παίκτες 
του survivor ήταν πε-
ντανόστιμα. Γυρνώ-
ντας στην Σκιάθο με-
τά το ριάλιτι επιβίω-
σης, ο Γιώργος Αγγε-
λόπουλος πήγε στον 
οικογενειακό φούρ-
νο έφτιαξε τα ονο-
μαστά πλέον πιτάκια 
του και έβγαλε φυσι-
κά και φωτογραφία! 
Μάλιστα όπως έχει 
γίνει γνωστό τα ντα-
νοπιτάκια πωλού-
νται ανά ένα κιλό 10 
ευρώ.

η ελληνίδα που κολάζει 

το Instagram με τις πόζες 

της!

Αναστάτωση έχει προκαλέσει 
στους χρήστες του Instagram 
η Ελληνίδα καλλονή με τις ιδι-
αίτερα πικάντικες πόζες που 
ανεβάζει στον προσωπικό 
της λογαριασμό. Η ξανθιά 
κουκλάρα διαθέτει τρομερές 
καμπυλάρες, αλλά το καλύτερο 
είναι πως δεν έχει… πρόβλημα 
να μας τις δείξει. Η Δανάη Πλά-
ντζα, για την οποία και σας 
γράφουμε, έχει έναν από τους 
πιο καυτούς λογαριασμούς στα 
social media.

ο Γιώργος μανίκας 

απολαμβάνει το ότι 

είναι μπαμπάς

Ο Γιώργος Μανίκας απο-
λαμβάνει τον ρόλο του μπα-
μπά και φροντίζει να γεμί-
ζει το χρόνο του περνώ-
ντας όμορφα και δημιουρ-
γικά με τον αγαπημένο του 
γιο. Μάλιστα, μοιράζεται 
συχνά όμορφα στιγμιότυπα 
της καθημερινότητας με τον 
μικρό του, με τους διαδικτυ-
ακούς του φίλους στα social 
media.

Φήμες υποστηρίζουν πως 
οι άνθρωποι του ΣΚΑΪ και 
της παραγωγής ετοιμάζονται 
να βάλουν ένα… υπερόπλο 
στους «διάσημους».
Ο λόγος γ ίνεται γ ια την 
Ιωάννα Τούνη, η οποία αν 
και εμείς την ξέραμε ως μία 
από τις πιο καυτές Ελληνίδες 
δασκάλες, το τελευταίο διά-
στημα σαρώνει στο «My Style 
Rocks» που μεταδίδεται από 
τον ίδιο σταθμό.

Θραύση για τα 
«πιτάκια» του Ντάνου 

Σταμάτησε η πιο «καυτή» 
πρωταγωνίστρια της Sirina!

σκάει… βόμβα 

με την πιο καυτή 

ξανθιά

Η 
μελαχρινή κουκλάρα έχει στο ενεργη-
τικό της πολλές φωτογραφίσεις και την 
έχουν μετατρέψει σε μία από τις μεγα-
λύτερες ανδρικές φαντασιώσεις. Βλέ-

πετε, οι πόζες που ανεβάζει είναι ιδιαίτερα προ-
κλητικές και κάθε φορά που… πέφτουμε πάνω 
της, δεν μπορούμε να μείνουμε ήρεμοι.
Η Έλλη Σπαντιδάκη, περί ης ο λόγος, είναι Ελλη-

νίδα που έχει μεγαλώσει στη Νέα Ζηλανδία. 
Βέβαια, αυτό δεν μας… αποθαρρύνει γιατί με 
τα social media είναι σαν να την έχουμε… δίπλα 
μας και συγκεκριμένα στην Κρήτη, απ’ όπου 
έχει ρίζες. Μάλιστα, νιώθουμε περήφανοι που 
έχουμε τέτοια… κουκλάρα να κάνει καριέρα στο 
εξωτερικό. Πάντως, η φωτογράφιση με το κορ-
δόνι μας πήρε τα μυαλά!

Μοίρασε... πόνο η Ελληνίδα κουκλάρα 
με το κορδόνι της!

Ε
ίναι κάποια πράγ-
ματα που σε κάνουν 
να φωνάξεις «ΓΙΑ-
ΤΙ;», κάποια πράγ-

ματα που δεν τα καταλαβαί-
νουμε. Που δεν μπορούμε 
στην… τελική να τα χωνέ-
ψουμε. Τι να κάνουμε τώρα, 
δεν είναι εύκολο να τα απο-
δεχθούμε. Δεν μπορούμε, 
δεν θέλουμε. Όπως θέλετε 
πείτε το…

Ένα από αυτά, είναι και 
το γεγονός ότι η Μαριλού 
Μοράλες αποσύρεται από 
την ενεργό δράση. Κρε-
μάει το… στρινγκ της, για 
να σας το θέσουμε διαφορε-
τικά. Τελειώνει την καριέρα 
της στη Sirina και τον ερω-
τικό κινηματογράφο, όπως 
η ίδια ενημέρωσε μέσα από 
την προσωπική της σελίδα 
στο Facebook.

Κατόπιν Κόινής απαιτήτήςς των γυναιΚων 
τόυ αναγνωςτιΚόυ μας Κόινόυ



LIFE 498 δεκεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com GOSSIP

Η 
εκρηκτική έχει… τρέλα με την γυ-
μναστική και μάλιστα παραδίδει και 
μαθήματα, όχι μόνο σε γυμναστή-
ρια, αλλά και μέσω του προσωπικού 

της προφίλ στο Instagram, όπου παρουσιάζει 
πολλές ασκήσεις για καλλίγραμμο σώμα.
Ωστόσο, η Τζούλια Μπίλιας, περί ης ο λόγος, 

διαθέτει έναν από τους πιο καυτούς λογαρια-
σμούς στα social media και πολλές φορές οι 
πόζες που ανεβάζει είναι αποκαλυπτικές.
Όπως για παράδειγμα αυτή που έβαλε στολί-
ζοντας το δέντρο της. Φόρεσε μόνο δύο… σει-
ρές από κόκκινες κορδέλες και προκάλεσε… 
σεισμό στο Instagram.

Τ
ο «ασχημόπαπο» 
της φωτογραφίας 
μεγαλώνοντας έγι-
νε διάσημος ηθο-

ποιούς του Χόλιγουντ, με 
πολλές κατακτήσεις στο α-
σθενές φύλλο και πιο γνω-
στή την Ντέμι Μουρ.
Το κοκαλιάρικο αγοράκι 
με τα γυαλιά, πλέον είναι 
γνωστός για τους κοιλια-
κούς του και από το 2011 
πρωταγωνιστεί στην επι-
τυχημένη τηλεοπτ ική 
σειρά του ΗΒΟ True Blood, 
στο ρόλο του λυκανθρώ-
που Αλσιντ Έρβω.
Ανάμεσα σε άλλες ταινίες 
ξεχωρίζει η συμμετοχή 
του στις ταινίες Spider-
Man και Spider-Man 3, στο 
Magic Mike το 2012 και το 
στο Sabotage το 2014.

Το ασχημόπαπο που καίει 
καρδιές

Με τά από δυο 
δεκαετίες και μερικά 
χρόνια η Αλεσάντρα 
Αμπρόσιο αποφά-
σισε να αποχωρήσει 
από τις πασαρέλες 
και να κοιτάξει την 
ζωή της. Για αυτό και 
παραχώρησε συνέ-
ντευξη, όπου μίλησε 
για όλους και για όλα! 
Ακόμα και για προσω-
πικά της ζητήματα.
Στο ερώτημα λοιπόν 
για τον ποιον σκεφτό-
ταν να παντρευτεί η 
Αλεσάντρα Αμπρόσιο 
απάντησε: «Για γάμο θα 
ήθελα τον Νεϊμάρ. Είμα-
στε πολύ καλοί φίλοι 
άλλωστε, αλλά από την 
άλλη γίνεται να παντρευ-
τείς τον φίλο σου;». Στην 
ερώτηση πάντως για το 
ποιον θα ήθελε για ένα 
φιλί απάντησε δίχως να 
σκεφτεί: «Τον Κριστιάνο 
Ρονάλντο»!

Διάσημη γυμνάστρια στόλισε 
γυμνή και μας αναστάτωσε! Αυτή η Εύα σε στέλνει στον… 

παράδεισο!

Α
παγορευμένες… σκέψεις 
κάναμε μόλις αντικρίσαμε 
την συγκεκριμένη Εύα και 
σε μερικέ ς περιπτώσε ις 

φτάσαμε κοντά ακόμα και στην… α-
μαρτία. Βλέπετε, η εκρηκτική μελα-
χρινή δεν είναι σαν τις άλλες, καθώς 
διαθέτει απίστευτα προσόντα, που 
μπορούν να σε στείλουν ακόμα και 
στον… παράδεισο.
Η Εύα Τσαρνόκα δηλώνει… τρελή 
με την γυμναστική και αυτός είναι ο 

λόγος που το κορμί της μπορεί να… 
ανασ τήσει ακόμα και πεθαμένο. 
Ακόμα, η μελαχρινή καλλονή είναι 
και μοντέλο για καυτά μαγιό, κάτι 
που μας αρέσει πολύ περισσότερο.
Βέβαια, εκε ί  που… χάσαμε την 
μπάλα ήταν μόλις είδαμε τον προ-
σ ω π ικό  τ η ς  λ ο γ α ρ ια σ μ ό  σ τ ο 
Instagram. Οι πόζες που ανεβάζει 
είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικές και 
σίγουρα θα σας οδηγήσουν στην… 
αμαρτία.

Οι «καυτές» αποκαλύψεις της 
Αλεσάντρα για Νεϊμάρ και Ρονάλντο
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Γοητευτικό, χαμηλών τόνων καλοκαίρι 
σ’ ένα από τα λιγότερο τουριστικά, με 
τη «βιομηχανική» έννοια του όρου, 
κυκλαδονήσια.

Δ
ουλεμένη γη, ακατέργαστος τουρι-
σμός. Το νησί των μεταλλείων, με 
τις 72 παραλίες και τα ατελείωτα μο-
νοπάτια, χαρακτηρίζεται από εσω-

στρέφεια. Χαμηλών τόνων άνθρωποι που δεν 
έχουν επενδύσει στον τουρισμό όσο θα μπο-
ρούσαν, προβάλλοντας τα δύο δυνατά του-
ριστικά χαρτιά της Σερίφου: την εγγύτητά της 
στην Αθήνα και το πανέμορφο ανάγλυφο το-
πίο της. Η έκτασή της, σε σύγκριση με τις υπό-
λοιπες Κυκλάδες, είναι σχετικά μικρή. Ωστό-
σο οι διαδρομές που θα χρειαστεί να ακολου-
θήσετε για να εξερευνήσετε το νησί είναι με-
γαλύτερες απ’ όσο θα φανταζόταν κανείς, α-
φού οι δρόμοι έχουν αρκετές στροφές και, ει-
δικά στο βόρειο τμήμα του νησιού, είναι σχε-
τικά δύσβατοι. Σε κάθε περίπτωση, θα τη γυ-
ρίσετε με αυτοκίνητο μέσα σε ένα τριήμερο.

Από τη Χώρα στο Λιβάδι
Ξεκινήστε από ψηλά, από τα χαλάσματα του 
ενετικού κάστρου στην κορυφή του λόφου 
όπου είναι χτισμένη η Χώρα, για να απολαύ-
σετε από τα τέσσερα ανεμοδαρμένα εκκλησά-
κια μια θέα συγκλονιστική.
Κατηφορίζοντας, περιπλανηθείτε στα γρα-
φικά σοκάκια και καταλήξτε στην κεντρική 
πλατεία του Αγίου Αθανασίου, που θυμίζει 
θεατρικό σκηνικό, στο χαριτωμένο νεοκλα-
σικό δημαρχείο και στα καλόγουστα καφέ της 
με τις χρωματιστές καρέκλες και τις ανθισμέ-
νες γλάστρες.  
Μια διαφορετική, πιο κοσμοπολίτικη εικόνα 
προσφέρει ο παραλιακός δρόμος του Λιβα-
διού, του λιμανιού του νησιού, με τις καφετέ-
ριες, τις ταβέρνες και τα μπαράκια στη σειρά, 
τις ψαρόβαρκες και τα ιστιοφόρα. Εδώ συγκε-
ντρώνεται μεγάλο μέρος των ντόπιων και των 
επισκεπτών, γι’ αυτό και έχει σχεδόν πάντα 
κίνηση, ακόμα και αργά το βράδυ.

72 βουτιές
Ούτε μία ούτε δύο, αλλά 72 είναι οι καταμε-
τρημένες παραλίες του νησιού, εκ των οποίων 
οι 17 είναι προσβάσιμες οδικώς.
Οι πιο κοντινές στη Χώρα και στο λιμάνι είναι 
οι αμμουδιές Αυλόμωνας και Λιβαδάκια, πιο 
ανατολικά θα βρείτε την Ψιλή Άμμο που οι 
Sunday Times είχαν χαρακτηρίσει πριν από 
δύο χρόνια ως «καλύτερη παραλία της Ευρώ-
πης», τον Πλατύ Γιαλό και τη διπλή παραλία 
του Αγίου Σώστη, βόρεια την όμορφη Συκα-
μιά, νότια τη Βαγιά και τα Γάνεμα.
Βασίστε την επιλογή σας στο καταπώς φυσάει 
ο άνεμος. Όμορφες και ήσυχες σχετικά παρα-
λίες είναι το Καράβι, το Μαλλιάδικο, η Λια 
με το πολύχρωμο βοτσαλάκι, ενώ για σχε-
δόν πριβέ βουτιές επιλέξτε παραλίες που 
δεν έχουν άμεση πρόσβαση από τον δρόμο, 
όπως ο Αβεσσαλός, ο Καλόγερος και το Καλό 
Αμπέλι.

Ο ήλιος δύει στα μεταλλεία
Με ένα τόσο εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα στα 
εγκαταλελειμμένα μεταλλεία της Σερίφου, 

γλυκαίνει κάπως η εικόνα αυτού του τόσο 
σκληρού τοπίου.
Επισκεφτείτε το Μεγάλο Λιβάδι, λίγο πριν από 
τη δύση, λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρα-
λία του δεν είναι η ιδανικότερη για μπάνιο. 
Έχει όμως δύο συμπαθέστατα ταβερνάκια 
για φαγητό και, κυρίως, μια συγκλονιστική 
και συναισθηματικά φορτισμένη, αλλοτινή 
εικόνα, όπου σε πλήρη εγκατάλειψη κείτονται 
μισογκρεμισμένα τα παλιά μεταλλεία που λει-
τουργούσαν στο νησί έως το 1963. Θα δείτε 
παρατημένα, σαν σκηνικό σε ταινία εποχής, 
από παλιά βαγόνια και ράγες μέχρι στοές. 
Επίσης τους θαλάμους που λειτουργούσαν 
σαν ιαματικά λουτρά για τους μεταλλωρύχους 
(πρόκειται για δύο μικρά πετρόχτιστα δωμά-
τια, στο εσωτερικό των οποίων ανέβλυζε ένα 
κοκκινωπό χλιαρό νερό με ιαματικές ιδιότη-
τες). Τέλος το μισογκρεμισμένο νεοκλασικό 
κτίριο της μεταλλευτικής εταιρείας και το μνη-
μείο προς τιμήν των τεσσάρων απεργών που 
έπεσαν νεκροί κατά τη μεγάλη κινητοποίηση 
των μεταλλωρύχων το 1916, που πυροδότησε 
τη μάχη για την καθιέρωση του οκταώρου 
στην Ελλάδα.

Μονοπάτια με ιστορία
Κάποια λιθόστρωτα, άλλα σε έδαφος τραχύ 
και βραχώδες και άλλα που περνούν από 
καταπράσινα λιβάδια και πανέμορφες ρεμα-
τιές, τα μονοπάτια της Σερίφου τη διατρέχουν 
απ’ άκρη σ’ άκρη. Πολλά από αυτά χρησιμο-
ποιούνταν από τους εργάτες των μεταλλείων, 
οι οποίοι ήταν αναγκασμένοι να παρουσιά-
ζονται στις στοές το ξημέρωμα και να φεύ-
γουν με τη δύση του ηλίου. Κάθε μέρα περ-
πατούσαν πολλά χιλιόμετρα, καθώς τα σπίτια 
τους βρίσκονταν σε απομακρυσμένες περι-
οχές του νησιού. Ένα από αυτά τα μονοπά-
τια, σύντομο και καλοδιατηρημένο, «ο δρό-
μος των Πλακών», ξεκινά από την περιοχή 
Γύφτικα (ελικοδρόμιο) στη Χώρα και φτάνει 
στην Άνω Χώρα, περνώντας πρώτα από το 
εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στις Πλάκες. 

Στις συναρπαστικές διαδρομές τους θα συνα-
ντήσετε ορεινά χωριά, εγκαταλελειμμένους 
οικισμούς, μεταλλευτικές στοές, ξωκλήσια 
και κελιά (μικρά αγροτικά κτίσματα) που απο-
καλύπτουν τη μοναδική λαϊκή αρχιτεκτονική, 
την πλούσια ιστορία και το ιδιαίτερο φυσικό 
κάλλος της Σερίφου. Τα περισσότερα καταλή-
γουν σε μαγευτικούς ορμίσκους και αμμουδε-
ρές παραλίες με κρυστάλλινα νερά.

Σουβενίρ όλο νοστιμιά
Οι ντόπιοι φτιάχνουν λιαστές ντομάτες, κάπ-
παρη παστή και ξιδάτη, από τα χοιροσφά-
για τους κάνουν λούζες, τσιγαρίδες και λου-
κάνικα, ζυμώνουν παστέλια με ντόπιο μέλι 
και, φυσικά, παράγουν κρασί και τυρί, όπως 
άλλωστε συμβαίνει σε όλες τις Κυκλάδες. Τα 
περισσότερα όμως σε περιορισμένες ποσότη-
τες, συνεπώς πολλά από τα ντόπια προϊόντα 
είναι σχετικά δυσεύρετα.
Αξίζει να περάσετε από την οικογενειακή κτη-
νοτροφική μονάδα της Μαργαρίτας Γεροντίδη 
και του Γιώργου Παρασκευόπουλου (τηλ. 
22810-51434, 6945-113212), που παράγουν 
και πωλούν αιγοπρόβεια τυριά, όπως ξινομυ-
ζήθρα, τυρί του λάκκου και σεριφιώτικο τυρί.
Επίσης από τον αιωνόβιο ξυλόφουρνο του 
Γιάννη Αρχοντούλη (τηλ. 22810-52585) στην 
είσοδο της Χώρας, για προζυμένια ψωμιά, 
φοβερές τυρόπιτες με ντόπιο τυρί, τσουρέκι 
μυθικό και ιδιαίτερα παστέλια – το καλο-
καίρι λειτουργεί όλο το 24ωρο. Μην αμελή-
σετε να πάτε έως τον Φλάσκο, πάνω από την 
παραλία του Πλατύ Γιαλού, όπου βρίσκεται 
το πρόσφατα χτισμένο οινοποιείο του Χρή-
στου Χρυσολωρά (τηλ. 22810-51216, 6977-
275993), και να δοκιμάσετε τα κρασιά του, 
ένα λευκό και ένα ροζέ, με την επωνυμία 
Ξηρό Χωριό από ντόπια σταφύλια βιολογικής 
καλλιέργειας.

Μπουκιά και συχώριο
Στου Νικούλια (τηλ. 22810-52174) στον Πλατύ 
Γιαλό, σε ένα μπαλκόνι κρεμασμένο πάνω 

από τη θάλασσα, θα πάτε για μαμαδίστικα 
πιάτα, όπως ιμάμ, παστίτσιο, μαραθοτη-
γανίτες, αλλά και κρέατα και ψάρια ψητά. Η 
οικογένεια Μονοβάσιου παράγει σχεδόν τα 
πάντα, από ζαρζαβατικά και φρούτα μέχρι 
τυριά, κρασί και κρέας από τη μικρή τους 
φάρμα.
Για κάτι πιο δημιουργικό, στο ατμοσφαιρικό 
εστιατόριο του ξενοδοχείου Coco-Mat Eco 
Residences Serifos (τηλ. 22877-72977) στη 
Βαγιά θα απολαύσετε περίτεχνη κουζίνα υψη-
λών προδιαγραφών, σε μενού που υπογρά-
φει ο σεφ Χάρης Νικολούζος σε συνεργασία 
με τον σεφ Νίκο Χαρίτο. Δοκιμάστε ντάκο 
θαλασσινών, χυμώδες βιολογικό κοτόπουλο 
με πουρέ αρακά και πτισάνη (αποφλοιωμένο 
κριθάρι) και οπωσδήποτε το θαυμάσιο πρω-
ινό τους, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις 
παρασκευές με αυγά.
Στο Λιβάδι γεύμα περιωπής σάς περιμένει 
στην ψαροταβέρνα της Καλής (τηλ. 22810-
52301) με τα άψογα ψημένα ολόφρεσκα 
ψάρια από συνεργαζόμενους ντόπιους ψαρά-
δες, το διάσημο ριζότο γαρίδας και τις σού-
περ αστακομακαρονάδες. Ανηφορίζοντας 
στη Χώρα, εξαιρετική επιλογή είναι η Μαρα-
θόριζα (τηλ. 22810-52656) της Βίβιαν Γιούλα, 
με μπαλκονάκι με θέα θάλασσα. Αξιοποιώ-
ντας την τοπική πρώτη ύλη, ετοιμάζει σερι-
φιώτικη κουζίνα, όπως λιαστές ντομάτες στο 
κουρκούτι, κάππαρη γιαχνί, ρεβιθάδα και 
μαραθόπιτα με μέλι.
Μερικά ακόμα από τα πιο δημοφιλή εστια-
τόρια και ταβέρνες του νησιού είναι ο Τάκης 
(τηλ. 22810-51159) στο Λιβάδι, που φημί-
ζεται για το ψάρι του, ο Λούης (τηλ. 22810-
51325) στη Χώρα για τα κρεατικά του, ο Φρα-
γκουλάκης (Κύκλωπας, τηλ. 6982-477383) 
στο Μεγάλο Λιβάδι με τα τραπέζια του πάνω 
στην άμμο, ενώ για πιο δημιουργική κουζίνα 
δοκιμάστε το Μεταλλείο (τηλ. 22810-51755) 
στο Λιβάδι και το εστιατόριο του ξενοδο-
χείου Ρίζες (τηλ. 22810-52222) στην περιοχή 
Συμπόταμα.

Σέριφος: σαν ψίθυρος
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ΥλικΑ (γιΑ 4 meριδΕΣ)
 ª 400 γρ. ρύζι, κατά προτίμηση μπασμάτι ή άλλο ρύζι για πιλάφι της αρεσκείας μας, 

όπως τζασμίν, Καρολίνα κ.ά.
 ª 250 γρ. μανιτάρια λευκά, καλά σκουπισμένα με νοτισμένη πετσέτα, κομμένα σε 

λεπτές φέτες
 ª 2 μέτρια καρότα, καθαρισμένα και τριμμένα στη χοντρή πλευρά του τρίφτη
 ª 2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες (ή όσο σκόρδο θέλουμε)
 ª 800 ml νερό
 ª 1 κουτ. σούπας φρέσκος χυμός λεμονιού
 ª 1/3 μάτσο μαϊντανός, ψιλοκομμένος (χωρίς τα χοντρά κοτσάνια)
 ª 100 ml ελαιόλαδο
 ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

διΑδικΑΣιΑ
 ª Σε μια μεγάλη κατσαρόλα σοτάρουμε τα μανιτάρια σε δυνατή φωτιά, για περίπου 

2 - 3 λεπτά, χωρίς λιπαρή ουσία, ανακατεύοντας συνεχώς με ξύλινη κουτάλα μέχρι να 
εξατμιστούν τα υγρά τους. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το σκόρδο, το καρότο, ανακα-
τεύουμε απαλά και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για περίπου άλλα 2 λεπτά, μέχρι να μαλα-
κώσουν λίγο. Ρίχνουμε το νερό, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και βράζουμε για περί-
που 2 λεπτά ή μέχρι να αρχίσει να κοχλάζει.

 ª Ρίχνουμε το ρύζι, χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία σε μέτρια προς χαμηλή, ανακα-
τεύουμε απαλά, σκεπάζουμε την κατσαρόλα με το καπάκι και σιγοβράζουμε για περί-
που 18 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει το ρύζι και να πιει όλα τα υγρά του. Αποσύρουμε από 
τη φωτιά, σκορπίζουμε το μαϊντανό, ανακατεύουμε απαλά και αφήνουμε 2 - 3 λεπτά να 
«ξεκουραστεί».

 ª Σερβίρουμε το πιλάφι με φρεσκοτριμμένο πιπέρι και συνοδεύουμε με γραβιέρα 
σαγανάκι και κρίθινα παξιμάδια.

Άρωμα Κουζίνας
Πιλάφι με μανιτάρια και 
καρότο

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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O ψυχολόγος μου μου ειπε οτι πρεπει 
να τελειωνω ο,τι αρχίζω αν θελω να 
νιωθω καλα. Μεχρι τωρα τελειωσα ενα 
κουτι μπισκοτα, μια fanta 1,5 λιτρο και 
ενα ταψι μπακλαβα που αρχισα χθες, 
και πραγματι, αισθανομαι καλυτερα

Δυο κύριοι συζητούν στο τρένο. 
- Έχετε παιδιά; ρωτάει ο ένας. 
- Μάλιστα, έναν γιο, απαντάει ο 
άλλος. 
- Καπνίζει; 
- Δεν έχει βάλει τσιγάρο στο 
στόμα του. 
- Καλό αυτό. Πηγαίνει στο 
καφενείο; 
- Ουδέποτε έχει πατήσει. 
- Μπράβο του! Ξενυχτάει; 
- Όχι. Κοιμάται αμέσως μετά από 
το βραδινό φαγητό. 
- Υπέροχος χαρακτήρας. Τι ηλικία 
έχει; 
- Δύο μηνών..

Ο ενοικιαστής καλεί τον ιδιοκτήτη της 
κατοικίας όπου διαμένει αγανακτισμένος. 
- « Δεν πάει άλλο η κατάσταση . Το 
σπίτι έχει γεμίσει ποντίκια . « 
- « Αποκλείεται δε σε πιστεύω « , απα-
ντά ο ιδιοκτήτης . 

- « Κάτσε και θα δεις . « 
Πηγαίνε ι ο ενοικ ιασ τής σ την κου-
ζίνα παίρνει ένα μεγάλο κομμάτι τυρί 
. Κόβει ένα κομματάκι και το πετάει 
χάμω . Σε κλάσματα δευτερολέπτου ένα 
ποντίκι το αρπάζει και εξαφανίζεται . 
- « Σιγά του λέει ο ιδιοκτήτης ! Κάνεις 
έτσι για ένα ποντικάκι ; « 
- « Περίμενε « , απαντά . 
Κόβει δύο κομματάκια τυρί τα πετάει 
χάμω . Ξεπε τάγον ται αμέσως δύο 
ποντίκια τα αρπάζουν και εξαφανίζο-
νται . 
- « Σιγά μωρέ . Πως κάνεις έτσι για δύο 
ποντικάκια ! « 
- « Δύο ; Περίμενε και θα δεις . « 
Κόβει τέσσερα κομματάκια τυρί τα 
πετάει χάμω . Τέσσερα ποντίκια ορμάνε 
αρπάζουν το τυρί και φεύγουν . 
- « Ε καλά . Και τι έγινε ; Για τέσσερα 
ποντίκια κάνεις τόση φασαρία ; « 
- « Τέσσερα ; Για κοίταξε . « 
Μοιράζει όλο το υπόλοιπο τυρί σε 
πολλά κομματάκια και τα πετάει χάμω 
. Αμέτρητα ποντίκια εμφανίζονται και 
αρπάζουν τα τυράκια . Ανάμεσα τους 
και ένα ψάρι ! 
- « Εεεεπ ! Τι γυρεύει το ψάρι εδώ « , 
ρωτάει ο ιδιοκτήτης ; 
- « Ασε το ψάρι τώρα και δες τα ποντί-
κια . Για την υγρασία θα τα πούμε αργό-
τερα ! «

FUN

κριΟΣ
Οι διαφωνίες με κάποιο δικό σας πρόσωπο 
με τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών 
σας είναι αναμενόμενες. Χρησιμοποιήστε τη 
λογική σας για να αντεπεξέλθετε στα καθη-
μερινά σας προβλήματα χωρίς ωστόσο να 
υποβαθμίζετε τον ρόλο της διαίσθησής σας. 
Κάποιες αναμνήσεις από το παρελθόν έρχο-
νται κινηματογραφικά στη μνήμη σας θέλο-
ντας να σας υπενθυμίσουν αντίστοιχες απο-
φάσεις που έχετε ήδη πάρει στον τομέα της 
δουλειάς σας.

ΤΑΥρΟΣ
Γιατί νιώθετε τόσο αγχωμένοι; Οι κατα-
στάσεις ξεκαθαρίζουν τόσο στον επαγγελ-
ματικό όσο και στον οικονομικό τομέα. Οι 
προσδοκίες σας μπορεί να αργήσουν λίγο, 
αλλά σίγουρα θα πραγματοποιηθούν. Εσείς 
τώρα φροντίστε να εκμεταλλευτείτε το 
χρόνο που περνά προς όφελός σας. Προ-
σπαθήστε να καλυτερεύσετε τη δημόσια 
εικόνα σας.

διδΥμΟι
Προφυλάξτε την υγεία σας από περιττά άγχη 
και συγκρατήστε τα νεύρα σας στο περιβάλ-
λον της εργασίας σας. Δραστηριοποιηθείτε 
κοινωνικά και ανοίξτε σε καινούργιες ιδέες 
που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ζωή σας 
προς το καλύτερο. Ένας αγαπημένος 
σας άνθρωπος θα σας βοηθήσει 
σημαντικά σε μία δύσκολη 
στιγμή και αν είστε γονείς 
θα χαρείτε για ένα παιδί 
σας.

κΑρκιΝΟΣ
Αυτή την εβδομάδα 
θα σας απασχολήσουν 
πολύ τα επαγγελματικά 
σας. Οι ανώτεροί σας 
έχουν μείνει πολύ ευχαρι-
στημένοι με την απόδοσή σας 
και είναι έτοιμοι να σας αναθέσουν 
καινούργιες, περισσότερες και μεγαλύτε-
ρες ευθύνες. Είναι η κατάλληλη στιγμή να 
εντυπωσιάσετε τους γύρω σας με τις ικανό-
τητές σας.

λΕΩΝ
Και καλά και κακά μαζί. Και κέρδη και κλά-
ματα. Αν αποφασίσετε εσείς για το δικό σας 
καλό, ίσως καταφέρετε να κινητοποιηθείτε. 
Βράζετε μέσα στο ζουμί σας και επιμένετε 
να θεωρείτε ότι αξίζουν τον κόπο ευκαιρίες 
και πρόσωπα που δεν σας έχουν πάει που-
θενά.

ΠΑρΘΕΝΟΣ
Από δω και πέρα όλα θα πάνε καλύτερα 
τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον 
αισθηματικό τομέα. Θα υποχρεωθείτε να 
αποφασίσετε οριστικά για μία σχέση σας 
που μέχρι τώρα σας δημιουργεί αρκετά 
προβλήματα. Για τους αδέσμευτους αρχίζει 
μια περίοδος αισθηματικών αναζητήσεων. 
Προσέξτε ώστε να εκμεταλλευτείτε ευκαι-
ρίες στην εργασία σας και να μην αμελείτε 
εκκρεμότητες ή αντιθέσεις που μπορεί να 
σας δυσκολέψουν. 

ΖΥγΟΣ
Είναι καιρός πια να αντιληφθείτε ότι με τους 
αυτοσχεδιασμούς σας, δεν πρόκειται να 
φτάσετε πουθενά. Προφυλάξτε την υγεία 
σας από το άγχος και τις αλλαγές του καιρού 
και, … μια και έχετε ταλαιπωρηθεί τελευ-
ταία, μην αφήνετε να δημιουργηθούν αντι-
θέσεις με ανθρώπους που μπορούν να επη-
ρεάσουν την πρόοδό σας. 

ΣκΟρΠιΟΣ
Στα επαγγελματικά σας, στα αισθηματικά 
σας, και στα ψυχολογικά σας οι συνθήκες 
αλλάζουν και οι αλλαγές θα έχουν άμεσο 
αντίκτυπο και σ’ όλους τους άλλους. Θα δια-
πιστώσετε μια μικρή κάμψη σε ότι σχετίζεται 
ειδικά με τα επαγγελματικά σας ενδιαφέρο-
ντα. Και ίσως ακόμα να έχουν για συνέπεια 
μια σχετική μείωση των εσόδων σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Προσέξτε μην προκαλέσετε αντιπαραθέσεις 
και μίση, γιατί στο τέλος μπορεί να στρα-
φούν εναντίον σας. Ανακαλύψτε ποιο είναι 
το κύριο ζήτημα που υπάρχει στη ζωή σας 
και ασχοληθείτε με τη λύση του. Μην ασχο-
λείστε με άτομα που δεν έχουν κανένα ενδι-
αφέρον για εσάς. Θα σας χαλάσουν τη διά-
θεση. Φροντίστε να είστε ρομαντικοί, αλλά 
παράλληλα και δυναμικοί, όταν αυτό απαι-

τείται.

ΑιγΟκΕρΩΣ
Η εποχή αυτή θα σας 

προικίσει με γοητεία 
σ το κοινων ικό και 
επαγγελματ ικό σας 
περιβάλ λον. Ήρθε 
η ώρα για αρκετούς 
από εσάς να ανατρέ-

ψετε κάποια σχέδιά σας 
και να αναπροσαρμό-

σετε τους στόχους σας για 
καλύτερα αποτελέσματα Κατά 

κάποιο τρόπο θα θέλετε να προ-
σφέρετε ακόμα περισσότερα στην εργασία 
σας, δουλεύοντας πολύ και αναλαμβάνο-
ντας υποχρεώσεις άλλων. 

ΥδρΟΧΟΟΣ
Φανείτε συντηρητικοί στα οικονομικά σας, 
που φαίνονται να περνάνε σε καλύτερη 
φάση και μη ριψοκινδυνεύετε. Εξωτερικά 
τουλάχιστον δείχνετε πολύ κοινωνικοί, 
πολύ ανοιχτοί και φιλικοί με τους άλλους και 
πολύ πρόθυμοι στο σπίτι. Υπάρχουν όμως 
δύσκολες επιρροές που μπορεί να τονίσουν 
τυχόν ανασφάλειές σας, φοβίες σας ή ευθι-
ξίες τις οποίες είναι δύσκολο να ξεπεράσετε.  

ιΧΘΕιΣ
Φτάνει να το θέλετε …. αν το προσπαθήσετε 
… τότε μπορείτε να το πετύχετε. Η τύχη είναι 
με το μέρος σας αυτή την εποχή και μάλλον 
θα διανύσετε μία από τις καλύτερες και πιο 
παραγωγικές περιόδους. Πρέπει να κατα-
στρώσετε λοιπόν τα σχέδιά σας και να …. 
οργανωθείτε… Τα μηνύματα που στέλνετε 
είναι κάπως ασαφή. Ηρεμήστε και συγκε-
ντρωθείτε. Όσο για τα οικονομικά σας… θα 
πρέπει να μην είστε υπερβολικά σπάταλοι.

ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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Επιτομή της συνέργειας 
και της εξωστρέφειας με 
κοινό έδαφος την Παιδεία, 
ό,τι δηλαδή έχει ανάγκη η 
χώρα, η ομαδική εικαστική 
έκθεση «Εις την μικρή 
μου ηλικία» σηματοδοτεί 
μια ώριμη στιγμή της 
ελληνικής επιχειρηματικής, 
εκπαιδευτικής, ερευνητικής 
και καλλιτεχνικής 
κοινότητας. 

Ε
ίναι μια ευτυχής διασταύ-
ρωση που σημειώθηκε 
στον νέο εκθεσιακό χώ-
ρο της Γενναδείου Βιβλιο-

θήκης, μια προσθήκη που φέρει 
πλέον το όνομα «Ιωάννης Μακρυ-
γιάννης» και που, προτού ακό-
μη εγκαινιαστεί επισήμως, υπο-
δέχθηκε την εικαστική έκθεση, με 
έργα 72 καλλιτεχνών, που διοργά-
νωσε η επενδυτική εταιρεία Alpha 
Trust για τα 30 της χρόνια.
Τι υπάρχει επιπλέον και τι είναι 
αυτό που καθιστά την έκθεση συμ-
βολικό σημείο μιας συμφιλιωτικής 
και επί της ουσίας ενεργού χειρο-
νομίας; Η ίδια η ιδέα της έκθεσης 
και το πλούσιο σε σημασία περι-
εχόμενό της. Η Αlpha Trust είναι 
εταιρεία με όχι τυχαία σχέση με 
τον πολιτισμό, καθώς είναι γνω-
στή και για την ετήσια έκδοση 
ενός βιβλιοφιλικού τόμου, συνή-
θως ανάτυπου, και σχεδόν πάντα 
πολλαπλώς σημαντικού για τον 
ελληνισμό της διασποράς ή για την 
κατανόηση του ελληνικού τόπου. 

Οταν γιόρτασε τα 20 χρόνια της, 
το 2007, είχε και πάλι διοργανώ-
σει μια μεγάλη εικαστική έκθεση. 
Τώρα στην επέτειο των 30 χρόνων, 
η εταιρεία εμπιστεύθηκε και πάλι 
την έκθεση στην ιστορικό τέχνης 
Ιριδα Κρητικού, η οποία, διατη-
ρώντας τον βασικό πυρήνα καλλι-
τεχνών με μικρές προσθαφαιρέ-
σεις, συγκρότησε έναν εικαστικό 
κανόνα με πολύ ισχυρές υπογρα-
φές της παραστατικής τέχνης.
Η έκθεση θα παραμείνει επισκέ-
ψιμη ώς και το Σάββατο. Μικρή 
η διάρκεια μεν για ένα εικαστικό 
γεγονός αυτού του διαμετρήμα-
τος, αλλά το θετικό που μένει είναι 
η ώσμωση και η μέθεξη. Οσοι 
βρεθήκαμε προχθές στη Γεννά-

δειο, αναθαρρήσαμε. Ανάμεσα 
στους ανθρώπους της Βιβλιοθή-
κης και της Αμερικανικής Σχολής 
Κλασικών Σπουδών, στα στελέχη 
της Alpha Trust και την επένδυσή 
τους σε καλλιτέχνες που γράφουν 
τώρα τη σύγχρονη εικαστική ιστο-
ρία, και στον ίδιο τον καλλιτεχνικό 
πυρήνα, την Ιριδα Κρητικού, που 
εμπνεύστηκε το θέμα ενός αλφα-
βηταρίου μνήμης (από μια φράση 
του Μακρυγιάννη), και τους πολ-
λούς ζωγράφους και γλύπτες 
που ήταν παρόντες στα εγκαίνια, 
υπήρχε μια ζείδωρη κυκλοφορία 
ευφρόσυνου πνεύματος. Διόλου 
αυτονόητου και καθ’ όλα πολύτι-
μου.
Η ίδια η έκθεση, όπως επεσήμαναν 

οι συντελεστές, η διευθύντρια της 
Γενναδείου, δρ Μαρία Γεωργοπού-
λου, αλλά και o διευθύνων σύμ-
βουλος της Alpha Trust, Χρ. Αίσω-
πος, είναι μια κίνηση εξωστρέ-
φειας αλλά και εμπιστοσύνης προς 
τους σύγχρονους Ελληνες καλ-
λιτέχνες. Μια έκθεση που, όπως 
γράφει στον κατάλογο ο αντιπρό-
εδρος της εταιρείας και συγγρα-
φέας Φαίδων Ταμβακάκης, «ευχό-
μαστε να αποτελέσει παράδειγμα 
και σχολείο για όλους μας και να 
γιορτάσουμε ξανά εδώ το 2027 σε 
μια χώρα που να έχει ξεπεράσει τα 
προβλήματα του παρελθόντος και 
που μάχεται με αυτοπεποίθηση 
απέναντι στα οικουμενικά προ-
βλήματα».

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
α δέντρα στολίστηκαν, τα λαμπάκια ά-
ναψαν και ο «Χριστουγεννιάτικος κό-
σμος» του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυ-
μα Σταύρος Νιάρχος ξεκίνησε χθες το 

ταξίδι του, για να μοιράσει χαμόγελα σε μι-
κρούς και μεγάλους. Μπορεί ο δυνατός νοτιάς 
που φύσαγε όλη μέρα να χάλασε τα σχέδια για 
τη λειτουργία του εντυπωσιακού παγοδρομί-
ου που έχει στηθεί πάνω στο κανάλι, ωστόσο 
υπάρχει πολύς χρόνος για παιχνίδια στον... 
πάγο. Επιπλέον, η παιδική χορωδία της Εθνι-
κής Λυρικής Σκηνής συγκίνησε όσους βρέθη-
καν χθες στο Πάρκο Νιάρχου τραγουδώντας 
αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια.
Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών είναι 
πλούσιο και με ελεύθερη είσοδο για όλους. 
Καρδιά των εκδηλώσεων είναι το παγοδρό-
μιο, που θα λειτουργεί καθημερινά από το 
πρωί μέχρι το βράδυ. Συναυλίες, προβολές 
ταινιών, αναγνώσεις παραμυθιών, εργαστή-
ρια και πολλές ακόμη καθημερινές εκδηλώ-
σεις έχουν προγραμματιστεί έως τις πρώ-
τες ημέρες του νέου έτους. Ξεχωρίζουμε τη 
συναυλία από την ορχήστρα Simon Bolivar 

Trumpet Ensemble στις 14/12 που θα συστή-
σει στο κοινό το ιδιαίτερο ρεπερτόριό της, 
και στις 17/12, η ίδια ορχήστρα μαζί με τους 
νεαρούς μουσικούς του El Sistema Greece θα 
ερμηνεύσει κομμάτια των Μότσαρτ, Βέρντι, 
Μορικόνε και πολλών άλλων συνθετών.
Επίσης, στις 18 και 19/12 η αίθουσα «Σταύ-
ρος Νιάρχος» της Εθνικής Λυρικής Σκη-
νής θα φιλοξενήσει ένα μουσικό πανόραμα 
από τις ταινίες του πιο αγαπητού μάγου, του 
Χάρι Πότερ. Ακόμη, η διαπολιτισμική παιδική 
χορωδία Polyphonica, η μεικτή χορωδία ενη-
λίκων Musica και η νεανική ορχήστρα εγχόρ-
δων Camerata Junior σε μία συναυλία στον 
Φάρο στις 23/12 θα κάνουν ένα ταξίδι σε ολό-
κληρο τον κόσμο, ενώ στις 29/12 ο πολυπράγ-
μων ντράμερ Σεραφείμ Μπέλλος και ο πλη-
θωρικός Αγγλος frontman Bradley White Dale 
θα παρουσιάσουν ένα μουσικό πρόγραμμα 
με τραγούδια σπουδαίων καλλιτεχνών. Τέλος, 
λίγο πριν από τη λήξη της εορταστικής περι-
όδου, οι Gumbo Ya Ya και η Sugahspank θα 
ξεσηκώσουν το κοινό στον Φάρο. Από τις πιο 
ξεχωριστές στιγμές του προγράμματος είναι η 

παρουσία του Διονύση Σαββόπουλου σε ρόλο 
παραμυθά. Μόνος, στη σκηνή, με την κιθάρα 
του, περιστοιχισμένος από τις ζωγραφιές του 
Αλέξη Κυριτσόπουλου, θα ξετυλίγει το μαγικό 
παραμύθι του Σιδερόγιαννου.

O Γιώργος 
Πέτρου 
υποψήφιος 
για βραβείο 
Grammy

O Γιώργος Πέτρου, ένας 
από τους κορυφαίους 
Ελληνες μαέστρους με 

διεθνή σταδιοδρομία, προ-
σθέτει άλλη μία σημαντική 
διάκριση στο ενεργητικό του.
Είναι υποψήφιος γ ια βρα-
βείο GRAMMY στην κατηγο-
ρία «καλύτερη ηχογράφηση 
όπερας» για την ερμηνεία του 
στον «Ottone» του Χαίντελ.
Η ηχογράφηση πραγματο-
ποιήθηκε γ ια την DECCA 
με την ιταλική ορχήστρα Ιl 
Pomo d’Oro (ερμηνευτέ ς: 
Max Emanuel Cencic & Lauren 
Snouffer· παραγωγή Jacob 
Haendel). Οι άλλες 4 υποψη-
φιότητες στην ίδια κατηγορία 
περιλαμβάνουν τους αρχι-
μουσικούς Valery Gergiev, 
Gianandrea Noseda, Hans 
Graf και Lothar Koenigs.
Η τελετή απονομής των 60ών 
βραβείων GRAMMY θα πραγ-
ματοποιηθεί την Κυριακή 
28 Ιανουαρίου 2018 σ το 
Madison Square Garden της 
Νέας Υόρκης.
O Γιώργος Πέτρου είναι καλλι-
τεχνικός διευθυντής της Καμε-
ράτα-Ορχήστρας των Φίλων 
της Καμεράτα, με τους οποί-
ους κατόρθωσε να ξεπερά-
σει τα ελληνικά σύνορα. Υπό 
τη διεύθυνσή του το σύνολο, 
υιοθετώντας τη διεθνή ονο-
μασία Armonia Atenea, εξελί-
χθηκε σε έναν από τους σημα-
ντικότερους πρεσβευτές του 
σύγχρονου ελληνικού πολιτι-
σμού στο εξωτερικό, με θρι-
αμβευτ ικές εμφανίσεις σε 
μεγάλες διοργανώσεις (Φεστι-
βάλ του Σάλτσμπουργκ, BBC-
PROMS, Klara Festival) και 
σε διάσημες αίθουσες και 
θέατρα της Ευρώπης, όπως 
η Βασιλική Όπερα των Βερ-
σαλλιών, η Αίθουσα Πλεγιέλ, 
η Bozar των Βρυξελλών, το 
Palau de la Musica της Βαρκε-
λώνης, η Αίθουσα Τσαϊκόφσκι 
της Μόσχας.

Έκθεση της Alpha Trust στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη

ο ανθός της ελληνικής τέχνης

Ξεκίνησαν... τα Χριστούγεννα στο Πάρκο Νιάρχου
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Ε
ίναι το αποτέλεσμά της στην Ευρώπη. Η ισοπα-
λία! Μία ισοπαλία όμως τώρα της αρκούσε. Και 
την πήρε. «Λευκή»! Πιο «λευκή» δεν γινόταν 
μιας και η ΑΕΚ δεν απειλήθηκε ποτέ στην Βιέννη, 

τελείωσε τον όμιλό της αήττητη (!) και συνεχίζει το ευ-
ρωπαϊκό της ταξίδι και τον Φεβρουάριο. Η «Ενωση» θα 
βρίσκεται στην κλήρωση της Δευτέρας με το σπαθί της.
Και μπορεί να μην σκόραρε για να αφαιρέσει το άγχος 
της, αλλά δεν απειλήθηκε και ποτέ. Η Αούστρια τελεί-
ωσε το παιχνίδι χωρίς τελική προσπάθεια on target! 
Ακόμα και στα... χασομέρια δεν βρέθηκε να πιεστεί από 
ένα γέμισμα ή μία στατική φάση. Η άμυνα και το 
ανασταλτικό της πλάνο ήταν τέλειο για 94 
λεπτά και της χάρισε μια μεγάλη ευρωπα-
ϊκή πρόκριση.
Καμία έκπληξη από τον Μανόλο Χιμέ-
νεθ όσον αφορά το σχήμα και την 
11αδα της ΑΕΚ. Ενα σχήμα με τρία στό-
περ (Βράνιες, Τσιγκρίνσκι, Μπακάκη) 
δύο μπακ-χαφ (Γκάλο, Λόπεζ) τους Σιμόες 
και Γαλανόπουλο στον άξονα και τους Χρι-
στοδουλόπουλο, Λιβάια, Αραούχο να έχουν 
ελεύθερο ρόλο στην επίθεση.
Ενα πλάνο που λειτούργησε άψογα στο ανασταλτικό 
κομμάτι μιας και η ΑΕΚ έβγαλε το πρώτο 45λεπτο χωρίς 
να απειληθεί με κάποια προσπάθεια on target (μονα-
δική φάση ήταν αυτή του Πρόκοπ στο 7’) και συνολικά 
η Αούστρια με το 4-1-4-1 δεν μπορούσε όχι μόνο να 
πατήσει στην περιοχή της «Ενωσης» αλλά και να κρα-
τήσει μπάλα.
Μάλιστα σ’ ένα πολύ κακό ποιοτικά πρώτο ημίχρονο και 
από τις δύο ομάδες η ΑΕΚ ήταν αυτή που είχε τις καλύ-
τερες ευκαιρίες. Με το σουτ του Γαλανόπουλου στο 5’ 
(πέρασε άουτ) αλλά κυρίως με την φάση του Αραούχο 
που από την μικρή περιοχή δεν τελείωσε σωστά την 
φάση και την έστειλε ψηλά άουτ...

Συγκέντρωση στο πλάνο μέχρι το 94’!
Στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξε το παραμικρό. Η ΑΕΚ 
δεν άφηνε την Αούστρια να πλησιάσει στην περιοχή της 
παρά το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι πήραν την μπάλα 
στα πόδια τους. Το man to man του Λιβάια πάνω στον 
Χολσχάουζερ όταν ο δεύτερος έπαιρνε την μπάλα απέ-

δωσε στο 100% με αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να μην 
μπορούν να δημιουργήσουν.
Συγκέντρωση στο ανασταλτικό πλάνο η ΑΕΚ παίρνει 10 
με τόνο. Προφανώς και θα μπορούσε να λειτουργήσει 
καλύτερα δημιουργικά και να τελειώσει το ματς, αλλά 
μιλάμε για ένα παιχνίδι τελικό που το ήθελε για να συνε-
χίσει στην Ευρώπη.
Και το έκανε. Η Αούστρια δεν απείλησε για 90 λεπτά 
ποτέ την εστία του Τσιντώτα και η ΑΕΚ προκρίθηκε 
δίκαια στην επόμενη φάση.
Mvp: Γαλανόπουλος. Ο νεαρός μέσος έπαιξε για 90 

λεπτά και ήταν παντού. Εκανε μόνο ένα λάθος στο 
πρώτο ημίχρονο αλλά ανούσιο στον χώρο 

του κέντρου. Μαζί με τον Σιμόες ήταν οι 
καλύτεροι της ΑΕΚ.
Αδύναμος κρίκος: Χολσχάουζερ. Πήρε 
όλες τις στατικές φάσεις της Αούστρια 
αλλά δεν ήταν καθόλου καλά τα χτυπή-
ματά του.

Στο ύψος του: Λιβάια. Ο άνθρωπος που 
ήταν ο καλύτερος της επιθετικής τριάδας. Δεν 

μπόρεσε να απειλήσει αλλά δημιούργησε, κρά-
τησε μπάλα και τα έκανε όλα σωστά.
Η γκάφα: Δεν υπήρχε καμία τέτοια. Ισως μόνο να την 
χρεώνεται ο Φινκ που δεν έπαιξε πιο επιθετικά στο 
τελευταίο 20λεπτο.
Το στραγάλι: Κανένα πρόβλημα για την διαιτησία του 
Γκρεγκ Πόουσον
Το ταμείο: Η ΑΕΚ πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε 
χωρίς να ανησυχήσει καθόλου στο παιχνίδι. Δεν απει-
λήθηκε ποτέ στο ματς. Δεν πιέστηκε ποτέ στο ματς. 
Μπορεί να μην έβαλε ένα γκολ που θα της έβγαζε το 
άγχος αλλά και πάλι το ανασταλτικός της πλάνο ήταν 
τέλειο και τέτοιο που της έδωσε την πρόκριση για τους 
«32».
Αούστρια Βιέννης (Τόρστεν Φινκ): Πεντζ, Καντίρι, 
Σερμπέστ, Σάλαμον (89’ Σαρκάρια), Μπλαουνστάινερ, 
Χολσχάουζερ, Αλχασάν, Πρόκοπ, Πιρές, Ταζούρι (72’ 
Βενούτο), Φριζενμπίχλερ (77’ Μονσάιν)
ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Τσιντώτας, Βράνιες, Τσιγκρίν-
σκι, Μπακάκης, Γκάλο, Λόπεζ, Σιμόες, Γαλανόπουλος, 
Χριστοδουλόπουλος (64’ Μπακασέτας), Λιβάια (90’ 
Κονέ), Αραούχο (73’ Κλωναρίδης)

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Είναι ωραία, συνεχίζει κι ευρωπαία! Η ΑΕΚ είχε την άνεση των δύο αποτελεσμάτων στη Βιέννη και 
με το 0-0 κόντρα στην Αούστρια βρίσκεται στους «32» του Εuropa League! Την Δευτέρα μαθαίνει 
αντίπαλο...

ΑΕΚάρα, Ευρωπαία και... 
του χρόνου Για περισσότερους από έξι μήνες (τελευταία νίκη επί του Πανιω-

νίου στις 24 Μαίου) ο ΠΑΟΚ έψαχνε απεγνωσμένα ένα διπλό και το 
πέτυχε σ’ ένα κομβικό ματς για τον ίδιο και τον προπονητή του. Όλα 

όσα είχαν προηγηθεί του αγώνα, δεν άφηναν περιθώρια για νέα εκτός 
έδρας απώλεια.
Ολόκληρος ο ασπρόμαυρος οργανισμός και ο Ραζβάν Λουτσέσκου αισθά-
νονται πολύ καλύτερα και πιο ήρεμοι μετά το αποψινό πέρασμα από την 
Ξάνθη, με καλή εμφάνιση, άνετη νίκη και πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.
Ο Ράζβαν Λουτσέσκου στην επιστροφή του στην Ξάνθη ως αντίπαλος είδε 
παλιούς καλούς φίλους, ένιωσε σ’ ένα φιλικό περιβάλλον, παρατάσσοντας 
τον ΠΑΟΚ με τέσσερις Ελληνες για πρώτη φορά στην ενδεκάδα. 
Ο  τραυματισμός (μυϊκός) του Ελ Καντουρί (12’) άλλαξε τα πλάνα των 
«ασπρόμαυρων». Ο Ρόμπερ Μακ πέρασε στη θέση του Μαροκινού 
μέσου, με τον Πέλκα να αναλαμβάνει καθήκοντα «δεκαριού» και τον Σλο-
βάκο να παίζει στο αριστερό άκρο της επίθεσης του ΠΑΟΚ.
Η πρώτη υποψία φάσης για τους φιλοξενούμενους, που έπαιζαν μπροστά 
σε 2.000 φίλους τους, ήρθε με την κεφαλιά του Κουλούρη (14’), με τους 
παίκτες του Λουτσέσκου από το ξεκίνημα του αγώνα να έχουν περισσό-
τερη ώρα την μπάλα στην κατοχή τους.
Για καλή τύχη του ΠΑΟΚ το γκολ ήρθε από τα πόδια ποδοσφαιριστή της 
Ξάνθης. Στο 25ο λεπτό ο Αντρέ Βιεϊρίνια εκτέλεσε το φάουλ και ο Ντε Λού-
κας στην προσπάθεια να απομακρύνει την μπάλα την έστειλε στην εστία 
της ομάδας του! Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές έτρεξαν να αγκαλιά-
σουν και να αφιερώσουν το γκολ στον Ραζβάν Λουτσέσκου!  
Η Ξάνθη προσπάθησε να απαντήσει και έφτασε κοντά στην ισοφάριση 
τρία λεπτά μετά το 1-0 του ΠΑΟΚ. Η βολίδα Μεχία υποχρέωσε τον Πασχα-
λάκη να «απογειωθεί», να βρει την μπάλα και να τη στείλει στο δοκάρι της 
εστίας του πριν καταλήξει κόρνερ.
Τα πράγματα έγιναν πολύ πιο εύκολα για το «Δικέφαλο» στο 34 λεπτών. 
Ο Λημνιός έκανε καταπληκτική ενέργεια από τα δεξιά, έβγαλε την σέντρα 
και με διπλή προσπάθεια ο Ρόμπερτ Μακ έκανε το 2-0 για τους φιλοξε-
νούμενους.   
Το β’ μέρος ξεκίνησε με ευκαιρία για τις δύο ομάδες. Στο 48’ ο ξεχασμένος 
στη μικρή περιοχή της Ξάνθης, Φερνάντο Βαρέλα, σούταρε με δύναμη, 
αλλά ο Ζίφκοβιτς απέκρουσε, με την ομάδα της Θράκης να απαντάει στο 
αμέσως επόμενο λεπτό με την κεφαλιά του αμαρκάριστου Σιλά.
Ο Μίλαν Ράσταβατς νωρίς νωρίς έκανε δύο αλλαγές, περνώντας τους νεα-
ρούς Μελιόπουλο και Π. Ορφανίδη στο γήπεδο, σε μια προσπάθεια να 
ισορροπήσει στη μεσαία γραμμή και να βρει τρόπους για να απειλήσει την 
εστία του Πασχαλάκη. Το έκανε στο 60’, αλλά ο Πασχαλάκης είπε «όχι» στο 
Λουσέρο, που με δυνατό σουτ έξω από τη μεγάλη προσπάθησε να σκορά-
ρει. Κάτι ανάλογο έκανε και ο Κουλούρης (61’) με τους παίκτες του ΠΑΟΚ 
να κρύβουν την μπάλα στην κόντρα που έβγαλαν, αλλά τον Ζίφκοβιτς να 
απομακρύνει σε κόρνερ από το οποίο προήλθε το τρίτο γκολ του «Διεφά-
λου». Ο Βιεϊρίνια εκτέλεσε και ο Κρέσπο με κεφαλιά έκανε το 0-3 εκμεταλ-
λευόμενος και το τραγικό λάθος του τερματοφύλακα της Ξάνθης.
Κάπου εκεί το παιχνίδι τελείωσε, ο νικητής είχε κριθεί, με τους γηπεδού-
χους να μην μπορούν να βγάλουν αντίδραση. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στην 
κερκίδα άρχισαν να ασχολούνται με το ντέρμπι της ερχόμενης αγωνιστικής 
και τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Λουτσέσκου.

Ξάνθη - παοκ 0-3

Σαν στο σπίτι του!
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Ή
ταν 2001 όταν ο Πα-
νιώνιος έφυγε ξανά 
με νίκη από την Λε-
ωφόρο. 0-1 και τότε 

με τον Ζίζι Ρόμπερτς να βρί-
σκει δίχτυα. Πέρασαν πολλά 
χρόνια, αλλά αυτή την φορά η 
ήττα δεν είναι απλά απώλεια 
βαθμών. Μια ομάδα... παρα-
τημένη, χωρίς νεύρο, κίνητρο, 
σ τόχο. Ένας Παναθηναϊκός 
φάντασμα της ισ τορίας του 
και του ονόματός του! Που 
δεν ξέρει πως θα τον... βρει η 
Δευτέρα. Από την άλλη οι Νε-
οσμυρνιώτες, ομάδα με όλα 
τα γράμματα κεφαλαία έφτα-
σαν δίκαια στη νίκη και μπή-
καν ξανά στην πεντάδα. 
Αν αναζητήσει κανείς θετικά 
πράγματα για τον Παναθηνα-
ϊκό από το πρώτο ημίχρονο, 
δεν θα βρει τίποτα. Οι «πρά-
σινοι» δίχως κίνηση, με πολλά 
λάθη – ορισμένα εξ αυτών 
αβίαστα – δίχως να μπορεί 
η μπάλα από τα χαφ να πάει 
στην επίθεση με σωστό τρόπο 
και με τον Μολίνς τόσο μόνο 
που υπήρξαν σ τ ιγμές σ τ ις 
οποίες ο Άλτμαν έπαιξε ακρι-
βώς δίπλα του, η κατάσταση 
για το «τριφύλλι» ήταν αρκετά 
κακή... Αν τ ίθετα, ο Πανιώ-
ν ιος, έδειχνε πιο σ ίγουρος 
σ τα πατήματά του και σ τ ις 
προσπάθειες που ξεκινού-
σαν από αριστερά. Οι φιλοξε-
νούμενοι στη Λεωφόρο έκα-
ναν την πρώτη καλή φάση στο 
8’ με τον Γεσίλ που βρέθηκε 
εντός περιοχής αλλά σούταρε 
ψηλά, ενώ στο 22’ ο Σπιριντό-
νοβιτς με αριστερό διαγώνιο 
σουτ απείλησε την εστία του 
Διούδη, με τη μπάλα να περ-
νάει λίγο άουτ.
Τα μπακ του Παναθηναϊκού 
δεν μπορούσαν να προσφέ-
ρουν στο παιχνίδι, ακόμα κι 
όταν ο Χουλτ πήρε κάποια 
μέτρα, ενώ ο τρόπος με τον 
οποίο ο Πανιώνιος μαζευό-
ταν για να αμυνθεί, έκλεινε 
όλους τους χώρους. Σε συν-
δυασμό με τη σ τατ ικότητα 
των παικτών του Ουζουνίδη, 

δεν υπήρχε τρόπος να γίνουν 
ευκαιρίες. Έτρεξαν λίγο περισ-
σότερο στο φινάλε του πρώ-
του μέρους οι γηπεδούχοι, 
αλλά κι αυτό δίχως ουσία. 
Μονάχα ένα σουτ του Μολίνς 
στο 21’ (στη μοναδική καθαρή 
ευκαιρία για γκολ από συνερ-
γασία πράσινων στο πρώτο 
45λεπτο) κρίνεται ως αξιό-
λογη απόπειρα για γκολ.
Στην επανάληψη, ο Μαρίνος 
Ουζουνίδης έκανε άμεσα δυο 
κινήσεις, με τον Ρέις στα χαφ 
αντί του Σιλά και τον Χίλιε-
μαρκ σε ελεύθερο ρόλο, εκεί 
που στο πρώτο μέρος βρισκό-
ταν ο Άλτμαν. Ο Ισραηλινός 
πέρασε στην αριστερή πλευρά 
και το παιχνίδι στην επανέ-
ναρξή του απέκτησε για ελά-
χιστα λεπτά ρυθμό. Σε αυτό 
βοήθησε η όρεξη που προ-
σπάθησε να βάλει στην ανά-
πτυξη του Παναθηναϊκού ο 
Χίλιεμαρκ, οι πράσινοι άλλα-
ξαν κάποιες... πάσες παρα-
πάνω σε σχέση με το πρώτο 
ημίχρονο, όμως και ο Πανιώ-
νιος ήξερε πως μπορούσε να 
γίνει επικίνδυνος από τη δική 
του αριστερή πτέρυγα.
Οι πράσινοι δεν απέφυγαν τα 
λάθη σε στιγμές που η μετα-
φορά της μπάλας φάνταζε απί-
στευτα εύκολη, με τους «κυα-
νέρυθρους» να παρουσιάζουν 
από κάποιο σημείο κι έπειτα 
ορισμένα κενά τα οποία όπως 
και όσο μπορούσε, ο Πανα-
θηναϊκός ήθελε να τα βρει και 
να τα εκμεταλλευτεί. Κι από 
εκεί που δεν το περίμενε, η 
ομάδα του Γρηγορίου βρήκε 
το γκολ! Μπορεί να έψαχνε 
κυρίως από αριστερά, όμως 
στο 74’ μια κάθετη του Σιώπη 
και μια κακή συννενόηση των 
Ρέις και Κολοβέτσιου, έβγαλε 
τον Ντουρμισάι απέναντι από 
τον Διούδη για το 1-0! Το γκολ 
αυτό αποσυντόνισε πλέον πλή-
ρως το «τριφύλλι», που δεν 
κατάφερε να κάνει τίποτα για 
να ψάξει μια απάντηση και ο 
Πανιώνιος έφυγε από τη Λεω-
φόρο με τη σημαντική νίκη...

παναθηναϊκός - πανιώνιος 0-1
Ο Ιστορικός και οι... ανιστόρητοι! 

Η περιπέτεια του Ολυμπιακού στο 
Τσάμπιονς Λιγκ ολοκληρώθηκε με ήττα 
από την Γιουβέντους (0-2) στο Φάληρο! 
Οι «ερυθρόλευκοι» αποχαιρέτισαν την 
διοργάνωση, με την χειρότερη βαθμολογική 
συγκομιδή ελληνικής ομάδας και πλέον 
ρίχνουν το βάρος σε πρωτάθλημα και 
Κύπελλο!

Ο 
Βαγγέλης Μαρινάκης είχε τονίσει μετά 
την κλήρωση του ομίλου του Champions 
League πως «η ιστορία γράφεται κόντρα σε 
ομαδάρες». Προφανώς ο πρόεδρος του Ο-

λυμπιακού δεν περίμενε πως στο τέλος του ομίλου οι 
«ερυθρόλευκοι» θα έγραφαν αρνητική ιστορία! Ο Ο-
λυμπιακός με τον μόλις έναν βαθμό που συγκέντρωσε 
έχει την χειρότερη συγκομιδή ελληνικής ομάδας στο 
Champions League...
Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι πως σε όμιλο με 
Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους, «διασύρθηκε» από την 
Σπόρτινγκ Λισαβώνας η οποία σε δύο ματς του έβαλε 
6 γκολ και είχε και 3 δοκάρια! Ο Ολυμπιακός τελείωσε 
τον όμιλο με μόλις έναν βαθμό (0-0 με Μπαρτσελόνα) 
και με 4-13 γκολ. Η ομάδα του Τάκη Λεμονή γνώρισε 
την ήττα και από την Γιουβέντους με 2-0 (Κουα-
δράδο 15’ και Μπερναντέσκι 89’) κλείνο-
ντας την χειρότερη του ευρωπαϊκή χρονιά 
όσον αφορά συμμετοχή σε όμιλο.
Ο Λεμονής έκανε εκπλήξεις όσον 
αφορά το αρχικό σχήμα. Αλλαγή στο 
αμυντικό δίδυμο με Νικολάου και 
Ενγκελς οι οποίοι πλασιώθηκαν από 
τους Ομάρ και Κούτρη ενώ στα χαφ προ-
τιμήθηκε ο Οφόε (αντί του Φορτούνη) μαζί 
με τους Ταχτσίδη και Ρομαό. Στην επίθεση οι 
επιλογές ήταν μετρημένες και προτιμήθηκαν οι Πάρ-
ντο, Σεμπά και Τζούρτζεβιτς.
Η Γιουβέντους είχε απουσίες (Μπουφόν, Μάντζουκιτς) 
και ο Ολυμπιακός προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το 
γήπεδό του και να βγάλει πίεση στα πρώτα λεπτά. Μία 
πίεση όμως που η Γιουβέντους όχι μόνο την ξεπέρασε 
σχετικά εύκολα αλλά είχε και φάση για γκολ στο 7’ με 
τον Ντιμπάλα (εκπληκτική απόκρουση του Προτό). Ο 
Ολυμπιακός απάντησε μ’ ένα μακρινό σουτ του Ομάρ 
(11’) όμως ήταν φανερό ότι δεν είχε μπει καλά στο 
ματς.
Στο 15’ η Γιουβέντους με τρεις πάσες άνοιξε την άμυνα 
των «ερυθρολεύκων» κι έφτασε ο Κουαδράδο να μπει 
με την μπάλα στα δίχτυα μετά την εξαιρετική σέντρα 
του Αλεξ Σάνδρο. Σ’ εκείνο το σημείο το ματς... έσβησε. 

Η Γιουβέντους έκανε διαχείριση με την κατοχή της μπά-
λας και ο Ολυμπιακός πίεζε για να κλέψει μπάλες (χωρίς 
επιτυχία).
Οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπορούσαν με τίποτα να πατή-
σουν την περιοχή του Σέζνι και το έκαναν μόνο από 
στατικές φάσεις. Από μία τέτοια ήρθε και η μεγαλύτερη 
ευκαιρία του Ολυμπιακού στο 41’ μετά το κόρνερ του 
Σεμπά. Ο Νικολάου πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Τζούρ-
τζεβιτς βρέθηκε μόνος του στο δεύτερο δοκάρι πήρε 
την δεύτερη αλλά ο Σέζνι με σπουδαία επέμβαση κρά-
τησε το 0-1.

Καλύτερος στο δεύτερο, αλλά...
Η αλλαγή του Μάριν (αντί του Σεμπά) σίγουρα βοή-
θησε περισσότερο τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» 
κυκλοφόρησαν καλύτερα την μπάλα, δεν δέχθηκαν 
κάποια σοβαρή απειλή από την Γιουβέντους (η οποία 
κατέβασε ρυθμούς) είχε πολύ καλή ευκαιρία στο 58’ με 
τον Γερμανό (πλασέ που έβγαλε ο Σέζνι) αλλά δεν μπό-
ρεσε να κάνει την Γιουβέντους ν’ ανησυχήσει.
Το έκανε πάλι σ’ ένα σημείο που το ματς έδειχνε να είχε 
σβήσει. Ο Κούτρης έβγαλε την σέντρα στο 82’ ο Μάριν 
δεν ακούμπησε την μπάλα και η κεφαλιά του Μπεν 
σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.
Και σαν να μην έφτανε αυτό ήρθε και το γκολ του 

Μπερναντέσκι στο 89’ για να τελειώσει την υπό-
θεση νίκη στο συγκεκριμένο ματς.

Μvp: Κεντίρα. Ηταν παντού και κυριάρ-
χησε στο χώρο του κέντρου. Πολύ καλή 
και μεστή εμφάνιση από τον Γερμανό 
μέσο της Γιουβέντους.
Αδύναμος κρίκος: Οτζίτζα. Δεν μπήκε 
ποτέ στο ματς και δεν βοήθησε ποτέ τον 

Ολυμπιακό.
Στο ύψος του: Σέζνι. Σ’ ένα ματς με πολύ 

λίγες ευκαιρίες ο τερματοφύλακας της Γιουβέ-
ντους έκανε δύο σπουδαίες επεμβάσεις. Στο 41’ στη 
κεφαλιά του Τζούρτζεβιτς και στο 58’ στο πλασέ του 
Μάριν.
Η γκάφα: Δεν είναι ακριβώς γκάφα. Το τελείωμα του 
Τζούρτζεβιτς στο 41’ θα μπορούσε να είναι καλύτερο 
μιας και βγαίνει μόνος του στην μικρή περιοχή αλλά η 
κεφαλιά του δεν είναι τόσο δυνατή.
Το ταμείο: Ο Ολυμπιακός δεν ήταν γι’ ακόμα ένα ματς 
αντάξιος των προσδοκιών. Ειδικά όταν πριν από τρία 
χρόνια ακριβώς νικούσε την Γιουβέντους με 1-0 και 
μάλιστα σε ματς με μαθηματικό ενδιαφέρον. Οι «ερυ-
θρόλευκοι» γνώρισαν την πέμπτη τους ήττα σε σύνολο 
έξι αγώνων και αποχαιρετούν το φετινό Champions 
League ως η ελληνική ομάδα με την χειρότερη βαθμο-
λογική συγκομιδή!

ολυμπιακός - Γιουβέντους 0-2

Δεν κρατάει τίποτα...
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Το γκολ του Μπαργκάν ήταν αυτό 
που έδωσε στον Άρη τη νίκη κόντρα 
στον Κισσαμικό και με 6 νίκες σε 
ισάριθμα ματς τον διατηρεί στην 
πρώτη θέση της βαθμολογίας!

 

Ο 
Άρης δεν είχε ρυθμό στο πρώ-
το ημίχρονο απόρροια των με-
γάλων αποστάσεων μεταξύ των 
γραμμών αλλά και της τακτικής 

του Κισσαμικού ο οποίος έξυπνα έκλεισε 
τους χώρους. Οι «κίτρινοι» είχαν πρόβλη-
μα στον τομέα της δημιουργίας, απειλού-
σαν κυρίως με μακρινά σουτ ενώ ο Κισ-
σαμικός απείλησε σε δύο περιπτώσεις με 
τους Ξυδά και Μπαπτίστ. Είναι χαρακτη-
ριστικό το γεγονός ότι η πρώτη καλή στιγ-
μή για τον Άρη σημειώθηκε στο 24ο λεπτό 
όταν ο Παυλίδης σούταρε – μετά από συ-
νεργασία με τον Μπαργκάν – δίχως να βρει 
στόχο.
Στο 40 λεπτό ο Μπούρμπος επιχείρησε 
το σουτ από τη δεξιά πλευρά και η μπάλα 
«έγλειψε» το κάθετο δοκάρι της εστίας του 
Λαζαρίδη, για να φθάσουμε στην τελευ-
ταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Επί 
της ουσίας, ο Άρης βασίστηκε στην ατο-
μική ποιότητα ούτως ώστε να αποκτήσει 
το προβάδισμα λίγο πριν το τέλος του ημι-
χρόνου. Και το ότι πήγε προηγούμενος στα 
αποδυτήρια το οφείλει στον Κενάν Μπαρ-
γκάν ο οποίος με απευθείας εκτέλεση 
φάουλ στο 45ο λεπτό έκανε το 1-0.
Ο Δημήτρης Σπανός, απόλυτα λογικά, 
άλλαξε το σχήμα του, στις αρχές του δευ-
τέρου ημιχρόνου καθώς η χρησιμοποί-
ηση του Πασά στην κορυφή της επίθεσης 
δεν του βγήκε. Έτσι στο δεύτερο ημίχρονο 
έριξε στο παιχνίδι τον Αντώνη Καπνίδη, 
περνώντας τον Πασά στα άκρα. Ο Καπνί-
δης είχε την ευκαιρία να διευρύνει το προ-
βάδισμα στις αρχές του δευτέρου μέρους 
όταν βρέθηκε απέναντι στον Λαζαρίδη – 
μετά από εξαιρετική πάσα του Παυλίδη – 
αλλά το τελείωμα της φάσης ήταν κακό.
Σε δύο περιπτώσεις στο πρώτο δεκάλεπτο 
ο Άρης ζητήθηκε πέναλτι σε μαρκαρίσματα 
στους Πασά, Καπνίδη αλλά ο διαιτητής 
Πανυτσίδης είχε αντίθετη άποψη. Ο Άρης 
ήταν πιο απειλητικός στα πρώτα 15 λεπτά 
του δευτέρου ημιχρόνου, πίεσε για το δεύ-
τερο γκολ ούτως ώστε να διευκολύνει τη 
ζωή του, αλλά δεν μετουσίωσε τις ευκαι-
ρίες που είχε τους Μπαργκάν, Καπνίδη.

Ο Άρης δεν «τελείωσε» το παιχνίδι κι όσο 
κυλούσαν τα λεπτά ο Κισσαμικός κέρδιζε 
μέτρα στο γήπεδο και γινόταν πιο απει-
λητικός με αποκορύφωμα τη φάση με τον 
Ξύδα στο 67ο λεπτό όπου στο σουτ του 
τελευταίου η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι, 
ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Μαρκο-
πουλιώτης σκόραρε αλλά σύμφωνα με την 
απόφαση του επόπτη ήταν εκτεθειμένος. 
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να απειλούν με 
τον Άρη να έχει πρόβλημα στη διαχείριση 
του παιχνιδιού δίχως όμως να αλλάξει κάτι 
σε επίπεδο σκορ.

Παναχαϊκή - Δόξα Δράμας 1-0
Σε τροχιά ανόδου παρέμεινε η Παναχαϊκή, 
η οποία πήρε το ντέρμπι της αγωνιστικής 
κόντρα στην αήττητη, μέχρι σήμερα, Δόξα 
Δράμας με 1-0 και ανέβηκε στην δεύτερη 
θέση της βαθμολογίας, περιμένοντας να 
μάθει τι θα κάνει ο ΟΦΗ που αγωνίζεται 
την Δευτέρα.
Η ομάδα της Πάτρας, ήταν καλύτερη στο 
πρώτο μέρος και κατάφερε να προηγηθεί 
στο 27’ με ένα πανέμορφο σουτ του Απο-
στολόπουλου. Στη συνέχεια και μέχρι το 
τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η Παναχα-
ϊκή είχε τον έλεγχο αλλά δεν βρήκε κάποιο 
τρόπο να σκοράρει για δεύτερη φορά με 
το ημίχρονο να λήγει 1-0.
Στην επανάληψη η Δόξα Δράμας μπήκε πιο 
δυνατά στο παιχνίδι κι έχασε σπουδαία 
ευκαιρία για το 1-1. Συγκεκριμένα, στο 48’ 
ο Σπυρόπουλος από κοντά δεν μπόρεσε να 
κερδίσει τον Βρονταρά από κοντά με το 1-0 
να παραμένει. Οι φιλοξενούμενοι είχαν 
τον απόλυτο έλεγχο στο δεύτερο ημίχρονο 
αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν τρόπο να 
σκοράρουν και το 1-0 έμεινε μέχρι τέλους. 
Λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα, αποβλή-
θηκε με δεύτερη κίτρινη ο Λουμπαρδέας 
και η Παναχαϊκή τελείωσε το παιχνίδι με 
10 ποδοσφαιριστές, όμως ανέβηκε στην 
δεύτερη θέση αναγκάζοντας την Δόξα στην 
πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα.

Τριάρα τετράδας για Καραϊσκά-
κη!
Συνέχισε τις καλές εμφανίσεις η ΑΕ Καραί-
σκάκης, επικρατώντας 3-1 της Αναγέν-
νησης Καρδίτσας μένοντας στην πρώτη 
πεντάδα της Football Leauge. Δύσκολη 
νίκη για τον Απόλλων Λάρισας.
Ήταν καλύτερη καθ’ όλη την διάρκεια του 
αγώνα. Και παρά το γεγονός ότι η Ανα-

γέννηση κατάφερε να ισοφαρίσει με τον 
Πλαβούκο στο 28’ (ο Μακρής είχε ανοί-
ξει το σκορ στο 3’ και είχε δοκάρι στο 23’ 
για τους γηπεδούχους), η ΑΕ Καραϊσκά-
κης «καθάρισε» το ματς στο δεύτερο ημί-
χρονο.
Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Λου-
κίνα η ομάδα του Σάκη Παπαβασιλείου 
πήρε το τρίποντο με τον επιθετικό των 
γηπεδούχων να σκοράρει αρχικά στο 50’ 
και στη συνέχεια με ωραία κεφαλιά στο 
76’! Η Αναγέννηση Καρδίτσας δεν μπό-
ρεσε ν’ αντιδράσει σε κανένα σημείο του 
δευτέρου ημιχρόνου κι έτσι οι γηπεδούχοι 
πήραν μια εύκολη νίκη.

Απόλλων Λάρισας - Αιγινιακός 1-0
Πολύ σημαντική νίκη για τον Απόλλωνα 
Λάρισας απέναντι στον Αιγινιακό. Η ομά-
δας της Λάρισας, επικράτησε 1-0 με ένα 
τέρμα που μπήκε στο δεύτερο λεπτό των 
καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Οι 
γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι σχεδόν σε όλο 
το παιχνίδι αλλά έδειχναν να μην μπο-
ρούν να απειλήσουν με αξιώσεις την αντί-
παλη εστία.
Τελικά τα κατάφεραν στο 45+2’, όταν ο 
Αγροδήμος με πολύ ωραίο σουτ έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα του Τόλιου για το 
1-0. Στην επανάληψη, αν και η ομάδα του 
Απόλλωνα Λάρισας έμεινε με 10 παίκτης 
λόγω αποβολής του Παϊτέρη με απευ-
θείας κόκκινη κάρτα για επέμβαση με τα 

χέρια εκτός περιοχής, ο Αιγινιακός δεν 
έδειξε ικανός να φτάσει στην ισοφάριση. 
Παρά την πίεση που άσκησε στον Απόλ-
λωνα, το 1-0 έμεινε μέχρι τέλους με τους 
γηπεδούχους να πανηγυρίζουν ένα πολύ 
σημαντικό τρίποντο ενόψει της συνέ-
χειας.

Τρίκαλα - Απόλλων Πόντου 0-0
Το διπλό στην έδρα του Παναιγιάλειου 
φαίνεται πως ήταν μια ευχάριστη παρέν-
θεση για τα Τρίκαλα, που την Δευτέρα 
επέστρεψαν στις μέτριες εμφανίσεις κι 
έμειναν στο 0-0 με τον Απόλλων Πόντου.
Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί 
που είχαν και την καλύτερη φάση στο 
πρώτο μέρος. Συγκεκριμένα, στο 23’ ο 
Ν’ Λουντουλού μετά από σέντρα του 
Γεωργιάδη με πλασέ έστειλε την μπάλα 
στο δοκάρι του Αποστολίδη. Η πίεση των 
φιλοξενούμενων συνεχίστηκε μέχρι το 
τέλος του πρώτου μέρους, με το 0-0 να 
μένει όμως.
Ίδια εικόνα και στην επανάληψη, με τον 
Απόλλωνα να είναι ανώτερος και να 
απειλεί στο 68’ με Αποστολίδη να σώζει 
το πλασέ του Λιόνη. Τα Τρίκαλα προσπά-
θησαν να απειλήσουν, αλλά στο 81’ ο 
Πάνος δεν πρόλαβε να μπει στην πορεία 
της μπάλας και έτσι το παιχνίδι κύλησε 
μέχρι τέλους χωρίς να έχουμε κάποιο 
τέρμα και το 0-0 να είναι το τελικό απο-
τέλεσμα.

τα νεα τησ FooTBALL LEAGUE

«εξάρες» με μπαργκάν για Άρη!
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Οι Ρώσοι αθλητές που δεν έχουν 
ανάμειξη σε υποθέσεις ντόπινγκ 
θα μπορούν να συμμετάσχουν 
στους Αγώνες της Νότιας Κορέας, 
αλλά μόνο υπό την ολυμπιακή 
σημαία.

Τ
ον αποκλεισμό της Ρωσίας από 
τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς 
Αγώνες της Πγιονγκτσάνγκ τον 
Φεβρουάριο του 2018 ανακοί-

νωσε χθες η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτρο-
πή, λόγω του σκανδάλου ενορχηστρω-
μένου ντόπινγκ των Ρώσων κατά τους 
προηγούμενους Ολυμπιακούς στο Σότσι 
το 2014.
Οι Ρώσοι αθλητές που δεν έχουν ανά-
μειξη σε υποθέσεις ν τόπινγκ θα μπο-
ρούν να συμμετάσχουν στους Αγώνες 
της Νότιας Κορέας, αλλά μόνο υπό την 
ολυμπιακή σημαία, όπως δηλαδή είχε 
συμβεί και τον Αύγουσ το του 2016 
στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 
στον στίβο με την Ντάρια 
Κλίσ ινα. Θα φέρουν δε 
την επιγραφή «Ολυμπια-
κός Αθλητής της Ρωσίας», 
και σε περίπτωση νίκης 
τους θα ανακρουστεί ο 
Ολυμπιακός Υμνος.
Σήμερα αναμέ νε τα ι  η 
επίσημη αν τ ίδραση της 
Μόσ χας από τον ίδιο 
τον Ρώσο πρόεδρο Βλαν τ ιμίρ Πού-
τιν, που μπορεί να κυμανθεί από απλή 
προσφυγή στα δικαστήρια και να φθά-
νει έως εκτε ταμένο μποϊκοτάζ διορ-
γανώσεων εκ μέρους της Ρωσίας. Ηδη 
χθες το βράδυ έγιναν οι πρώτες οργι-
σμένες δηλώσεις επιτελών του ρωσικού 
αθλητισμού. Οπως ανακοίνωσε ο πρόε-
δρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτρο-
πής Τόμας Μπαχ, χθες στη Λωζάννη, η 
ρωσική ολυμπιακή επιτροπή τιμωρεί-
ται με αποκλεισμό για διαβεβαιωμένη 
συμμετοχή στο κρατικό σύστημα ντοπα-
ρίσματος αθλητών και απόκρυψης των 
στοιχείων, τουλάχιστον κατά τους αγώ-
νες του Σότσι. Μαζί της τιμωρούνται με 
διεθνή αποκλεισμό και σημαίνοντα στε-
λέχη της ρωσικής αθλητικής ηγεσίας, με 
πρώτο τον αναπληρωτή πρωθυπουργό 

αρμόδιο για θέματα νεολαίας και αθλη-
τισμού Βιτάλι Μούτκο.
Η ΔΟΕ βάσισε την απόφασή της (που 
είναι σαφώς αυστηρότερη από τη μάλ-
λον αδρανή στάση της πριν από το Ρίο 
2016) σ τα ευρήματα της επιτροπής 
Μακλάρεν που πριν από ένα χρόνο στοι-
χειοθέτησε το οργανωμένο σχέδιο των 
Ρώσων να ντοπάρουν τους αθλητές τους 
επί χρόνια σε 30 αθλήματα, φτάνοντας 
έτσι στην κορυφή του πίνακα των μεταλ-
λίων στο Σότσι.
Μάλιστα, η ΔΟΕ έκανε λόγο για στοιχεία 
που αποδεικνύουν «συστηματική χειρα-
γώγηση άνευ προηγουμένου» του διε-
θνούς συστήματος καταπολέμησης του 
ντόπινγκ, όπως συμπέρανε η ειδική επι-
τροπή υπό τον Σάμουελ Σμιντ, που συνέ-
στησε η Λωζάννη για να ερευνήσει το 
θέμα.
«Το πόρισμά μας δεν βασίζεται μόνο 
σ τη μαρτυρία του Γκριγκόρι Ροντσέν-
κοφ», ε ίπε ο κ. Σμιν τ αναφερόμενος 
στον πρώην επικεφαλής του εργαστη-

ρίου κατά του ν τόπινγκ 
σ τη Μόσχα, που ξεσκέ-
πασε τη ρωσική συνωμο-
σία. «Υπάρχουν επιστη-
μονικά στοιχεία, καταθέ-
σεις μαρτύρων, έγγραφα 
και αλληλογραφία», πρό-
σθεσε.
«Ω ς  π ρώ ην  α θλ η τ ή ς , 
λυπούμαι πολύ για όλους 

τους καθαρούς αθλητές που υπέστησαν 
αδικία από αυτή τη χειραγώγηση», απο-
λογήθηκε ο πρόεδρος της ΔΟΕ. Τόνισε 
μάλιστα ότι οι συνθήκες τώρα είναι δια-
φορετικές από ό,τι πριν από το Ρίο και 
ότι η ρωσική αποστολή στη Λωζάννη 
ζήτησε χθες συγγνώμη για ό,τι έγινε.
Ο κ. Μπαχ δήλωσε ακόμη ότι θα γίνει 
προσπάθεια να διεξαχθούν τε λε τέ ς 
απονομής των μεταλλίων που πρέπει 
να αποδοθούν στους δίκαιους κατό-
χους τους μετά τον αποκλεισμό τουλά-
χιστον 25 Ρώσων αθλητών που ανέβη-
καν στο βάθρο στο Σότσι και συμμετεί-
χαν στο σκάνδαλο ντόπινγκ. Ο Γερμα-
νός παράγοντας τόνισε ότι πρέπει να 
δοθεί η ευκαιρία στους αθλητές που 
αδικήθηκαν να ζήσουν τη δόξα που 
τους αξίζει.

εκτός Χειμερινών 
ολυμπιακών η ρωσία

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Πέρασε κι από την Ρόδο η 
Προοδευτική, η οποία επικράτησε 0-
1 της τοπικής ομάδας και συνεχίζει 
να απολαμβάνει την μοναξιά της 
κορυφής.

Α
σταμάτητη είναι η Προοδευτική! 
Η ομάδα του Κορυδαλλού, κατά-
φερε να πάρει ένα πολύ σημαντικό 
διπλό σε μια δύσκολη έδρα, μιας 

και επικράτησε 0-1 της Ρόδου στο ένα από 
τα δύο ντέρμπι της αγωνιστικής στον 6ο ό-
μιλο.
Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο πρώτο 
ημίχρονο και άγγιξαν το γκολ στο 21’ με τον 
Μπαγκουρά, όμως το 0-0 έμεινα στο πρώτο 
μέρος. Στην επανάληψη και πάλι η ομάδα 
του Πάρη Ανδράλα μπήκε πιο δυνατά και 
απείλησε στο 50’, όταν ο Μπαγκουλά ξανά 
βρέθηκε τετ α τετ με τον Μπαντίκο αλλά πλά-
σαρε ψηλά άουτ.
Τελικά η μπάλα... τιμώρησε την Ρόδο και 
η Προοδευτική στην πρώτη της ευκαιρία 
στο ματς σκόραρε! Συγκεκριμένα, στο 75ο 
λεπτό της αναμέτρησης, ο Μπέλερι έπιασε 
ένα τρομερό σουτ από 30 μέτρα κι έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα του Παναγόπουλου 
ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει το παρα-
μικρό.
Από εκεί και πέρα οι αμυντικοί της Προο-
δευτικής έκλεισαν καλά τους διαδρόμους με 
αποτέλεσμα η Ρόδος να μην απειλήσει ποτέ 
και το 0-1 να μείνει μέχρι τέλους. Πλέον η 
Προοδευτική περιμένει να μάθει το αποτέ-
λεσμα στο άλλο ντέρμπι ανάμεσα σε Εθνικό 
και Διαγόρα, ώστε να δει πόση διαφορά θα 
έχει από την δεύτερη θέση.

Αιγάλεω - ΑΕ Μυλοποτάμου 1-0
Σημαντική νίκη για το Αιγάλεω, το οποίο 
επικράτησε του Μυλοποτάμου με 1-0 και 
ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας 
του 8ου ομίλου της Γ’ Εθνικής μένοντας στο 
κόλπο της ανόδου. Οι γηπεδούχοι, τα βρή-
καν σκούρα στο πρώτο ημίχρονο κάτι που 
φαίνεται και από το γεγονός πως έμειναν 
στο 0-0.
Στην επανάληψη όμως, ήρθε το γκολ που 
ήταν αρκετό για να έρθει και το τρίποντο. 
Ο Σταύρου στο 56’ με σουτ μέσα από την 
περιοχή έκανε το 1-0 και χάρισε τη νίκη 
στην ομάδα του. Αξίζει να σημειωθεί πως η 
ομάδα του Μυλοποτάμου τελείωσε το παι-

χνίδι με 9 ποδοσφαιριστές.

ΑΟ Θήβα-Διγενής Νεοχωρίου 4-0 
Εντός έδρας νίκη πέτυχε ο ΑΟ Θήβα που 
επικράτησε με 4-0 του Διγενή Νεοχωρίου 
στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρω-
ταθλήματος της Γ’ Εθνικής. Τα γκολ για την 
ομάδα της Θήβας πέτυχαν ο Χατζηλάμπρου 
που έκανε χατ τρικ (19’, 42’, 69’) και στις 
καθυστερήσεις ο Κάρλος (90’+1).

Εθνικός - Διαγόρας Ρόδου 1-0
Ο Εθνικός επικράτησε 1-0 του Διαγόρα 
Ρόδου στο δεύτερο ντέρμπι της αγωνιστι-
κής στον 6ο όμιλο της Γ’ Εθνικής και ανέβηκε 
στην δεύτερη θέση, όπου απέχει 6 βαθμούς 
από την πρωτοπόρο Προοδευτική!
Ένα τέρμα του Κατσικοκέρη ήταν αρκετό 
για τον Εθνικό, ώστε να πάρει το δεύτερο 
μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στον 6ο 
όμιλο της Γ’ Εθνικής! Οι Πειραιώτες, επικρά-
τησαν 1-0 του Διαγόρα Ρόδου και τον έπια-
σαν στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 
14 βαθμούς.
Σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, με τις δύο ομά-
δες να έχουν από ευκαιρίες με τον Εθνικό 
να είναι κάπως καλύτερος όμως, το πρώτο 
ημίχρονο έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα. 
Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι ανέβασαν 
ακόμα περισσότερο στροφές και κατάφε-
ραν να βρουν το γκολ με ποιον άλλον, τον 
Κατσικοκέρη!
Στο 52’ και μετά από φάση διαρκείας στα 
καρέ των φιλοξενούμενων, ο φορ του Εθνι-
κού αφού πέρασε με ωραία ενέργεια τον 
προσωπικό του αντίπαλο με πλασέ από το 
ύψος του πέναλτι έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα για το 1-0 δίνοντας την νίκη στην 
ομάδα του.
Ο Εθνικός, υπερασπίστηκε αυτό το γκολ το 
οποίο τον φέρνει στην δεύτερη θέση με 14 
βαθμούς, όσους και ο Διαγόρας Ρόδου που 
γνώρισε την πρώτη του φετινή ήττα. Αυτό 
το αποτέλεσμα ωστόσο... άρεσε πολύ και 
στην Προοδευτική η οποία βρίσκεται στην 
κορυφή τους πρωταθλήματος με 19 βαθ-
μούς, χωρίς ωστόσο να έχει κάνει το ρεπό 
της, σε αντίθεση με τους δύο σημερινούς 
αντίπαλους.

1ος όμιλος – 8η αγωνιστική
Δόξα Προσκυνητών-ΑΕ Διδυμότειχου 2-1 
Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου-Άρης Αβά-
του 1-0 

Ελπίς Σκουτάρεως-Αετός Ορφανού 2-1 
Ορφέας Ξάνθης-Απόλλων Παραλιμνίου 0-1 
Καβάλα-Νέστος Χρυσούπολης 0-0 
Μέγας Αλέξανδρος Καρπερής-Δόξα Νέου 
Σιδηροχωρίου 0-1 

2ος όμιλος – 13η αγωνιστική
Άρης Παλαιοχωρίου-Πιερικός 2-1 
ΑΠΕ Λαγκαδά-Ηρακλής 1-0 
Φίλιππος Αλεξάνδρειας-Καμπανιακός 1-0 
Κιλκισιακός-Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων 1-1 
Εδεσσαϊκός-Νάουσα 2-0 
ΑΟ Καρδίας-Αγροτικός Αστέρας 1-1 
ΑΕ Καρίτσας-Μακεδονικός 1-1 
Ρεπό: Αλμωπός Αριδαίας

3ος όμιλος – 11η αγωνιστική
Σκουφάς Κομποτίου-Νέος Αμφίλοχος 0-1 
Αστέρας Παραποτάμου-Θεσπρωτός 0-3 
Εθνικός Φιλιππιάδας-ΑΕ Λευκίμμης 0-2 
Πανλευκάδιος-Δόξα Κρανούλας 1-1 
Μακεδονικός Φούφα-Καστοριά 1-0 
ΑΕΠ Καραγιαννίων-Ερμής Αμυνταίου 0-3 

4ος όμιλος – 11η αγωνιστική
Οπούντιος Μαρτίνου-Ολυμπιακός Βόλου 0-1 
ΑΟ Σελλάνων-Ρήγας Φεραίος 2-1 
Αχιλλέας Φαρσάλων-Αστέρας Ιτέας 0-5 
ΓΣ Αλμυρός-ΝΠΣ Βόλος 0-2 
Θήβα-Διγενής Νεοχωρίου 4-0 
Νίκη Βόλου-ΑΠΟΚ Βελούχι 6-0 
Ρεπό: Αμβρυσσέας Διστόμου

5ος όμιλος – 8η αγωνιστική
Αχαϊκή-Τσικλητήρας Πύλου 0-1 
Ζάκυνθος-Παλληξουριακός 2-0 
Λεωνίδιο-Πανηλειακός 0-2 
Καλαμάτα-Παναρκαδικός 0-0 
Αστέρας Αμαλιάδας-ΠΑΟ Βάρδας 1-0 
Αστέρας Βλαχιώτη-Διαγόρας Βραχνέικων 3-2 

6ος όμιλος – 8η αγωνιστική
Ρόδος-Προοδευτική 0-1 
Ιάλυσος-ΑΟ Λουτράκι 1-1 
Κερατσίνι-ΑΟ Ζευγολατιού 3-0 
Πέλοπας Κιάτου-Ιωνικός 1-1 
Εθνικός-Διαγόρας Ρόδου 1-0 
Ρεπό: Ασπρόπυργος

7ος όμιλος – 8η αγωνιστική
Παναργειακός-Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 
ΑΝΑΒΟΛΗ
Πανθηραϊκός-Θύελλα Ραφήνας 0-0 
Τριγλία Ραφήνας-Αήττητος Σπάτων 2-1 
Ένωση Ερμιονίδας-Χαλκίδα 1-2 
Αιολικός-Ερμής Κιβερίου 2-0 
Ρεπό: Ταμυναϊκός

8ος όμιλος – 8η αγωνιστική
Κηφισιά-Ηρόδοτος 4-3 
Φωστήρας-Ατσαλένιος 1-2 
Αιγάλεω-ΑΕ Μυλοποτάμου 1-0 
Ερμής Ζωνιανών-ΟΦ Ιεράπετρας 0-0 
Άγιος Ιερόθεος-Ηλυσιακός 1-0 
Ρεπό: ΑΟ Παλαιόχωρα

το πανόραμα της Γ’ εθνικής

συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της η προοδευτική!
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αθλητικά

Η 
Ρεάλ κέρδισε με 3-2 την Ντόρ-
τμουντ, με τους Ισπανούς να 
τερματίζουν δεύτεροι, τον 
Ρονάλντο να κάνει ρεκόρ και 

τους Βεστφαλούς να συνεχίζουν στο 
Europa League.
Η Ρεάλ δεν είχε βαθμολογικό κίνητρο 
στο ματς με την Ντόρτμουντ, όμως ο 
Ρονάλντο είχε προσωπικό. Και με τον 
Ζιντάν να κάνει αρκετές αλλαγές στην 
ενδεκάδα ο Πορτογάλος ήταν εκεί για 
να σκοράρει και να σπάσει ακόμη ένα 
ρεκόρ, βρίσκοντας δίχτυα σε όλα τα 
ματς του ομίλου! Η Μπορούσια θα 
έμενε εκτός μόνο αν ο ΑΠΟΕΛ έφερνε 
καλύτερο αποτέλεσμα από εκείνη και 
στο τέλος η ήττα με 3-2 δεν την πεί-
ραξε, καθώς θα συνεχίσει στο Europa 
League (πρώτη φορά που συμβαίνει 
αυτό με 2 βαθμούς).
Η Ρεάλ μπήκε πολύ δυνατά, παρά την 
πειραματική ενδεκάδα του Ζιν τάν, 
βρήκε το γκολ μόλις στο 8’ με τον 
Μαρογιάλ, έφτασε σ το 2-0 με τον 
Ρονάλντο στο 12’ και τα πάντα έδει-
ξαν να τελειώνουν από νωρίς. Οι γηπε-
δούχοι έκαναν ό,τι ήθελαν, ο Καζεμίρο 
έφτασε μία ανάσα από το 3-0 στο 17’ 
και οι Βεστφαλοί έδειξαν κάποια αντί-
δραση μετά το 25’ για να φτάσουν στο 
γκολ λίγο πριν το ημίχρονο. Ο Σμέλτσερ 
έδωσε την ασίστ και ο Ομπαμεγιάνγκ 
μείωσε σε 2-1.
Και η ισοφάριση ήρθε με το ξεκί-
νημα της επανάληψης, όταν ο Ομπαμε-
γιάνγκ (από θέση οφσάιντ) δεν κατά-
φερε αρχικά να νικήσει τον Νάβας, 
αλλά το έκανε με τη δεύτερη προσπά-
θεια με υπέροχο ψιλοκρεμαστό πλασέ 
για το 2-2. Και αμέσως οι παίκτες του 
Ζιντάν ανέβασαν ταχύτητα, πίεσαν και 
άρχισαν να χάνουν ευκαιρίες. Στο 74’ 
ο Ρονάλντο σκόραρε, αλλά το γκολ του 
ακυρώθηκε για οφσάιντ, πριν έρθει 
ο Βάθκεθ με ωραίο τελείωμα στην 
κίνηση να κάνει το τελικό 3-2 στο 81’.

Πόρτο - Μονακό 5-2
Η Πόρτο έκανε κομμάτια την Μονακό 
στο Dragao με 5-2 και πέρασε στα νοκ-
άουτ της διοργάνωσης αφήνοντας από 
κάτω την Λειψία. Δύο γκολ ο Αμπου-
μπακάρ.

Ακόμα και με ίδιο αποτέλεσμα με 
την Λειψία, η Πόρτο ήταν εκείνη που 
περνούσε στην επόμενη φάση του 
Champions League, όμως η ομάδα του 
Σέρτζιο Κονσεϊσάο δεν περίμενε τους 
Γερμανούς. Οι Δράκοι δεν είχαν κανένα 
πρόβλημα κόντρα στην παραπαίουσα, 
Μονακό, την οποία συνέτριψαν με 5-2 
και χαλαρά και εύκολα περιμένουν την 
κλήρωση της Δευτέρας (11/12) για να 
μάθουν τον αντίπαλό τους στα νοκ-
άουτ.
Ο Βινσέντ Αμπουμπακάρ ήταν ο πρω-
ταγωνιστής της αναμέτρησης καθώς 
πέτυχε τα δύο πρώτα γκολ για την 
Πόρτο στο 9’ και το 33’ και ο Μπρα-
χίμι από δική του ασίστ έκανε το 3-0 
σ το 45’ δίνοντας χαρακτήρα party 
από νωρίς στον αγώνα στον οποίο 
στο 38’ οι Φελίπε (Πόρτο) και Γκεζάλ 
(Μονακό) αποβλήθηκαν. Στην επανά-
ληψη η Μονακό, που πέρυσι εντυπωσί-
ασε στην διοργάνωση αλλά τώρα χαι-
ρέτισε νωρίς, μείωσε σε 3-1 στο 61’ με 
πέναλτι του Γκλικ αλλά στο 65’ ο Αλεξ 
Τέλες επανέφερε τη διαφορά στα τρία 
γκολ για τους Δράκους (4-1). Στο 78’ ο 
[πρώην παίκτης της Πόρτο] Ραδαμέλ 
Φαλκάο σκόραρε για το 4-2 και κατα-
χειροκροτήθηκε και στο 88’ ο Σοάρες 
διαμόρφωσε το τελικό 5-2.

Λειψία - Μπεσίκτας 1-2
Η Λειψία ηττήθηκε στην έδρα της από 
την Μπεσίκτας (1-2) και θα συνεχίσει 
στο Europa League.
Οι Γερμανοί ήταν στους 7 βαθμούς μαζί 
με την Πόρτο αλλά χρειάζονταν καλύ-
τερο αποτέλεσμα για να περάσουν ως 
δεύτεροι από τον όμιλο και κάτι τέτοιο 
δεν συνέβη ποτέ. Η ομάδα του Χάσεν-
χιτλ ηττήθηκε εντός από την τρομερή 
και πρώτη από την 5η αγωνιστική, 
Μπεσίκτας, με 1-2 αλλά ακόμα και να 
έπαιρνε τη νίκη δεν θα άλλαζε κάτι, 
αφού οι Δράκοι διέλυσαν την Μονακό 
με 5-2 και καθάρισαν την πρόκριση. 
Ο Νεγρέδο άνοιξε το σκορ στο 10’ με 
πέναλτι για τους Τούρκους, οι οποίοι 
αν και δέχθηκαν την ισοφάριση στο 87’ 
από τον Ναμπί Κεϊτά, πήραν τη νίκη με 
τον... τρομερό, Ταλίσκα, που έγραψε 
στο 90’ το τελικό 1-2.

Νίκη η Ρεάλ, στο Europa η 
Ντόρτμουντ

Οι Reds διέλυσαν 7-0 την Σπαρτάκ 
και όχι απλά πάνε στους ισχυρούς 
των «16», αλλά το κάνουν με ρεκόρ 
σκοραρίσματος (23) για αγγλική 
ομάδα στους ομίλους. Στο Europa 
συνεχίζουν οι Ρώσοι.

 

Χ
ρειαζόταν ισοπαλία για την πρό-
κριση και νίκη για να μην ανη-
συχεί μην χάσει την κορυφή. Στο 
17:59 διέλυε 3-0 την Σπαρτάκ 

Μόσχας και καθάριζε. Το είχε ξανακάνει 
στη Σλοβενία, βάζοντας τρία σε 18:55 στη 
Μάριμπορ και στη Σεβίλλη άλλα τόσα σε 
29:29. Μόνο που εδώ πρόσθεσε ακόμα 
περισσότερα. Με το εμφατικό 7-0 κόντρα 
στους Ρώσους όχι μόνο πάει καβάλα στ’ ‘α-
λογο στους «16», αλλά έγραψε ιστορία ως 
η αγγλική ομάδα με τα περισσότερα 
γκολ (23) στην ιστορία των ομί-
λων, ξεπερνώντας τη Γιουνάι-
τεντ του 1999.
Και οι τέσσερις μπροστά (για 
την ακρίβεια 3+1) ήταν υπέ-
ροχοι και οδήγησαν εκπλη-
κτ ικά τους Reds. Μανέ, 
Σαλάχ, Φιρμίνο και Κοουτίνιο 
έκαναν ματσάρα, με τον τελευ-
ταίο να γίνεται ο τρίτος παίκτης 
της ομάδας με χατ τρικ (4’ πεν., 15’, 50’) 
στο Champions League μετά τους Μάικλ 
Οουεν (2002 επίσης με την Σπαρτάκ) και 
Γιόσι Μπεναγιούν (2007 Μπεσίκτας). Ο 
Φιρμίνο (19’) και ο Μανέ έβαλαν ενδιά-
μεσα το λιθαράκι τους και ειδικά ο Σενεγα-
λέζος με το εκπληκτικό αεροπλανικό (47’) 
και το πολύ δύσκολο πάρσιμο από πίσω 
πέφτοντας (76’).
Το κοντέρ όμως δεν σταματούσε να γρά-
φει. Στο 86’ ο Σαλάχ έκανε ωραία προσποί-
ηση και έβαλε το έβδομο της βραδιάς. Ποτέ 
άλλη ομάδα δεν έβαλε δύο εφτάρες στους 
ομίλους. Για να ολοκληρώσει τον αγγλικό 
θρίαμβο με το απόλυτο 5x5 στις προκρί-
σεις, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά 
από μία χώρα στο θεσμό.

Σαχτάρ - Μάντσεστερ Σίτι 2-1
Τα δεδομένα ήταν υπέρ της Σαχτάρ πριν 
την έναρξη της τελευταίας αγωνιστι-
κής των ομίλων και η επιβεβαίωση ήρθε 
στο γήπεδο. Απέναντι σε μια Σίτι που δεν 
είχε κίνητρο, δεν είχε όλους τους βασι-
κούς στην 11άδα και δεν είχε και το μυαλό 

της στο ματς, αφού ακολουθεί το ντέρ-
μπι του Μάντσεστερ με τη Γιουνάιτεντ, η 
ομάδα του Πάουλο Φονσέκα έκανε αυτό 
που έπρεπε και κλείδωσε την 2η θέση του 
γκρουπ.
Η Σαχτάρ ήταν καλύτερη από το ξεκίνημα 
της αναμέτρησης και το γκολ ήρθε στο 
26’ και ήταν γκολάρα! Ο Μπερνάρντ πήρε 
την μπάλα από αριστερά εκτός περιοχής, 
μπήκε και σε αυτή και με πλασέ στο απέ-
ναντι παραθυράκι έκανε το 1-0, φέρνοντας 
την ομάδα του πιο κοντά στην πρόκριση. 
Αυτή, ουσιαστικά, οριστικοποιήθηκε λίγα 
λεπτά μετά, στο 32’, όταν ο Μάρλος έβγαλε 
τετ α τετ τον Ισμαΐλι και αυτός απέφυγε και 
τον Εντερσον και έγραψε το 2-0! Οι Ουκρα-
νοί είχαν άλλες δύο καλές ευκαιρίες για να 
πετύχουν και 3ο γκολ στο πρώτο μέρος, 
απέναντι σε μια Σίτι που δεν κατάφερε ποτέ 

να γίνει απειλητική.
Η κατάσταση δεν άλλαξε στο 

δεύτερο μέρος, με την Σαχτάρ 
να ελέγχει την κατάσταση και 
να περιμένει το τέλος του 
ματς για να πανηγυρίσει την 
πρόκριση, ενώ οι Αγγλοι, 
οι οποίοι είχαν δοκάρι με 

τον Γκαμπριέλ Ζεσούς στο 
79’, περίμεναν επίσης το τέλος 

για να μπορούν και τυπικά -αφού 
ουσιαστικά ήδη το έκαναν- να σκέφτο-
νται μόνο το ντέρμπι με τη Γιουνάιτεντ. 
Απλά στο 91’ μείωσαν σε 2-1 με εκτέλεση 
πέναλτι του Αγουέρο μετά την εύκολη 
πτώση του Ζεσούς.

Μάριμπορ – Σεβίλλη 1-0
Οι Σεβιγιάνοι μπορεί να μην νίκησαν την 
ουραγό Μάριμπορ (1-1), αλλά πέρασαν 
πίσω από τη Λίβερπουλ, επειδή ηττήθηκε 
η Σπαρτάκ.
Η Μάριμπορ έκανε την έκπληξη και προη-
γήθηκε στο 10’ με την κεφαλιά του Ταβά-
ρες. Ωστόσο, οι Σεβιγιάνοι ήταν ήρεμοι. 
Ο,τι κι αν έκαναν πλέον, πάλι 2οι θα τερμά-
τιζαν. Στο Λίβερπουλ οι Reds ήδη πριν το 
20λεπτο διέλυσαν την Σπαρτάκ Μόσχας και 
κλείδωσαν οριστικά όλη τη διαμόρφωση 
του ομίλου. Οι Σεβιγιάνοι βρήκαν πάντως 
την ισοφάριση με τον Γκάνσο (75’) και ετοι-
μάζονται για την κλήρωση. Στη Σλοβε-
νία ταξίδεψαν χωρίς τον προπονητή τους 
Εδουάρδο Μπερίσο, ο οποίος πρόσφατα 
βγήκε από το νοσοκομείο, όπου κάνει 
χημειοθεραπείες.

Πρώτη, γράφοντας ιστορία 
στα γκολ η Λίβερπουλ
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Το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του ΑΠΟΕΛ 
ολοκληρώθηκε στο θρυλικό Γουέμπλεϊ, εκεί 
όπου οι «γαλαζοκίτρινοι» δεν μπόρεσαν 
να προβάλλουν αντίσταση στην Τότεναμ, 
η οποία ακόμη και με πολλές αλλαγές ήταν 
ανώτερη και κέρδισε με 3-0.

Ο
ι συγκλονιστικοί 7.000 «πορτοκαλί» που 
ήταν στο γήπεδο χειροκρότησαν την ο-
μάδα τους που υπερέβαλλε εαυτόν δι-
εκδικώντας μέχρι την τελευταία αγωνι-

στική την πρόκριση στους «32» του Γιουρόπα Λιγκ, 
εκεί που προκρίθηκε τελικά η Ντόρτμουντ, καθώς 
υπερτερεί στην ισοβαθμία του ΑΠΟΕΛ.

Η εικόνα του αγώνα
Ο Γιώργος Δώνης ξεκίνησε με την αναμενόμενη 
11άδα κατά τα 10/11 και με τον Καρλάο εν τέλει 
βασικό! Η Τότεναμ ξεκίνησε με πολλές αλλαγές, 
όπως επίσης, αναμενόταν: μόνο 4 παίκτες είχαν 
παίξει και στο ΓΣΠ.
Αν και με τα “δεύτερα”, οι Άγγλοι είχαν 
από την αρχή τον έλεγχο και έδειξαν 
αυτό που λέγαμε και τις προηγού-
μενες μέρες: πως θα είναι δυνατοί 
και παρά την ξεκούραση βασικών. 
Το παιχνίδι ξεκίνησε με ευκαιρίες 
για την Τότεναμ, αλλά και καλά νέα 
από τη Μαδρίτη, αφού στο 12’ η Ρεάλ 
κέρδιζε με 2-0 την Ντόρτμουντ. Το 0-0 
στο Γουέμπλεϊ αρκούσε, αλλά ο ΑΠΟΕΛ θα 
έπρεπε να κρατήσει και λίγο μπάλα, αφού πιεζό-
ταν αρκετά.
Η πίεση της Τότεναμ έφερε και το 1-0 στο 20’ με 
τον Φερνάντο Γιορέντε. Οι Άγγλοι δεν έριξαν ταχύ-
τητα, αλλά μετά το ημίωρο ο ΑΠΟΕΛ προσπάθησε 
να βγει από την άμυνά του. Δεν απείλησε, όμως, 
και η Τότεναμ έφτασε και σε δεύτερο γκολ με τον 
Σον στο 37’.
Ο προπονητής των “γαλαζοκίτρινων” έκανε πιο 
επιθετική την 11άδα με τον Σάλαϊ αντί του Βινίσιους 
και στο 49’ ο ΑΠΟΕΛ είχε την πρώτη του ευκαι-
ρία με τον Βούρο. Προσπάθησαν οι “γαλαζοκίτρι-
νοι” να μειώσουν για να ξαναμπούν στο παιχνίδι, 
ωστόσο δεν ήταν εύκολο.
Οι ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο περιορίστη-
καν, αλλά και πάλι η Τότεναμ βρήκε το δρόμο προς 
τα δίχτυα και έφτασε στο 3-0 με τον Ν΄ Κουντού στο 
80’. Έτσι ολοκληρώθηκε και το φετινό οδοιπορικό 

του ΑΠΟΕΛ στην Ευρώπη…
Τότεναμ: Φορ, Οριέρ, Σάντσες, Φόιθ, Ρόουζ (70’ 
Πίτερς), Γουίνκς, Σισοκό, Ν΄ Κουντού, Ντέλε Άλι (88’ 
Στέρλινγκ), Σον (65’ Ντεμπέλε), Γιορέντε.
Στον πάγκο: Γκαζανίγκα, Βερτόνχεν, Ντεμπελέ, Ντέ-
ιβις, Γουόλκερ-Πίτερς, Άμος, Στέρλινγκ
ΑΠΟΕΛ: Πέρεθ, Βούρος, Ρουέδα, Καρλάο, Λάγο, 
Μοράις, Βινίσιους (46’ Σάλαι), Ζαχίντ, Εμπεσίλιο, 
Αλωνεύτης (75’ Ντε Καμάργκο), Ποτέ (81’ Αντωνίου).
Στον πάγκο: Γκουτίνιο, Ντε Καμάργκο, Αλεξάνδρου, 
Σάλαϊ, Αντωνίου, Φαρίας, Μερκής

Δώνης: «Είναι πολύ ωραία η διαδρομή»
Στην… ομορφιά του ταξιδιού στάθηκε ο Γιώρ-
γος Δώνης κάνοντας απολογισμό της πορείας του 
ΑΠΟΕΛ. Δείτε τι είπε για Βινίσιους (επιβεβαιώνο-
ντας το ρεπορτάζ του Balla) και Βάτερμαν.
Για το παιχνίδι: «Είναι πολύ ωραία η διαδρομή. 
Μακάρι κατά τακτά διαστήματα να βρισκόμαστε 
στο Τσάμπιονς Λιγκ. Γενικά είχαμε αρκετά θέματα 
στο πρώτο 25λεπτο, δεν μπορούσαμε να κρατή-

σουμε τη μπάλα. Δεν περίμενα ότι εμείς θα 
είμαστε αδύναμοι στο αμυντικό μας κομ-

μάτι. Μετά το 25’ είχαμε καλύτερη 
ισορροπία όταν αλλάξαμε και το 
σύστημα. Τα παιδιά προσπάθησαν 
γενικώς και φυσικά αξίζουν συγχα-
ρητήρια στους παίκτες».
Για τη γενική παρουσία του ΑΠΟΕΛ: 

«Το παιχνίδι που μας ξέφυγε είναι το 
ματς με την Ρεάλ. Νομίζω ότι οι εμπει-

ρίες αυτές μετράνε».
Για το αν θα γίνει πιο εύκολο το έργο του τώρα 

που τέλειωσε η Ευρώπη: «Η ευκολότερη δουλειά 
του προπονητή γίνεται όταν οι παίκτες είναι υγιείς. 
Αυτό που θέλω είναι να έχουν υγεία οι παίκτες μου 
ώστε να φτιάξουμε μια δυνατή ομάδα».
Για τον Βάτερμαν: «Ο Βάτερμαν τέλη Φεβρουαρίου 
θα είναι καλά αν όλα εξελιχθούν ομαλά. Εάν δούμε 
ότι η εξέλιξη της υγείας δεν είναι αυτή που απαιτεί-
ται να είναι τότε δεν θα δηλωθεί».
Για τους Βινίσιους και Μιλάνοφ: «Και η περίπτωση 
του Μιλάνοφ και η περίπτωση του Βινίσιους θα 
αξιολογηθούν από ιατρικό επιτελείο για να δούμε 
πως θα προχωρήσουμε. Ο Βινίσιους θα κάνει χει-
ρουργίο».
Για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου: 
«Πάντα ο Ιανουάριος είναι δύσκολος όμως προ-
σπαθούμε με τη διοίκηση να βρούμε τους κατάλλη-
λους παίκτες που χρειαζόμαστε».

αθλητικά

τότεναμ-αποελ 3-0

Σημασία έχει το ταξίδι 

Ο Απόλλων δέχθηκε την ήττα από την Έβερτον με 0-3 στο τελευταίο 
Ευρωπαϊκό του παιχνίδι. Οι Άγγλοι προηγήθηκαν 2-0 στο ημίχρονο με 
τον Λούκμαν και στο 87’ ο Βλάσιτς πέτυχε το τελικό σκορ.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με ευκαιρία για τον Απόλλωνα μόλις στο 6ο λεπτό 
όταν ο Παπουλής από πολύ καλή θέση έκανε το σουτ αλλά η μπάλα 
έφυγε έξω. Στο 9’ η Έβερτον έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Λούκμαν ο 
οποίος βρέθηκε μόνος στην περιοχή έκανε το σουτ αλλά απέκρουσε ο 
Κίσσας. 2 λεπτά αργότερα ο τερματοφύλακας των γαλάζιων έκανε νέα 
απόκρουση αυτή τη φορά σε σουτ του Τσάρσλει.
Στην συνέχεια οι φιλοξενούμενοι πήραν τα ηνία του  αγώνα και στο 20’ 
κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Λούκμαν ο οποίος με κοντινή 
κεφαλιά έκανε το 0-1. Στο 27’ ο Λούκμαν πήρε την μπάλα και έκανε ένα 
εξαιρετικό σουτ από μακρινή απόσταση νικώντας για δεύτερη φορά 
το Κίσσα και έκανε το 0-2 για τους Άγγλους. Στο 29’ το συγκρότημα του 
Σωφρόνη Αυγουστή πήγε να αντιδράσει αλλά το σoυτ του Πέδρο απο-
κρούστηκε από τον Ρόμπλες.
Στο 32’ οι γηπεδούχοι έχασαν νέα ευκαιρία αυτή τη φορά με τον 
Παπουλή ο οποίος έκανε το σουτ αλλά και πάλι ο Ρόμπλες ήταν σε ετοι-
μότητα. Ο Ελλαδίτης στο 38’ πέτυχε γκολ με κεφαλιά μετά από σέντρα 
του Μαρτίνες αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Στο 42Ἡ ο Βλά-
σιτς έκανε το σουτ αλλά ο Κίσσας ήταν σε ετοιμότητα. Έτσι το πρώτο ημί-
χρονο τέλειωσε με την Έβερτον να προηγείται με 0-2.
Ο Απόλλωνας μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 48’ έχασε 
ευκαιρία με τον Άλαν ο οποίος έκανε το σουτ από μακρινή απόσταση 
αλλά απόκρουσε δύσκολα ο Ρόμπλες. Στο 57’ ο Λούκμαν προσπάθησε 
να πετύχει χατ τρικ αλλά ο Κίσσας του είπε όχι. Στο 72’ οι Άγγλοι έχασαν 
διπλή μεγάλη ευκαιρία με πρωταγωνιστή τον Μιραλλάς αλλά ο Κίσσας 
απόκρουσε και τα δύο σουτ του.
Το 0-3 έγινε εν τέλει στο 87’ με τον Βλάσιτς ο οποίος με ωραία ατομική 
ενέργεια μπήκε στην περιοχή και με ωραίο πλασέ νίκησε τον Κίσσα.

απόλλωνας-Έβερτον 0-3
Αποχαιρέτησε την Ευρώπη με 
ήττα
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αθλητικά
Ζάλγκιρις κάουνας - παναθηναϊκός 80-74

Ο Σάρας ήξερε πως να τον σταματήσει

Η Ζάλγκρις του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ήταν τελικά η ομάδα που σταμάτησε το νικηφόρο 
σερί του Παναθηναϊκού στην EuroLeague (80-74) με τους «πράσινους» να πληρώνουν την κακή 
τρίτη περίοδο και τις χαμένες βολές! 

Έ
να δεκάλεπτο στάθηκε αρκετό για τον Πα-
ναθηναϊκό να πάθει... ολική καθίζηση και να 
μπει ένα τέλος στο νικηφόρο του σερί στην 
EuroLeague. Όπως πέρυσι τον Μάρτιο, έτσι 

και φέτος, οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να περάσουν 
από την «Ζalgirio Arena» αφού γνώρισαν εκ νέου την 
ήττα με 80-74.
Μια ήττα που τους «ρίχνει» στο 7-4 μετά και την 11η 
αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργά-
νωσης. Μια ήττα που ήταν απόρροια ενός κάκιστου 
επταλέπτου όπου ήρθαν τα πάνω κάτω στο ματς με 
αποτέλεσμα να μπουν... πρόωρα και οι τίτλοι τέλους 
του αγώνα! Ουσιαστικά η κατάρρευση του 
Παναθηναϊκού ήρθε από 23’ και μετά! 
Μέχρι εκείνο το σημείο είχε το προβά-
δισμα με 39-37 ύστερα από τρίποντο 
του Λοτζέσκι, αλλά η συνέχεια ήταν... 
καταστροφική. Εκτός ότι δεν βρήκε 
καμία επιθετική λύση, στην άμυνα 
δεχόταν καλάθια με... χαρακτηρι-
στική ευκολία, ειδικά μέσα από το 
«ζωγραφιστό» και τον Ουάιτ να κάνει 
τη μεγαλύτερη ζημιά. Αποτέλεσμα; Επι-
μέρους 27-8 σε επτά λεπτά και η διαφορά 
στο +17 (64-47) για λογαριασμό των Λιθουανών. 
Αν συνυπολογίσει κανείς και τις συνολικά 13 χαμένες 
βολές (17/30) εύκολα μπορεί να καταλάβει κάποιος 
πόσο πολύ μειωμένες ήταν οι «πράσινες» ελπίδες για 
το «διπλό» στο Κάουνας.
Η αφύπνιση του Παναθηναϊκού μπορεί ήρθε με... 
καθυστέρηση με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ολο-
κληρώσει το μεγάλο come back στο ματς! Ο Νίκος 
Παππάς είχε πάρει «φωτιά» στην τελευταία περίοδο 
σημειώνοντας τέσσερα τρίποντα, ο Ρίβερς προσπά-
θησε να μπει στο παιχνίδι, αλλά στην άλλη άκρη του 
παρκέ ο Παούλιους Γιανκούνας έκοβε τα φτερά της 
ελληνικής ομάδας με το... εκνευριστικά εύστοχο σου-
τάκι του από τα πέντε μέτρα. Η διαφορά έπεσε και 
στους πέντε πόντους, αλλά μερικά λάθη άνοιξαν εκ 
νέου την ψαλίδα και έκτοτε δεν υπήρξε επιστροφή.
Πάντως το παιχνίδι είχε ξεκινήσει με τους καλύτερους 
οιωνούς για τον Παναθηναϊκό! Χάρη στην εξαιρετική 
άμυνα και το καλά διαβασμένο ματς από πλευράς 
Πασκουάλ, κατάφερε να εξουδετερώσει το επιθε-
τικό παιχνίδι της Ζάλγκιρις στο πρώτο δεκάλεπτο. Το 
20-10 των «πρασίνων» σε αυτό το διάστημα αποτε-
λεί τον... αδιάψευστο μάρτυρα των όσων συνέβαιναν 
στο παρκέ της «Zalgirio Arena», αν και ο Καταλανός 

τεχνικός είχε να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο πρόβλημα 
του Τζέιμς Γκιστ, ο οποίος είχε φορτωθεί από νωρίς 
με φάουλ.
Αν είχε ο Παναθηναϊκός και ένα... στοιχειωδώς καλύ-
τερο ποσοστό στα τρίποντα από τα 2/11 που μέτρησε 
στην πρώτη περίοδο η διαφορά θα ήταν πολύ μεγα-
λύτερη και θα εξασφάλιζε περισσότερη σιγουριά. 
Μεγάλο «συν» ήταν η κυριαρχία στα ριμπάουντ, τα 
οποία έδωσαν 19 κατοχές (!) έχοντας 11 έναντι τεσ-
σάρων της Ζάλγκιρις. Βέβαια το σκηνικό δεν έμεινε το 
ίδιο στην δεύτερη περίοδο.
Η ομάδα του Κάουνας δυνάμωσε στην άμυνα και 

εκμεταλλεύτηκε το rotation του Πασκουάλ 
με αποτέλεσμα να χαθεί ο ρυθμός των 

«πρασίνων». Επιπλέον βελτιώθηκε 
πολύ στα επιθετικά ριμπάουντ (14-6 
τα ριμπάουντ στην δεύτερη περί-
οδο υπέρ των γηπεδούχων), πήρε 
πόντους από δεύτερες επιθέσεις, 
ενώ ανέβασε και τα ποσοστά της 

στα σουτ εντός παιδιάς. Κάπως έτσι 
μπόρεσε να «ψαλιδίσει» την διαφορά. 

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Ζάλγκιρις εκμεταλ-
λεύτηκε τις 13 χαμένες βολές του Παναθη-

ναϊκού, βρήκε πολλά εύκολα καλάθια μέσα στο 
«ζωγραφιστό» από τη στιγμή που και ο Γκιστ... φοβό-
ταν να παίξει άμυνα λόγω των φαούλ, ενώ κυριάρ-
χησε στα ριμπάουντ από το δεύτερο δεκάλεπτο και 
μετά με 37-24!
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Κέβιν Πάνγκος με 12 
πόντους, 11 ασίστ και 5 ριμπάουντ ήταν η... αρχή και 
το τέλος της Ζάλγκιρις, ενώ ο Παούλιος Γιανκούνας 
πέτυχε 17 πόντους, ήταν ο πρώτος σκόρερ ωστόσο 
ήταν εκείνος που κράτησε το προβάδισμα στη Ζάλ-
γκιρις και δεν έδινε τη δυνατότητα στον Παναθηναϊκό 
να γυρίσει τελείως το ματς στην τελευταία περίοδο.
ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΑΝ: Άφαντοι οι Μάρ-
κους Ντένμον (0/1 σουτ σε 6’) και Ιαν Βουγιούκας 
(2π., 0/1διπ., 2/2 β. Σε 10’) στο διάστημα που χρησι-
μοποιήθηκαν.
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Το τρίτο δεκάλεπτο όπου η Ζάλ-
γκιρις πραγματοποίησε ένα επιμέρους 33-14 και στην 
ουσία «τελείωσε» το ματς!
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Η εντυπωσιακή ασίστ του Νικ 
Καλάθη στον Ζακ Όγκουστ στο πρώτο ημίχρονο για 
το «γκολ φάουλ» του Ελληνοαμερικανού. Ο διεθνής 
γκαρντ πέρασε στην.... κυριολεξία τη μπάλα μέσα από 
τη μύτη της βελόνας!

μπαϊρόιτ - αεκ 80-73
Δύσκολη η πρόκριση, έχασε 
κι από την Μπαϊρόιτ!

Η 
ΑΕΚ επέστρεψε από το 
-16 κόντρα στην Μπα-
ϊρόιτ, αλλά χάρη στην 
κακή αρχή στο ματς 

και την αστοχία (4/27τρ.), ηττή-
θηκε από την γερμανική ομάδα 
(80-73) και προβλέπονται... πε-
ριπέτειες για την πρόκριση.
Η ΑΕΚ μπορούσε, αλλά φανερά 
επηρεασμένη από την ήττα στο 
Λαύριο, δεν κατάφερε να φύγει 
με το «διπλό» από την Μπαϊρόιτ.
Οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 
80-73 κι ανέβηκαν στο 4-3, εν 
αντιθέσει με τους φιλοξενού-
μενους, που έπεσαν στο 3-4 
και διαφαίνονται... μπελάδες, 
όσον αφορά την πρόκριση στην 
επόμενη φάση του Champions 
League.
Οι «κιτρινόμαυροι» πλήρωσαν 
το κακό τους ξεκίνημα στο ματς 
(25-11, 10’), ωστόσο κατάφεραν 
να επιστρέψουν από το -16 (29-
13, 12’), ακόμα και να περάσουν 
μπροστά (50-53, 26’). Βέβαια, 
δεν είχαν τα τρίποντα με το 
μέρος τους (4/27), όπως τα είχαν 
οι παίκτες του Κόρνερ (12/22).
Κορυφαίος ο Γιορκ με 22 
πόντους. Και ο Μάνι Χάρις είχε 
22 πόντους, με τον Ντούσαν 
Σάκοτα να «αγγίζει» το double 
double (19π., 8ρ.).
Το ματς δεν άρχισε καθόλου 
καλά για τους «κιτρινόμαυ-
ρους», που είχαν 2/14 τρίποντα 
στο πρώτο μέρος (6/12 οι Γερ-
μανοί). Ο Γιορκ έκανε... πάρτι και 
μέσα σε 4 λεπτά το σκορ έγραψε 
14-5, με τον Αμερικανό να έχει 
4/5 τρίποντα και στην συνέχεια 
ο Κοξ να πηγαίνει τη διαφορά 
στο +14 για την Μπαϊρόιτ (25-
11, 10’). Οι γηπεδούχοι έφτασαν 
στο +16 (27-11, 11’), το οποίο και 
διατήρησαν, με τους Σάκοτα και 
Μαυροειδή να βοηθούν την ΑΕΚ 
να πέσει στο -9 στο ημίχρονο 
(44-35, 20’).
Στην τρίτη περίοδο, οι παίκτες 
του Μανωλόπουλου μπήκαν 
ελαφρώς... διαφορετικοί και με 
επιμέρους 4-13 έφτασαν στο 
50-53 (26’). Ωστόσο, οι γηπε-

δούχοι «ροκάνισαν» την δια-
φορά και με τρίποντο του Αμά-
ιζε πήγαν στο 60-55 στο 30’. Η 
Μπαϊρόιτ πήγε ξανά σε διψήφια 
διαφορά (71-59, 35’), ο Σάκοτα, 
όμως, με δύο σερί τρίποντα και 
ο Χάρις με δύο διαδοχικά καλά-
θια, έδωσαν και πάλι ελπίδες 
(75-73, 39’). Εκεί, ήρθε το τρίπο-
ντο του Λίνχαρτ (78-73), για να 
βάλει τέλος στα όνειρα της ΑΕΚ 
(80-73).
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Μπαϊρόιτ από 
την αρχή του αγώνα έδειχνε 
πόσο εύστοχη είναι πίσω από τα 
6.75, με αποτέλεσμα να τελειώ-
σει το ματς με ποσοστό 54.55% 
(14.81% η ΑΕΚ). Ακόμα, πήρε 8 
περισσότερα ριμπάουντ (39-31).
ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Γιορκ 
μπήκε... καυτός στο παρκέ, αν 
και «ξεφούσκωσε» στην πορεία. 
Παρόλα αυτά, σταμάτησε στους 
22 πόντους με 4/9 τρίποντα.
ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Αμάιζε 
είχε 13 πόντους (3/4τρ.) και ο 
Μπρουκς 9 πόντους και 7 ριμπά-
ουντ.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: 
Ο Λαρεντζάκης σε 16:22 είχε 1/7 
σουτ και 1 λάθος.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Τα δύο τρί-
ποντα του Αμάιζε (64-57), αλλά 
και εκείνο του Λίνχαρτ στο τέλος 
(78-73).
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η ΑΕΚ τα 4/27 τρίπο-
ντα, η Μπαϊρόιτ τα 15/35 δίπο-
ντα.
Τα δεκάλεπτα: 25-11, 44-35, 
60-55, 80-73.

Κατέθεσε ένσταση η ΑΕΚ!
Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα από την 
Μπαϊρόιτ και στη συνέχεια κατέ-
θεσε ένσταση!  
Η ενημέρωση της ΚΑΕ ΑΕΚ 
«Μετά το τέλος της αναμέτρησης 
στο Μπαϊρόιτ η AEK B.C. κατέ-
θεσε ένσταση για δύο αντικανο-
νικές (μη) αποφάσεις των διαι-
τητών σε κρίσιμα σημεία του 
αγώνα. Η ένσταση συντάσσεται 
αυτή την ώρα.  Θα ακολουθή-
σει αναλυτική ενημέρωση αργό-
τερα».
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