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Σε κλοιό τρόμου οι ΗΠΑ: Ολοένα και περισσότερα 
πακέτα-βόμβες προς πολιτικούς

Α
υτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί εστάλησαν στη 
Χίλαρι Κλίντον, τον Μπαράκ Ομπάμα, το τηλεοπτι-
κό δίκτυο CNN και άλλες προσωπικότητες που έ-
χουν ταχθεί κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Μεσούσης της προεκλογικής περιόδου για τις ενδιάμεσες 
εκλογές, η πολιτική πόλωση στις ΗΠΑ φαίνεται να παίρνει 
πλέον βίαιες διαστάσεις, με Αμερικανούς αξιωματούχους να 
μιλούν για εσωτερική «τρομοκρατία».
Με ανακοίνωσή του το FBI γνωστοποίησε ότι ακόμα δύο 
τρομο-πακέτα απεστάλησαν στα γραφεία του Κεντρικού 
Ταχυδρομείου του Λος Άντζελες, και τα οποία απευθύνο-
νταν στην Αμερικανίδα γερουσιαστή των Δημοκρατικών, 
Μαξίν Γουότερς.
Τα πακέτα φαίνεται να ταιριάζουν με την περιγραφή άλλων 
ύποπτων πακέτων που έχουν ταχυδρομηθεί σε άλλα εξέχο-
ντα πολιτικά πρόσωπα, όπως η Χίλαρι Κλίντον, ο Μπαράκ 
Ομπάμα, αλλά και ακόμα ένα που βρέθηκε στο Καπιτώλιο 
με το όνομα της Γουότερς.
Την ίδια ώρα, οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ προσπα-
θούν να εντοπίσουν ένα ύποπτο πακέτο που πιστεύουν ότι 
εστάλη στον πρώην αντιπρόεδρο της χώρας Τζο Μπάιντεν, 
δήλωσε αξιωματούχος.
Για «ξεκάθαρη τρομοκρατική ενέργεια», στόχος της οποίας 
ήταν να πλήξει την ελευθεροτυπία και το σθένος των πολι-
τών, έκανε λόγο ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Bill de Blasio, 
σε δηλώσεις του μετά το μπαράζ εκρηκτικών μηχανισμών 
που εντοπίστηκαν σε ΜΜΕ, αλλά και στις οικίες των οικογε-
νειών Κλίντον και Ομπάμα.
Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα καλά οργανωμένο σχέ-
διο τρομοκράτησης, με άγνωστους -προς το παρόν- απο-
στολείς, το οποίο, ωστόσο, δεν υλοποιήθηκε σε όλο του 
το φάσμα εξαιτίας της σχολαστικής έρευνας των μυστικών 
υπηρεσιών των ΗΠΑ, οι οποίες εντόπισαν τους φακέλους με 
τα εκρηκτικά και σήμαναν συναγερμό σε όλες τις αμερικα-
νικές υπηρεσίες.
Όπως έγινε γνωστό από τις μυστικές υπηρεσίες, κανένας 
από τους «αποδέκτες» των πακέτων δεν κινδύνευσε, καθώς 
εντοπίστηκαν εγκαίρως στη διάρκεια των ελέγχων ρουτί-
νας που διεξάγεται κατά την παραλαβή της αλληλογραφίας.
Την ακροδεξιά οργάνωση Proud Boys δείχνουν ως δράστες 
του τρομο-μπαράζ στις ΗΠΑ, τα ηλεκτρονικά ίχνη που εντο-
πίστηκαν από τις αμερικανικές αρχές κατά την εξέταση του 
μηχανισμού που εντοπίστηλε στο γραφείο του κυβερνήτη 
της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο.
Τη νεώτερη αυτή εξέλιξη επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο 
εκπρόσωπος του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, λέγοντας πως 
η έρευνα των αρχών παραπέμπει στο δίκτυο μίσους Proud 

Boys, το οποίο πρόσφατα εμφανίστηκε στην αμερικανική 
μεγαλούπολη και έκανε αμέσως αισθητή την παρουσία του.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αμερικανικών μυστικών 
υπηρεσιών, τα δέματα αυτά απευθύνονταν σε «πρόσωπα 
που προστατεύονται» από την υπηρεσία. Το ένα είχε σταλεί 
στην κατοικία της Κλίντον στην κομητεία Γουεσττσέστερ της 
Νέας Υόρκης και εντοπίστηκε την Τρίτη ενώ το δεύτερο, με 
παραλήπτη τον Ομπάμα, βρέθηκε νωρίς σήμερα το πρωί.
Το ύποπτο δέμα που εστάλη στην οικία των Κλίντον στην 
Chappaqua του Γουέτσεστερ της Νέας Υόρκης και που πιθα-
νότατα περιέχει εκρηκτικό μηχανισμό, βρέθηκε από υπάλ-
ληλο, ο οποίος ελέγχει την αλληλογραφία του πρώην προε-
δρικού ζεύγους.
Η Χίλαρι Κλίντον, με δημόσια δήλωσή της, επιβεβαίωσε τον 
εντοπισμό του ύποπτου πακέτου στην οικία της οικογένειάς 
της και ευχαρίστησε τις αμερικανικές αρχές για τα ταχύτατα 
αντανακλαστικά τους. Έκανε, δε, ιδιαίτερη αναφορά στους 
άντρες και τις γυναίκες που εργάζονται στις μυστικές υπηρε-
σίες, λέγοντας ότι όλοι θα πρέπει να αισθάνονται ευγνωμο-
σύνη απέναντί τους, «πολύ περισσότερο σήμερα».
Αντιστοίχως, και το ύποπτο πακέτο με παραλήπτη τον Μπα-

ράκ Ομπάμα παρελήφθη από το προσωπικό των μυστικών 
υπηρεσιών για διερεύνηση.
Νωρίτερα, το FBI σε ανακοίνωσή του στο Twitter ανέφερε 
ότι ενημερώθηκε για την ύπαρξη ύποπτου πακέτου κοντά 
στο σπίτι του πρώην προεδρικού ζεύγους και οι ομοσπονδι-
ακές αρχές ερευνούν την υπόθεση, τονίζοντας ότι ενόσω η 
έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη δεν μπορούν να κάνουν περαι-
τέρω σχόλια.
Η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι η συσκευή που 
βρέθηκε κοντά στο σπίτι του πρώην προέδρου Μπιλ Κλί-
ντον και της συζύγου του, στα προάστια της Νέας Υόρκης, 
είναι παρόμοια με εκείνη που είχε τοποθετηθεί σε ένα γραμ-
ματοκιβώτιο έξω από το σπίτι του Τζορτζ Σόρος στις αρχές 
της εβδομάδας. Πριν από δύο ημέρες είχε εντοπιστεί εκρη-
κτικός μηχανισμός στο σπίτι του Τζορτζ Σόρος από αστυνο-
μικούς που έσπευσαν στο σπίτι του δισεκατομμυριούχου, 
αφού δέχτηκαν μία κλήση εργαζομένου του για ένα «ύπο-
πτο πακέτο».
«Ένας εργαζόμενος στην οικία άνοιξε το πακέτο, και είδε 
μέσα κάτι που έμοιαζε με εκρηκτική συσκευή. Το άτομο 
αυτό μετέφερε το πακέτο σε δασώδη έκταση που βρίσκε-
ται κοντά», ανέφερε η ανακοίνωση της Αστυνομίας της Νέας 
Υόρκης. Όπως επισημαίνεται, ο Τζορτζ Σόρος δεν βρισκόταν 
στην οικία του εκείνη την ώρα.

Εκκενώθηκε γραφείο βουλευτίνας των Δημο-
κρατικών στη Φλόριντα
Το γραφείο της βουλευτίνας του Δημοκρατικού Κόμμα-
τος Ντέμπι Γουάσερμαν-Σουλτς στη Φλόριντα εκκενώθηκε 
αφού εντοπίστηκε ένα ύποπτο δέμα, μετέδωσαν τα τοπικά 
μέσα ενημέρωσης, μετά τον συναγερμό για την αποστολή 
ύποπτων πακέτο σε Ομπάμα, Κλίντον και CNN. Η Γουάσερ-
μαν-Σουλτς είναι η πρώην πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής 
του Δημοκρατικού Κόμματος.
Πυροτεχνουργοί που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν 
σε ελεγχόμενη έκρηξη της συσκευής για προληπτικούς 
λόγους.

Τραμπ: Ποταπές ενέργειες, δεν έχουν θέση 
στις ΗΠΑ
Ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε με αρκετές ώρες καθυ-
στέρηση στο θέμα που δημιουργήθηκε με τα ύποπτα 
πακέτα σε πρώην Δημοκρατικούς προέδρους και στο CNN. 
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε ένα tweet του αντιπροέδρου 
Μάικ Πενς, ο οποίος χαρακτήριζε «ποταπές» τις ενέργειες 
αυτές, που «δεν έχουν θέση στις ΗΠΑ», σχολιάζοντας ότι 
συμφωνεί απόλυτα με το περιεχόμενο.

Ο  Τ ζ ο  Μπ ά ι ν τ ε ν  κα ι  η 
γερουσιαστής Μαξίν Γουότερς 
με ταξύ  τ ων  σ τόχων  τ ων 
τρομοκρατών - Τα πακέτα που 
τους εστάλησαν μοιάζουν με 
εκείνα που είχαν παραλήπτες την 
Χίλαρι Κλίντον και τον Μπαράκ 
Ομπάμα
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Ν
α είστε σίγουροι ότι θα επιλύσου-
με το ουκρανικό ζήτημα κατά την 
κανονική τάξη και επ’ αγαθώ του 
ουκρανικού λαού», τόνισε ο Οι-

κουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σή-
μερα, κατά την υποδοχή του Μητροπολίτη 
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας Παντελε-
ήμονα, ο οποίος συνοδεύει πολυμελή όμιλο 
κληρικών, μοναζουσών και λαϊκών από την 
εκκλησιαστική επαρχία του.
«Αφενός οι Ουκρανοί δικαιούνται να 
λάβουν την αυτοκεφαλία τους, όπως και 
όλοι οι βαλκανικοί λαοί, οι οποίοι υπήγοντο 
μέχρι κάποιας στιγμής στην άμεση δικαιο-
δοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και 
κάποτε ήρθε η στιγμή κατά την οποίαν εχει-
ραφετήθησαν και απέκτησαν την εκκλησι-
αστικήν ανεξαρτησίαν των και εσωτερικήν 

αυτοδιοίκησιν. Αφετέρου, είναι προνόμιο 
του Οικουμενικού Πατριάρχου να χορη-
γεί την αυτοκεφαλία», είπε ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης και πρόσθεσε: «Το αίτημα των 
Ουκρανών για εκκλησιαστική ανεξαρτη-
σία δεν είναι καινούργιο. Κυρίως ανέκυψε 
μετά την ίδρυση του κυριάρχου, του ανε-
ξαρτήτου ουκρανικού κράτους, στις αρχές 
της δεκαετίας του ‘90, αλλά ήταν αίτημα 
πολύ παλαιότερο. Όπως συνέβη με τους 
Ρώσους, τον 16ο αιώνα, και αργότερα με 
τους Σέρβους, τους Βουλγάρους, τους Ρου-
μάνους, την Εκκλησία της Ελλάδος, το 1850, 
την Εκκλησία της Αλβανίας, το 1937. Γιατί 
δηλαδή όλοι οι άλλοι να έχουν δικαίωμα εις 
την αυτοκεφαλία και τα 45-50 εκατομμύρια 
των Ουκρανών να μην έχουν αυτό το δικαί-
ωμα; Είναι αδικία».

Οικουμενικός Πατριάρχης: «Θα 
επιλύσουμε το ουκρανικό ζήτημα»

«Μάνα, με μαχαίρωσαν...»: Η 
δραματική έκκληση για βοήθεια του 
27χρονου που λήστεψαν στο κέντρο 
της Αθήνας

Μ
άνα με μαχαίρωσαν, βοή-
θεια...» ήταν τα λόγια του 
27χρονου συμβούλου επιχει-
ρήσεων, ο οποιος επιστρέφο-

ντας στο σπίτι του χθες αργά το βράδυ από 
ένα σεμινάριο που είχε παρακολουθήσει, 
δέχτηκε άγρια επίθεση από δυο ληστές.
Ο νεαρός που όλα δείχνουν ότι θα κερ-
δίσει τη μάχη για τη ζωή, αποδεικνύε-
ται τυχερός μέσα στην ατυχία του, αφού 
δέχθηκε μαχαιριά χιλιοστά από το περι-
κάρδιο.
Ο 27χρονος κρατωντας τον χαρτοφύλακα 
του, περπατούσε αμέριμνος στην συμ-
βολή των οδών Τοσίτσα και Μπουμπου-
λίνας προκειμένου να φτάσει στην στάση 
των λεωφορείων όταν ξαφνικά δέχτηκε 
την επίθεση των δύο ληστών.
«Δώσε μας τα λεφτά σου ρε...» του είπαν οι 
δυο ληστές οι οποίοι δεν φορούσαν κου-
κούλες και έτρεξαν από πίσω του απειλώ-
ντας τον με το μαχαίρι.
Ο νεαρός αιφνιδιάστηκε, γύρισε αμέσως 

και τους κοίταξε: Τότε οι ληστές του άρπα-
ξαν τον χαρτοφύλακα και δέχτηκε την 
πρώτη μαχαίρια στο αριστερό χέρι.
Στην συνέχεια οι δυο δράστες πήγαν να 
φύγουν αλλά ο νεαρός κινήθηκε προς το 
μέρος τους. Τότε δέχτηκε την δεύτερη και 
πιο επικίνδυνη μαχαίρια αριστερά στον 
πνεύμονα δίπλα στην καρδιά, στο περι-
κάρδιο, που θα μπορούσε να αποβεί μοι-
ραία.
Οι δυο ληστές έφυγαν ανενόχλητοι προς 
άγνωστη κατεύθυνση ενώ ο 27χρονος 
βρισκόταν αιμόφυρτος στον δρόμο.
Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες από το 
στενό περιβάλλον του θύματος, ο ίδιος 
κατάφερε και ειδοποίησε με το κινητό 
του τηλέφωνο την μητέρα του προκειμέ-
νου να τον παραλάβει ασθενοφόρο και να 
τον μεταφέρει σε κρίσιμη κατάσταση στον 
Ερυθρό Σταυρό όπου  χειρουργήθηκε και 
πλέον νοσηλεύεται στην νευροχειρουρ-
γική κλινική  βαριά τραυματισμένος και 
αναπνέει με την βοήθεια οξυγόνου.

Η 
συλλογικότητα «Ρουβίκωνας» με α-
νάρτησή της σε ιστοσελίδα του α-
ντιεξουσιαστικού χώρου, πριν από 
λίγο, ανέλαβε την ευθύνη για την ε-

πίθεση στην πρεσβεία του Καναδά.
Ομάδα δέκα ατόμων, που είχαν καλυμμένα 
τα πρόσωπά τους, προκάλεσαν φθορές με 
βαριοπούλες στην είσοδο της πρεσβείας του 
Καναδά. Οι δράστες πέταξαν επίσης μπογιές 
και στη συνέχεια διέφυγαν, ενώ δεν έγιναν 
συλλήψεις. 
Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε με ανάρ-
τησή της η Αναρχική Συλλογικότητα «Ρου-
βίκωνας». Όπως υποστήριζε η ομάδα στην 
ανάρτησή της σε ιστότοπο του αντεξουσια-
στικού χώρου η επίθεση έγινε για την στή-
ριξη που παρέχει το καναδικό κράτος στην 
Eldorado Gold.
«Πολλές από τις εξορυκτικές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται παγκοσμίως έχουν έδρα 
τον Καναδά και τρεις από αυτές ενεπλάκησαν 
στην εξόρυξη χρυσού στην Χαλκιδική. Οι 
καναδικές πρεσβείες ανά τον κόσμο συστη-
ματικά υπερασπίζονται τις καναδικές εξορυ-
κτικές σε σημείο που να εκβιάζουν κυβερνή-

σεις να δεχτούν την εξόρυξη απειλώντας με 
διάρρηξη των σχέσεων μεταξύ των χωρών» 
ανέφερε η ανάρτηση.

Η ανακοίνωση του Υπουργείο 
Εξωτερικών
We unequivocally condemn the attack on the 
Canadian Embassy building that took place 
this morning, resulting in material damages.
Such illegal actions will not affect the 
excellent relations between our country and 
Canada, nor the bonds of timeless friendship 
linking our two nations.
The competent Greek authorities are 
proceeding with all necessary action to 
identify and locate those responsible so that 
they can be led to justice.

Η ανακοίνωση του Πρέσβη της 
Ελλάδος στον Καναδά κ. Δη-
μήτρη Αζεμόπουλου
Τέτοιες παράνομες ενέργειες δεν πρόκειται να 
επηρεάσουν τις άριστες σχέσεις της χώρας μας 
με τον Καναδά, αλλά ούτε τους δεσμούς δια-
χρονικής φιλίας μεταξύ των λαών μας.

Ο Ρουβίκωνας πίσω από την επίθεση 
στην πρεσβεία του Καναδά
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Μην περιμένετε να πέσει η κυβέρνηση, εκλογές θα έχουμε τον Μάιο ή τον Οκτώβριο του 2019, 
τόνισε στην ομιλία  του στο Εθνικό Συμβούλιο των ΑΝΕΛ  στη Θεσσαλονίκη

Η 
συνεργασία μας και η παραμο-
νή μας στην κυβέρνηση θα είναι 
μέχρις ότου ερθει ο κόμπος στο 
χτένι. Μέχρι να έρθει στη Βου-

λή η Συμφωνία των Πρεσπών. Οταν έρθει 
στη Βουλή η Συμφωνία θα αποχωρήσου-
με» ανέφερε ο Πάνος Καμμένος στην ει-
σηγητική ομιλία του, στο Εθνικό Συμβού-
λιο των ΑΝΕΛ στη Θεσσαλονίκη.
«Μην περιμένετε να πέσει η κυβέρνηση. 
Εμείς, αυτά που συμφωνήσαμε με τους 
εταίρους μας στην κυβέρνηση, ισχύουν», 
τόνισε ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ. Ο κ. Καμ-
μένος ανέφερε ότι οι εκλογές θα γίνουν 
είτε τον Οκτώβριο στο τέλος της τετραε-
τίας, είτε τον Μάιο και υπογράμμισε ότι 
μέχρι τον Μάρτιο, ή όποτε και αν έρθει η 
Συμφωνία των Πρεσπών στην ελληνική 
Βουλή, αυτό δεν είναι θέμα συζήτησης με 
τον κυβερνητικό εταίρο.
«Και η συνεργασία μας με τον ΣΥΡΙΖΑ 
στην κυβέρνηση, η παραμονή μας στην 
κυβέρνηση, θα είναι μέχρι ωσότου έρθει 
ο κόμπος στο χτένι, δηλαδή, έρθει η συμ-
φωνία (των Πρεσπών) στη Βουλή. Τότε, 
έντιμα και καθαρά, όπως είχαμε δηλώσει, 
εμείς θα αποχωρήσουμε. Δεν υπάρχει πιο 
ξεκάθαρη θέση», είπε και πρόσθεσε ότι 
«η συμφωνία που έχουμε με τον πρωθυ-
πουργό ότι μέχρι τον Μάρτιο δεν συζη-
τούμε, ισχύει απόλυτα. Τελείωσε η συζή-
τηση, θα ξαναμιλήσουμε τον Μάρτιο, 
όποτε και εάν έρθει η συμφωνία».
Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ ανέφερε ότι η 
θέση τους για το ονοματολογικό της γει-
τονικής χώρας, αποτελεί καταστατική 
αρχή για τους ΑΝΕΛ. «Δε μπορούμε να 
δεχτούμε καμία σύνθετη ονομασία για 
το κράτος των Σκοπίων, που να περιέχει 
τον όρο Μακεδονία. Δεν το κρύψαμε, δεν 
υποχωρήσαμε και δε θα υποχωρήσουμε» 
είπε ο κ. Καμμένος και πρόσθεσε: «Και 
βεβαίως, δε μας ζήτησε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ 
να υπαναχωρήσουμε από τη θέση μας». 
«Έχουμε μπροστά μας την περίφημη Συμ-
φωνία των Πρεσπών, για την οποία από 
την πρώτη στιγμή δηλώσαμε, ότι δεν θα 
τη στηρίξουμε, δεν συμφωνούμε» συνέ-
χισε ο κ. Καμμένος.
«Το 2019 θα είναι έτος εκλογών», σημεί-
ωσε και πρόσθεσε ότι «οι εκλογές θα 
γίνουν είτε τον Οκτώβριο με το πέρας της 

τετραετίας, είτε θα γίνουν τον Μάιο. Η 
συνεργασία μας με τον ΣΥΡΙΖΑ, η συνερ-
γασία η δική μου με τον Αλέξη τον Τσί-
πρα, ήταν, είναι και θα είναι μια έντιμη 
και ανοιχτή συνεργασία. Μια δημόσια 
συνεργασία». «Δεν συνεργαστήκαμε με 
το ΣΥΡΙΖΑ και δεν συνεργάστηκα με τον 
Αλέξη, για να καλύψουμε τις κομπίνες 
του παρελθόντος, όπως έκανε η ΝΔ με το 
ΠΑΣΟΚ. Δεν συνεργάστηκα με τον Αλέξη, 
όπως έκανε ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο 
για να πάψουν οι διώξεις που είχε ο ένας, 
ή ο άλλος» είπε ο κ. Καμμένος και συνέ-
χισε: «Συνεργαστήκαμε, έχοντας τις ιδε-
ολογικές μας διαφορές, για να σώσουμε 
την πατρίδα μας και κάναμε πράξη όλοι 
μαζί την εθνική συμφιλίωση. Ό,τι είχαμε 

να πούμε και ότι έχουμε να πούμε το λέμε 
δημόσια. Ανοιχτά, έντιμα και καθαρά. Και 
εκεί που συμφωνούμε και εκεί που δια-
φωνούμε».
«Ποτέ δεν είχαμε καμία συνεργασία με 
αυτούς που θέλουν να κλέψουν την ιστο-
ρία μας. Δεν μπορεί να μην μιλήσουμε 
δημόσια για τις διαδικασίες που γίνονται 
στα Σκόπια αυτή τη στιγμή για να περά-
σει η συμφωνία. Πολλοί «καμμενολόγοι» 
μιλούν για τα tweet μου. Εδώ είναι Βαλ-
κάνια να το συνειδητοποιήσουν όλοι, δεν 
είναι απλή υπόθεση. Από εδώ ξεκίνησε ο 
Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος και άναψαν πολ-
λές φωτιές», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. 
Πάνος Καμμένος, προσθέτοντας: «Θα τα 
ξαναπούμε τον Μάρτιο όποτε και αν έρθει 
η Συμφωνία. Η συμφωνία έχει ακόμα 
δρόμο μπροστά».
«Εμείς θέλουμε την ειρήνη και τη συνερ-
γασία στα Βαλκάνια» είπε ο κ. Καμμέ-
νος και πρόσθεσε: «Μακάρι να γίνουν 
αύριο και Ευρωπαίοι, πρώτα να γίνουν 
βέβαια στις συνήθειες και τις αξίες και τις 
δημοκρατικές διαδικασίες και γιατί όχι 

να γίνουν και πολίτες της Ευρώπης. Αλλά 
αυτό δεn σημαίνει ότι εμείς θα παραδώ-
σουμε αμαχητί τον όρο της Μακεδονίας, 
που για μας αποτελεί αξία μη διαπραγμα-
τεύσιμη». Αναφέρθηκε, επίσης, σε «μακε-
δονομάχους» που, όπως είπε, εμφανίστη-
καν τελευταία, διερωτώμενος, πως γίνεται 
αυτοί να μιλούν με τη ΝΔ και να «διαπραγ-
ματεύονται θέσεις στα ψηφοδέλτια» και 
πρόσθεσε: «Καλό ταξίδι τους λέμε. Και 
εκείνους, οι οποίοι παρασύρθηκαν τους 
λέμε, παιδιά, ελάτε πάλι μαζί μας, σας 
περιμένουμε».
Αναφερόμενος σε στελέχη του κόμμα-
τός του που διαφοροποιούνται από την 
γραμμή των ΑΝΕΛ για τη Μακεδονία, ο 
κ. Καμμένος έκανε λόγο για «μακεδο-
νοκλάστες», που ο ίδιος έκανε «τζάμπα 
μάγκες» στο παρελθόν. Οι «μακεδονο-
κλάστες» αυτοί «μας προέκυψαν», όπως 
είπε, «αφού τους διορίσαμε χωρίς να είναι 
καν βουλευτές, μέχρι και σε υπουργικούς 
θώκους, και μας κάνουν κριτική» και πρό-
σθεσε: «σας ζητάω συγνώμη, που τους 
έβαλα σε θέσεις- κλειδιά, εγώ φταίω, ανα-
λαμβάνω την ευθύνη και σας υπόσχομαι 
ότι αυτοί οι τύποι δεν έχουν κανένα λόγο 
πια στους ΑΝΕΛ» είπε χαρακτηριστικά ο 
κ. Καμμένος.
Αυτοί έχουν πια τελειώσει, υπογράμμισε 
ο αρχηγός των ΑΝΕΛ «Καλό τους ταξίδι». 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις η αποστροφη 
του κ. Καμμένου αφορά τον Τέρενς Κουίκ 
και την Ελενα Κουντουρά οι οποίοι έχουν 
ταχθεί υπέρ της συμφωνίας των Πρε-
σπών. 
Ο κ. Καμμένος υποστήριξε ότι η αντιπολί-
τευση «αντί να συμμεριστεί την επιτυχία», 
δεν σταματά τη «λάσπη και τη συκοφά-
ντηση», με στόχο να επανέλθει στην εξου-
σία «για να συνεχίσει τη διαφθορά και την 
καταλήστευση του ελληνικού λαού» και 
έκανε λόγο για «μαύρο σύστημα διαπλο-
κής και διαφθοράς». Ο Πάνος Καμμένος 
σημείωσε ότι οι ΑΝΕΛ «άντεξαν», παρά 
τις «πιέσεις» που δέχθηκαν να ρίξουν την 
κυβέρνηση τον Ιούνιο και σε ότι αφορά τη 
σχέση των ΑΝΕΛ με άλλες δυνάμεις είπε: 
«Με αυτή τη ΝΔ, με τη ΝΔ του Γεωργιάδη, 
του Βορίδη, του Πλεύρη και του Μητσο-
τάκη, ποτέ δεν θα έχουμε καμία συνερ-
γασία…»

Καμμένος από Θεσσαλονίκη: Θα μείνουμε στην 
κυβέρνηση μέχρι να έρθει η Συμφωνία στη Βουλή

Χειροπέδες για τον 
Παπαντωνίου και τη 
σύζυγό του

Τη γραμμή της απόλυτης άρνησης του 
βαρύτατου κατηγορητηρίου ακολούθησαν 
κατά τις πολύωρες απολογίες τους ο πρώην 
υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός 
του Σταυρούλα Κουράκου που βρέθηκαν 
αντιμέτωποι με την κατηγορία για ξέπλυμα 
μαύρου χρήματος

Ο
ι απολογίες τους που ξεπέρασαν, σε καθαρό 
χρόνο, το εικοσιτετράωρο, διήρκησαν δύο η-
μέρες, Δευτέρα και Τρίτη ενώπιον των ειδικών 
ανακριτών Διαφθοράς Ηλιάνας Ζαμανίκα και 

του επίκουρου ανακριτή Γεωργίου Ευαγγέλου
Οι απολογίες τους που ξεπέρασαν, σε καθαρό χρόνο, 
το εικοσιτετράωρο, διήρκησαν δύο ημέρες, Δευτέρα 
και Τρίτη ενώπιον των ειδικών ανακριτών Διαφθοράς 
Ηλιάνας Ζαμανίκα και του επίκουρου ανακριτή Γεωρ-
γίου Ευαγγέλου, όπου ο πρώην υπουργός προσπάθησε 
να απαντήσει σε βροχή ερωτήσεων, αλλά και να αποδο-
μήσει το βαρύτατο κατηγορητήριο, το οποίο αριθμεί τις 
650 σελίδες.
Ο πρώην υπουργός αρνήθηκε ότι η σύμβαση για την 
αναβάθμιση των έξι φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού, 
που υπεγράφη επί των ημερών του στο Εθνικής Άμυνας, 
ζημίωσε το Δημόσιο και υποστήριξε ότι αν η σύμβαση 
αυτή είχε ακυρωθεί, τότε θα είχε πληγεί το δημόσιο συμ-
φέρον.
Τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, που φέρεται συνδι-
καιούχος σε λογαριασμούς του, αρνήθηκαν την αποδοχή 
παράνομων πληρωμών, τις οποίες το κατηγορητήριο 
συνδέει με τη υπογραφή της σύμβασης για τις φρεγάτες.
Η απολογία του πρώην υπουργού ολοκληρώθηκε 
σήμερα Τρίτη το μεσημέρι μετά από 18 ώρες και αργά το 
απόγευμα μετά από πέντε ώρες ολοκλήρωσε την απολο-
γία της και η Σταυρούλα Κουράκου.
Τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, που φέρεται συνδι-
καιούχος σε λογαριασμούς του, αρνήθηκαν την αποδοχή 
παράνομων πληρωμών, τις οποίες το κατηγορητήριο 
συνδέει με τη υπογραφή της σύμβασης για τις φρεγάτες
Ο Γιάννος Παπαντωνίου, σύμφωνα με πληροφορίες, 
υποστήριξε ότι μετά από «πολύχρονες έρευνες για την 
οικονομική του κατάσταση δεν προέκυψε τραπεζική 
κίνηση, έμβασμα ή μαρτυρία που να συνηγορούν, ότι 
διέπραξε ποινικό αδίκημα», ενώ αρνητική υπήρξε και η 
Σταυρούλα Κουράκου για την κατηγορία ότι ο σύζυγός 
της ήταν αποδέκτης παράνομων πληρωμών.
Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών η ειδική ανακρί-
τρια Ηλιάνα Ζαμανίκα, ο επίκουρος ανακριτής Γεώργιος 
Ευαγγέλου και η αρμόδια εισαγγελέας αξιολόγησαν  το 
σύνολο της δικογραφίας και των απολογιών και αποφάν-
θηκαν ότι κρίνονται προσωρινά κρατούμενοι και οι δύο.
Η προσπάθεια και των δύο να πείσουν πως δεν έχουν 
καμία σχέση με ύποπτες διαδρομές χρηματικών ποσών 
μέσα από τραπεζικούς λογαριασμούς δεν απέδωσε 
καθώς τα στοιχεία που είχαν στα χέρια τους οι ανακρι-
τές διαφθοράς κρίθηκαν επαρκή για να τους οδηγήσουν 
στη φυλακή.

επικαιρότητα
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«Αναφέρθηκα στον Σόρος 
σε σχέση με συνεργασία του 
ΥΠΕΞ με εταιρεία εκδόσεως 
βίζα, που δεν έχει να κάνει 
σχέση με την κυβέρνηση» 
ανέφερε σε δήλωσή του στο 
Star ο υπουργός Εθνικής 
Άμυνας 

Σ
υνέχεια στην κόντρα του με 
τον τέως υπουργό Εξωτερι-
κών, Νίκο Κοτζιά, δίνει ο υ-
πουργός Εθνικής Άμυνας, 

Πάνος Καμμένος.
Σε νέα δήλωσή του, μιλώντας στο 
Star, και ενώ είχε προηγηθεί ένα 
οργισμένο tweet, αποκάλυψε ότι, 
κατά τη διάρκεια του υπουργικού 
συμβουλίου, αναφέρθηκε στον 
Σόρος σε σχέση με συνεργασία του 
υπουργείου Εξωτερικών με εται-
ρεία εκδόσεων βίζα, που δεν είχε 
καμία σχέση με την κυβέρνηση.
Στη δήλωσή του, ο κ. Καμμένος 
υπογραμμίζει πως «στήνονται ολό-
κληρα σενάρια γύρω από πράγματα 
που δήθεν ειπώθηκαν από μένα. Να 
ξεκαθαρίσω ότι ποτέ δεν ειπώθηκε 
ότι πενήντα εκατομμύρια δόθηκαν 
στην κυβέρνηση από τον Σόρος. 
Αναφέρθηκα στον Σόρος σε σχέση 
με συνεργασία του ΥΠΕΞ με εται-
ρεία εκδόσεως βίζα, που δεν έχει να 
κάνει σχέση με την κυβέρνηση. Όλα 

αυτά είναι προφάσεις εν αμαρτίαις 
που χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση, 
προκειμένου να κρύψει την εξέ-
λιξη της προφυλάκισης του Γιάννου 
Παπαντωνίου, όπου τα ορφανά του 
Σημίτη και οι συνέταιροί τους στη 
ΝΔ βλέπουν ότι αρχίζει να καταρ-
ρέει ο μύθος που προσπάθησαν να 
χτίσουν«.
Αναφερόμενος στον Νίκο Κοτζιά, 
είπε ότι δεν θα ασχοληθεί πλέον 
μαζί του, προσθέτοντας με νόημα: 
«Το πολύ της θλίψεως…».
Την ίδια ώρα, πηγές από το στενό 
περιβάλλον του Νίκου Κοτζιά, 
μιλώντας στον ΑΝΤ1, απάντησαν με 
νόημα στον Πάνο Καμμένο, σημει-
ώνοντας ότι «αν κάποιοι μετά τη 
σιωπή στις ύβρεις θέλουν να σβή-
σουν τμήματα από τα πρακτικά του 
υπουργικού συμβουλίου, είναι κάτι 
που δεν μπορεί να φανταστεί ο 
νους μας και το αποκλείουμε».
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΝΔ 
εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητή-
σει τα πρακτικά της συνεδρία-
σης του υπουργικού συμβουλίου, 
προκειμένου να διαπιστωθεί το 
περιεχόμενο των όσων δήλωσε 
εκεί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας 
και καταγγέλλει επισήμως ο τέως 
υπουργός Εξωτερικών.
Όπως σημειώνουν στελέχη της 
αντιπολίτευσης, πρόκειται για ένα 
μείζον θέμα, το οποίο δεν μπορεί 

να καλυφθεί από την κυβερνητική 
«ομερτά».

Τζανακόπουλος: Ποτέ δεν 
κατηγόρησε ο Καμμένος 
την κυβέρνηση ή υπουργό 
για χρηματισμό
Η κυβέρνηση εάν το επιθυμεί μπο-
ρεί να προχωρήσει στη δημοσιο-
ποίηση των πρακτικών του πρό-
σφατου υπουργικού συμβουλίου, 
τα οποία, όμως, εκ του νόμου είναι 
απόρρητα, τόνισε ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος, Δ. Τζανακόπουλος, 
μιλώντας στην εκπομπή Focus της 
ΕΡΤ.

Ο κ. Τζανακόπουλος εξαπέλυσε 
σφοδρή επίθεση ενάντια τόσο 
στη Νέα Δημοκρατία όσο και στο 
ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι δικά 
τους στελέχη όχι μόνο έχουν κατη-
γορηθεί για διασπάθιση δημοσίου 
πρόγραμμα και έχουν καταδικαστεί.
«Καλό θα ήταν η Νέα Δημοκρατία 
και το ΠΑΣΟΚ να μην κουνάνε σε 
εμάς το δάχτυλο», δήλωσε ο κ. Τζα-
νακόπουλος.
Παράλληλα κατηγόρησε, αν και δεν 
ανέφερε ονόματα, στελέχη της ΝΔ 
για διαρροή πληροφοριών από τη 
σύσκεψη των προέδρων στη Βουλή, 
υποστηρίζοντας ότι «κάποιος από 

τη ΝΔ διέρρευσε στον Τύπο σημει-
ώσεις από μυστικές συζητήσεις 
στη διάσκεψη των προέδρων για 
να τροφοδοτήσει συζήτηση που 
τελικά βλάπτει τα εθνικά συμφέρο-
ντα».
Αναφερόμενος στις δηλώσεις του 
υπουργού Άμυνας, Π. Καμμένου, 
για το θέμα χρηματοδότησης της 
κυβέρνησης από τον Τζορτζ Σόρος, 
υποστήριξε ότι «ο κ. Καμμένος 
ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρχε καμία 
αναφορά ότι κάποιος υπουργός ή 
υφυπουργός χρηματοδοτείται από 
τον Σόρος. Θεωρώ ότι το θέμα αυτό 
έχει λήξει.

«Μακελειό» Καμμένου - Κοτζιά για Σόρος και πρακτικά του 
υπουργικού

επικαιρότητα
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Μοιραία αποδεικνύεται για τον 
πρώην «Τσάρο» της πολιτικής ζωής 
της χώρας, Γιάννο Παπαντωνίου 
η δεύτερή σύζυγός του, Ρούλα 
Κουράκου, το όνομα της οποίας 
βρέθηκε στη λίστα Λαγκάρντ 
και στάθηκε η αφορμή για να 
ξετυλιχθεί ο μίτος της πορεία του 
μαύρου χρήματος που βρέθηκε 
σε τραπεζικούς λογαριασμούς του 
πρώην υπουργού. 

Τ
ην Τρίτη το βράδυ ο εισαγγελέας δι-
έταξε να τους περάσουν χειροπέδες 
και σήμερα οδηγούνται στις γυναι-
κείες φυλακές Κορυδαλλού, ο πρώ-

ην υπουργός στην πτέρυγα της 17Ν και η 
σύζυγός του στο τμήμα γυναικών. 
Στα μέσα της δεκαετίας του ’90, η πρώτη 
σύζυγος του Γιάννου Παπαντωνίου, Λία 
Καρτάλη, ζήτησε  την πρόσληψη της Σταυ-
ρούλας Κουράκου ως ιδιαι-
τέρα του στο πολιτικό του 
γραφείο. Δημοσίευμα του 
περιοδικού Full Life του 
2013 αναφέρει μάλιστα ότι 
η Σταυρούλα ήταν κόρη της 
οικιακής βοηθού της οικο-
γένειας Καρτάλη.
Το 1994 οι διάδρομοι του 
υπουργείου Οικονομικών 
βουίζουν για το νέο καυτό ειδύλλιο που έχει 
φουντώσει πίσω από τις κλειστές πόρτες 
του γραφείου του υπουργού Γιάννου Παπα-
ντωνίου με τη γραμματέα του. 
Η σχέση αυτή γρήγορα αποδεικνύεται ότι 
δεν είναι εφήμερη. Ο Γιάννος Παπαντωνίου 
υποβάλει αίτηση διαζυγίου για να λύσει τον 
γάμο του με τη Λία Καρτάλη, στην οποία 
οφείλει και την ανέλιξή του στην πολιτική. 
Το διαζύγιό τους είναι αρκετά έντονο, με 
κατηγορίες και προσβολές να εκτοξεύονται 
εκατέρωθεν. 
Η τότε σύζυγός του τον κατηγορούσε ότι 
εγκατέλειψε την οικογενειακή εστία και 
μάλιστα πήρε χρήματα από τον κοινό τους 
λογαριασμό, τα οποία όμως προήλθαν από 
την πώληση μέρους της πατρικής της περι-
ουσίας. Ο υπουργός πάλι κατηγόρησε την 
τότε σύζυγό του για αλαζονική και υποτιμη-
τική συμπεριφορά εις βάρος του που έκανε 
ανυπόφορη τη συμβίωση μαζί της. 
Το διαζύγιο μετά από πολλές εντάσεις 

βγήκε, αλλά πριν η απόφαση καταστεί αμε-
τάκλητη, η Λία Καρτάλη απεβίωσε κι έτσι ο 
γάμος τους ουσιαστικά δε λύθηκε ποτέ. 
Η «Ρούλα» Κουράκου από την άλλη, όπως 
τη φώναζε χαϊδευτικά ο Γιάννος Παπαντω-
νίου κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον 
τότε σύζυγό της, Θεόδωρο Ουσταμπασίδη, 
με τον οποίο είχε αποκτήσει δύο παιδιά. 
Και αυτό το διαζύγιο ήταν αρκετά επώδυνο 
με τον τότε σύζυγό της να βάζει ως όρο για 
να την αφήσει… «ελεύθερη» την επιμέλεια 
των παιδιών τους, κάτι στο οποίο συμφώ-
νησε με βαριά καρδιά. Η αίτηση διαζυγίου 
κατατέθηκε από τη Σταυρούλα Κουράκου το 
1995 και ο γάμος τους λύθηκε έναν χρόνο 
αργότερα.
Παντρεύτηκαν με τον Γιάννο Παπαντωνίου 
μετά από τον θάνατο της πρώτης συζύγου 
του πρώην υπουργού και από τον γάμο 
αυτό απέκτησαν έναν γιο, τον 19χρονο 
σήμερα Ιάσονα.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Real News του 

2013, συνάδελφοι της Ρού-
λας Κουράκου, είπαν πως 
αμέσως μόλις ξεκίνησε η 
σχέση της με τον Γιάννο 
Παπαντωνίου την επηρέ-
ασε η αλαζονεία της εξου-
σίας, τα γούστα της... ακρί-
βυναν και οι απαιτήσεις της 
αυξήθηκαν. 
Στις κοσμικές της εμφανί-

σεις, ως κυρία υπουργού πια, προσέλκυε τα 
φλας των φωτογράφων, επιλέγοντας σικάτα 
και αρκετά ακριβά σύνολα, τα οποία συνό-
δευε με εντυπωσιακά κοσμήματα, διακο-
σμημένα με πολύτιμους λίθους. 
Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, μετά από το 
σκάνδαλο στο οποίο βρέθηκαν μπλεγμένοι, 
ο Γιάννος Παπαντωνίου και η Ρούλα Κουρά-
κου αποφάσισαν να μετακομίσουν μόνιμα 
στην Ελβετία, διατηρώντας έτσι χαμηλούς 
τόνους, μακριά από τα φώτα της δημοσιό-
τητας. 
Οι εξελίξεις όμως ανέτρεψαν τα δεδομένα 
για το πρώην ισχυρό ζεύγος της πολιτικής 
ζωής της χώρας, που πλέον βρίσκεται προ-
φυλακισμένο για νομιμοποίηση εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες ύψους 
2,8 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων 
που φέρεται να έλαβε ο Γιάννος Παπαντω-
νίου ως «δώρο» κατά την ενάσκηση των 
καθηκόντων του ως υπουργός Άμυνας το 
2003.

Η πτώση ενός «τσάρου», ποια είναι η  
Ρούλα (Σταυρούλα)  Κουράκου που από 
γραμματέας έγινε κυρία υπουργού
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Κοτζιάς από το Ηράκλειο: Το δικό 
μου στόμα δεν κλείνει - Oύτε 
εκβιάζω, ούτε εκβιάζομαι

Τ
ην πρώτη του δημόσια παρέμβαση, 
μετά την παραίτησή του από το υ-
πουργείο Εξωτερικών πραγματοποί-
ησε αργά το απόγευμα στο Ηράκλειο 

Κρήτης, ο Νίκος Κοτζιάς.
Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό 
Επιμελητήριο Ηρακλείου Κρήτης.
Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών ξεκίνησε 
την ομιλία του κάνοντας έναν μίνι απολο-
γισμό της θητείας του. Είπε ότι η Δύση βρί-
σκεται σε τάση παρακμής και ότι με γορ-
γούς ρυθμούς αναπτύσσεται η Κίνα καθώς 
σήμερα έχει τα 2/5 της παγκόσμιας παρα-
γωγής.
«Σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων υπάρχει 
αναταραχή ανασφάλεια και αυτό συμβαίνει 
και στην περιοχή μας. Χρειάζεται μια ενερ-
γητική εξωτερική πολιτική. Στον κόσμο που 
αλλάζει ο μεγαλύτερος εχθρός είναι η αδρά-
νεια» είπε και πρόσθεσε: 
«Απαιτείται μια πολυδιάστατη εξωτερική 
πολιτική. Κυπριακό: Η επόμενη διαπραγμά-
τευση θα ξεκινήσει από καλύτερη θέση Έχει 
μπει το θέμα της ασφάλεια και των εγγυή-
σεων και πλέον η Κύπρος έχει αναβαθμίσει 
την θέση της».
«Στην ίδια κατεύθυνση δουλεύουμε και για 
την Αλβανία. Έχουμε κάνει μια συνεννό-
ηση πακέτο με την Αλβανία και κάναμε ήδη 
μετά από 77 χρόνια βρήκαμε τα λείψανα των 
ηρώων μας και τα ενταφιάσαμε».
Για πρώτη φορά προχωράμε στην επέκταση 
της αιγιαλίτιδας ζώνης. Μεγαλώνουμε την 
Ελλάδα γι’ αυτό σκούζουν. Προσθέτουμε 
μια έκταση σαν τη Θεσσαλία... Ασκούμε κλι-
μακωτά τα δικαιώματα μας».
Αναφερόμενος στο θέμα της ΠΓΔΜ διερω-
τήθηκε: «Θέλουμε διαμελισμό της γειτονι-
κής χώρας, όπως θέλουν κάποιοι - και θα 
μιλήσω όταν έρθει η ώρα - ή ειρηνική συμ-
βίωση και ανάπτυξη στα Βαλκάνια;».
Θέλουμε ο γείτονας μας να είναι υπό την 
επιρροή της Τουρκίας; Θέλουμε διαμελισμό 
της και να πάει η μισή στην Τουρκία και η 
άλλη μισή στην Αλβανία; Πρέπει να απομα-
κρύνουμε την τούρκικη δαγκάνα».
Ο Νίκος Κοτζιάς απέρριψε κατηγορηματικά 
τους ισχυρισμούς ότι η Αθήνα παραχωρεί 
την γλώσσα και την ταυτότητα στους Σκο-
πιανούς,  λέγοντας μάλιστα ότι ο πρώτος 
που έκανε λόγο για Μακεδονική γλώσσα 
ήταν ο Ευάγγελος Αβέρωφ και ότι ο πρώ-
τος που χρησιμοποίησε τον όρο Μακεδο-
νία για τους Σκοπιανούς ήταν ο Αντώνης 

Σαμαράς.
Είπε επίσης ότι πετύχαμε να αλλάξουν το 
όνομα τους από «Μακεδονία» σε «Βόρεια 
Μακεδονία» και κατεβάζουν όλα τα σύμ-
βολα του αλυτρωτισμού και τα βιβλία τους. 
«Δεν είναι όλη η Μακεδονία Ελληνική» είπε 
σε άλλο σημείο της ομιλίας του και διευκρί-
νισε: Δεν μπορούμε να αγνοούμε τις διε-
θνείς συνθήκες. «Με τη συνθήκη του 1913 
μοιράστηκε ουσιαστικά σε τέσσερα κομμά-
τια» είπε και τόνισε ότι απαιτείται η χώρα 
να επενδύσει στη γνώση και την Παιδεία».
Για τα ελληνοτουρκικά, ο Ν. Κοτζιάς προ-
ανήγγειλε ότι θα μιλήσει εκτενώς στην 
Κομοτηνή τις επόμενες ημέρες, αλλά έδωσε 
το περίγραμμα της τακτικής που άσκησε: 
«Προσπαθούμε να κρατάμε το θηρίο που 
λέγεται Τουρκία, ώστε να μην βγάλει τα 
εσωτερικά του επάνω μας, αλλά αυτό να μην 
εκλαμβάνεται ως ένδειξη αδυναμίας».
«Στις αρχές του επόμενου χρόνου σχεδιά-
ζαμε την αιγιαλίτιδα ζώνη για την Κρήτη. 
Είμαστε σε συνομιλίες με τους Αιγύπτιους 
για να οριοθετήσουμε την ΑΟΖ».
Για τη Συνταγματική Αλλαγή είπε ότι στο 
«Πράττω» είμαστε ενάντια στην ενίσχυση 
του ρόλου του Προέδρου. Η Ελλάδα έχει 
κακή πείρα από διαδικές εξουσίες σημεί-
ωσε. 
Το Πράττω θα απαιτήσει όπως υπάρχει 
μια υπηρεσιακή επιτροπή για το ΥΠΕΞ για 
τον έλεγχο των μυστικών κονδυλίων από 
την ίδια επιτροπή να περνάνε και τα άλλα 
υπουργεία» είπε για το επίμαχο θέμα των 
μυστικών κονδυλίων που οδήγησε στην 
παραίτηση του. 
«Εμείς στείλαμε 93 υποθέσεις στη Δικαιο-
σύνη. Κάποιοι πήγαν φυλακή. Όταν κάποιοι 
πουλάνε βίζες στην Κων/πολη είναι εγκλη-
ματίες» είπε και αναφερόμενος εμμέσως 
πλην σαφώς στον Πάνο Καμμένο πρόσθεσε:  
«Η Δημοκρατία υπονομεύεται όταν δεν 
παλεύεις ενάντια στην διαφθορά. Υπονο-
μεύεται όταν ανοίγεις το στόμα σου για να 
πουλήσεις ομορφιά και εξυπνάδα. Ο πατρι-
ωτισμός όμως απαιτεί υπευθυνότητα και 
σοβαρότητα και χρειάζεται ένα κίνημα ενά-
ντια στον εκφυλισμό και σε όσους απειλούν 
και εκβιάζουν.. 
Το δικό μου στόμα και το στόμα του 
«Πράττω» δεν κλείνει. Οι απειλές ζωής, οι 
σφαίρες και οι σακούλες με αίματα δεν είναι 
Δημοκρατία. Προσωπικά ούτε εκβιάζω 
ούτε εκβιάζομαι.»
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Ο
λοκληρώθηκε σήμερα στην Κοινοβου-
λευτική Επιτροπή Υγείας η κατ’ άρθρον 
συζήτηση των νομοσχεδίων, που αφο-
ρούν στην καλλιέργεια της φαρμακευτι-

κής κάνναβης.
Όπως και στις προηγούμενες συνεδρίες έτσι και 
σήμερα εκφράστηκαν σοβαρές επιφυλάξεις και 
αμφιβολίες από τα μέλη της Επιτροπής Υγείας ως 
προς το πόσο ασφαλείς θα είναι οι καλλιέργειες της 
ιατρικής κάνναβης.
Το θέμα θα ξανασυζητηθεί σε δύο εβδομάδες στην 
Επιτροπή Υγείας, προκειμένου να γίνουν τοποθε-
τήσεις και να οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής 
προς ψήφιση.
Σε δηλώσεις του, μετά τη συνεδρία, ο βουλευτής 
του ΑΚΕΛ Αδάμος Αδάμου, είπε πως μέχρι στιγμής 
δεν έχει γίνει κατορθωτό να διασκεδαστεί η ανη-
συχία των μελών τη Επιτροπής Υγείας σε σχέση με 
την ασφάλεια των καλλιεργειών ιατρικής κάνναβης, 
σημειώνοντας πως «αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, 
το οποίο θα σηκώσει τη μεγάλη συζήτηση, για το αν 
θα ψηφιστεί αυτή η νομοθεσία από την Ολομέλεια».
«Όπως και στις προηγούμενες συνεδρίες εκφρά-
στηκαν σήμερα σοβαρές επιφυλάξεις και αμφιβο-
λίες -όχι για την αξία της ιατρικής κάνναβης στις 
ασθένειες, για την οποία είμαστε όλοι σύμφω-
νοι ότι πρέπει να την εισαγάγουμε για τους ασθε-
νείς που τη χρειάζονται και για τις παθήσεις που 

καλύπτει- αλλά για την καλλιέργεια που αφορά 
την ασφάλεια της καλλιέργειας. Πόσο ασφαλής και 
εποπτευόμενες θα είναι οι καλλιέργειες», ανέφερε 
ο κ. Αδάμου.
Είπε πως η αστυνομία τους ανέφερε κατά τη συνε-
δρία ότι μπορεί να ασκεί μόνο εποπτικό ρόλο, για 
να συμπληρώσει ότι «τον ουσιαστικό ρόλο θα πρέ-
πει να τον έχουν οι ιδιωτικές εταιρείες, της φύλα-
ξης των δύο αδειών καλλιέργειας κάνναβης που θα 
δοθούν στην πατρίδα μας».
«Αυτή την ανησυχία», ανέφερε, «δεν κατάφεραν 
ακόμα να μας την διασκεδάσουν, με την έννοια ότι 
θα είναι τόσο απαγορευτικό και τόσο δύσκολο να 
γίνει οποιαδήποτε παράκαμψη παρανομίας της 
καλλιέργειας της κάνναβης».
Σημείωσε ακόμα πως «η μία άδεια -και όχι δύο- που 
δόθηκε στην Ιταλία εποπτεύεται και παρακολουθεί-
ται από το στρατό», προσθέτοντας πως «η αστυνο-
μία μας είπε σήμερα ότι δεν μπορεί να κάνει αυτό το 
πράγμα, γιατί είναι ιδιωτική επένδυση και άρα δεν 
μπορεί να αστυνομεύει ιδιωτικές επενδύσεις».
Συνέχισε λέγοντας ότι «εκείνο που μπορεί να κάνει 
η αστυνομία είναι να εποπτεύει την ασφάλεια της 
ιδιωτικής επένδυσης, που έχει γίνει για την κάν-
ναβη», σημειώνοντας πως «είναι θέματα τα οποία 
να είστε βέβαιοι ότι όταν αρθεί το θέμα στην Ολο-
μέλεια θα υπάρξει μια πολύ εκτεταμένη συζήτηση 
πριν να γίνει η ψήφιση τους».

Σε 14 ημέρες η τοποθέτηση για 
φαρμακευτική κάνναβη 

ΓΕ: Αντισυνταγματική η ανάθεση στον οίκο 
Freshfileds 

Α
ντισυνταγματικά ενήργησε ο Υπουργός Οικονο-
μικών και το Υπουργικό Συμβούλιο επιλέγοντας 
τον οίκο Freshfields, Bruckhaus Deringer για πα-
ροχή νομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της συ-

ναλλαγής για πώληση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπε-
ζας στην Ελληνική Τράπεζα, δήλωσε ο Γενικός Εισαγγελέας 
Κώστας Κληρίδης, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτρο-
πής Ελέγχου που εξέτασε το όλο ζήτημα παρουσία του Γε-
νικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας Οδυσσέα Μιχαηλίδη και 
του Υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη.
Από πλευράς του, ο Χάρης Γεωργιάδης απέρριψε τις κατη-
γορίες, λέγοντας ότι το Υπουργικό Συμβούλιο είχε την 
ευχέρεια της απευθείας ανάθεσης, ότι ακολούθησε όλες 
τις διαδικασίες βάσει του διατάγματος ανακεφαλαιοποί-
ησης του ΣΚΤ του 2013, που έδινε το δικαίωμα στο κρά-
τος ως μεγαλομέτοχος της ΣΚΤ να λάβει τη συγκεκριμένη 
απόφαση. Σημείωσε δε πως το Υπουργικό Συμβούλιο 
δεν έλαβε απόφαση για καταβολή δαπάνης, η οποία θα 
καταβαλλόταν από την ΣΚΤ, καθώς και ότι ο εν λόγος οίκος 

θεωρείται από καλύτερους στον κόσμο για την παροχή 
τέτοιων υπηρεσιών, όπως αναγνώρισε και ο Γενικός 
Εισαγγελέας.
Η Επιτροπή αναμένει και επισήμως τις τοποθετήσεις του 
Γενικού Εισαγγελέα επί του ζητήματος, αφού αυτός μελε-
τήσει την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και 
τα πρακτικά της σημερινής συνεδρίας αλλά και της συνε-
δρίας της 4ης Ιουλίου 2018. Ο Γενικός Ελεγκτής στην επι-
στολή του ζητά όπως διερευνηθεί το ενδεχόμενο ποινι-
κού αδικήματος ή το ενδεχόμενο αστικής ευθύνης από τον 
ΥΠΟΙΚ ή άλλο πρόσωπο.
Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος αυτός είχε ενεργήσει εκ μέρους 
της MIG και του Ανδρέα Βγενόπουλου ο οποίος κατέθεσε 
στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Παρισιού αγωγή 
κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας διεκδικώντας αποζημιώ-
σεις πέραν του €1 δισεκατομμυρίου, ενώ ο Γενικός Εισαγ-
γελέας σε επιστολή του προς τη βουλευτή Ειρήνη Χαραλα-
μπίδου είχε πει ότι η Νομική Υπηρεσία δεν αναθέτει υπη-
ρεσίες σε οίκους που ενήργησαν κατά της Δημοκρατίας.

ΚΕ: 31 Οκτωβρίου η 
συνάντηση Αναστασιάδη-
Λουτ 

Τ
ην Τετάρτη 31 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του 
Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη με την ειδική α-
πεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Τζέιν Χολ Λουτ, όπως επιβεβαίωσε 
σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου.

Σε δηλώσεις του στο Προεδρικό, ο κ. Προδόμου είπε ότι «προσβλέ-
πουμε σε αυτή τη συνάντηση του Προέδρου με κ. Λουτ, η οποία (συνά-
ντηση) περιγράφεται στην τελευταία έκθεση του ΓΓ στο πλαίσιο της προ-
σπάθειας για να εξευρεθούν τρόποι να ξεκινήσει ξανά η διαπραγμά-
τευση για μια οριστική λύση του Κυπριακού».
Ο Εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης περιμέ-
νει να συνεννοηθεί με την κ. Λουτ για το τι περισσότερο θα μπορεί να 
γίνει τώρα στη διαμεσολαβητική διπλωματία που αναλαμβάνει, ούτως 
ώστε, όπως είπε, «να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το ενδιαφέρον, 
την ετοιμότητα και τις καλές υπηρεσίες που θέτει ο ΓΓ στην υπηρεσία της 
Κύπρου, για μια συμφωνία για λύση του Κυπριακού».
Ο κ. Προδρόμου ανέφερε πως πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση ότι – 
όπως το αναφέρει και στην έκθεση του ο ΓΓ – διαθέτουμε και μπορούμε 
να βασιστούμε στο πλαίσιο Γκουτέρες, το οποίο δίνει μια αποφασιστική 
ώθηση στο να είναι η συμφωνία της λύσης συνολική, συμπεριλαμβάνο-
ντας τα πολύ νευραλγικά ζητήματα της ασφάλειας, της κατάργησης της 
κηδεμόνευσης του κυπριακού κράτους και των εγγυήσεων και βεβαίως 
της αποχώρησης ξένων στρατευμάτων.
Ο κ. Προδρόμου αναφέρθηκε στη συνέχεια και στη συνάντηση που θα 
έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αύριο το πρωί με τον Τουρκοκύπριο 
ηγέτη Μουσταφά Ακκιντζί, λέγοντας πως αυτή περιγράφεται ως μια προ-
καταρκτική συνάντηση εκτός του πλαισίου των διαπραγματεύσεων.
«Αλλά από την πλευρά του Προέδρου της Δημοκρατίας υπάρχει η προσ-
δοκία και η επιδίωξη να μπορέσει να βοηθήσει αυτή η συνάντηση – 
αφού γίνουν κάποιες συνεννοήσεις με τον κ. Ακκιντζί σε ένα ελεύθερο 
διάλογο – για την επανέναρξη της διαπραγμάτευσης που είναι ο ουσια-
στικός στόχος αυτή τη στιγμή», είπε.
Σε ερώτηση κατά πόσον μετά την αυριανή συνάντηση θα υπάρξει οποια-
δήποτε ανακοίνωση για το θέμα της διάνοιξης οδοφραγμάτων, ο κ. Προ-
δρόμου είπε ότι δεν μπορεί να προκαταλάβει αν θα ανακοινωθεί οτιδή-
ποτε αύριο μετά τη συνάντηση. Ωστόσο, πρόσθεσε, εκείνο που μπορεί 
να πει είναι ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη εδώ και αρκετές 
βδομάδες, συγκεκριμένα από τις αρχές Ιουλίου, για τη λειτουργία της 
διέλευσης στο οδόφραγμα Δερύνειας και ακολούθως αρχές Σεπτεμ-
βρίου για τη δεύτερη διέλευση.
Δυστυχώς, συνέχισε, «δεν ήταν όλα έτοιμα από την τουρκοκυπριακή 
πλευρά. Επομένως, και αυτή τη στιγμή, η δική μας πλευρά είναι έτοιμη 
ανά πάσα στιγμή, εφόσον όμως τηρηθούν οι προδιαγραφές που έχουν 
συμφωνηθεί».
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι επιδιώκεται η δυνατό-
τητα διέλευσης των πολιτών ώστε να μπορούν να κυκλοφορήσουν και 
να περάσουν από τη μια και την άλλη πλευρά της γραμμής αντιπαράταξης 
που διατηρείται εξαιτίας της κατοχής.
«Επομένως, είναι εκ των ων ουκ άνευ η διαδικασία της διέλευσης να μην 
επισφραγίζεται από στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Αυτό θα έπρεπε να 
ήταν αυτονόητο», είπε και κατέληξε λέγοντας πως η Κυβέρνηση βλέπει 
θετικά την προοπτική ότι εφόσον έχουν γίνει όλες οι προετοιμασίες θα 
μπορεί πολύ σύντομα να αποφασιστεί η λειτουργία της διέλευσης στα 
δύο οδοφράγματα.
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εδώ Κύπρος

Υπόμνημα προς την Υπουργό 
Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ενέκρινε η Παγκύπρια Συνδιά-
σκεψη της ΠΕΟ για την Ασφάλεια 
και Υγεία στην Εργασία, στο οποίο 
εκφράζεται ανησυχία για την 
αύξηση των εργατικών ατυχημά-
των στην Κύπρο τα τελευταία χρό-
νια και υποβάλλονται συγκεκριμέ-
νες εισηγήσεις.
«Η οικονομική κρίση και οι πολι-
τικές της απορρύθμισης της εργα-
σίας, επιδρούν αρνητικά στην υλο-
ποίηση από τους εργοδότες των 
υποχρεώσεων που έχουν έναντι 
των εργαζομένων σ’ ότι αφορά τη 
λήψη αποτελεσματικών μέτρων 
για την προστασία της υγείας και 
αρτιμέλειας των εργοδοτουμένων 
τους», αναφέρεται στο υπόμνημα 
που ενέκρινε η Συνδιάσκεψη στην 
οποία συμμετείχαν πέραν των 250 
μέλη επιτροπών ασφάλειας και 
συνδικαλιστικά στελέχη.
Στο υπόμνημά της η ΠΕΟ εκφρά-
ζει ανησυχία και για το γεγονός 
ότι «δεν εφαρμόζονται βασικές 
υποχρεώσεις που ο νόμος για 
την ασφάλεια και υγεία επιβάλλει 
όπως, η εκπόνηση σχεδίου εκτί-
μησης κινδύνου, η λήψη προστα-
τευτικών μέτρων, η παροχή κατάλ-
ληλων προστατευτικών μέσων, η 
δημιουργία και λειτουργία επιτρο-
πών Ασφάλειας και Υγείας στους 
χώρους εργασίας».
Διαπιστώνει και «προβλήματα 
στη δυνατότητα του Υπουργείου 
Εργασίας να ελέγξει αποτελεσμα-
τικά τους εργοδότες και να επιβά-
λει την εφαρμογή της νομοθεσίας» 
ενώ μέσα από τη συζήτηση που 
διεξήχθη στη συνδιάσκεψη προέ-
κυψε σειρά εισηγήσεων τις οποίες 
η ΠΕΟ υπέβαλε στην Υπουργό, 
Ζέτα Αιμιλιανίδου, αναμένοντας 
την άμεση προώθησή τους.
Μεταξύ άλλων, η ΠΕΟ, εισηγεί-
ται, «ψήφιση της νομοθεσίας που 
επιτρέπει την επιβολή διοικητικού 
προστίμου ως ένας επιπρόσθετος 
μηχανισμός για συμμόρφωση των 
εργοδοτών με τη νομοθεσία και 
αύξηση του αριθμού των επιθε-
ωρητών του Τμήματος Επιθεώρη-
σης Εργασίας ούτως ώστε οι εργο-
δότες να νιώθουν ότι ελέγχονται 
για τις ενέργειες τους».

Εισηγήσεις ΠΕΟ 
προς την Υπ. 
Εργασίας

Δημοκρατικός 
Συναγερμός και Κόμμα 
Κοινοτικής Δημοκρατίας 
επαναβεβαίωσαν τη 
θέση τους υπέρ μιας 
διζωνικής, δικοινοτικής 
ομοσπονδίας στην Κύπρο, 
με μια κυριαρχία, μια διεθνή 
προσωπικότητα και μια 
ιθαγένεια.

Α
ντιπροσωπείες των δυο 
κομμάτων, υπό τους η-
γέτες τους, Αβέρωφ Νε-
οφύτου και Τζεμάλ Οζ-

γιγίτ, συναντήθηκαν σήμερα στα 
γραφεία του Κόμματος Κοινοτικής 
Δημοκρατίας.
Σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση, 
ο κ. Νεοφύτου είπε πως είχαν 
την ευκαιρία να μοιραστούν το 
όραμα και τις σκέψεις τους για τον 
τόπο μας. “Χαίρομαι γιατί τόσο 
το Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρα-
τίας όσο και ο ΔΗΣΥ επαναβεβαι-
ώνουμε τη θέση μας στην επιδί-
ωξη μιας λειτουργικής λύσης του 
Κυπριακού στη βάση των ψηφι-
σμάτων του ΟΗΕ, των αποφάσεων 
του Συμβουλίου Ασφαλείας και 
των συμφωνιών κορυφής για μια 
διζωνική, δικοινοτική ομοσπον-
δία με μια κυριαρχία, μια διεθνή 
προσωπικότητα, μια ιθαγένεια”, 
σημείωσε.
Απαντώντας σε ερώτηση για το 
θέμα της χαλαρής ομοσπονδίας, ο 
κ. Νεοφύτου είπε πως δεν υπάρχει 
χαλαρή ομοσπονδία. Πρόσθεσε 
πως αυτό που αναζητείται είναι 
μια διζωνική, δικοινοτική ομο-
σπονδία, μια ενιαία ισχυρή οντό-
τητα με μια διεθνή προσωπικό-
τητα, μια ιθαγένεια για προστασία 
του δημογραφικού χαρακτήρα του 
νησιού, καθώς και μια κυριαρχία.
Αυτή είναι μια ισχυρή ομοσπον-
δία, σημείωσε, αναφέροντας πως 
το κατά πόσον θα συμφωνηθεί η 

εκχώρηση ορισμένων εξουσιών 
στις συνιστώσες πολιτείες είναι 
κάτι που το κόμμα ευνοεί, εφόσον 
αυτό δεν θα επηρεάσει το ενιαίο 
κράτος, τη μια διεθνή προσωπι-
κότητα, τη μια ιθαγένεια και τη μια 
κυριαρχία.
Από την πλευρά του, απαντώ-
ντας στην ίδια ερώτηση, ο κ. Οζγι-
γίτ ανέφερε πως το Ανακοινω-
θέν της 11ης Φεβρουαρίου 2014 
είναι ξεκάθαρο για μια διζωνική, 
δικοινοτική οντότητα στη βάση της 
πολιτικής ισότητας, με μια κυριαρ-
χία, μια διεθνή προσωπικότητα, 
μια ιθαγένεια.
Κάποιοι μπορεί να την αποκαλούν 
χαλαρή, κάποιοι ισχυρή, σημεί-
ωσε, επισημαίνοντας πως αυτό 
δεν παίζει ρόλο, και πως το σημα-
ντικό είναι να υπάρξει συμφωνία 
επί του περιεχομένου.
Εξάλλου, στις δηλώσεις του ο κ. 
Οζγιγίτ χαρακτήρισε τη συνάντηση 
πολύ σημαντική λόγω του σημείου 
στο οποίο έχει φθάσει το Κυπρι-
ακό.
Σημείωσε πως τους τελευταίους 
15 μήνες δεν έγιναν συναντήσεις 
για το Κυπριακό και 
στη συνέχεια ήλθε 
η απεσταλμένη του 
ΓΓ Τζέιν Χολ Λουτ, 
είχε κάποιες επαφές 
και προετοίμασε 
μια ισορροπημένη 
έκθεση, όπως ανέ-
φερε.
Ο Τ/κ πολιτικός ανέφερε εξάλλου 
πως κανείς δεν μπορεί να αγνο-
ήσει το Πλαίσιο Γκουτέρες. Επε-
σήμανε πως το κόμμα του δεν 
θέλει να ακολουθηθεί κάποια 
άλλη οδός και υπογράμμισε πως 
το πλαίσιο στο Ανακοινωθέν της 
11ης Φεβρουαρίου 2014 προνοεί 
για μια διζωνική, δικοινοτική ομο-
σπονδία, στη βάση της πολιτικής 
ισότητας, με μια διεθνή προσωπι-
κότητα, μια κυριαρχία και μια ιθα-

γένεια.
Πρόσθεσε πως δεν είναι σωστό 
και ρεαλιστικό να αναζητούνται 
άλλες λύσεις.
Ο κ. Οζγιγίτ έκανε έκκληση όπως 
οι κύριοι Αναστασιάδης και Ακι-
ν τζί, με την υποστήριξη των 
Κυπρίων, κάνουν βήματα για επα-
νένωση της κοινής πατρίδας και 
για μια βιώσιμη λύση. Είπε ακόμη 
πως θέλουν μια διαδικασία με 
χρονοδιάγραμμα και προσανατο-
λισμένη στην επίτευξη αποτελέ-
σματος.
Σε σχέση με τους φυσικούς 
πόρους γύρω από το νησί, ευχή-
θηκε αυτοί να έχουν καταλυτικό 
ρόλο μέσω της από κοινού χρήσης 
τους.

Ερχιουρμάν: Δεν έχουμε 
πρόβλημα με τη χαλαρή ο-
μοσπονδία
Η τ/κ πλευρά δεν έχει πρόβλημα 
με μια δομή χαλαρής ομοσπονδίας 
και εάν έρθει μια τέτοια πρόταση 
δεν θα επιμηκύνει τις διαπραγμα-
τεύσεις, δήλωσε ο «πρωθυπουρ-
γός» Τουφάν Ερχιουρμάν προ-

σθέτοντας ότι θέση 
των «συγκυβερνώ-
ντων» κομμάτων, 
του Τ/κ ηγέτη και 
της Τουρκίας είναι 
αυτή που περιλή-
φθηκε και σ την 
έκθεση Γκουτέρες: 
Εάν ξεκινήσει μια 

νέα διαδικασία θα πρέπει να είναι 
επικεντρωμένη σε ένα αποτέλε-
σμα, καλά προετοιμασμένη και όχι 
ανοικτού τέλους.
«Εμείς ως τ/κ πλευρά δεν έχουμε 
πρόβλημα με τη δομή της χαλαρής 
ομοσπονδίας. Γι’ αυτό εάν έρθει 
μια τέτοια πρόταση, δε θα προκα-
λέσει επιμήκυνση της διαδικασίας 
των διαπραγματεύσεων. Γιατί το 
λέμε αυτό; Επειδή έχουμε ακόμα 
κάποιες υποψίες, ο κ. Αναστασιά-

δης το θέτει αυτό με ειλικρίνεια ως 
μια νέα θέση ή σκέφτεται πως να 
καταφέρει να αφεθεί αυτή η δου-
λειά στο χρόνο και να προστατεύ-
σει το (υφιστάμενο) καθεστώς;».
Ο κ. Ερχιουρμάν μιλούσε μετά από 
την εβδομαδιαία συνάντηση με 
τον Τ/κ ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί 
με τον οποίο συζήτησε, όπως είπε, 
τόσο για την αυριανή συνάντηση 
των δύο ηγετών όσο και για επι-
κείμενη συνάντηση με την προσω-
ρινή απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ, 
Τζέιν Χολ Λουτ.
«Άλλωστε η πλευρά που ήθελε 
ισχυρή κεντρική κυβέρνηση ήταν 
η ε/κ». Η τ /κ πλευρά ούτε πρό-
βλημα θα δημιουργήσει ούτε θα 
προκαλέσει μακρές συζητήσεις 
για την χαλαρή ομοσπονδία, πρό-
σθεσε ο κ. Ερχιουρμάν.
Η στάση της τ /κ πλευράς, συνέ-
χισε, είναι ξεκάθαρη αλλά δεν 
βλέπουν το ίδιο και από την ε/κ 
πλευρά. «Είτε η κεντρική κυβέρ-
νηση είτε των πολιτειών, είναι 
ισχυρή, πρέπει να ξέρουμε ότι εκ 
των ων ουκ άνευ είναι η πολιτική 
ισότητα».
Ο Τουφάν Ερχιουρμάν είπε ότι 
η αυριανή συνάντηση των δύο 
ηγετών είναι σημαντική από την 
άποψη ότι θα μπορέσουν να κατα-
νοήσουν τη στάση της ε/κ πλευράς 
και το θέμα αυτό – όπως είπε – θα 
ξεκαθαρίσει στην συνάντηση με 
την κ. Λουτ που πιθανόν να γίνει 
στις 31 Οκτωβρίου.
Στην αυριανή συνάντηση των ηγε-
τών, πρόσθεσε ο κ. Ερχιουρμάν, θα 
συζητηθεί και το άνοιγμα των οδο-
φραγμάτων Δερύνειας – Απλικίου.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον τ /κ 
Τύπο ο Μουσταφά Ακιντζί είχε 
χθες το απόγευμα συνάντηση με 
την ομάδα εργασίας για το Κυπρι-
ακό του ΡΤΚ που αποτελείται από 
τους: Ασίμ Ακάνσοϊ, Ντογούς Ντε-
ριά, Φικρί Τορός, Αρμαγάν Τζια-
ντάν και Σίλα Ουσάρ.

ΔΗΣΥ και ΚΚΔ υπέρ διζωνικής, δικοινοτικής 
ομοσπονδίας 
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Μ
ία ανατριχιαστική ιστορία α-
ποκαλύφθηκε πρόσφατα στη 
Φλόριντα των ΗΠΑ.
Μαθήτριες 12 μόλις ετών 

σχεδίαζαν να δολοφονήσουν συμμαθητές 
τους, και να πιουν το αίμα τους.
Πρόκειται για ανήλικες που φέρονται 
να είναι σατανίστριες και φοιτούσαν σε 
γυμνάσιο στο οποίο μάλιστα είχαν μετα-
φέρει και τα όργανα του φόνου.
Το σχέδιό τους ήταν να στήσουν ενέδρα 
θανάτου σε μικρότερους μαθητές, ενώ 
θα κρύβονταν στο μπάνιο του σχολείου 
τους. Όταν θα έμπαιναν τα θύματά τους 
θα έκοβαν τους λαιμούς τους, θα έκοβαν 
τις σορούς σε κομμάτια, θα τρώγανε τη 

σάρκα τους και θα έπιναν το αίμα τους, 
ανέφεραν οι αρχές. Στη συνέχεια, θα 
αυτοκτονούσαν.
«Το σχέδιο ήταν να σκοτώσουμε τουλάχι-
στον ένα μαθητή αλλά ελπίζαμε να σκοτώ-
σουμε από 15 έως 25 μαθητές» δήλωσε 
μάλιστα στην κατάθεσή της μια εκ των 
μαθητριών...
Απώτερος στόχος τους ήταν να καταστούν 
«οι χειρότερες αμαρτωλές, ώστε μετά 
την αυτοκτονία τους να κατέληγαν στην 
κόλαση μαζί με τον Σατανά»!
Σοκαρισμένα δήλωσαν μέλη του προ-
σωπικού του σχολείου, που εντόπισαν 
τις μαθήτριες στο μπάνιο μαζί με όλο τον 
οπλισμό τους.

διεθνή νέα

Δ
είγματα νερού από το πηγάδι 
του σαουδαραβικού προξενεί-
ου στην Κωνσταντινούπολη έ-
λαβε η τουρκική αστυνομία 

στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφο-
νία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασό-
γκι, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN 
Turk.
Οι τουρκικές αρχές τελικά έλαβαν την 
άδεια να επιθεωρήσουν το πηγάδι μετά 
την αρχική άρνηση της Σαουδικής Αρα-
βίας.
Την ίδια στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο ζητεί από τις αρχές της Σαουδι-
κής Αραβίας «να αποκαλύψουν πού βρί-
σκεται το πτώμα του δημοσιογράφου» 
και υπενθυμίζει ότι «η συστηματική πρα-
κτική των εξαφανίσεων και των εξωδι-
καστικών εκτελέσεων συνιστά έγκλημα 
κατά της ανθρωπότητας».
«Εάν η ευθύνη για την εξαφάνιση και την 
δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι επιρρι-
φθεί σε σαουδάραβες πράκτορες , τόσο 
τα πρόσωπα, όσο και οι κρατικοί θεσμοί 
οφείλουν να λογοδοτήσουν», προειδο-
ποιούν οι ευρωβουλευτές, που ζητούν 
την διεξαγωγή «ανεξάρτητης και αμερό-
ληπτης διεθνούς έρευνας».
«Ο απόλυτος έλεγχος που ο Μοχάμεντ 
μπιν Σαλμάν Αλ-Σαούντ ασκεί επί των 
υπηρεσιών ασφαλείας καθιστά απίθανη 
την υπόθεση ότι μία επιχείρηση διεξήχθη 
ερήμην του ή εκτός του ελέγχου του», 
αναφέρουν οι ευρωβουλευτές στο κεί-
μενο της απόφασης για την δολοφονία 
του σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζα-
μάλ Κασόγκι.
«Η δολοφονία του κ. Κασόγκι εντάσσεται 
σε ένα κύμα καταστολής μεγάλης κλίμα-
κας κατά των υπερασπιστών των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων , των δικηγόρων, των 
δημοσιογράφων, των συγγραφέων και 
των επιφανών μπλόγκερς», αναφέρεται 
στο κείμενο της ανακοίνωσης.
Η καταστολή αυτή «εντάθηκε από τότε 
που ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ 
μπιν Σαλμάν επιδιώκει να ενισχύσει τον 
έλεγχό του επί των εθνικών υπηρεσιών 
ασφαλείας», σύμφωνα με το κείμενο της 
ανακοίνωσης.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί από τις 

αρχές της Σαουδικής Αραβίας «να απο-
καλύψουν πού βρίσκεται το πτώμα του 
δημοσιογράφου» και υπενθυμίζει ότι «η 
συστηματική πρακτική των εξαφανίσεων 
και των εξωδικαστικών εκτελέσεων συνι-
στά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».
«Εάν η ευθύνη για την εξαφάνιση και την 
δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι επιρρι-
φθεί σε σαουδάραβες πράκτορες , τόσο 
τα πρόσωπα, όσο και οι κρατικοί θεσμοί 
οφείλουν να λογοδοτήσουν», προειδο-
ποιούν οι ευρωβουλευτές, που ζητούν 
την διεξαγωγή «ανεξάρτητης και αμερό-
ληπτης διεθνούς έρευνας». 

Η δολοφονία του Κασόγκι ήταν 
«προμελετημένη» λέει ο εισαγ-
γελέας
Η δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσι-
ογράφου Τζαμάλ Κασόγκι ήταν «προμε-
λέτημένη» ανέφερε ο εισαγγελέας της 
Σαουδικής Αραβίας, που έχει αναλά-
βει την υπόθεση, διευκρινίζοντας ότι οι 
έρευνες συνεχίζονται. 
Η πληροφορία των ανακριτικών αρχών 
προήλθε από κοινή ομάδα εργασίας 
μεταξύ Τουρκίας – Σαουδικής Αραβίας, 
σύμφωνα με το δίκτυο al-Ekhbariya, που 
αναφέρει ότι οι εισαγγελείς, στο πλαίσιο 
της συγκεκριμένης έρευνας, ανέκριναν 
υπόπτους.
Συνολικά 18 ύποπτοι, όλοι Σαουδάραβες, 
έχουν συλληφθεί στη Σαουδική Αραβία 
και πολλοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών 
πληροφοριών έχουν αποπεμφθεί.
Λίγο μετά την ανακοίνωση του εισαγγε-
λέα, σαουδαραβικά κρατικά ΜΜΕ ανέ-
φεραν πως ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχά-
μεντ μπιν Σαλμάν προήδρευσε σήμερα 
της πρώτης συνάντησης μιας επιτροπής 
που έχει επιφορτιστεί με την αναδιάρ-
θρωση των υπηρεσιών πληροφοριών.
Η τοποθέτησή πάντως του Γενικού Εισαγ-
γελέα έρχεται σε αντίθεση με την εκδοχή 
του καθεστώτος, που ανακοίνωσε ότι 
ο δημοσιογράφος σκοτώθηκε κατά τη 
διάρκεια συμπλοκής στο προξενείο της 
Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινού-
πολη, ενώ αρχικά, το Ριάντ αρνήθηκε ότι 
κατέχει την παραμικρή γνώση σχετικά με 
την εξαφάνιση του Κασόγκι.

Δολοφονία Κασόγκι: Στο 
«μικροσκόπιο» το νερό από το πηγάδι 
του σαουδαραβικού προξενείου
Η Σαουδική Αραβία έδωσε τελικά την άδεια στην τουρκική αστυνομία για την έρευνα παρά 
την αρχική άρνηση - Να αποκαλύψει πού  βρίσκεται το πτώμα του δημοσιογράφου  ζητά η 
ΕΕ από το Ριάντ

ΗΠΑ: Ανήλικες σατανίστριες 
σχεδίαζαν δολοφονίες για να πιούν… 
αίμα
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Πρόκειται για τη συμφωνία INF 
του 1987 που απαγορεύει ένα ευρύ 
φάσμα πυρηνικών όπλων - «Θα 
αναπτύξουμε τέτοια όπλα» είπε ο 
αμερικανός πρόεδρος - Ρωσία: Οι ΗΠΑ 
ονειρεύονται έναν μονοπολικό κόσμο

Ο
ι ΗΠΑ θα αποχωρήσουν μονομε-
ρώς από τη διμερή συνθήκη που 
είχε συναφθεί πριν από τριάντα και 
πλέον χρόνια και απαγόρευε ένα 

ευρύ φάσμα πυρηνικών όπλων και πυραύ-
λων, επιβεβαίωσε ο αμερικανός πρόεδρος 
Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογρά-
φους το Σάββατο.
Τη συμφωνία του 1987 για τα πυρηνικά 
όπλα μέσου βεληνεκούς 
(Intermediate-Range Nuclear 
Forces Treaty, INF) είχαν υπο-
γράψει ο τότε πρόεδρος των 
ΗΠΑ Ρόναλντ Ρίγκαν και ο 
ηγέτης της Σοβιετικής Ένω-
σης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ 
στην Ουάσινγκτον. Απαγό-
ρευε την παραγωγή και την 
ανάπτυξη πυραύλων ικανών 
να φέρουν συμβατικές ή πυρηνικές κεφαλές 
με δραστικό βεληνεκές από 500 ως 5.500 
χιλιόμετρα, καθώς και των εκτοξευτήρων 
τους.
Η Ουάσινγκτον και η Μόσχα αλληλοκατηγο-
ρούνται εδώ και χρόνια για παραβιάσεις της 
συνθήκης.
«Η Ρωσία δεν τήρησε τη συμφωνία. Θα 
βάλουμε λοιπόν τέλος στη συνθήκη και θα 
αποσυρθούμε» από αυτήν, δήλωσε ο Ρεπου-
μπλικάνος στη Νεβάδα, όπου συμμετείχε στην 
προεκλογική εκστρατεία ενός υποψηφίου του 
GOP για τη Γερουσία. Ερωτηθείς τι σημαίνει 
αυτό πρακτικά, απάντησε «θα αναπτύξουμε 
τέτοια όπλα».
«Την παραβιάζουν εδώ και πολλά χρόνια», 
επέμεινε ο Τραμπ αναφερόμενος στην INF και 
τους ηγέτες της Ρωσίας, της χώρας η οποία 
αντιμετωπίζεται ως η διάδοχη οντότητα της 
ΕΣΣΔ. «Δεν ξέρω γιατί ο (τέως πρόεδρος των 
ΗΠΑ, Μπαράκ) Ομπάμα δεν την είχε επαναδι-
απραγματευθεί ή δεν είχε αποχωρήσει από 
αυτήν», πρόσθεσε.
«Δεν θα τους αφήσουμε να παραβιάζουν τη 
συνθήκη και να κατασκευάζουν όπλα ενώ 
εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα. Εμείς παρα-
μείναμε δεσμευμένοι στη συμφωνία και την 
εφαρμόζαμε. Αλλά η Ρωσία δυστυχώς δεν την 
τήρησε», επανέλαβε ο μεγιστάνας.

Η αμερικανική κυβέρνηση καταγγέλλει ιδίως 
την παραγωγή και την ανάπτυξη από τη 
Μόσχα του συστήματος πυραύλων 9M729, 
το οποίο η Ουάσινγκτον πιστεύει ότι έχει δρα-
στικό βεληνεκές που υπερβαίνει τα 500 χλμ., 
άρα κατ’ αυτήν παραβιάζει την INF.
Η συμφωνία, που προέβλεπε την απαγό-
ρευση της χρήσης μιας σειράς πυραύλων, 
έβαλε τέλος στην κρίση που είχε προκαλέσει 
τη δεκαετία του 1980 η ανάπτυξη των σοβιετι-
κών SS-20 οι οποίοι στόχευαν τις ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες.
Ο Τραμπ έκανε αυτή την ανακοίνωση καθώς ο 
σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανι-
κής προεδρίας Τζον Μπόλτον βρισκόταν στη 
Μόσχα για να «συνεχίσει» τον αμφιλεγόμενο 
διάλογο που άρχισε τον Ιούλιο ο αμερικανός 

πρόεδρος με τον ρώσο ομό-
λογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.
Επρόκειτο να συναντηθεί με 
τον υπουργό Εξωτερικών της 
Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ και 
τον γραμματέα του ρωσικού 
Συμβουλίου Εθνικής Ασφα-
λείας Νικολάι Πάτρουσεφ.
Την Παρασκευή, η βρετανική 
εφημερίδα Guardian έγραψε 

ότι ήταν ο ίδιος ο Μπόλτον που ασκούσε πίεση 
στον αμερικανό πρόεδρο να αποσύρει τις ΗΠΑ 
από την INF. Είναι ο ίδιος που εμποδίζει κάθε 
διαπραγμάτευση της Νέας START για τους στρα-
τηγικούς πυραύλους, η ισχύς της οποίας εκπνέει 
το 2021 και η Μόσχα θέλει να παραταθεί.
Οι σχέσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και 
τη Μόσχα είναι εξαιρετικά τεταμένες, ειδικά 
εξαιτίας των κατηγοριών περί της φερόμενης 
ρωσικής ανάμιξης στις αμερικανικές εκλογές.
Η απόφαση των ΗΠΑ να αποσυρθούν από 
τη διμερή συνθήκη για τα πυρηνικά όπλα και 
τους πυραύλους μέσου βεληνεκούς, την INF, 
η οποία είχε συναφθεί με τη Σοβιετική Ένωση 
την περίοδο του ψυχρού πολέμου, έχει βασικό 
κίνητρο το «όνειρο» της Ουάσινγκτον να κυρι-
αρχήσει μόνη σε ολόκληρο τον κόσμο, έκρινε 
σήμερα σε καταγγελτικό τόνο πηγή προσκεί-
μενη στο υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.
«Το βασικό κίνητρο είναι το όνειρο ενός μονο-
πολικού κόσμου. Θα γίνει πραγματικότητα; 
Όχι», είπε η πηγή αυτή στο ρωσικό κρατικό 
πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, αναφερό-
μενη στην απόφαση που ανακοίνωσε ο αμερι-
κανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 
τη χώρα του από τη συνθήκη του 1987, που 
απαγόρευε την παραγωγή και την ανάπτυξη 
μεγάλου φάσματος πυραύλων μέσου βεληνε-
κούς και των εκτοξευτήρων τους.

διεθνή νέα

Ο Τραμπ αποσύρει τις ΗΠΑ από 
τη συμφωνία με τη Ρωσία για 
τα πυρηνικά 

Μ
ε τον χαρακτηριστικό τίτλο «Οι 
Βρυξέλλες δεν κάνουν σκόντο» 
της εφημερίδας Repubblica και 
«Σαλβίνι: Οι Βρυξέλλες επιτί-

θενται στον λαό» της Corriere della Sera, η 
Ρώμη από σήμερα βρίσκεται κάτω από την 
ασφυκτική πίεση της Κομισιόν για την αλλα-
γή του προϋπολογισμού που κατέθεσε στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πρόκειται για ένα πολιτικά αμείλικτο «μπρά-
ντεφερ» μεταξύ της ιταλικής κυβέρνησης και 
της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας με άδηλο 
ακόμα αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα, καταρρέ-
ουν και πάλι οι διεθνείς χρηματαγορές μετά 
τη δραματική πτώση των μετοχών στη Νέα 
Υόρκη. Την τάση αυτή ακολουθεί η αύξηση 
του κόστους δανεισμού σε όλη σχεδόν τη 
Δύση, με τα επιτόκια των κρατικών ομολό-
γων να καλπάζουν.
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε 
σήμερα από την Ιταλία να παρουσιάσει ένα 
αναθεωρημένο προσχέδιο προϋπολογι-
σμού για το 2019, καθώς όπως επισημαίνε-
ται σε ανακοίνωση «ο ιταλικός προϋπολο-
γισμός δεν συμμορφώνεται με τη δημοσιο-
νομική σύσταση που απηύθυνε στην Ιταλία 
το Συμβούλιο της ΕΕ, στις 13 Ιουλίου 2018». 
Συγκεκριμένα οι Ιταλοί παρουσιάζουν 2,4% 

αντί για 1,6% που ήταν σύμφωνο με τους 
ευρωπαϊκούς κανόνες.
Ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα Οικο-
νομίας, Πιέρ Μοσκοβισί, κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο 
Στρασβούργο, τόνισε ότι η Ιταλία δεν έχει 
απαντήσει σε τρία σοβαρά ζητήματα: Στο 
ύψος του διαρθρωτικού ελλείμματος, στη 
σημασία του χρέους και ττην προοπτική της 
ανάπτυξης.
Η Ιταλία έχει τρεις εβδομάδες από σήμερα 
για να στείλει στην Κομισιόν τον αναθεω-
ρημένο προϋπολογισμό για το 2019. Είναι 
η πρώτη φορά που η Επιτροπή ζητά από 
μία χώρα της Ευρωζώνης να αναθεωρή-
σει το προσχέδιο του προϋπολογισμού της. 
«Είναι η πρώτη φορά που η Κομισιόν παίρ-
νει τέτοια απόφαση από την εφαρμογή του 
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το 2011», δήλωσε 
ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντο-
μπρόφσκις.
Στην «σκληρή» επιστολή της Κομισιόν που 
ζητούσε εξηγήσεις, η Ιταλία απάντησε ότι 
γνωρίζει ότι... παραβιάζει τους κανόνες. 
Αξιωματούχοι της κυβέρνησης τόνισαν ότι 
«αποφασισαν να διογκώσουν τις δαπάνες 
αντί να τις μειώσουν, γιατί αυτή ήταν η συμ-
φωνία του κυβερνητικού συνασπισμού».

Τελεσίγραφο τριών εβδομάδων στην 
Ιταλία

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο πρώην 
γενικός διευθυντής του ΔΝΤ 
Ροντρίγκο Ράτο

Ο 
πρώην γενικός διευθυντής του 
Διεθνούς Νομισματικού Τα-
μείου και πρώην υπουργός 
Ροντρίγκο Ράτο ζήτησε σήμε-

ρα «συγγνώμη από την κοινωνία» στην 
Ισπανία, πριν περάσει την πύλη των φυ-
λακών ως σύμβολο διαφθοράς στη χώ-
ρα του.
«Ζητώ συγγνώμη από την κοινωνία και 
από τους ανθρώπους που μπορεί να 
αισθάνονται απογοητευμένοι ή ότι επη-
ρεάστηκαν», δήλωσε ο Ράτο, 69 ετών, 
μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες που 
τον περίμεναν κοντά στο σωφρονιστικό 
ίδρυμα.
«Παρουσιάστηκε (στη φυλακή) του Σότο 
ντελ Ρεάλ», κοντά στη Μαδρίτη, λίγο μετά 
τις 13.00 (τοπική ώρα, 14.00 ώρα Ελλά-
δας), επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτο-
ρείο, εκπρόσωπος της διοίκησης των 
φυλακών.

Πρώην κορυφαίο στέλεχος του Λαϊκού 
Κόμματος (δεξιά), ο Ράτο ήταν υπουργός 
Οικονομίας και αντιπρόεδρος της συντη-
ρητικής κυβέρνησης του Χοσέ Μαρία 
Αθνάρ από το 1996 έως το 2004 πριν 
γίνει διευθυντής του ΔΝΤ έως το 2007.
Ωστόσο είναι με την ιδιότητα του πρώην 
τραπεζίτη που μπαίνει φυλακή για να 
εκτίσει ποινή φυλάκισης τεσσεράμισι 
ετών για την υπεξαίρεση κεφαλαίων, 
στο πλαίσιο της υπόθεσης της τράπεζας 
Bankia.
Ο Ράτο καταδικάστηκε στις αρχές Οκτω-
βρίου διότι διατήρησε στην τράπεζα, της 
οποίας προήδρευε, ένα «μαύρο σύστημα 
τραπεζικών καρτών» με τις οποίες διά-
φορα στελέχη ρύθμιζαν προσωπικά 
έξοδα χωρίς να αιτιολογούν ή να δηλώ-
νουν τίποτα στην εφορία, ενώ η Ισπανία 
υπάχθηκε σε μια οδυνηρή θεραπεία λιτό-
τητας.
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Κεραυνοί της Ρωσίας κατά των 
ΗΠΑ για το «ναι» της Βουλής 
των Σκοπίων στη συνταγματική 
αναθεώρηση – Η ψηφοφορία 
διεξήχθη εν μέσω «εκβιασμών, 
απειλών και εξαγοράς ψήφων», 
παρουσία του Αμερικανού πρέσβη 
«που χωρίς αμφιβολία  κατηύθυνε 
τη διαδικασία»

Γ
ια «παραβίαση» κάθε κανόνα κα-
τήγγειλε το υπουργείο Εξωτερι-
κών της Ρωσίας τη διαδικασία της 
ψηφοφορίας στη Βουλή των Σκο-

πίων που ενέκρινε με ψήφους 80 έναντι 
120 τη συνταγματική αναθεώρηση στη 
βάση της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Το ρωσ ικό υπουργε ίο Εξωτ ερικών 
κατήγγειλε ότι η ψηφοφορία ενορχη-
στρώθηκε και χειραγωγήθηκε από τις 
ΗΠΑ.
Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση, το 
υπουργείο επισημαίνει ότι η ψηφοφο-
ρία που άναψε το «πράσινο φως» για 
την αλλαγή του συν ταγματ ικού ονό-
ματος έγινε εν μέσω μέσω εκβιασμών, 
απειλών και εξαγοράς ψήφων από μέλη 
της βουλής.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ρωσι-
κής πλευράς, «οι οκτώ ψήφοι που υπο-
λείπονταν από το κοινο-
βούλιο για να εξασφαλί-
σει την πλειοψηφία απο-
κτήθηκαν με εκβιασμό, 
απειλή και δωροδοκίες 
σ τ ους  βουλ ευ τ έ ς  τ η ς 
αν τ ιπολίτ ευσης». Κατά 
την ώρα της διαδικασίας, 
ο πρέσβης των ΗΠΑ στην 
πΓΔΜ ήταν εντός του κοι-
νοβουλίου, όπου και παρέμεινε μέχρι 
το τέλος της διαδικασίας. «Αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει αμφι-
βολία ότ ι κατεύθυνε τη διαδικασία», 
αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο.
«Θεωρούμε αυτό που συνέβη ως σαφή 
παραβίαση όλων των κανόνων — τόσο 
από πλευράς δικαίου όσο και από 
άποψη ηθικής»

«Η Ρωσία αναγνώρισε τη Δημο-
κρατία της Μακεδονίας πριν 26 
χρόνια»
Μάλισ τα, η Ρωσ ία ξεκαθάρισε ότ ι 

«αναγ νώρισε  τ η  Δημοκρα τ ία  τ ης 
Μακεδονίας υπό το συνταγματικό της 
όνομα πριν από 26 χρόν ια και δεν 
αλλάζει τη θέση της», θέλοντας να ακυ-
ρώσει την αλλαγή στη συνταγματική 
ονομασία.

Αιχμές για τους βουλευτές του 
VMRO-DPMNE που ψήφισαν 
«ναι»
Η Μόσχα περιγράφει μάλιστα τη δική 
της εκδοχή γ ια όλα όσα έγ ιναν την 
ημέρα της ψηφοφορίας που οδήγησε 
στην έγκριση της συνταγματικής ανα-
θεώρησης.
«Τρεις (βουλευτές) –εντελώς τυχαία- 
την ίδια ακριβώς ημέρα απελευθε-
ρώθηκαν από τον κατ’ οίκον περιο-
ρισμό, ενώ άλλοι δύο εις βάρος των 
οποίων εκκρεμούν εισαγγελικές υπο-
θέσεις τους υποσχέθηκαν ελευθερία, 
ενώ στους υπόλοιπους ως αντάλλαγμα 
για τη «σωστή ψήφο» τους έγιναν διε-
φθαρμένες οικονομικές προτάσεις», 
αναφέρει το υπουργείο.

«Τους κλείδωσαν στα γραφεία 
και τους αφαίρεσαν τα κινητά»
«Κλείδωσαν τους βουλευτές στα γρα-
φεία, τους αφαίρεσαν τα κινητά τηλέ-
φωνα, προφανώς σ το πνεύμα της 

ευρωπαϊκής δημοκρατι-
κής πρακτικής», αναφέ-
ρει με ειρωνικό τρόπο η 
Ρωσία.
«Θ ε ω ρ ο ύ μ ε  τ α  ό σ α 
συνέβησαν ως απροκά-
λυπτη καταπάτηση όλων 
των κανόνων και από 
την άποψη της νομο -
θεσίας και από ηθικής 

απόψεως. Παρόμοιοι βρώμικοι χει-
ρισμοί, δεν μπορούν να θεωρηθούν 
ως εκδήλωση της βούλησης των βου-
λευτών. Η άποψη των δύο τρίτων των 
«Μακεδόνων», που αρνήθηκαν να 
υποστηρίξουν τη Συμφωνία των Πρε-
σπών, σ το αποτυχημένο δημοψήφι-
σμα της 30η Σεπτεμβρίου, αγνοήθηκε 
ωμά», αναφέρει η ανακοίνωση, που 
καταλήγει: «Η επίλυση της διαμάχης 
μεταξύ Αθηνών και Σκοπίων πρέπει να 
βασίζεται στις αρχές του δικαίου, στην 
ευρεία υποστήριξη του λαού, και όχι να 
διασπά την κοινωνία».

Ρωσικό ΥΠΕΞ για Σκόπια: Οι ΗΠΑ 
χειραγώγησαν την ψηφοφορία 
για τη Συμφωνία των Πρεσπών

Η 
Τουρκία δε θα ανεχτεί οποιαδήπο-
τε τετελεσμένα γεγονότα από την 
ελληνική πλευρά στο Αιγαίο ή τη 
Μεσόγειο και δεν θα επιτρέψει ο-

ποιαδήποτε ελληνική παρέμβαση στις τουρ-
κικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο, δι-
αμήνυσε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, 
Χουλουσί Ακάρ.
Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, εξαπο-
λύει νέες απειλές κατά της Ελλάδας όχι μόνο 
για τα 12 μίλια χωρικών υδάτων, αλλά και για 
την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο.
Ο Ακάρ σε συνέντευξη που παραχώρησε 
στο πρακτορείο Anadolu, δήλωσε ότι κανένα 
σχέδιο δεν είναι εφικτό στην Ανατολική 
Μεσόγειο χωρίς την εμπλοκή της Τουρκίας 
και του ψευδοκράτους στη βόρεια Κύπρο.
Την ίδια ώρα για οπισθοχώρηση της Ελλά-
δας στο θέμα της επέκτασης των ελληνικών 
χωρικών υδάτων, μετά τις Τουρκικές απειλές, 
κάνει λόγο η εφημερίδα Hurriyet.
Το δημοσίευμα τονίζει ότι ο Έλληνας πρω-
θυπουργός ουσιαστικά προχώρησε σε δια-
κοπή αυτής της διαδικασίας που ανακοίνωσε 
ο πρώην υπουργός Εξωτερικών, παραπέ-
μποντας στη Βουλή.
«Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας διέκοψε 
τα προεδρικά διατάγματα σχετικά με το θέμα 
της αύξησης των χωρικών υδάτων και απο-
φάσισε να εκπονήσει σχέδιο νόμου αντί για 

διάταγμα, το οποίο θα συζητηθεί στο κοι-
νοβούλιο και θα διαβουλευθεί με τα πολι-
τικά κόμματα. Αυτή η απόφαση σημαίνει την 
αναστολή των 12 μιλίων σε αυτό το στάδιο», 
αναφέρει η Hurriyet.
Το δημοσίευμα αναφέρεται και στην απά-
ντηση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερι-
κού, που έκανε λόγο «κυριαρχικό και ανα-
φαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας για την επέ-
κταση των χωρικών της υδάτων. Αυτό το 
δικαίωμα δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης. 
Και συνέστησε στην Τουρκία να μην ερμη-
νεύει αυθαίρετα το διεθνές δίκαιο, ενώ οι 
απειλές της δεν συμβάλλουν στις σχέσεις 
καλής γειτονίας».
Nέα «φωτιά» στο Αιγαίο μετά τις δηλώ-
σεις του απελθόντος υπουργού Εξωτερικών 
Νίκου Κοτζιά για επέκταση των ελληνικών 
χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στην περιοχή 
του Ιονίου. H Άγκυρα, μάλιστα, χθες απά-
ντησε με διάβημα διαμαρτυρίας προς τον 
Έλληνα πρέσβη και το σκηνικό έντασης καλά 
κρατεί. Υπήρξαν, μάλιστα, και νέες εμπρη-
στικές δηλώσεις. Αυτή τη φορά σειρά είχε ο 
Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ 
δήλωσε ότι «στην Κύπρο, το Αιγαίο και την 
Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία δεν θα απο-
δεχθεί κανένα τετελεσμένο και δεν θα επι-
τρέψουμε να γίνει οποιοδήποτε βήμα χωρίς 
την Τουρκία».

Τουρκία: Νέες απειλές από τον 
υπ. Άμυνας

Στο σκαμνί ο Σαρκοζί 

Σ
το εδώλιο παραπέμπεται και επι-
σήμως, βάσει σχετικής δικαστικής 
απόφασης, ο πρώην ισχυρός άν-
δρας της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί.

Το Εφετείο του Παρισιού επιβεβαίωσε την 
παραπομπή σε δίκη του πρώην προέδρου 
της Δημοκρατίας Νικολά Σαρκοζί για την 
υπόθεση Bygmalion που αφορά σε παρά-
νομη χρηματοδότηση της προεκλογικής 
του εκστρατείας το 2012.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο Σαρ-
κοζί, σε συνεννόηση με την εταιρεία PR 
Bygmalion, επιχείρησε και πέτυχε να απο-
κρύψει το πραγματικό κόστος της προ-
εκλογικής καμπάνιας του κόμματός του 
UMP το έτος 2012.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο γαλλικός νόμος 
θέτει όρια στις δαπάνες της εκάστοτε 
προεκλογικής εκστρατείας. Όμως, η εται-
ρεία Bygmalion στα σχετικά παραστατικά 
φέρεται να ανέγραφε ότι τα χρήματα που 

κατέβαλε είχαν προορισμό άλλες δρα-
στηριότητες του κόμματος και όχι αυτή 
καθαυτή την προεκλογική καμπάνια.
Ο Νικολά Σαρκοζί μπορεί να προσφύγει 
κατά της απόφασης στο Ακυρωτικό Δικα-
στήριο και αρνείται όλες τις κατηγορίες 
που του προσάπτονται. 
Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλικής Δημο-
κρατίας κατηγορείται ότι υπερέβη το 
επιτρεπόμενο όριο των προεκλογικών 
δαπανών κατά περισσότερο από 20 εκατ. 
ευρώ.
Ο συνολικός λογαριασμός των δαπανών 
είχε ανέλθει σε περισσότερα από 42,8 
εκατομμύρια ευρώ, ποσόν σχεδόν διπλά-
σιο από το επιτρεπόμενο όριο των 22,5 
εκατ.
Οι υπόλοιποι 12 από τους συνολικά 13 
«πρωταγωνιστές» του σκανδάλου αντιμε-
τωπίζουν επίσης κατηγορίες και δύνανται 
να ασκήσουν και οι ίδιοι έφεση.
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οικογένεια

Ό
ταν ένα παιδάκι είναι για πολλή 
ώρα στα αλογάκια του λούνα 
παρκ, και δε θέλει να κατε-
βεί, τι θα πάθει; Θα ζαλιστεί. 

Και το άγχος είναι σαν τα αλογάκια του 
λούνα παρκ. Σε πάνε γύρω γύρω χωρίς 
να φτάνεις πουθενά, χωρίς να καταλήγεις 
κάπου. Σκέφτεσαι συνέχεια τα ίδια προ-
βλήματα ξανά και ξανά.
«Τι θα κάνω με τον άντρα μου, με τη 
γυναίκα μου, με το φίλο μου, με τη φίλη 
μου;» Τι θα γίνει αν συμβεί αυτό ή εκείνο 
και τι θα γίνει αν κάνουν αυτό ή αν πουν 
εκείνο. «Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Αυτό 
πρέπει να κάνω. Ή μάλλον θα πρέπει να 
πω τα εξής…» Και τριγυρνάς διαρκώς 
γύρω από τα ίδια.
Το άγχος γεννιέται μέσα στο φόβο. Στην 
ουσία είναι φόβος στο έπακρο. Μαζί του 
έρχεται κι ένας άλλος φόβος. Ο φόβος 
δημιουργεί περισσότερο φόβο. Όταν 
βρίσκεσαι σε κατάσταση άγχους, τότε 
έρχεται κι ο φόβος της αδυναμίας σου. 
Νομίζω ότι ένας από τους καλύτερους 
τρόπους για να νικήσουμε κάποιον εχθρό 
είναι να τον καταλάβουμε καλύτερα. Γι 
αυτό ας δούμε το φόβο και το άγχος από 
πιο κοντά.
Φόβος  ε ίναι ένα δυνατό εσωτερικό 
σύστημα συναγερμού που μας προειδο-
ποιεί όταν παρουσιάζεται κάποιος κίνδυ-
νος. Ενεργοποιεί όλο μας το είναι – σώμα, 
νου, και συναισθήματα – και συγκεντρώ-
νει την προσοχή μας σε έναν και μόνο 
στόχο: να φυλαχτούμε από τον κίνδυνο. 
Μας προειδοποιεί είτε να τον αποφύ-
γουμε είτε να τον αντιμετωπίσουμε. 
Άγχος είναι το επίμονο συναίσθημα της 
ανησυχίας που παραμένει γ ια πολύν 
καιρό ακόμα και μετά τον κίνδυνο. Αυτό 
το αίσθημα του φόβου αντ λεί πολλή 
συναισθηματική ενέργεια και δημιουρ-
γεί ανησυχία για μελλοντικά αρνητικά 
γεγονότα που ούτε μπορούμε να τα προ-
βλέψουμε ούτε και είναι κάτω από τον 
έλεγχό μας.
Το άγχος προκαλείται από πραγματικές ή 
κατά φαντασίαν απειλές για τη ζωή μας. 
Όταν νιώθουμε ότι μας απειλεί κάποιος 
κίνδυνος, το σώμα μας και ο νους μας 
θέλουν να μας προφυλάξουν. Είναι ενστι-
κτώδης αυτή η αντίδραση. Η αβεβαιό-
τητα για το μέλλον δημιουργεί πολλούς 
φόβους και πολλά άγχη. Μερικά άτομα 

ιδιαίτερα μπορεί να υποφέρουν καθώς 
περιμένουν αυτά τα γεγονότα.  
Το άγχος περιλαμβάνει τρία κυρίως στοι-
χεία. Το πρώτο είναι η ανασφάλεια,  η 
έμμονη σκέψη ότι κάτι κακό θα συμβεί. 
Το δεύτερο στοιχείο είναι η αδυναμία, η 
έμμονη σκέψη ότι αν μου συμβεί αυτό το 
κακό, δεν μπορώ να κάνω τίποτε, αδυ-
νατώ.  Και το τρίτο στοιχείο είναι ο φόβος 
ότι είσαι μόνος/η, η σκέψη, ότι, αν μου 
συμβεί αυτό το κακό για το οποίο δεν 
μπορώ να κάνω τίποτε, δε θα υπάρχει 
κανένας κοντά μου για να με βοηθήσει.
Πρέπει να καταλάβουμε ότ ι αυτές οι 
αιτίες μπορούν να λειτουργήσουν ανε-
ξάρτητα ή με διάφορους συνδυασμούς. 
Ακόμα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι 
τόσο ο φόβος της στιγμής όσο και το 
άγχος διαρκείας είναι πολύπλοκες, πολύ-
πλευρες αν τ ιδράσεις σ’ αυτό που το 
άτομο αντιλαμβάνεται ως κίνδυνο.
Δεν έχει σημασία αν αυτός ο κίνδυνος 
είναι άμεσος ή επικείμενος, πραγματι-
κός ή κατά φαντασίαν. Ο φόβος συνήθως 
πετυχαίνει δύο πράγματα: Μπορεί να μας 
οπλίσει με δύναμη για να αντιδράσουμε, 
ή μπορεί αντίθετα να μας παραλύσει και 
ο κίνδυνος να μας επιτεθεί πιο εύκολα. 
Γι αυτό έχει μεγάλη σημασία να καταλά-
βουμε καλά ποιοι ακριβώς είναι οι φόβοι 
μας.
Το πρώτο συνηθισμένο λάθος που 
κάνουμε γ ια να αν τ ιμετωπίσουμε το 
άγχος μας και το φόβο μας είναι να τα 
αγνοήσουμε.  Κάνουμε τον αδιάφορο 
σα να μην υπάρχουν. Το άλλο άκρο είναι 
να υπερβάλουμε τους φόβους μας και το 
άγχος μας μεγαλοποιώντας τους κινδύ-
νους. Αντιμετώπισε τους φόβους σου με 
τη λογική. Φρόντισε να έχεις υπό έλεγχο 
το επίπεδο του άγχους σου νιώθοντας 
σιγουριά για τον εαυτό σου και για τις 
ικανότητές σου. Στις περισσότερες περι-
πτώσεις μπορείς να αντιμετωπίσεις ό,τι 
σου παρουσιαστεί και επιπλέον έχεις κι 
άλλους που μπορούν να σε βοηθήσουν. 
Η αποστήθιση της Προσευχής της Ψυχι-
κής Γαλήνης βοηθάει πολλούς να μειώ-
σουν το άγχος τους. Λέει:  “Δώσε μου, 
Θεέ, την ηρεμία να δεχτώ τα πράγματα 
που δεν μπορώ ν’ αλλάξω, δώσε μου 
το θάρρος και τη δύναμη να αλλάξω τα 
πράγματα που μπορώ και τη σοφία να 
διακρίνω τη διαφορά.”

Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την 
Ελληνική οικογένεια με πρακτικές 
συμβουλές για το γάμο, τις 
οικογενειακές σχέσεις,  και την 
ανατροφή των παιδιών

Όταν βάζεις την οικογένειά σου στην πρώτη θέση, τότε είσαι στο 
σωστό δρόμο, στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο γάμο και σε μια 
ευτυχισμένη οικογένεια

Πώς να Ξεπεράσουμε 
το Άγχος

To παιδί μου και εγώ
Μάθετε στο μωρό σιγά 
σιγά να τρώει μόνο του 

Α
ν αφαιρέσετε τον εκνευρισμό 
και την ένταση που προκαλεί 
σε εσάς αυτή η φάση, είναι ένα 
πολύ σημαντικό στάδιο για το 

μωρό για πολλούς λόγους. Μαθαίνουν 
να δρουν ανεξάρτητα για πρώτη φορά 
και αυτό είναι σημαντικό για όλα τα στά-
δια της μετέπειτα ζωής τους. Εξασκούν 
τις πρακτικές ικανότητές τους με το να 
πιάνουν, να ζουλάνε και να ρίχνουν το 
φαγητό κάτω. Ξέρουμε ότι εκνευρίζεστε 
και μόνο στην ιδέα αλλά είναι αναπόφευ-
κτο να συμβεί κατά τη διάρκεια της εκ-
μάθησης. Τέλος, το παιδί ανακαλύπτει 
τις γεύσεις, τις υφές και τη θερμοκρασία 
των τροφών. Για παράδειγμα, θα διαπι-
στώσει από μόνο του ότι είναι πιο εύ-
κολο να σηκώσεις ένα κομμάτι μπανάνα 
από μία χούφτα γιαούρτι ή μακαρόνια 
με κιμά.
Πότε είναι έτοιμο να φάει χωρίς τη βοή-
θειά σας; Συνήθως το δείχνει από μόνο 
του όταν προσπαθεί να πιάσει το κου-
τάλι ή όταν βάζει το χέρι μέσα στο πιάτο 
σας για να αρπάξει φαγητό. Εσείς πρέπει 
να δείξετε υπομονή και να ενθαρρύνετε 
αυτές τις κινήσεις του.

Ξεκινήστε με finger food
To finger food είναι τα μαλακά κομμά-
τια τροφής, σε μέγεθος μπουκίτσας ώστε 
να μπορεί να τα κρατάει και να τα σηκώ-
νει εύκολα και φυσικά να τα κόβει με τα 
δοντάκια του. Ενδεικτικές τροφές είναι 
τα μαλακά φρούτα και τα μαγειρεμένα 
λαχανικά όπως η πατάτα και η κολοκύθα. 
Σε πρώτη φάση, μπορείτε να αφήνετε 
επίτηδες μικρά κομμάτια σε σημείο που 
να τα φτάνει όταν τελειώνει μία μπουκιά, 
ή όταν την ρίχνει κάτω.

Χρησιμοποιήστε κουτάλι
Συνήθως, ξεκινά να χρησιμοποιεί κου-
τάλι γύρω στους 18 μήνες αλλά προτεί-
νεται να ξεκινήσει νωρίτερα ώστε να 
συνηθίζει στην ιδέα και για να δώσει 

σήμα ότι θέλει να φάει μόνο του με το να 
προσπαθεί να πιάσει το κουτάλι. Μπο-
ρείτε να ταΐζετε το παιδί και ταυτόχρονα 
να κρατά ένα δικό του στο χέρι.
Προσοχή! Για την αποφυγή πνιγμού 
από φαγητό, ποτέ δεν δίνουμε στο παιδί 
σκληρές τροφές όπως οι ξηροί καρποί 
ή τα κομμάτια ωμού καρότου και πάντα 
πρέπει να κάθεται με όρθιο κορμό και 
όχι να σέρνεται ή να παίζει ενώ τρώει.

Πώς να χειριστείτε την πολλή α-
καταστασία
Αν σας προκαλεί εκνευρισμό, θα βοη-
θήσει να του βάλετε μία σαλιάρα, να του 
κόβετε το φαγητό σε λωρίδες ή αρκετά 
μικρές μπουκιές, να βάλετε εφημερί-
δες στο πάτωμα και να το αφήνετε να 
τρώει με τα χέρια του. Αν όμως τα κάνει 
μαντάρα, μην βάλετε τις φωνές γιατί 
θα το εκλάβει περισσότερο σαν ένα 
νέο ενθουσιώδες παιχνίδι. Μαζέψτε το 
φαγητό με ηρεμία και απλά αγνοήστε το 
συμβάν.

Όταν χρησιμοποιεί ειδικό κου-
πάκι
Μετά τους 6 μήνες, μαθαίνει να πίνει με 
ειδικό κουπάκι που είναι μικρό, πλα-
στικό και ελαφρύ ώστε να το μετακι-
νεί εύκολα. Αφήστε το να παίξει με το 
σκεύος ώστε να το συνηθίσει και δείξτε 
του πώς να το κάνει. Γεμίστε το μέχρι τη 
μέση ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος να 
κάνει ζημιά και προτιμήστε κυρίως νερό. 
Ο ιδανικός τρόπος για να μάθει είναι να 
βλέπει εσάς να το κάνει ώστε να μιμηθεί 
τις κινήσεις σας.
Τα παιδιά 6-12 μηνών πρέπει να πίνουν 
μόνο κρύο ή ζεστό νερό βρύσης και 
μητρικό γάλα. Μετά τον πρώτο χρόνο, 
το παιδί επιτρέπεται να πιει αγελαδινό 
γάλα με όλα τα λιπαρά του. Αποφύγετε 
τους φρουτοχυμούς και τα σοκολατούχα 
γάλατα. Η ζάχαρη αυξάνει τις πιθανότη-
τες προβλημάτων στα δόντια.
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Τ
ο πώς επηρεάζει η ανα-
πνοή τον εγκέφαλο έχει 
γίνει ένα όλο και πιο δη-
μοφιλές πεδίο έρευνας τα 

τελευταία χρόνια. Οι νέες μεθο-
δολογίες επέτρεψαν τη διεξαγω-
γή περισσοτέρων μελετών, πολ-
λές από τις οποίες επικεντρώθη-
καν στη μνήμη.
Τώρα,  ερευνητ έ ς  από το 
Karolinska Institutet, στη Σου-
ηδία, δημοσίευσαν μια μελέτη 
στο «Journal of Neuroscience» 
που δείχνει πως, όταν αναπνέ-
ουμε μέσω της μύτης, έχουμε 
ενισχυμένη μνήμη.
 Η ιδέα ότι η αναπνοή επηρεά-
ζει τη συμπεριφορά μας υπάρ-
χει εδώ και χιλιάδες χρόνια σε 
τομείς όπως ο διαλογισμός
«Η μελέτη μας δείχνει ότι θυμό-
μαστε καλύτερα αυτό που μυρί-
ζουμε, αν αναπνέουμε από τη 
μύτη, όταν η μνήμη εδραιώνε-
ται - η διαδικασία που συμ-
βαίνει μεταξύ της μάθη-
σης και της ανάκλησης 
της μνήμης» λέει ο Artin 
Arshamian, ερευνη-
τής στο Τμήμα Κλι-
νικής Νευροεπιστή-
μης, στο Karolinska 
Institutet. «Αυτή 
είναι η πρώτη φορά 
που το έδειξε κάποιος» 
προσθέτει.
Ένας από τους λόγους 
για τους οποίους το 
φαινόμενο αυτό δεν 
είχε προηγουμένως 
μελετηθεί είναι ότι τα 
πιο συνηθισμένα εργα-
στηριακά ζώα - αρουραίοι 
και ποντίκια - δεν μπο-
ρούν να αναπνέουν εκ 
φύσεως μέσω του στό-
ματός τους.
Για τη μελέτη, οι εθελο-
ντές εκπαιδεύτηκαν να 
αναγνωρίζουν 12 διαφο-
ρετικές οσμές σε δύο ξεχω-
ριστές περιπτώσεις. Στη συνέ-
χεια τους ζητήθηκε να αναπνέ-
ουν μέσα από τη μύτη ή το στόμα 
τους για μία ώρα. Μετά, οι συμ-
μετέχοντες μύρισαν τις παλιές 
μυρωδιές καθώς και άλλες 12 
μυρωδιές, και τους ζητήθηκε να 
πουν εάν ήταν παλιές ή νέες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως 
όταν οι συμμετέχοντες ανέπνεαν 
μέσα από τις μύτες τους μεταξύ 
της μάθησης και της αναγνώ-
ρισης, θυμούνταν καλύτερα τις 
μυρωδιές.
«Το επόμενο βήμα είναι να 
μετρήσουμε τι συμβαίνει στον 
εγκέφαλο κατά τη διάρκεια της 
αναπνοής και πώς αυτό συν-
δέεται με τη μνήμη» είπε ο 
Arshamian. «Αυτό ήταν παλιό-
τερα μια πρακτική αδυναμία, 
καθώς τα ηλεκτρόδια έπρεπε 
να ε ισαχθούν κατευθε ίαν 
στον εγκέφαλο. Καταφέραμε 
να αντιμετωπίσουμε το πρό-
βλημα και τώρα αναπτύσσουμε 
με τον συνάδελφό μου Johan 
Lundström ένα νέο μέσο μέτρη-
σης της δραστηριότητας στον 
οσφρητικό βολβό και τον εγκέ-
φαλο χωρίς να χρειάζεται εισα-
γωγή ηλεκτροδίων» πρόσθεσε.

Παλαιότερες έρευνες έχουν 
δείξει ότι οι υποδοχείς του 
οσφρητικού βολβού δεν 
ανιχνεύουν μόνο μυρω-

διές αλλά και την ίδια τη 
διακύμανση της ροής 
του αέρα. Στις διάφο-

ρες φάσεις εισπνοής και 
εκπνοής ενεργοποιού-

νται διαφορετικά τμή-
ματα του εγκεφάλου. 
Αλλά πώς συμβαίνει ο 

συγχρονισμός της ανα-
πνοής και της εγκεφαλι-

κής δραστηριότητας και πώς 
επηρεάζει τον εγκέφαλο 

και επομένως τη συμπε-
ριφορά μας είναι άγνω-
στο. Ωστόσο, η παραδο-

σιακή ιατρική έχει υπο-
γραμμίσει τη σημασία της 

αναπνοής.
«Η ιδέα ότι η αναπνοή επη-
ρεάζει τη συμπεριφορά 
μας δεν είναι νέα» τονίζει 

ο Arshamian. «Στην πραγ-
ματικότητα, η γνώση υπάρ-

χει εδώ και χιλιάδες χρόνια σε 
τομείς όπως ο διαλογισμός, 
αλλά κανείς δεν έχει κατορθώ-
σει να αποδείξει επιστημονικά τι 
συμβαίνει στον εγκέφαλο. Τώρα 
έχουμε εργαλεία που αποκαλύ-
πτουν νέες κλινικές γνώσεις» 
συμπληρώνει.

Π
ρόσφατη μελέτη που έγινε από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι διερεύνησε 
τα ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια στο μητρικό γάλα καθώς επίσης και 
στο έντερο τόσο των μητέρων όσο και των βρεφών. Τα ευρήματα δημοσι-
εύθηκαν στο περιοδικό Nature Communications.

Οι επιστήμονες ανέφεραν τρία συμπεράσματα:
 ª Πρώτον, τα βρέφη που θηλάστηκαν για τουλάχιστον έξι μήνες είχαν μικρότερο 

αριθμό ανθεκτικών βακτηρίων στο έντερο τους από τα μωρά που θηλάστηκαν για 
μικρότερο χρονικό διάστημα ή καθόλου. Με άλλα λόγια, ο θηλασμός έμοιαζε να 
προστατεύει τα βρέφη από τέτοια βακτήρια.

 ª Δεύτερον, η αντιβιοτική αγωγή των μητέρων κατά τη διάρκεια του τοκετού 
αύξησε την ποσότητα των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά βακτηρίων στο έντερο του 
βρέφους. Αυτή η επίδραση ήταν αισθητή ακόμα και έξι μήνες μετά τον τοκετό.

 ª Το τρίτο εύρημα ήταν ότι το μητρικό γάλα περιέχει επίσης βακτήρια ανθεκτικά 
στα αντιβιοτικά και ότι η μητέρα είναι πιθανό να περάσει αυτά τα βακτηρίδια στο 
παιδί μέσω του γάλακτος. Παρ’ όλα αυτά, ο θηλασμός μείωσε τον αριθμό των ανθε-
κτικών βακτηρίων στο έντερο του βρέφους, μια ένδειξη των οφελών που προσφέ-
ρει.
Οι επιστήμονες με επικεφαλής τη μικροβιολόγο Katariina Pärnänen της Σχολής Γεωρ-
γίας και Δασολογίας του Πανεπιστημίου του Ελσίνκι διερεύνησαν το μητρικό γάλα 
και τα περιττώματα 16 ζευγαριών μητέρων-βρεφών. Στα βακτήρια, έγινε μια ειδική 
εστίαση στον αριθμό των γονιδίων που είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά. Τα μεμονω-
μένα βακτήρια μπορούν να έχουν αρκετά γονίδια ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά.
Η μελέτη κατέδειξε για πρώτη φορά ότι το μητρικό γάλα περιέχει σημαντικό αριθμό 
γονιδίων που παρέχουν ανθεκτικότητα στα βακτήρια απέναντι στα αντιβιοτικά και 
ότι αυτά τα βακτήρια πιθανότατα μεταδίδονται σε βρέφη μέσω του γάλακτος. Οι 
μητέρες μεταδίδουν βακτήρια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά που διαμένουν στο δικό 
τους έντερο στους απογόνους τους και με άλλους τρόπους, όπως για παράδειγμα 
μέσω της άμεσης επαφής.

Μ
ια νέα μελέτη έδει-
ξε ότι η κατανάλωση 
λαχανικών που είναι 
πλούσια σε νιτρικά ά-

λατα - βρίσκονται κυρίως στα πρά-
σινα φυλλώδη λαχανικά και στα 
παντζάρια- μπορεί να μειώσει τον 
κίνδυνο εκφύλισης ωχράς κηλίδας 
σε πρώιμο στάδιο.
Ερευνητές στο Ινστιτούτο Ιατρι-
κών Ερευνών Westmead πήραν 
συνέντευξη από περίπου 2.000 
Αυστραλούς ενήλικες ηλικίας άνω 
των 49 ετών και τους ακολούθη-
σαν για μια περίοδο 15 ετών. Η 
έρευνα έδειξε ότι οι άνθρωποι που 
κατανάλωναν από 100 έως 142 mg 
νιτρικών αλάτων μέσω λαχανικών 
κάθε μέρα είχαν 35% χαμηλότερο 
κίνδυνο ανάπτυξης πρώιμης εκφύ-
λισης ωχράς κηλίδας από ό, τι οι 
άνθρωποι που κατανάλωναν λιγό-
τερο από 69 mg νιτρικών από τα 
λαχανικά.
 Το σπανάκι έχει περίπου 20 mg 
νιτρικά ανά 100 g, ενώ το παντζά-
ρια έχουν σχεδόν 15 mg ανά 100g.
H επικεφαλής ερευνήτρια Bamini 
Gopinath, αναπληρώτρια καθηγή-
τρια από το Ινστιτούτο Westmead 
και το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, 
δήλωσε ότι η σχέση μεταξύ των 
νιτρικών αλάτων και του εκφυλι-
σμού της ωχράς κηλίδας μπορεί να 
έχει σημαντικές επιπτώσεις.
Η Gopinath είπε: «Αυτή είναι η 
πρώτη φορά που έχουν μετρη-
θεί τα αποτελέσματα των διαιτητι-
κών νιτρικών αλάτων στον κίνδυνο 
εκφύλισης της ωχράς κηλίδας. 
Στην ουσία διαπιστώσαμε ότι οι 
άνθρωποι που κατανάλωναν 100-
142 mg νιτρικών αλάτων καθημε-
ρινά είχαν μειωμένο κίνδυνο ανά-
πτυξης πρώιμων σημείων εκφύλι-
σης ωχράς κηλίδας σε σύγκριση με 
άτομα που κατανάλωναν λιγότερα 
νιτρικά άλατα».
Και πρόσθεσε: «Εάν τα ευρήματά 
μας επιβεβαιωθούν, η ενσωμά-
τωση μιας σειράς τροφών πλού-
σιων σε νιτρικά άλατα όπως τα 
πράσινα φυλλώδη λαχανικά και τα 
παντζάρια θα μπορούσε να είναι 
μια απλή στρατηγική για τη μεί-
ωση του πρόωρου εκφυλισμού της 
ωχράς κηλίδας».
Το σπανάκι έχει περίπου 20 mg 
νιτρικά ανά 100 g, ενώ το παντζά-
ρια έχουν σχεδόν 15 mg ανά 100 g.

Το σπανάκι 
προστατεύει από 
την εκφύλιση της 
ωχράς κηλίδας Ο θηλασμός προστατεύει τα 

βρέφη από τα βακτήρια

Ο τρόπος που αναπνέουμε 
βοηθά τη μνήμη μας

υγεία

Μια ανάλυση τυχαιοποιη-
μένων ελεγχόμενων κλι-
νικών μελετών δείχνει 

ότι η  αερόβια άσκηση έχει μεγά-
λες επιδράσεις αντικαταθλιπτικής 
θεραπείας σε ασθενείς με μείζονα 
κατάθλιψη. Η ανασκόπηση δημοσι-
εύθηκε στο περιοδικό  Depression 
and Anxiety από Έλληνες ερευνη-
τές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Σε 11 επιλέξιμες κλινικές μελέτες 
που περιελάμβαναν 455 ενήλικες 
ασθενείς (ηλικίας 18-65 ετών) με 
μεγάλη κατάθλιψη ως πρωτογενή 
διαταραχή, πραγματοποιήθηκε 
αερόβια άσκηση, κατά μέσο όρο, 
για 45 λεπτά, με μέτρια ένταση, 
τρεις φορές την εβδομάδα για 
περίπου 9 εβδομάδες. Φάνηκε ένα 
μεγάλο αντικαταθλιπτικό αποτέλε-
σμα σε σύγκριση με τα αντικατα-
θλιπτικά φάρμακα και τις ψυχοθε-
ραπευτικές θεραπείες.

Επίσης, η αερόβια άσκηση αποκά-
λυψε μέτριες έως μεγάλες αντικατα-
θλιπτικές επιδράσεις σε δοκιμές με 
χαμηλό κίνδυνο λάθους, καθώς και 
μεγάλες αντικαταθλιπτικές επιδρά-
σεις σε βραχυπρόθεσμες παρεμ-
βάσεις (μέχρι 4 εβδομάδες) άσκη-
σης.
Οι αναλύσεις υποομάδων αποκά-
λυψαν συγκρίσιμα αποτελέσματα 
για την αερόβια άσκηση, τόσο σε 
εξωτερικούς ασθενείς όσο και σε 
νοσηλευόμενους, ανεξάρτητα από 
τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων.
«Αυτή η μελέτη έχει διαπιστώ-
σει ότι η εποπτευόμενη αερόβια 
άσκηση μπορεί να υποστηρίξει 
σημαντικά την αντιμετώπιση της 
μείζονος κατάθλιψης στις υπηρε-
σίες ψυχικής υγείας», δήλωσε ο 
επικεφαλής συγγραφέας Δρ. Γιάν-
νης Μωρρές, του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.

Η αερόβια άσκηση έχει 
αντικαταθλιπτικές ιδιότητες
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Η 
μητέρα μου έβγαλε το δαχτυλί-
δι της και επέμενε να το φορέσω 
όταν κατάλαβε ότι μου αρέσει. 
‘’Θέλω να το δώσω όσο τα χέρια 

μου είναι ακόμα ζεστά’’ είπε. Απο τότε που 
άρχισα ν’αποκτώ προσωπική άποψη για 
την εμφάνισή μου έχω φορέσει πολλά κο-
σμήματά της. Μερικά είναι λαμπερά, γοη-
τευτικά και υψηλού γούστου, το είδος που 
φαντάζομαι ότι φοράω σ’ενα χορό ή όταν 
εμφανίζομαι ώς καλλιτέχνις. Αλλα κομμά-
τια φαίνονται πολύ φανταχτερά και επιδει-
κτικά, για ανθρώπους με επιχρυσωμένα έ-
πιπλα που ντύνουν τα μικροσκοπικά σγου-
ρόμαλλα σκυλάκια τους με στολές σχεδι-
αστών και τα στολίζουν με πολύτιμους λί-
θους, και χρησιμοποιήθηκαν με επιτυχία 
σε εκκεντρικές, απαιτητικές φωτογραφή-
σεις.
Ανοίγω τις μεταξωτές τσάντες και τα αλα-
βάστρινα κουτιά, απλώνω τα πολυαγαπη-
μένα πράγματα της μητέρας και των γιαγιά-
δων και βυθίζομαι σ’έναν ονειρικό κόσμο, 
χαλαρώνοντας με την λαμπερή παρουσία 
τους. Τα αγαπημένα μου είναι διαμάντια με 
πλατίνα που αστράφτουν μέσα στο υψηλής 
τέχνης δέσιμό τους και κτυπούν ακριβώς τη 
σωστή νότα μεταξύ ακριβού και καλλιτε-
χνικού.Δαχτυλίδια, βραχιόλια, καρφίτσες, 
περιδέραια και σκουλαρίκια. Ζαφείρια, 
ρουμπίνια, ένα δαχτυλίδι με χαμένη πέτρα 
με άνοιγμα που θυμίζει χαμένο δόντι ή ένα 
και μοναδικό σκουλαρίκι.
Φοράω συχνά τα ρούχα της μητέρας μου, 
φυλαγμένα απο το 1970. Αρκετά από αυτά 
εφαρμόζουν καταπληκτικά στο σώμα μου. 
Με ...ακολούθησαν σε υπερπολυτελές κατά-
στημα για να ρωτήσουν ποιου σχεδιαστή 
είναι το παλτό μου και που το αγόρασα. Η 
αλήθεια με κάνει να νιώθω περήφανη: Είναι 
της μητέρας μου, ραμμένο στα μέτρα της, 
πριν απο σαράντα χρόνια.Αλλες φορές με 
λίγη μεταποίηση με βγάζουν ασπροπρό-
σωπη όπου χρειάζεται και είναι υπέροχη η 
μοναδική αποκλειστικότητά τους.
Η παλαιά μηχανή ραπτικής, ο εντυπωσια-
κός κομμός, οι ντουλάπες με τα αξιοπρόσε-
κτα σκαλίσματα, η γυαλιστερή βιτρίνα με τα 
κινέζικα σερβίτσια, τα ασημικά και τα κρύ-
σταλλα: Σέβομαι την αξία που είχαν για τούς 
προγόνους μου και έχουν συναισθηματική 
σημασία που δεν μπορώ να αρνηθώ. Η συλ-
λογή βιβλίων του πατέρα μου χρονολογεί-
ται απο το 1870. Κάθε φορά που ξεφυλλίζω 

τις σελίδες τους αισθάνομαι την πατρική 
παρουσία δίπλα μου. Οπως και τα εξωτικά 
αντικείμενα σε περίοπτες θέσεις μέσα στο 
σπίτι μου θυμίζουν  ότι η αναπνοή του ταξί-
δεψε σε όλον τον κόσμο.
Οι ηθικές περιπλοκές που αφορούν τα 
πολύτιμα αντικείμενα μπορεί να είναι 
συνταρακτικές. Ποιός ξέρει ποιές ιστορίες, 
που δεν θα μάθουμε ποτέ, σχετίζονται με 
τα παλαιά δαχτυλίδια της μητέρας μου ή τα 
κομψοτεχνήματα απο ελεφαντόδοντο του 
πατέρα μου φτιαγμένα σε μακρυνές χώρες . 
Είναι πιθανόν ότι κάπου μέσα στη συλλογή 
μου υπάρχουν κειμήλια που κάποτε ανή-
καν σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν πολύ 
προσωπικές ιστορίες με αυτά. Μουσεία 
σε όλον τον κόσμο εκθέτουν θήκες γεμά-
τες με χρυσό και πολύτιμες πέτρες ή αρι-
στουργηματικά αντικείμενα που επέζησαν 
πολύ περισσότερο απο τους κατόχους τους. 
Η αρχαιολογία μπορεί να εγείρει ό,τι θεω-
ρείται πολύτιμο όχι όμως κι εκείνους που τα 
χρησιμοποιούσαν. Αυτό που συχνά με εντυ-
πωσιάζει σχετικά με αυτά τα αρχαία λείψανα 
είναι πόσο τέλεια διατηρημένα είναι και 
πόσο όμορφα.
Κληρονόμησα ψυχικό τραύμα και θλίψη απο 

την απώλεια των αγαπημένων όμως κληρο-
νόμησα και έναν θησαυρό απο πολύτιμα 
κειμήλια που φωνάζουν την αιωνιότητά 
τους και υπόσχονται αντοχή ενάντια σ’ό-
λες τις δυσκολίες. Οταν φοράω τα δαχτυ-

λίδια της μητέρας μου νομίζω ότι νιώθω το 
άγγιγμα των ζεστών χεριών της. 

 www.raniamesiskli.com
www.youtube.com/user/MadonnaRania 
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ΑΝΤΙΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ, ΑΔΙΚΟ, & ΣΤΡΕΒΛΟ 
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τ
ο  93% των αγροτών και το 71% των ελεύθερων 
επαγγελματιών δηλώνουν εισοδήματα μικρότερα 
των 9.000 ευρώ ετησίως, γεγονός που καταδεικνύ-
ει τις στρεβλώσεις του φορολογικού συστήματος. 

Το φορολογικό σύστημα στην ουσία παραβιάζει την αρχή 
της ισότητας που θέλει άτομα με την ίδια φοροδοτική ικα-
νότητα να χαίρουν της ίδιας φορολογικής αντιμετώπισης.  Η 
παραβίαση γίνεται είτε λόγω ευεργετικών εξαιρέσεων και 
διαφορετικών φορολογικών συντελεστών η λόγω εκτετα-
μένης φοροδιαφυγής.
Για το 2015 το 20% των φορολογουμένων δήλωσε το 53% 
του συνολικού εισοδήματος και κλήθηκε να πληρώσει το 
80% των συνολικών φόρων εισοδήματος φυσικών προ-
σώπων. 
Γι αυτό το κράτος προσπάθησε να εισπράξει περισσοτέρους 
φόρους μέσω της έμμεση φορολογίας. Ετσι 
• Οι έκτακτοι άμεσοι φόροι αυξήθηκαν. 
• Τα έσοδα από φόρους στην περιουσία επταπλασιάστηκαν.
• Και οι ασφαλιστικές εισφορές ανέβηκαν στα ύψη.
Επίσης η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τους υψηλότε-
ρους φορολογικούς συντελεστές.
Οι μεταβολές στο φορολογικό σύστημα την περίοδο 2009-
2016 ήταν εκτενείς, και συνέχεις.  Στην άμεση φορολογία, 
οι συντελεστές του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομι-
κών προσώπων αναπροσαρμόστηκαν, η πλειονότητα των 
φοροαπαλλαγών εξαλείφθηκε, ενώ εφαρμόστηκε πρό-
σθετη εισφορά αλληλεγγύης.
Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές για φυσικά πρόσωπα 
και επιχειρήσεις στρεβλώνουν τα κίνητρα για εργασία, 
επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα και ενθαρ-
ρύνονται η φοροδιαφυγή και η φορ αποφυγή.
Ο ανώτερος φορολογικός συντελεστής στην Ελλάδα είναι 
48% που ειναι σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με τον μέσο 
όρο της Ευρωζώνης (42%) και της Ε.Ε. (39%). Στη φορολογία 
εισοδήματος των νομικών προσώπων, η Ελλάδα με 50,7% 
συνολικό φορολογικό συντελεστή (συμπεριλαμβανομέ-
νων των εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) 
ξεπερνάει σημαντικά τον μέσο όρο των χωρών-μελών του 
ΟΟΣΑ (40,9%), καθώς και χώρες με υψηλότερο κατά κεφα-
λήν εισόδημα και υψηλότερη φορολογία εταιρικών κερδών, 
όπως η Γερμανία.  

Οι συνεχείς αλλαγές στη φορολογία έφεραν πολυνομία 
και κακονομία στην Ελλάδα. Μόνο το διάστημα 2001-2015 
στη χώρα μας ψηφίστηκαν 36 αμιγώς φορολογικοί νόμοι, 
δηλαδή πάνω από δύο φορολογικά νομοσχέδια τον χρόνο. 
Τα προβλήματα που δημιουργεί αυτή η καταιγίδα αλλαγών 
δεν είναι μόνο η αβεβαιότητα για επιχειρηματίες και φορο-
λογουμένους. Δημιουργεί και ένα δυσθεώρητο και εντελώς 
άχρηστο διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις.
Υπάρχει ένας έντονος φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ 
των χωρών που προσπαθούν να καταστήσουν πιο ελκυ-
στικό το φορολογικό τους σύστημα συγκριτικά με άλλες 
χώρες, προσφέροντας ευνοϊκά καθεστώτα για την προσέλ-
κυση επενδύσεων. Η αλληλεξάρτηση των οικονομιών και 
η μεγάλη κινητικότητα των κεφαλαίων, σαν απόρροιες της 
παγκοσμιοποίησης, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες 
που επηρεάζουν τη μεταρρυθμιστική φορολογική διάθεση 
των κρατών.  Στο πλαίσιο αυτό, στις χώρες του ΟΟΣΑ έχουν 

καταγραφεί τις τελευταίες 
δεκαετίες τάσεις όπως:
Μείωση του ανώτατου 
συντελεστή στον φόρο εισο-
δήματος στα φυσικά και τα 
νομικά πρόσωπα.
Μείωση των εισφορών κοι-
νωνικής ασφάλισης, προκει-
μένου να ενισχυθεί η συμμε-
τοχή ανέργων  και των φτω-
χότερων, στο εργατικό δυνα-
μικό.
Ευνοϊκή αντιμετώπιση των 
αποσβέσεων .
Εισαγωγή απαλλαγών και 
εκπτώσεων φόρων που θεω-
ρούνται ότι τονώνουν την 

απασχόληση και ταυτόχρονα έχουν διανέμουν καλλίτερα 
το εθνικό εισόδημα 
Το φορολογικό μας σύστημα όμως δεν λειτουργεί ανταγω-
νιστικά, δεν λειτουργεί ως εργαλείο αντιμετώπισης των ανι-
σοτήτων. Χώρες με πολύ υψηλή φορολογία (όπως η Δανία 
και η Σουηδία) έχουν αναγκαστικά και εκτεταμένο σύστημα 
κοινωνικών παροχών για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο 
φτώχειας των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.  Αυτό 
συναίνει στις περισσότερες  χώρες της Ε.Ε. Το μείγμα φόρων 
και κοινωνικών παροχών στοχεύει να ελαττώσει τον κίν-
δυνο φτώχειας του πληθυσμού. Από όλες τις χώρες της Ε.Ε., 
αυτή που εμφανίζει τη χειρότερη επίδοση των μέτρων κοι-
νωνικής προστασίας, σε όρους μείωσης του κινδύνου φτώ-
χειας, είναι η Ελλάδα.
Για να αρθούν οι ανισότητες χρειάζονται: 
Απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας.
Πιο χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές, 
Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
Τη  μη επιβολή έκτακτων ή πρόσθετων φόρων στα δηλωθέ-
ντα εισοδήματα.
Διεύρυνση της φορολογικής βάσης με επανεξέταση επιχει-
ρηματικών δαπανών που εκπίπτοντα.
Ριζική αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.
Περαιτέρω διάδοση της χρήσης του «πλαστικού χρήματος» 
και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Διοικητική αναδιοργάνωση των φορολογικών αρχών με 
την ενίσχυση του αριθμού των εργαζομένων στον φορολο-
γικό έλεγχο.
Εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων για τη μη επι-
βολή κυρώσεων και την ταχεία επίλυση φορολογικών δια-
φορών.
Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης που έχουν οι φορολογού-
μενοι για την ακεραιότητα των φορολογικού συστήματος, 
μέσω της επίτευξης δικαιοσύνης, απλότητας και διαφάνειας.
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Γεια σας και χαρά σας από την εφημερίδα σας την HELLAS 
NEWS…
Βαδίζουμε σταθερά για τον χειμώνα και η εφημερίδα 

μας έχει πάρει φωτιά από την καθημερινή ενασχόληση με την 
παροικία και τις εκδηλώσεις της, τις επιχειρήσεις  που στην κυρι-
ολεξία στοιβάζονται για να στείλουν μήνυμα στην πελατεία τους 
μέσω της HELLAS NEWS. Η ομάδα μας προσπαθεί  και καλύπτει 
τα πάντα, γιατί κάθε μέρα και περισσότερο ακούμε «έγραψε για 
την εκδήλωση σας η HELLAS NEWS» κι άλλα τόσα λόγια που μα 
κάνουν να προσπαθούμε να γινόμαστε κάθε μέρα και πιο απαραί-
τητοι στην ομογένεια. 
Να μην ξεχνιόμαστε για το ότι καλύπτει και δημοσιεύει η εφημε-
ρίδα μας διαβάζεται και στην Αμερική αλλά και στην Ελλάδα μας, 
καθώς και σε όλες τις χώρες που ο ελληνισμός υπάρχει και προ-
οδεύει.
Κατά τα άλλα, θα ήθελα να προτρέψω για άλλη μία φορά την 
παροικία μας να μην αδιαφορεί στα καλέσματα των συλλόγων 
και οργανισμών και οι εναπομείναντες παροικιακοί εργάτες να 
μην απογοητεύονται και να μην αποχωρούν από τους συλλόγους 
κι οργανισμούς, γιατί έτσι έρχεται το τέλος του ελληνισμού της 
διασποράς. Επίσης η δικαιολογία μεγαλώσαμε τώρα είναι ΠΑΡΑ-
ΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΙΜΑΣ. Σε μία εκδήλωση δεν πας να σκάψεις, πας 

να υποστηρίξεις και να συμπαρασταθείς σε μια προσπάθεια, όχι 
μόνο εσύ. Έλληνα-Ελληνίδα πάρε μαζί σου και τα παιδιά σου και 
τα εγγόνια ώστε να μην αποξενωθούν.
Το ΠΑΡΑΜΥΘΙ, λοιπόν, μεγαλώσαμε κλπ ας το αφήσουμε στην 
άκρη εάν λες ότι είσαι Έλληνας – Ελληνίδα κι ότι αγαπάς τις ρίζες 
σου κι ότι αγωνίζεσαι για να τις κρατήσεις ζωντανές. 
Επίσης, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ακόμη το κουράγιο και 
βάζουν διαφημίσεις για να διαβάζεται όλοι εσείς το παροικι-
ακό τύπο ή να ακούτε και να βλέπετε τηλεόραση και ραδιόφωνο. 
Πηγαίνετε, λοιπόν, να ψωνίζεται και να της υποστηρίζεται γιατί 
αλλιώς ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ.
Θέλω τώρα να ευχαριστήσω κάποιους πολύ ηλικιωμένους, 
τρεις-τέσσερις από το γηροκομείο που με πήραν τηλέφωνο και 
θέλησαν να αγοράσουν ένα εισιτήριο για την χοροεσπερίδα μας 
όπου γιορτάζουμε τα 25 χρόνια της HELLAS NEWS. Αν και δεν 
μπορούν να περπατήσουν, θέλουν να έρθουν για να υποστη-
ρίξουν και να συνεισφέρουν στην διαιώνιση της. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙ-
ΣΤΟΥΜΕ κι εύχομαι να βρεθούν κι άλλοι να τους μιμηθούν.
Πάντως, έχουμε ξεπεράσει τα 700 άτομα για την Παρασκευή 30 
Νοεμβρίου και τα τηλέφωνα χτυπούν ακόμη για περισσότερες 
κρατήσεις. Να δούμε μέχρι τότε. Πάντως, από όλους εμάς ευχαρι-
στούμε και τους συλλόγους, τις εκκλησίες αλλά και όλον τον ελλη-
νισμό για την μέχρι τώρα ανταπόκριση τους. 

Τ
ο τελευταίο μέρος που ήθελε να πάει ήταν η Γερ-
μανία. Τα έφερε η ζωή να βρεθεί εκεί. Και στην 
Ελλάδα ερωτεύτηκε... Γερμανίδα.
Ο Χαλίλ είναι ένα νέος 27 ετών. Όμορφος, 

ψηλός, χαμογελαστός. Κούρδος, γεννημένος στο Αφρίν 
της Συρίας, ήρθε το 2016 στην Ελλάδα. Αφού πέρασε 
από την Τουρκία στο Καστελόριζο, μετά στην Αθήνα, 
στη Θεσσαλονίκη και την Ειδομένη, προσπάθησε να 
πάει στον Καναδά να συνεχίσει τις σπουδές του, τον 
σταμάτησαν όμως με πλαστό διαβατήριο στη Γερμανία, 
όπου περνούσε τράνζιτ. Έτσι αναγκαστικά έκανε αίτηση 
και έλαβε άδεια παραμονής, για να μην συλληφθεί.
Αντίθετα από πολλούς συμπατριώτες του -και όχι 
μόνο- που προσδοκούν την εγκατάσταση στη Γερμανία, 
για τον Χαλίλ η προοπτική αυτή ήταν ένας εφιάλτης.
«Μου είχαν πει τα ξαδέρφια μου για τη ζωή εκεί. Δεν 
ήθελα με τίποτα να πάω. Και είχαν δίκιο. Οι περισσό-
τεροι Γερμανοί είναι ψυχροί και αδιάφοροι, κοινωνική 
ζωή μηδέν. Για να συναντήσεις κάποιον πρέπει να το 
κανονίσετε μέρες πριν, και να ξαναμιλήσετε να το επι-
βεβαιώσετε. Αυθορμητισμός δεν υπάρχει. Εδώ στην 

Ελλάδα η κουλτούρα των ανθρώπων είναι πιο κοντά 
με τη Συρία. Σηκώνεις το τηλέφωνο και λες σε ένα φίλο 
σου «πάμε για καφέ» και πάτε», περιγράφει στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ.
Μετά από έναν χρόνο στη Στουτγκάρδη αποφάσισε να 
γυρίσει στην Ελλάδα. Οργάνωσε τη ζωή του, έπιασε 
δουλειά ως μεταφραστής, νοίκιασε διαμέρισμα στην 
Αθήνα. Εδώ έχει πολλούς φίλους.
«Η ενσωμάτωση είναι απλούστερη, μοιάζουμε σαν 
λαοί πιο πολύ», εξηγεί ο Χαλίλ. Την Κάγια την είχε ήδη 
γνωρίσει όταν πρωτοήρθε στην Αθήνα. Μετά ξανα-
συναντήθηκαν στη Γερμανία, εκείνη έμενε στη Φραν-
κφούρτη. Πέρσι ήρθε και η Κάγια στην Αθήνα με υπο-
τροφία στο πανεπιστήμιο.
Οι γονείς του με τις τρεις αδερφές του μένουν πια στο  
Χαλέπι, έχοντας χάσει τα πάντα μετά την τουρκική 
εισβολή στο Αφρίν. Ζούσαν μια καλή ζωή με τα κτή-
ματά τους, τα πρόβατά τους και ο πατέρας του είχε ένα 
μεγάλο μηχανουργείο. Τώρα, τους συντηρεί ο Χαλίλ 
στέλνοντάς τους χρήματα.
Παράλληλα, ο Χαλίλ ονειρεύεται να συνεχίσει τις σπου-

δές του ως μηχανικός συγκολλήσεων, που διακόπηκαν 
λόγω πολέμου. Μαθαίνει ελληνικά για να δώσει εξετά-
σεις, είναι όμως δύσκολη γλώσσα, τόσο διαφορετική, 
εκμυστηρεύεται. Έκανε αίτηση για υποτροφία σε ιδι-
ωτικό αμερικάνικο πανεπιστήμιο στην Αθήνα, καθότι 
μιλάει αγγλικά, αλλά δεν τον πήραν.
Έχει κρατήσει ένα χαρτονόμισμα εκατό Συριακών λιρών 
του, το οποίο το δάνεισε στην έκθεση Outcast Europe, 
που παρουσιάζεται αυτές τις ημέρες στο Μπάγκειο 
στην Ομόνοια.
Η αξία του ήταν περίπου ένα ευρώ όταν έφυγε. Τώρα, 
κάπου στα δεκαπέντε λεπτά. Το έχει κυρίως σαν ανα-
μνηστικό, αλλά επίσης, επειδή θέλει να συνεχίσει να 
πιστεύει ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψει στη Συρία.
«Η αλήθεια είναι πως μόνο στη Συρία νιώθω ότι ανήκω, 
είναι το μόνο μέρος που αισθάνομαι Κούρδος. Από εκεί 
προέρχομαι, έχω ανθρώπους που μιλούν τη γλώσσα 
μου. Φτιάχνω τη ζωή μου στην Αθήνα, όμως πάντα 
ένα μέρος μου θα κοιτάει στη Συρία. Θέλω να γυρίσω 
κάποτε, όμως φοβάμαι πως αυτό θα αργήσει. Θα πάρει 
πολύ καιρό να ανοικοδομηθεί η Συρία», αναφέρει.

Η συγκινητική ιστορία του Χαλίλ: Η Γερμανία, η νέα 
ζωή στην Ελλάδα και η νοσταλγία για τη Συρία
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Ζήτω η 28 Οκτωβρίου 1940! 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΕΚΑΣ

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
Στη ταραγμένη και γεμάτη πολιτικά πάθη νεο-
ελληνική ιστορία, σπανίζουν οι αντικειμενικές, 
μεθοδικές ερευνητικές προσεγγίσεις δίχως να 
αμφισβητούνται τα πραγματικά γεγονότα.  Πολ-
λοί  συμπατριώτες μας προτιμούν  να αγνοούν 
τη πραγματικότητα η να τη τακτοποιούν με βάση 
των επιταγών της ιδεολογικής τους προτίμησης.  
Ο θεσμός του καφενείου, συχνά επιβάλλει πολ-
λές απ τις αξίες του,  και συμπορεύεται μαζί με 
διάφορες πολιτικές σκοπιμότητες.   Κάθε χρόνο 
τέτοιες ημέρες, ακούγονται πολλά, αλλα και δημι-
ουργούνται  μερικά εύλογα ερωτήματα για  το 
δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά, το «ΟΧΙ» το φασισμό 
κλπ.  Εχει καταβληθεί προσπάθεια για να μειωθεί 
ο προσωπικός ρόλος του στην 28η Οκτωβρίου. 
Η συντηρητική αρθρογραφία  τον δοξάζει, η αρι-
στερή τον απαξιώνει. Θα κάνω λοιπόν μια όσο 
το δυνατόν αντικειμενική προσπάθεια να απα-
ντήσω στα σχετικά ερωτήματα:
1. Ο Μεταξάς δεν ήταν «φασίστας»?
Το καθεστώς του Μεταξά μπορεί να χαρακτηρι-
στεί σαν ένα αυταρχικό δεξιό καθεστώς  με σοβα-
ρές  φασιστικές επιρροές.  Ήταν μια συντηρητική 
δικτατορία ενός ιδιόμορφου εθνικισμού με  «επι-
λεγμένα» φασιστικά  στοιχεία και σύμβολα, και 
ολοκληρωτικές τάσεις, αλλά δεν μπορεί να ταυ-
τιστεί με τον φασισμό.  Δεν μπορεί να ταυτιστεί  
με τα καθεστώτα της ναζιστικής Γερμανίας και της 
φασιστικής Ιταλίας. 
Η δικτατορία του Μεταξά είχε ουσιώδεις διαφο-
ρές τόσο από τα φασιστικά καθεστώτα όσο κι 
από το ναζιστικό καθεστώς. 
Πρώτον, το καθεστώς του  ήταν μια βασιλική 
δικτατορία που την επέβαλε ο βασιλιάς, όχι 
κάποιος λαϊκός δικτάτορας. 
Δεύτερον, ο Μεταξάς δεν διέθετε κάποιο μεγάλο 

κόμμα ή μαζικό λαϊκό κίνημα να τον στηρίζει.  Το 
κόμμα του των Ελευθεροφρόνων έπαιρνε μικρά 
ποσοστά στις εκλογές.  
Τρίτον, δεν είχε ιμπεριαλιστική πολιτική όπως ο 
ναζισμός και φασισμός, αντίθετα ειχε αντιιμπε-
ριαλιστική θέση.   
Τελος  δεν υιοθέτησε και δεν έκανε φυλετικές και 
-ρατσιστικές διακρίσεις.  Είναι χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι ότι επιτρεπόταν στους Έλληνες 
Εβραίους η συμμετοχή τους στην ΕΟΝ.   Ήταν όμως  
εθνικιστής και πίστευε ότι  οι σύγχρονοι Έλληνες 
ήταν συνεχιστές του Αρχαίου  και του Βυζαντινού 
Πολιτισμού.  Ο Μεταξάς  παρέμεινε μέχρι τέλους 

πατριώτης, ειρηνόφιλος  και αγγλόφιλος.  Κατά 
συνέπεια ο Μεταξάς δεν ήταν φασίστας.
2. Εάν ο Μεταξάς ήταν φασίστας, πως 
έκανε αντίσταση κατά του φασισμού?
Ο Μεταξάς έκανε αντίσταση κατά του φασισμού 
γιατί πανω απ όλες τις ταμπέλες ήταν πατριώτης, 
προτίμησε να υπερβεί τα κοινά της ιδεολογία του 
με το φασισμό  και να κηρύξει πόλεμο εναντίον 
του. Ο Μεταξάς μπορεί να θαύμαζε διάφορες 
πτυχές της Γερμανίας αλλά δεν τους χαρίστηκε 
ποτέ ειδικά όταν η προορατικότητα έβλεπε πως 
νικητής του πολέμου θα ήταν η Αγγλία.  Οπότε 
του αξίζει κάθε τιμή έστω και για μερικούς ήταν 
«φασίστας».
3. Το ΟΧΙ το είπε ο Ελληνικος λαός η το είπε 
ο Μεταξάς?
Ο Μεταξάς!  Η απάντηση του Ιωάννη Μεταξά 

«Alors c' est la guerre» (επομένως έχουμε 
πόλεμο), ήταν δικιά του μεν, αλλα εξέφρασε  
έναν ολόκληρο λαό, που  κήρυττε πόλεμο υπέρ 
βωμών και εστιών ενάντια στην Ιταλία. Η από-
φαση του αυτή έχει μείνει στην ιστορία ως 
το "ΟΧΙ" των Ελλήνων στο φασισμό και στην 
υποδούλωση της πατρίδας τους.  Ο αγώνας, η 
ανδρεία και ο ηρωισμός των Ελλήνων και Ελληνί-
δων έως τις 6 Απριλίου 1941, άλλαξαν την πορεία 
της παγκόσμιας ιστορίας. Το όνομα του Ι. Μεταξά 
επισης έχει μείνει στην ελληνική και στην παγκό-
σμια ιστορία, για την αντίσταση της Ελλάδος κατά 
του Άξονα.

4. Εάν ο εχθρός είχε δημοκρατικό πολίτευμα, 
θα τον αφήναμε να περάσει;
 Όχι βέβαια! Η Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1940, 
πολέμησε ένα ξένο εισβολέα που της επιτέθηκε 
και απείλησε την εδαφική της ακεραιότητα, χωρίς 
να του ζητήσει πιστοποιητικό πολιτικών ή κοι-
νωνικών φρονημάτων. Tο έπος της 28ης Οκτω-
βρίου, ήταν όντως ένας πόλεμος αντίστασης, ένας 
αντιφασιστικός αγώνας ενάντια στο ευρύτερο 
αντιφασιστικό αγώνα στην Ευρώπη.  
5. Ήταν ο  Ιωάννης Μεταξάς Δικτάτορας?
Ο Μεταξάς ήταν όντως δικτάτορας.  Κατέστειλε 
πλήρως την ελευθερία του τύπου, ελέγχει όλα 
τα πεδία της κοινωνικής ζωής, και κάθε κομμα-
τική δραστηριότητα, έδιωξε, φυλάκισε και εξό-
ρισε τους αντιπάλους του.  Το καθεστώς του είχε, 
σαφέστατα, πολλές δομές ενός ολοκληρωτικού 
καθεστώτος και ο ίδιος ήταν αντικομουνιστής.  
Ήταν επισης μια ιστορική προσωπικότητα, ένας 
στρατιωτικός και πολιτικός που κυριάρχησε στην 
πολιτική ζωή της Ελλάδος επί τριάντα περίπου 
χρονιά πριν το πόλεμο.
6. Είναι ένας δικτάτορας αναγκαστικά και 
φασίστας?
Πολύ ευκολά σήμερα κάθε δεξιός πολίτικος εξι-
σώνεται  με «φασίστα» κι είναι αυτή η αντίληψη 
που τον θέλει το Μεταξά «φασίστα».  Πάντως, 
φασίστας, με την έννοια που έχει ο όρος στην 
Ιστορία και στην Πολιτική Επιστήμη, δεν ήταν. 
«Φασίστας» με την έννοια του καφενείου και τη 
κουμμουνιστική ιδεολογία είναι μια άλλη ιστο-
ρια.  
7. Τι άλλο καλό έκανε ο Μεταξάς εκτός απ’ το 
«ΟΧΙ»?
Ο Μεταξάς παρότι δικτάτορας, είχε και θετική 
προσφορά.  Εκτός από το ΟΧΙ εχει να επιδείξει 
ένα αξιόλογο μεταρρυθμιστικό έργο. Διέβλεψε 
από νωρίς τον κίνδυνο πολέμου και προετοίμασε 
στρατιωτικά τη χώρα, με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο για τα οικονομικά του κράτους. Το Ρούπελ 
και άλλα οχυρά που έφτιαξε ήταν τα μεγαλύτερα 
αμυντικά έργα της Ελλάδας και της Ευρώπης. Το 
Νοέμβριο του 1936 ιδρύσει την Εθνική Οργά-
νωση Νέων (ΕΟΝ), που είχε στόχο την εθνική 
ομοψυχία, την κοινωνική και ηθική ετοιμασία 
και την εθελοντική οργάνωση των νέων για την 
άμυνα.   
Ο  Μεταξάς εισάγαγε μέτρα κοινωνικής προστα-
σίας.  Καθιέρωσε την οκτάωρη εργασία,  θέσπισε 
τις  κοινωνικές ασφαλίσεις, τις συλλογικές συμβά-

σεις εργασίας,  το κατώτατο μισθό,  αναγνώρισε 
τη γυναικεία εργασία, και την πάταξη της παιδι-
κής εργασίας. 
Στα πολιτιστικά ο δικτάτορας προσπάθησε να 
υλοποιήσει τον «Τρίτο Ελληνικό Πολιτισμό». (ο 
πρώτος ο αρχαίος ήταν Ελληνικος πολιτισμός,  
ο δεύτερος ο Βυζαντινός).  Η βαθιά ριζωμένη 
πεποίθηση του σημερινού Έλληνα περί ανωτε-
ρότητάς του ελληνικού πολιτισμού, είναι κατά 
κύριο λόγο Μεταξικής προέλευσης.  Προς αυτή 
τη κατεύθυνση Ίδρυσε την ελληνική ραδιοφωνία,  
τη Λυρική Σκηνή, και  καθιέρωσε τις  παραστά-
σεις αρχαίου δράματος στην Επίδαυρο και στο 
Ωδείο Ηρώου του Αττικού.
Στη παιδεία ο Μεταξάς επέφερε γλωσσική μεταρ-
ρύθμιση, υιοθέτησε τη δημοτική γλώσσα για να 
είναι πλήρως κατανοητή από τον λαό και να ενδυ-
ναμώσει την κοινωνική συνοχή. Μέχρι τότε τη 
Δημοτική στήριζε κατά κύριο λόγο  μόνο η Αρι-
στερά.  Στις 28 Νοεμβρίου 1938 ο Μεταξάς ανέ-
λαβε ο ίδιος προσωπικά το υπουργείο Παιδείας 
και όρισε μια επιτροπή υπό τον Μανώλη Τρια-
νταφυλλίδη (καθηγητή της Γλωσσολογίας στο 
Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης) για τη σύνταξη 
της  νεοελληνικής γραμματικής (της δημοτικής) 
που τυπώθηκε τον Ιούνιο του 1941.  Η χρήση 
της δημοτικής διευρύνθηκε στις τέσσερις πρώ-
τες τάξεις του δημοτικού σχολείου το 1936 και το 
1939 επεκτάθηκε και στις δύο τελευταίες. 
Δημιούργησε  τον Οργανισμό Εκδόσεως Σχολι-
κών Βιβλίων (ΟΕΣΒ), πρόδρομο του ΟΕΔΒ για να 
καταπολεμήσει την κερδοσκοπία "κάποιων βιβλι-
οκαπήλων" και τη διάθεση των σχολικών βοηθη-
μάτων στους μαθητές σεις φθηνά τιμάς". 
Επέμενε επισης στον αγροτικό εκσυγχρονισμό.
Ίσως  μεγαλύτερο επίτευγμά του ως κυβερνήτη, 
παρ όλου του ότι δεν διέθετε τουλάχιστον πριν το 
«Όχι» λαϊκό έρεισμα  ήταν η εξύψωση του εθνι-
κού φρονήματος, της αυτοπεποίθησης και της 
εθνικής υπερηφάνειας των Ελλήνων σε καιρούς 
χαλεπούς όταν  η ποιότητα της δημοκρατίας στη 
χώρα ειχε εκφυλιστεί δραματικά.
Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη ζημία που προκά-
λεσε ήταν η σύνθλιψη της βενιζελικης φιλελεύ-
θερης παράταξης, που αποτελούσε βαρύνοντα 
παράγοντα ισορροπίας και μετριοπάθειας στον 
τόπο. 
Αν  δούμε τα πράγματα ψύχραιμα μπορούμε 
να πούμε πως ήταν ένας δικτάτορας με έντονες 
φασιστικές καταβολές, επίσης  έντονα πατριω-
τικά αισθήματα.  Ο Μεταξάς  ήταν αντικομουνι-
στής, και λαϊκιστής. Πάντως δεν ήταν ρατσιστής, 
ούτε αντισιωνιστής, ούτε ιμπεριαλιστής,  είναι 
γνωστό ότι ήταν εξαρχής αντίθετος με τη Μικρα-
σιατική Εκστρατεία.  Ο Μεταξάς του Ελληνοαλ-
βανικού πολέμου είχε, χωρίς αμφιβολία, διανύ-
σει πολύ δρόμο από την περίοδο 1912-22 , και  
ήταν απείρως ωριμότερος πολιτικά. Ήταν μάλλον  
ένας ιδιόρρυθμος άνδρας της Δεξιάς. Μετριοπα-
θής και συνετός στα θέματα εξωτερικής πολιτι-
κής, κοινωνικός στα εσωτερικά ζητήματα, Άκρως 
αποτελεσματικός στην ανασυγκρότηση του κρά-
τους  εφαρμόζοντας μεθόδους αυταρχικής διοι-
κήσεως.  Δεν πρέπει να τον σταυρώσουμε ούτε  
να τον αγιοποιήσουμε  μπορούμε απλώς να τον 
αναλύσουμε.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΕΤΑΧΑ
Ο Ιωάννης Μιχαήλ Μεταξάς(1871 -1941)  ήταν 
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Το πλέον πρόσφατο Ελληνικό έπος!

Έλληνας στρατιωτικός, πολιτικός  ηγέτης 
(statesman),  και ο Εθνικός Κυβερνήτης της Ελλά-
δας (1936- 1941 με δικτατορική διακυβέρνηση.
Ως αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού έλαβε 
μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους. Ο Μεταξάς 
του 1915, πίστευε με πάθος στο αήττητο της Γερ-
μανίας και  στον ολέθριο Εθνικό Διχασμό μεταξύ  
Βενιζέλου και Βασιλέως Κωνσταντινου ήταν με 
το μέρος Βασιλια και ενάντια στη Μικρασιατική 
εκστρατεία .

Το 1917, μετά από απαίτηση των Συμμάχων, ακο-
λουθεί τον Κωνσταντίνο στην εξορία, όπου και 
καταδικάζεται ερήμην σε θάνατο. Η λήξη του 
πολέμου και η ήττα της Γερμανίας διαψεύδουν 
τα πιστεύω του και δικαιώνουν την πολιτική του 
Βενιζέλου. Επιστρέφει το 1920, ιδρύει το κόμμα 
των Ελευθεροφρόνων και για τα επόμενα δεκα-
πέντε περίπου χρόνια, θα παίξει ενεργό ρόλο 
στην πολιτική ζωή της χώρας
Το 1936, διορίστηκε από το βασιλέα Γεώργιο Β' 
πρωθυπουργός της Ελλάδας, στη θέση του αιφ-
νίδια αποβιώσαντος Δεμερτζή και στη συνέχεια 
πρωτοστάτησε στην επιβολή του δικτατορικού 
καθεστώτος της 4ης Αυγούστου σε συνεργασία 
με το βασιλιά. Κυβέρνησε έως το θάνατό του τον 
Ιανουάριο του 1941.
Την εποχή εκείνη, η Ελλάδα σπαρασσόταν από 
κινήματα, αναρχία, μια παρατεταμένη, ακήρυ-
χτη εμφύλια διαμάχη και διχασμό. Ο κοινοβου-
λευτισμός έδειχνε να έχει φθάσει στα όριά του, 
ενώ η κοινωνική αναταραχή εντεινόταν ολοένα: 
στους τρεις τελευταίους μήνες της πρωθυπουρ-
γίας Δεμερτζή, είχαν γίνει 200 απεργίες.  Ο Γεώρ-

γιος Βλάχος προωθούσε μέσω ης αρθρογραφίας 
του στην "Καθημερινή", την ιδέα αυταρχικής δια-
κυβερνήσεως της χώρας.  Στις 24 Μαρτίου του 
1935 τελείωνε το κύριο άρθρο του με την προ-
τροπή: "Ο κ. Τσαλδάρης δικτάτωρ. Και εάν δεν 
θέλει μόνος, τότε ας γίνει υπ’ αυτόν τριμελές ή 
τετραμελές διευθυντήριο."  Καθαρά ο  Μεταξάς 
δεν ήταν εκλεκτός του συντηρητικού κατεστη-
μένου. 
Η μεγαλύτερη στιγμή της ζωής του ήταν  τα χαρά-
ματα της 28ης Οκτωβρίου 1940 και η απάντηση 
που έδωσε στο ιταμό τελεσίγραφο, που του επέ-
δωσε ο Ιταλός Πρέσβης Εμανουέλε Γκράτσι, στην 
οικία του στην Κηφισιά, ζητώντας του να επιτρέ-
ψει την διέλευση των ιταλικών στρατευμάτων 
από το ελληνικό έδαφος. 
Ο Μεταξάς προς το τέλος της ζωής του τελικά  
συμφιλιώθηκε με το Βενιζέλο στο πολιτικό επί-
πεδο. Στην τελευταία του επιστολή πριν τον 
θάνατό του ο Βενιζέλος επικροτεί την ανάθεση 
του υπουργείου στρατιωτικών στον Μεταξά, ενώ 
στην τελευταία του ομιλία στους αρχισυντάκτες 
του τύπου ο Μεταξάς δηλώνει πως ακολουθεί 
πλέον την πολιτική του Βενιζέλου. 

Η ΓΕΝΝΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που αναγκά-
στηκε να αντιμετωπίσει τους στρατούς τεσσάρων 
χωρών ταυτόχρονα, Αλβανίας, Ιταλίας, Γερμα-
νίας, και Βουλγαρίας.
Ελλάδα: 219
Νορβηγία: 61
Γαλλία: 43 (Η υπερδύναμη της εποχής)
Πολωνία: 30
Βέλγιο: 18
Ολλανδία: 4
Γιουγκοσλαβία: 3
Δανία: 0 μέρες. (Οι Δανοί παραδόθηκαν σε έναν 

Ναζί μοτοσικλετιστή ο οποίος μετέφερε στον 
Δανό βασιλιά αίτηση του Χίτλερ για διέλευση 
των ναζιστικών στρατευμάτων, ο Δανός βασιλιάς 
σε ένδειξη υποταγής παρέδωσε το στέμμα του 
στον μοτοσικλετιστή για να το πάει στο Βερολίνο 
και στον Χίτλερ…)
Τσεχοσλοβακία: 0
Λουξεμβούργο: 0

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
Οι νεκροί Έλληνες στρατιώτες ανήλθαν κατά την 
διάρκεια των 219 ημερών στους 13.676.
Κατά την διάρκεια της  κατοχής που ακολούθησε 
τα κατοχικά στρατεύματα εκτέλεσαν χιλιάδες 
Έλληνες ενώ οι πεινά και οι κακουχίες σκότωσαν 
μερικές ακόμα χιλιάδες  
Συνολικές απώλειες σε ποσοστό επί του πληθυ-
σμού (Μάχες, εκτελέσεις, κακουχίες,)
Ελλάς: 10% 
Σοβά. Ένωση: 2,8%
Ολλανδία: 2,2%
Γαλλία: 2%
Πολωνία: 1,8%
Γιουγκοσλαβία: 1,7%
Βέλγιο: 1,5%

ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΤΑ ΧΕΙΛΗ ΠΑΝΕ 
ΟΙ ΦΑΝΤΑΡΟΙ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ!
Η συντριπτική πλειοψηφία  της Ελληνικής κοινω-
νίας το 1940 ενώθηκε σαν μια γροθιά να αντιμε-
τωπίσει τον εισβολέα   Δεν ήταν μόνο οι απλοί 
πατριώτες αλλα και οι  “διάσημοι” άνθρωποι της 
τέχνης, που πολέμησαν. Με τα σημερινά δεδο-
μένα  οι διάσημοι  θα μπορούσαν να χρησιμοποι-
ήσουν  αυτό που σήμερα λέμε “βύσμα”. Κι όμως 
αυτοί δεν το έκαναν. Κανείς τους δεν επικαλέ-
στηκε την ιδιότητά του για να μην φορέσει το χακί 
και να πολεμήσει. Να μερικά γνωστά ονόματα:
Ο ηθοποιός κ Διονύσης Παπαγιαννόπουλος  
πολέμησε σαν υπολοχαγός στη πρώτη γραμμή.
Ο ηθοποιός  Ντίνος Ηλιόπουλος ήταν ασυρματι-
στής πυροβολικού πρώτης γραμμής.
Ο ηθοποιός Παντελής Ζερβός  λοχίας πρώτης  
γραμμής.
Ο ηθοποιός,  Νίκος Σταυρίδης ήταν τραυματιο-
φορέας πρώτης  γραμμής.
Ο ηθοποιός Λάμπρος Κωνσταντάρας. ( Βλέπε 
φυτογραφία)
Δεξιά του, πρώτος από αριστερά, ο βαρύτονος 
Ευάγγελος Μαγκλιβέρας. Αριστερά του, τρίτος 
από αριστερά, ο τενόρος Κώστας Σάμιος.
Στην δεύτερη σειρά, πρώτος από αριστερά 
ο δημοσιογράφος Δ.Γαλερίδης. Δεύτερος, ο 
υπουργός Γεώργιος Καρτάλης.  Τρίτος, ο καθη-

γητής Δ. Θιβαδόπουλος. Τέταρτος, ο συγγρα-
φέας Γεώργιος Θεοτοκάς  Πέμπτος, ο βιομήχανος 
Συμεόνογλου. Έκτος, ο δημοσιογράφος Κώστας 
Μάγιερ
Άλλοι ηθοποιοί - πολεμιστές του 1940 είναι:
Ο Μάνος Κατράκης,
Ο Λυκούργος Καλλέργης,
Ο Θάνος Κωστόπουλος,
Ο Γκίκας Μπινιάρης,
Στέφανος Πήλινος,

Ο  Πάνος Κυριακόπουλος, (έπεσε πολεμώντας 
στον Αυλώνα).
Ο  Δήμος Αυγείας, καταδρομέας κολύμπησε 
στο παγωμένο νερό με το μαχαίρι στο στόμα και 
έκοψε τα καλώδια των εκρηκτικών, μιας παγι-
δευμένης από τον εχθρό σημαντικής γέφυρας, 
επιτρέποντας έτσι την προέλαση του Ελληνικού 
στρατού στην Κορυτσά. Παρασημοφορήθηκε, 
συνέχισε να πολεμά μέχρι που σκοτώθηκε.
Ο τενόρος Γ. Τουμπακάρης, που έπεσε ηρωικά 
μαχόμενος, 
Ο θεατρικός συγγραφέας Άγγελος Τερζάκης, που  
παρέμεινε στη ζώνη του πυρός  ως το τέλος του 
πολέμου,  
Οι αγαπημένοι συγγραφείς και ποιητές: 
Νίκος Καββαδίας, 
Νίκος Εγγονόπουλος, 
Νικηφόρος Βρεττάκος, 
Άρης Δικταίος, 
Τάκης Σινόπουλος, 
Λουκής Ακρίτας, 
Γιώργος Σαραντάρης, 
Αστέρης Κοββατζής,  
Άγγελος Βλάχος, 
Ανδρέας Καραντώνης,  κ.ά. 
Οι ζωγράφοι-σκηνογράφοι, 
Σπύρος Βασιλείου και Γιάννης Τσαρούχης, που 
κρατούσε στα χέρια του μια εικόνα της Μεγάλης 
Μάνας που ζωγράφισε, την Παναγία της Νίκης.
Ο Ανθυπολοχαγός Οδυσσέας Ελύτης που γρά-
φει για τον εαυτό του.  «Δεν απέμενε παρά να 
κρατήσω τον όρκο μου και να δώσω υπόσταση 
στον Ανθυπολοχαγό της Αλβανίας, αυτόν που 
είχε δοκιμαστεί σε όλα τα ανεβοκατεβάσματα της 
Ελληνικής Ιστορίας και που προχωρούσε ολοένα 
για να φτάσει μέσα και πέρα από το θάνατο.» 
«Από το άλλο μέρος, έγινε αιτία ο πόλεμος να 
συνειδητοποιήσω τι είναι ο αγώνας, ο ομαδικός 
πλέον και όχι ο προσωπικός» 
«Χωρίς την εμπειρία αυτή, πιστεύω δεν θα μου 
είχε ανοιχτεί ο δρόμος για το «Άξιον Εστί».
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Η οικογένεια του προέδρου, κ. Δημήτρη Νάσκου, με τον Γενικό 
Πρόξενο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη

Η ορχήστρα ΠΑΡΕΑ 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, κ. Αντώνης Αρτεμάκης, έδωσε το 
παρών και διακρίνεται δίπλα στον Γενικό Πρόξενο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη 

καθώς και τα μέλη του συλλόγου Φλωρίνης Παπαγιάννη Λυγκιστή

Η σύζυγος του προέδρου του Συλλόγου Καστοριάς, κα Αλεξία Νάσκου, με τους κ. Γιώργο και κα 
Καλλιόπη Ηλιάδη, καθώς και την κα Τζένη με τον κ. Στηβ Παπούλκα

Από τα αριστερά: Νικόλας και Ανθούλα Μαντωνάκη, Ροδή Ηλιάδη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κιλκίς, 
Αλέξανδρος Τσικουρλής με την σύζυγο του Άρτεμη, η πρόεδρος του συλλόγου Κατερίνης «τα Πιέρια», 

Δέσποινα Κωστίδη με τον σύζυγό της Αθανάσιο και η Βούλα με τον Ιωάννη Αντωνόπουλο

Η κα Σουλτάνα Μπουτσιάδη ανάμεσα από τους κυρίους 
Αντώνη Καραγιάννη, Αντώνη Ντινάδη και Νίκο Μάνο

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης στο τραπέζι του Συλλόγου Φλωρίνης «Παπαγιάννης Λυγνηστής», 
στο οποίο βρίσκονται ο πρόεδρος, κ. Παντελής Σκενδέρης και ο αντιπρόεδρος, κ. Βαγγέλης Μπελλής

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τους κύριο και την κυρία Χρηστίδη καθώς και 
τον κ. Νίκο Χριστοφορίδη

Το τραπέζι του προέδρου των Θεσσαλικών Συλλόγων, κ. Νικηφόρου Λαμπίρη

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, με το ζεύγος 
Αβραάμ, την κα Μάρθα Χέντη και τον κ. Γιώργο Ηλιάδη

Μ
ε μεγάλη επιτυχία ο Σύλλο-
γος Καστοριάς και Περιχώ-
ρων διοργάνωσε τον φθι-
νοπωρινό χορό του σ το 

Qssis σε μια κατάμεστη αίθουσα με φί-
λους του συλλόγου. Ο πρόεδρος, κ. Δη-
μήτρης Νάσκος, αλλά και το Διοικητικό 
Συμβούλιο έκανε τα πάντα για να περά-

σουν καλά οι καλεσμένοι τους.
Η παρουσία του Γενικού Προξένου, κ. 
Βίκτωρα Μαλιγκούδη, έδωσε ξεχωριστή 
λαμπρότητα στην βραδιά. Η ορχήστρα η 

ΠΑΡΕΑ όπως πάντα έδωσε το έναυσμα 
για να είναι η πίστα γεμάτη. Συγχαρητή-
ρια και του χρόνου στο Σύλλογο Καστο-
ριάς και Περιχώρων.

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ Ο ΧΟΡΟΣ 
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Το τραπέζι της ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Ο κ. Νίκος Χατζιαντωνίου, ο κ. Νίκος Λαζαρίδης, η κα Χριστίνα Λαζαρίδης, η κα Ασπασία 

Χατζιαντωνίου, η κα Μαρία Τάκης, η κα Θωμαή Μάνο και ο κ. Νίκος Μάνος

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ενδιάμεσα από τις κυρίες Μάρθα Χέντη και Μπέτυ Σκουτάκη. 
Δίπλα βρίσκεται ο πρόεδρος του Συλλόγου Καστοριάς, κ Δημήτρης Νάσκος και η κα Βαγγελιώ Τσάτσου Το τραπέζι του κ. Νεβισκιώτη

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
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Τ
ην Κυριακή το βράδυ ( 21 Οκτωβρίου ) στο Πολυμε-
νάκιο πολιτιστικό κέντρο της Ελληνικής Κοινότητας  
Τορόντο έγινε μια σεμνή τελετή στην μνήμη του κα-
θηγητή-συγγραφέα, Μιχάλη Βιτόπουλου. Η βασική 

διοργανωτής της βραδιάς, κυριά Αφροδίτη Ζερβού, μαζί με 
μια πλειάδα συνεργατών και μαθητές του Μιχάλη Βιτόπου-
λου ξεδίπλωσαν το χρονικό της πορείας του στα δρώμενα 
της παροικίας, αλλά και μίλησαν  αναδεικνύοντας το μεγάλο 
έργο του τα τελευταία 30 χρόνια. 
Ήταν αρχές τις δεκαετία του ’70.  Ένα ψηλό ξερακιανό παλι-
κάρι από τα μέρη της Καβάλας με το παχύ του μουστάκι και 
το μπλε σκούρο μπερέ εμφανίστηκε στα παροικιακά δρώ-
μενα του Τορόντο. Ένας από τους πρώτους σταθμούς ήταν 
το πανεπιστήμιο του Γιορκ και τα βραδινά ήταν οι μπουάτ 
με τους αμέτρητα ατίθασους νέους που έπερναν μέρος στην 

αντιπαράθεση με την τότε χούντα των συνταγματαρχών 
στην Ελλάδα. Εδώ ο Βάρναλης καλύπτει απολυτά το σκηνή  
της εποχή αυτής αυτής που έζησε ο Μιχάλης με το «μες στην 
υπόγεια την ταβέρνα μέσα σε καπνούς και σε φωνές … » 
Έντονα δραστήριος πάντα βρισκόταν στο δρόμο της ανα-
ζήτησης του καινούργιου.  Στην αρχή ήταν ο σύνδεσμος 
φοιτητών του Γιορκ για μια «ελεύθερη Ελλάδα». Αργότερα 
δραστηριοποιήθηκε στο «πανελλήνιο Αγωνιστικό Κίνημα 
(ΠΑΚ)» που ήταν υπό την υγεσία του Ανδρέα Παπανδρέου 
που τότε ήταν καθηγητής στο πανεπιστήμιου του Γιορκ. 
Ίσως το πρώτο είχε να κάνει και με το δεύτερο, ίσως ο 
Παπανδρέου του υπέδειξε το ΠΑΚ και ο Μιχάλης το ασπά-
στηκε ενεργά και δραστηριά 
Ήταν τότε που στον μπερέ του Μιχάλη εμφανίστηκε το επα-
ναστατικό αστέρι του Μάο. Είχε πάντα λόγο αλλά και αντί-

λογο, ήταν ανήσυχος για κάθε τι το επόμενο.  Πέρασε σε 
πολλά στάδια αναζήτησης για όσους τον θυμούνται για να 
φτάσει στη ολοκληρωμένη μορφή του καθηγητή-συγγρα-
φέα. Το έργο του γνωστό και άγνωστο  έρχεται σήμερα να 
αναδείξει την ολοκληρωμένη μορφή του . Ο Μιχάλης είχε 
ταυτόχρονα και την ψυχή του μικρού παιδιού στη ζωή και 
ίσως αυτό  να το εκμεταλλευτήκαν κάποιοι.
Να προσθέσω μόνο ότι πολλοί από εμάς ήλθαμε στον 
Καναδά για μια καλύτερη οικονομικά ζωή, ο Μιχάλης ήλθε 
και ολοσχερώς αναζήτησε την «Γνώση». Σε κάποιους ο 
θάνατος φέρνει την λήθη, αλλά σε κάποιους φέρνει την  ανα-
γνώριση μέσα από το έργο τους και Μιχάλης είναι ένας από 
αυτούς.
Με Σεβασμό στην μνήμη του 
Χρήστος Μαρτζωκας

M. VITOPOULOS MEMORIAL 
FUND RAISING EVENT

at the Greek Community of Toronto

A big Thank you to the Greek Community for their support, the presenters 
for sharing their memories and experience with us, Dr. Peter Yannopoulos, 
Dr. Themis Aravositas, Maria Tsatsos-Xenikakis, Spyros Volonakis, Tasos 
Mastorakos, Chris Martzokas, and Dr. MariaLychnaki from the Greek 
Consulate in Toronto - Head of the Office for the Educational Affairs. Also 
, Panagiotis Milonas Dr. Vitopoulos student. A big thanks to Dr. Vitopoulos 
family wife Natasha and daughters Antigone-Nina and Andrea for sharing 
their family photos with us and being there supporting the establishing 
of the “M. Vitopoulos Scholarship Fund” for the graduates of the Greek 
Community ‘s Greek program an entering a Canadian University. Special 
Thanks also go to the friend musicians that offered their performances 
or free... Ken Kakoulis bouzouki, Stephanou Papastephanou Bouzouki- 
singing and George Kostoglou guitar. Also the friend and talented 
musician/ composer George Cotsopoulos and the talented George 
Zouboulakis with his unique voice that kept us entertained later on...
THANK YOU ALL for attending and supporting us ! My husband Peter 
Carayannakis for the technical support.

Αφροδίτη Ζερβού

Η κα Antigone-Nina Vitopoulos με τον σύζυγο της Chris και την κα Andrea Vitopoulos, που είναι κόρες του Dr. M.
Vitopoulos . Ενδιάμεσα τους η μητέρα τους καNatasha Baage- Vitopoulos καθώς και η κα  Aphrodite Zervou, 

μακροχρόνια φίλη και συνεργάτης του αείμνηστου καθώς και η διοργανώτρια της βραδιάς και ο κ. Τάσσος Μαστοράκος 
μαθητής του και έχοντας παίξει στα έργα που είχε γράψει ZORBA the GREEK, CANADA my ITHACA και άλλα

Ο κ. Παναγιώτης Μυλωνάς
Η κα Μίρκα Λυχνάκη, Συντονίστρια Εκπαίδευσης 

στον Καναδά

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, κ. Αντώνης 
Αρτεμάκης Ο κ. Χρήστος Μαρτζώκας

Η κα Έφη Τσάτσου δεν μπόρεσε να κρύψει την 
συγκίνηση της για τον καλό της φίλο

Η κα Αφροδίτη Ζέρβου, εκτός από τα συγκινητικά 
της λόγια για τον αείμνηστο κ. Βιτόπουλο συντόνιζε 

και τους ομιλητές

O κ. Σπύρος Βολονάκης μιλώντας για τον αείμνηστο 
κ. Βιτόπουλο

Ιδρυτική εκδήλωση για το “M. Vitopoulos 

Ο κ. Τάσσος Μαστοράκος
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Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, κ. 
Αντώνης Αρτεμάκης και η πρόεδρος της 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ, κα Μπέτυ Σκουτάκη, έδωσαν 
το παρών

Η κα Αφροδίτη Ζερβου με τον κ. Τάσσο 
Μαστοράκο

Ο κ. Τομ Μαστοράκος με την κα Νίτσα 
Ντόνη

Η κα Πένυ Κόντος από το «Χαμόγελο Ζωής» ήταν εκεί Οι κυρίες της ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο κ. Νικηφόρος Λαμπίρης, πρόεδρος 
των Θεσσαλικών Συλλόγων και η κα 
Άννα Σπίνγκος από το σύλλογο της 
Καρδίτσας «Καραϊσκάκης» έδωσαν 

το παρών
Ο κ. Χρήστος Μαρτζώκας και η κα Έφη 

Τσάτσου

Η κα Έφη Τσάτσος, προωθώντας το βιβλίο 
της «It’s All Greek To Me», τα έσοδα του 
οποίου θα διατεθούν για την Υποτροφία 

Michalis Vitopoulos

Scholarship Fund” στην Ελληνική Κοινότητα Τορόντο
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O Γενικός Πρόξενός μας 
βοηθός στη γραμμή εκκίνησης 

του φετινού Scotiabank 
Toronto Waterfront Marathon

Honored & proud to be assisting at the start 
of this year’s Scotiabank Toronto Waterfront Marathon! Best 

of luck to the 25.000+ participants! 
#stwm @ Toronto, Ontario

Ο Δήμαρχος του Τορόντο κ. John Tory με τον Γεν. Πρόξενο κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη
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28η Οκτωβρίου και 
Ομοψυχία Ελλήνων

Η 
ιστορία έχει καταγράψει τον ηρωισμό και τα κατορθώματα 
των Ελλήνων στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
 Ο Τσώρτσιλ είπε. «Από δω και πέρα δεν θα λέμε, ότι οι 
Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν 

σαν Έλληνες»
 Χωρίς αμφιβολία η ανθρωπότητα θαύμασε. Χειροκρότησε. Έδωκε 
στους Έλληνες την τιμή που τους ανήκει. 
Θαυμάζει κανείς και απορεί πως οι Έλληνες στον πόλεμο του ‘40 κατόρ-
θωσαν αυτά που κατόρθωσαν. Ένα ήταν το μυστικό. Η ομοψυχία των 
Ελλήνων. Δεν ήταν διαιρεμένοι. Δεν προσπαθούσε ο ένας να γκρεμί-
σει τον άλλον. Όλοι μαζί. Άνδρες γυναίκες και παιδιά. Κυβερνήτες και 
κυβερνώμενοι. Πλούσιοι και φτωχοί. Γραμματισμένοι και αγράμματοι. 
Χωρίς καμία διάκριση. Όλοι αφοσιωμένοι στο καθήκον τους. Να προ-
στατέψουν την πατρίδα τους. Την τιμή τους. Την οικογένεια. Την ορθό-
δοξη πίστη. Την ελευθερία. Τα έδωκαν όλα για την ελευθερία. Θυσιά-
στηκαν. Μεγαλούργησαν. Έσωσαν την ανθρωπότητα από την βαρβαρό-
τητα των Γερμανών. Δοξάστηκαν.
 Ποιο είναι το μάθημα για μας; Όχι για τον καθένα. Για μας τους Έλληνες 
ορθόδοξους που ζούμε στην ευλογημένη χώρα του Καναδά:
 Ομοψυχία. Συνεργασία. Προσήλωση στην ορθόδοξη πίστη. Στα ελλη-
νοχριστιανικά ιδεώδη. Στην ελληνική γλώσσα.
 Ενωμένοι γύρω από τις κοινότητες μας. Ο κλώνος μένει στον κορμό της 
Εκκλησίας μας. Ο Χριστός είναι η άμπελος, εμείς τα κλήματα. Η εκκλη-
σία μας είναι μία οικογένεια. Εμείς τα μέλη της, όπου και αν βρισκόμα-
στε.
 Όλοι θέλουμε την επιτυχία. Όλοι θέλουμε την πρόοδο. Αυτό θα το πετύ-
χουμε με την ομοψυχία μας. Με την συνεργασία όλων. Η συνεργασία 
είναι πρόοδος. Η διχόνοια είναι οπισθοδρόμηση και καταστροφή.
 Γιορτάζοντας την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, τίποτε άλλο 
να μη σκεπτόμαστε από την ομοψυχία. Με αυτή θα επιτύχουμε. Με 
αυτή θα προοδεύσουμε. Με αυτή θα γίνουμε ήρωες. Αυτή η ομοψυχία 
θα μας δοξάσει. Θα μας θαυμάζουν οι συμπολίτες μας. Θα μας ευγνω-
μονούν τα παιδιά μας και οι απόγονοι μας. Θα δοξάζεται ο Θεός.
 
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές
 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 
Ο ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Ευλαβεστάτους Ιερατικώς Προϊσταμένους
Αξιότιμους Προέδρους και Εντιμότατα Μέλη των Διοικ. Συμβουλίων
Φιλοπτώχους Αδελφότητες, Διδασκάλους, Διδασκάλισσες,
Μαθητές και Μαθήτριες, Νεολαία των Κοινοτήτων
Και άπαν το ευλαβές πλήρωμα της
Ελληνικῆς Ορθοδόξου Μητροπόλεως Τορόντο (Καναδά)

«Ευχαριστούμε» που παρουσιάσατε 
στην Παμμακεδονική Ομοσπονδία το 
αριστούργημα του Παντελή Βούλγαρη

«ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ»

Δ
εν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει 
κείμενο για να περιγράψει αυτή τη 
ταινία του Βούλγαρη, μια δραμα-
τική ταινία που είχαν τη τύχη να 

απολαύσουν όσοι και όσες παρευρέθησαν 
στην Παμμακεδονική τη περασμένη Δευτέ-
ρα. ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ!
Ο Παντελής Βούλγαρης γεννήθηκε στην 
Αθήνα στις 23 Οκτωβρίου 1940 και σπού-
δασε στην Σχολή Κινηματογράφου Τηλεό-
ρασης Λ. Σταυράκου εργάστηκε ως βοηθός 
σκηνοθέτης σε πλήθος παραγωγών. 

Ανήκει στην γενιά εκείνων των Ελλήνων 
σκηνοθετών που αποδεσμεύτηκαν από τον 
εμπορικό κινηματογράφο. 
Εκφράζει με το έργο του μια ανανέωση, όχι 
μόνο θεματική (δηλαδή καινούργιες ιστο-
ρίες), αλλά και σε επίπεδο προσώπων: στις 
ταινίες του βλέπουμε για πρώτη φορά με 
τέτοια ένταση πρόσωπα που δεν ανήκουν 
στην πινακοθήκη του ελληνικού θεάτρου, 
αλλά στην αληθινή ζωή.  Το έργο του είναι 
γεμάτο από συναισθηματισμό και εμμονή 
στο ανθρώπινο και το καθημερινό.

Εξαίρετες γυναικίες παρουσίες στην προβολή της ταινίας «Το Τελευταίο Σημείωμα»
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Τ
ην Κυριακή 21 Οκτωβρίου το Γενικό 
Προξενείο της Ελλάδος στο Τορόντο 
γιόρτασε την Διεθνή Ημέρα Αρχαι-
ολογίας στο Βασιλικό Μουσείο του 

Οντάριο (ROM) έχοντας στην διάθεση του 
εκθέματα φερμένα από την Ελλάδα. Ο Γενι-
κός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, με 
την οικογένεια του βρέθηκε στο ROM και 
στην ελληνική πτέρυγα της έκθεσης όπου, 
εκτός της επί μονίμου βάσης έκθεσης, βρέ-
θηκαν δύο μουσειοσκευές από το Μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης Αθηνών, οι οποίες περι-
είχαν εκθέματα της κυκλαδίτικής εποχής.
Πιο συγκεκριμένα και όπως θα δείτε στο 
φωτορεπορτάζ παρακάτω, μικροί και μεγά-

λοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά 
αγαλματίδια της κυκλαδικής εποχής που 
φιλοξενήθηκαν στο μουσείο, ενώ τα παι-
διά διασκέδασαν με δραστηριότητες στις 
οποίες μπορούσαν να φτιάξουν μικρά 
κεραμικά αντικείμενα ή να ζωγραφίσουν. 
Οι δύο μουσειοσκευές διατέθηκαν στο 
ROM για τον μήνα Οκτώβριο και αξιοποι-
ήθηκαν σε αρκετές εκδηλώσεις του Μου-
σείου. Το Νοέμβριο αναμένεται να αξιοποι-
ηθούν από σχολεία στο Τορόντο δωρεάν 
για εκπαιδευτικές δραστηριότητες των 
μαθητών. Ο ερχομός τους στο Τορόντο ήταν 
μια ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Μπο-
δοσάκη.

Ελληνική παρουσία στη Διεθνή Ημέρα 
Αρχαιολογίας στο Βασιλικό Μουσείο του Οντάριο 

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ο Γενικός Πρόξενος του Τορόντο κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης με την σύζυγο του Αλεξία και τις τρεις κόρες 
τους  Αλίκη, Ιωάννα και Ειρήνη καθώς και ο κ. Λάμπρος Χριστοδουλόπουλος με την σύζυγο του Φλώρα 

και τα παιδιά τους, Θωμά, Ευγενία, Χριστίνα και Φίλιππο

H πέτρα χρυσού που εκθέτει το Μουσείο. Φέρεται 
πως κοστίζει πάνω από $9.000 δολάρια

O μουσειοσκευές ταξίδεψαν από την Αθηνά περιέχοντας εκθέματα της κυκλαδίτικης τέχνης
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Με μεγάλη επιτυχία η ερανική 
εκδήλωση του Hospice Vaughan

O Υπουργός Δημοτικής Ασφάλειας και Φυλακών Hon. Michael A. Tibollo (Vaughan-Woodbridge) 
κατά τη διάρκεια της ομιλίας του
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Η 
κυβέρνηση του Οντάριο ανακοίνωσε ότι όλοι οι επίδοξοι δάσκαλοι στην επαρχία θα 
υποχρεούνται να περάσουν ένα τεστ στα μαθηματικά πριν λάβουν την άδεια για να δι-
δάξουν. Οι Προοδευτικοί Συντηρητικοί έχουν εισαγάγει νομοθεσία που θα καταστή-
σει υποχρεωτική τη δοκιμασία αυτή, ενώ οι εκπαιδευτικοί που ήδη διδάσκουν δεν θα 

χρεια-στεί να δοκιμαστούν. Νωρίτερα αυτό το χρόνο, ο οργανισμός που διαχειρίζεται τυπο-ποι-
ημένες αξιολογήσεις στην επαρχία δήλωσε ότι οι βαθμολογίες μαθηματικών στους μαθητές Δη-
μοτικών τάξεων στο Οντάριο τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν χαμηλά και υποστήριξαν ότι οι προ-
σπάθειες της προηγούμενης Φιλελεύθερης κυβέρνησης για να αντιστρέψουν την κατάσταση δεν 
λειτούργησαν. Η υπουργός Παιδείας, Lisa Thompson, λέει ότι η νέα δοκιμασία μαθηματικών για 
τους εκπαιδευτικούς θα βοηθήσει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Ωστόσο, η αντι-
πολίτευση υποστηρίζει ότι η κυβέρ-νηση πρέπει να υποστηρίξει τη στήριξη προγραμμάτων δι-
δασκαλίας και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών αντί να επιβάλει δοκιμασία για εκπαιδευτικούς.

Σ
ύμφωνα με την ισχύουσα νομοθε-
σία, οι εργαζόμενοι δικαιούνται 
μέχρι 10 ημέρες εκτός δουλειάς ε-
πί πληρωμής για ημέρες που είναι 

άρρωστοι. Σύμφωνα με τη νέα νο-μοθε-
σία, που εισήχθη το απόγευμα της Τρίτης, 
οι εργαζόμενοι θα λάβουν οκτώ αμειβό-
μενες ημέρες από τις οποίες οι τρεις για 
ασθένεια, οι δύο για πένθος και οι υπό-
λοιπες τρεις για προσωπικά θέματα. Ο 

κατώτατος μισθός θα παραμείνει στα $14 
δολάρια για τα επόμενα δύο χρόνια, ακυ-
ρώνοντας έτσι μία πλειάδα νομοθεσιών 
περί εργατικού δυναμικού που είχε εισά-
γει η προηγούμενη Φιλελεύθερη κυβέρ-
νηση.  Πολλά συνδικάτα έχουν ήδη κα-
τακρίνει το σχέδιο αυτό θεωρώντας πως 
είναι άδικο για τους εργάτες και η κίνηση 
αυτή χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως α-
περίσκεπτη.

Ο 
δράστης φέ-
ρεται να εί-
ναι από 30 έ-
ως 40 ετών με 

την αστυνομία να φοβά-
ται πως μπορεί να το έχει 
ξανακάνει. Πιο συγκε-
κριμένα, μία 15χρονη 
κοπέλα κατήγγειλε πως 
μέ-σα στο λεωφορείο 
γύρω στις 7.30 το πρωί 
στις 2 Οκτωβρίου ένας 
άνδρας την πλησίασε και 
στην συνέχεια προσπά-
θησε να την παρενοχλή-
σει. Η 15χρονη προσπά-
θησε να το αποφύγει ω-
στόσο εκείνος συνέχισε 
να την ενοχλεί. Αμέσως 
η ανήλικη κοπέλα έβαλε 
τις φωνές κι εκείνος στην 
συνέχεια διέφυγε από 
την στάση στο Eglington 
Avenue και Brimley Rd.

H κυβέρνηση Οντάριο κρατά το όριο 
κατώτατου μισθού στα $14, αλλά θα κόψει 
από τις ημέρες ανάρρωσης 

Καταζητείται άνδρας για σεξουαλική 
παρενόχληση 15χρονης σε 

λεωφορείο

Τα νέα μέτρα για τα αδικήματα περί 
κάνναβης μπορεί να οδηγήσουν σε 

απελάσεις για τους νέους μετανάστες

Η 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
προειδοποιεί τους νέους μετα-
νάστες πως τα αδικήματα που 
περιλαμβάνουν οδήγηση υπό 

την επήρεια της κάνναβης αλλά και οι σχε-
τικές με την κάνναβη κυρώσεις θα μπο-
ρούσαν να οδηγήσουν μέχρι και στην 
απέλαση τους από τον Καναδά. Τα μέτρα 
αποτελούν μέρος του σχεδίου αλλαγών 
στην νομοθεσία που συμβαίνουν λόγω 
του ότι ο Καναδάς έγινε η πρώτη χώρα 
από τους G7 που νομιμοποιεί τη χρήση 
κάνναβη για αναψυχή. Ο νόμος περί κάν-
ναβης περιλαμβάνει ποινές μέχρι 14 χρό-
νια φυλάκισης για παράνομη παραγωγή 
ή διανομή κάνναβης και για τη μεταφορά 
του σε ολόκληρη την χώρα. Η ίδια μέγι-
στη ποινή ισχύει για τη χορήγηση ή την 
πώληση μαριχουάνας σε άτομα κάτω των 
18 ετών ή για τη χρήση νεαρών ατόμων 
για διάπραξη αδικήματος σχετιζόμενης 
με την κάνναβη.

Τεστ μαθηματικών πριν την άδεια τους 
θα δίνουν οι νέοι δάσκαλοι στο Οντάριο
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Στιγμιότυπα από την τιμητική βραδιά για τον Παύλο 
Μελά που οργάνωσε η Παμμακεδονική Ένωση Hamilton
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ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΖΗΤΑ ΝΕΑ ΚΟΠΕΛΑ

ΓΙΑ MASSAGE
ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΕΣ

ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΕΠΑΦΗ ΜΟΝΟ ΜΕ E-MAIL
Dimitripap2009@hotmail.com

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΠΩΣ VW, AUDI, TMP SUPPLIES, HONDS 

CENTER, MIGATO SHOES 
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΗΛ ΣΤΗΝ κα ΔΗΜΗΤΡΑ
647-949-5473

Ηλικιωμένος, Υγιέστατος 
& Ευκατάστατος Κύριος
Με σπίτι στο Τορόντο 

και στην Ελλάδα
ΖΗΤΕΙ ΚΥΡΙΑ 60-70
Για συντροφικότητα 

κι ότι προκύψει

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΝ 
μεγάλη καρδιά να παίρνει και να 

δίνει ανθρωπιά, καλοσύνη και, προ 
πάντων, αληθινή αγάπη.

Λάτρης της μουσικής, των ταξιδιών 
και του θεάτρου.

Επικοινωνία μόνο μέσω τηλεφώνου 9-10 το βράδυ

437.999.3119
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ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
JIMMY THE GREEK
ΣΤΟ SQUARE 1 ΣΤΗ MISSISSAUGA
ZHTAEI ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ

ΓΙΑ COUNTER ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τηλεφωνείστε στην κα Θεοδώρα

905-566-1656 - 905-566-1865

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΝΤΥΡΙΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΔΩ ΚΑΙ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ – ΣΤΟΛΕΣ – ΠΕΤΣΕΤΕΣ

ΖΗΤΑΕΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΜΙΣΘΟ

 || ΟΔΗΓΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ||
ΕΠΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ

ΓΙΑ ta ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ BENEFITS
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7ΠΜ-4ΜΜ

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΟΝ κ. CHRIS
416-454-3254

Ζητείται προσωπικό
να εργαστεί σε σουβλατζίδικο 

περιοχή Ajax
για πληροφορίες 647-2412929

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΕΜΠΕΙΡΗ
ΜΑΝΙΚΟΥΡΙΣΤ/ΠΕΝΤΙΚΟΥΡΙΣΤ

ΓΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΣΤΟ EAST YORK
ΜΕ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι τηλεφωνήστε
στην κα Dimitrova

416.825.2502
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

Μέσα από τις φωτογραφίες της στήλης αυτής κάθε εβδομάδα 
 θα ταξιδεύουμε τον χρόνο πίσω, θυμίζοντας την κουλτούρα 
  που μπορεί να χαρακτίρισε πολλούς από εμάς, με όρεξη και χιούμορ...

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Φωτογραφία από τα Δεκεμβριανά του 1944 στην ΑθήναΜοναστηράκι 1950

Τα μεγάλα έργα στην Ελλάδα: Άνοιγμα της διώρυγας της Κορίνθου

Ηρώδου Αττικού 1928

Η Καμάρα το 1917
Η Πανεπιστημίου το 1930

Γραμμή Τραμ Ομόνοια - Σεπόλια 1894 ανασκαφές στους Δελφούς Η στήλη των Όφεων



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 49TOΡΟΝΤΟ
26 Οκτωβρίου 2018

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Μ
ε μεγάλη επιτυχία εγκαινιάσθηκε η ετήσια έκ-
θεση ζωγράφων των εθνικών κοινοτήτων του 
Καναδά στην μεγάλη αίθουσα εισόδου του 
Δημαρχείου του Τορόντο.

Στην έκθεση, την οποία διοργάνωσε το Συμβούλιο Συντα-
κτών του ξενόγλωσσου Τύπου του Καναδά, παίρνουν μέρος 
14 επαγγελματίες ζωγράφοι από ισάριθμες κοινότητες του 
πολυεθνικού Καναδά. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται 
και η μεγάλη συμμετοχή τεσσάρων εκλεκτών ομογενών της 

Θεσσαλονίκης, υπό την εποπτεία και συνδρομή της Γιώτας 
Χατζηγεωργιάδου η οποία ηγείται μιας ομάδας ζωγράφων 
καλλιτεχνών της Θεσσαλονίκης όπως η Πηνελόπη Καπετα-
νούδη,  η Ελένη Κωνσταντινίδου, και  η Μαριάννα Πατινι-
ώτη, οι οποίες συμμετέχουν με μια ομάδα αριστουργημά-
των τέχνης. Η έκθεση δόθηκε στους επισκέπτες την Δευτέρα 
22 του Οκτώβρη με μια τρομερή επιτυχία και την παρουσία 
διακοσίων μελών του Συμβουλίου Συντακτών. Την εκδή-
λωση τίμησε επίσης ο νέος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας 

στο Τορόντο καθώς επίσης και αντιπροσωπεία της Παμμα-
κεδονικής.
Σύμφωνα με τους επισήμους η έκθεση έχει διοργανωθεί 
μέσα στα πλαίσια των εορτασμών του Μακεδονικού Μήνα 
και των Δημητρίων. Σε αυτήν συμμετέχουν καλλιτέχνες 
Αφγανοί, Βανγκλαδέζοι, Βραζιλιάνοι, Εκουαντόρ,  Φιλιππί-
νες, Ινδία Πακιστανοί και Ιρανοί.
Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή στην υποδοχή των επισκε-
πτών μέχρις και την Κυριακή 28 του Οκτώβρη.

Πολυεθνική έκθεση καλών τεχνών από το 
Συμβούλιο Συντακτών του Ξενόγλωσσου Τύπου 

του Καναδά Στο Δημαρχείο του Τορόντο
ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΣΑΡΡΑ

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλίγκούδης με δύο από τα μέλη του 
Συμβουλίου του Συλλόγου Θεσσαλονικέων, κα Γιώτα Αμανατίδου και 

κα Δήμητρα Κοτζιά

Ο κ. Babikian μετέφερε τα λόγια του πρωθυπουργού κ. 
Doug Ford για την πολυπολιτισμική έκθεση των 

NEPMCC
Ο κ. Μαλιγκούδης δίνοντας συγχαρητήρια για το έργο των 

NEPMCC

Ο κ. Σάρας στην ομιλία του

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ 
Μαλιγκούδης, με τον Αντιπρόεδρο των 

National Ethnic Press and Media Council 
of Canada, κ. Joe Volpe

O Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης με τον Βουλευτή της περιοχής του 
Scarborough, κ. Aris Babikian, την κα Γιώτα Χατζηγεωργιάδου, ζωγράφος της 

οποίας τα έργα ήταν διαθέσιμα στην έκθεση, οι Αντιπρόεδροι της 
Παμμακεδονικής, κ. Βασίλης Λιάβας και κ. Σταύρος Τσιρλής, καθώς και ο 

πρόεδρος των National Ethnic Press and Media  Councill of Canada (NEPMCC), 
κ. Θωμάς Σάρας

O Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης ανάμεσα από τον πρόεδρο 
του National Ethnic Press and Media  Councill of Canada (NEPMCC), κ. 

Θωμάς Σάρας, τον Βουλευτή της περιοχής του Scarborough, κ. Aris 
Babikian και τον κ. Θανάση Κουρτέση

O Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης με τον πρόεδρο των National 
Ethnic Press and Media  Councill of Canada (NEPMCC), κ. Θωμάς Σάρας 

και τον Βουλευτή της περιοχής του Scarborough, κ. Aris Babikian
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Αυτή η στήλη είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε επιστολή, γράμμα ή απάντηση. Τα κείμενά σας θα πρέπει να είναι ενυπόγραφα, σε κόσμιο ύφος και ευανάγωστα. Η εφημερίδα HELLAS NEWS διατηρεί 
το αποκλειστικό δικαίωμα της δημοσίευσης ή όχι των κειμένων αυτών. Αυτή η σελίδα φιλοξενεί αποκλειστικά τις προσωπικές απόψεις των αναγνωστών, οι οποίες δεν ταυτίζονται με την άποψη της εφημερίδας.

Καμία επιστολή δεν γίνεται δεκτή χωρίς το τηλέφωνο και την διεύθυνση του αποστολέα (Το τηλέφωνό σας και η διεύθυνσή σας δεν θα δημοσιεύονται)

COSMOS AGORA
Την λένε COSMOS AGORA

Κάπου σε μια γωνία 

Τα προϊόντα της αγνά

Σε πλήρη αφθονία.

Συγχαίρω την διεύθυνση

Και τον ιδιοκτήτη

Που έχει ότι επιθυμεί

Το ελληνικό το σπίτι.

Προσωπικό υπεύθυνο

Θα σε εξυπηρετήσει

Μ’ ένα πλατύ χαμόγελο

Θα σε καλωσορίσει.

Σ’ αυτό το χώρο όταν βρεθείς

Μη τύχει και ξεχάσεις

Το κοντοσούβλι να γευτείς 

Όταν το δοκιμάσεις.

Μαγειρεμένα φαγητά

Λουκάνικα, μπιφτέκια

Και ποικιλία από γκλυκά

Κουλούρια και τσουρέκια.

Γλυκά από τα χέρια του Θωμά

Με τέχνη κι ομορφάδα

Οι κατσαρόλες του Γιώργη

Γεμάτες νοστιμάδα.

Εύχομαι από καρδιάς

Για να ευημερήσει

Σ’ αυτή του κόσμου την αγορά

Ο κόσμος να ψωνίζει.

Χρήστος Λαππάς
Ο Βλάχος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Μακεδονία ξακουστή

Του Αλεξάνδρου η χώρα

Οι Έλληνες σε πούλησαν

Και σκλάβα είσαι τώρα.

Οι Σλάβοι αυτοί σε χαίρονται

Με όλη την καρδιά τους

Κι αισθάνονται υπερήφανοι

Που έγινες δικιά τους.

Στις Πρέσπες υπογράφτηκε

Όλη η συμφωνία

Κι ο Τσίπρας πήρε τα λεφτά

Από την Γερμανία.

Κι αισθάνεται υπερήφανος

Γιατί έγραψε ιστορία

Ο Πάνος τότε αρνήθηκε

Τον όρο Μακεδονία.

Ο Τσίπρας τον πίεσε

Να μπει στη συμφωνία

Γιατί αλλιώς αν αρνηθεί

Δεν θα έχουν εξουσία.

Αντώνιος  Καραμπουρνιώτης

Της Νεστάνης οι κοπελιές

Το’χουν κρυφό καμάρι

Όλες τους είν’ όμορφες

Κι έχουν περίσια χάρη.

Περήφανες σαν περπατούν

Την μέση δεν λυγίζουν

Οι νέοι τις γκλυκοκοιτούν

Κι οι καρδιές ραγίζουν.

Τα μάγουλα έχουν κόκκινα

Και ρόδινα τα χείλη

Σαν λούλουδα έχουν ευωδιά

Σαν πασχαλιές τ’ Απρίλη.

Στην Νεστάνη ανδρώθηκαν

Οι Κολοκοτρωναίοι 

Εκεί πρωτοπερπάτησαν

Και γίναν καπεταναίοι.

Όμορφες Νεστανιώτισσες

Όσο μακριά κι αν πάτε

Τον τόπο και τις ρίζες σας

Πάντοτε να θυμάστε.

Τα ήθη και τα έθιμα

Οι νέοι σας να μάθουν

Τον τόπο των γονέων τους

Μεσ’ στην καρδιά τους να 

‘χουν.

Χρήστος Λαππάς

Ο Βλάχος

ΝΕΣΤΑΝΗ

Η λύση του “Μακεδονικού”
                   ΤΟΥ ΘΩΜΑ Σ. ΣΑΡΑ

Έ
να ωκεανό δολαρίων στοίχισε στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένω-

ση και την Ουάσιγκτον,  η κατ’  ευφημισμό επίλυσης του, για 

τρείς περίπου δεκαετίες εκρεμούντος ζητήματος του ονόματος 

του νεοσύστατου κράτους της νοτιοσλαβικής δημοκρατίας της 

ΦΥΡΟΜ με την χαρακτηριστική ονομασία της “Βόρειας Μακεδονίας” 

. Η πραγματικότητα είναι ότι η λύση αυτή, την οποία με τόση επίταση 

επέβαλε ο διεθνής παράγοντας, δεν ικανοποίησες κανένα, απολύτως, 

από τα λαϊκά στρώματα των δύο πλευρών, τόσο της ελληνόφωνης Μα-

κεδονίας της Βόρειας Ελλάδας, όσο και της  σλαβόφωνης “Μακεδο-

νίας” των Σκοπίων. Θεωρήθηκε, ωστόσο αναγκαία και επιβεβλημένη 

από τον διεθνή παράγοντα ο οποίος και επιβαρύνθηκε με το ασήμα-

ντο ποσό των διακοσίων πενήντα  εκατομμυρίων  δολαρίων. Ποσό το 

οποίο χρησιμοποιήθηκε σαν δόλωμα,  για την εξαγορά συνειδήσε-

ων  στελεχών του πολιτικού κατεστημένου των δύο δημοκρατιών των 

Βαλκανίων. Οι ευεργετηθέντες από αυτό, τόσο στα Σκόπια όσο και την 

Αθήνα, είναι βέβαιο, ότι στο μέλλον θα το χαρακτηρίζουν την μεγαλύ-

τερα ευκαιρία της ζωής τους.

Με υγεία να τα απολαύσετε ρε παιδιά. Τουλάχιστον το ξεπούλημα της 

μακραίωνης ιστορίας και τις πολιτιστικής μας κληρονομιάς, βοήθησε 

ορισμένους ξύπνιους Έλληνες να κάνουν τη καλή τους, ή μήπως οι 

πληροφορίες μου είναι εσφαλμένες εντιμότατε κύριε πρωθιυπουργέ.
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LIFE

Kate Tyga:
η ανερχόμενη
γαλανομάτα

Είναι από τα πιο 
όμορφα κορίτσια, 
που τη νέα εποχή 
κάνουν καριέρα στο 
Instagram. Η Kate 
Tyga με τα μεγάλα 
γαλανά μάτια της, 
τα ξανθά μαλλιά και 
το όμορφο πρόσωπό 
της έχει καταφέρει 
να «κλέψει» τις 
εντυπώσεις στα 
social media.

Και οι χάρες της 
δε σταματούν εδώ, 
αφού διαθέτει κι 
ένα καλλίγραμμο 
κορμί, το οποίο 
οι θαυμαστές του 
μοντέλου από τη 
Ρωσία έχουν την 
ευκαιρία να το 
θαυμάζουν, μέσα 
από τις φωτογραφίες 
που ανεβάζει στον 
προσωπικό της 
λογαριασμό στο 
Instagram.

Η Kate Tyga είναι 
μόλις 22 χρόνων και 
φιλοδοξεί να κάνει 
λαμπρή καριέρα 
στο μόντελινγκ. 
Ήδη έχει κάνει 
ένα δυναμικό 
ξεκίνημα, ενώ έχει 
εμφανισθεί και σε 
βίντεο κλιπ γνωστών 
τραγουδιστών της 
Ρωσίας. Και όλοι 
εντυπωσιάζονται με 
την ξανθιά καλλονή.
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Ο 
2 5 χ ρ ο -
νος τρα-
γ ο υ δ ι -
σ τ ή ς , 

Mike εντυπωσιά-
ζει με το καλογυ-
μνασμένο του κορ-
μί και μαγνητίζει τα 
βλέμματα τόσο στο 
παιχνίδι όσο και 
στην ζωή του! Είναι 
ένας από τους διά-
σημους παίκτες του 
Nomads 2 και από 
την πρώτη στιγμή 
έχει κάνει αισθητή 
την παρουσία του, 
τόσο με τις επιδό-
σεις του στα αγω-
νίσματα, όσο και με 
την εξωτερική του 
εμφάνιση! Παρά το 
νεαρό της ηλικίας 
του, μετρά αρκετές 
προσωπικές επιτυ-
χίες και συνεργασί-
ες με ονόματα όπως 
η Άννα Βίσση και η 
Ελένη Φουρέιρα.

Στέλλα Μπεζαντάκου: 

Αν χώριζα θα τα 

έφτιαχνα με γυναίκα

Τα τελευταία χρόνια η Στέλλα 
Μπεζαντάκου έχει χαθεί και 
πλέον είναι αφοσιωμένη στο 
γάμο της και τον σύζυγό της. 
Aναφέρθηκε στην προσω-
πική της ζωή και στον σύζυγο 
της, Χρήστο Γκίκα: «Αν ποτέ 
χώριζα, δε νομίζω ότι θα έβρι-
σκα κουράγιο και ψυχή να 
ξανακάνω σχέση με άντρα. 
Θα προσπαθούσα νομίζω με 
γυναίκα, παρότι δεν έχω ομο-
φυλοφιλικές τάσεις, ούτε είχα 
ανάλογη εμπειρία στο παρελ-
θόν.»

Αλεξάνδρου: «Τη σχέση 

μου με τη Μαρία την 

κρατάω για εμένα»

Μιλάει λοιπόν για τη σύντροφό 
του Μαρία Καλάβρια, με την 
οποία είναι μαζί περίπου έναν 
χρόνο και τον κάνει ευτυχι-
σμένο. Για την πανέμορφη 
σύντροφό του δεν θέλει να 
πει πολλά, δεν έχει όμως 
πλέον πρόβλημα να εκφράζε-
ται δημόσια για τον έρωτά του 
για εκείνη: «Με τη Μαρία είναι 
λογικό να μην κρυβόμαστε πια. 
Δεν θα μπορούσα να κρυφτώ ή 
να μην παραδεχτώ κάτι. Απλώς 
τη σχέση μου την κρατάω για 
εμένα.»

Η Ειρήνη Παρίση είναι μία 
από τις πιο καυτές παρουσίες 
στον χώρο του ελληνικού 
τραγουδιού, καθώς τα πλού-
σια προσόντα της είναι ικανά 
να σε στείλουν στον... ψυχία-
τρο! Σε μια από τις πρόσφα-
τες αναρτήσεις της πόζαρε με 
απίθανο μπούστο και κόλασε 
τον ανδρικό πληθυσμό.

«Πικάντικο» βίντεο με παίκτη 
του Nomads 2

Έλενα Τσαγκρινού: Αυτός 
είναι ο «παράδεισος» της 
τραγουδίστριας 

«Χτύπησε» ξανά στα 

social η Πατρινιά 

τραγουδίστρια

Δ
ίχασε την κριτική επιτροπή και πυρο-
δότησε άγριο καυγά μεταξύ της Βίκυς 
Καγιά και της Ηλιάνας Παπαγεωργίου 
στο Greece’s Next Top Model. 

Ο λόγος για την Άννα Αμανατίδου, η οποία παρ’ 
όλο που δεν αποτελεί απαραίτητα το πρότυπο 
μοντέλου που ψάχνουν οι κριτές, κατάφερε να 
λάβει τρία likes και να περάσει στη φάση του 

bootcamp.
Το μοντέλο που ζει στη Θεσσαλονίκη μεγάλωσε 
στη Δράμα και σπούδασε στο Αλεξάνδρειο 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλο-
νίκης, ωστόσο αυτό που την κέρδισε είναι το 
modelling.
Μάλιστα, είναι Instagram famous με τους 
followers της να πλησιάζουν τους 60.000.

Άννα Αμανατίδου: Το γοητευτικό 
μοντέλο του Next Top Model 

Η 
Έ λ ε να Τσα -
γκρινού μας 
α π ο κ α λ ύ -
πτει τον «Πα-

ράδεισο» μέσα από το 
καινούργιο της τραγού-
δι που κυκλοφορεί, μα-
ζί με music video, από 
την Panik Records! Δημι-
ουργοί του τραγουδιού 
είναι η ομάδα παραγω-
γών Arcade, που έχει υ-
πογράψει, μεταξύ άλ-
λων, τα τελευταία singles 
του Σάκη Ρουβά και της 
Έλενας Παπαρίζου. Πρό-
κειται για μια εκπληκτική 
ερμηνευτική μπαλάντα, 
που ξεδιπλώνει μια ά-
γνωστη, ως τώρα, καλλι-
τεχνική πλευρά της τρα-
γουδίστριας.
Με το solo ντεμπούτο 
της, το «Πάμε Απ’ Την 
Αρχή», η Έλενα έχει ήδη 
κερδίσει τις εντυπώσεις, 
ενώ συνεχίζει τις εμφα-
νίσεις της στο «Fantasia» 
στο πλευρό του Κωνστα-
ντίνου Αργυρού.
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Θ
α θέλατε να τη 
συναντήσετε σε 
κάποιο δρόμο 
της Αθήνας και 

να σας κόψει κλήση;  Με 
τέτοια προσόντα δεν θα 
μπορούσε παρά να έχει και 
δεύτερη δουλειά, ως μοντέ-
λο.

Από τη στιγμή βέβαια που 
είπε να ασχοληθεί με το 
μόντελινγκ, όλοι της οι συνά-
δελφοι συμφώνησαν και την 
υποστήριξαν.

Θα θέλατε να τη συναντή-
σετε και να σας κόψει κλήση. 
Δυστυχώς την τύχη αυτή δεν 
την έχουμε εμείς, αλλά οι 
κάτοικοι της Νέας Υόρκης. 
Γιατί η Samantha Sepulveda 
γεννήθηκε μεν στην Δομινι-
κανή Δημοκρατία, αλλά εργά-
ζεται αστυνομικός στη Νέα 
Υόρκη.

Ο 
C h a n n i n g 
Tatum μ π ο -
ρεί να χώρι-
σε με την Jenna 

Dewan τον περασμένο Α-
πρίλιο όμως είναι ξανά ε-
ρωτευμένος και μάλιστα 
με την Βρετανίδα τραγου-
δίστρια Jessie J. Όπως α-
ναφέρουν ξένα δημοσιεύ-
ματα των τελευταίων ημε-
ρών οι δυο τους είναι μαζί 
εδώ και μήνες με την σχέ-
ση τους να βρίσκεται ακό-
μη σε πρώιμο στάδιο. οι-
τώντας όμως την Jessie J 
δεν μπορούμε να μην πα-
ρατηρήσουμε πως μοιάζει 
αρκετά με την πρώην γυ-
ναίκα του 38χρονου ηθο-
ποιού. Οι δυο τους παρου-
σιάζουν αρκετές ομοιότη-
τες στην εμφάνιση, έχουν 
μαύρα κοντά μαλλιά, πα-
ρόμοιο στυλ ντυσίματος 
αλλά και μία δυνατή προ-
σωπικότητα. Λατρεύουν 
και οι δυο την wellness φι-
λοσοφία (όπως μας δεί-
χνουν αρκετά μέσα από 
τις φωτογραφίες τους στο 
Instagram), ακολουθούν 
μία vegan διατροφή ενώ 
μάχονται υπέρ των δικαι-
ωμάτων των ζώων.

Channing Tatum: Η νυν σύντροφός 
του είναι ίδια η Jenna Dewan

Η 
ε κ ρηκ τ ι -
κή  κα λ -
λον ή  Α-
λεσάντρα 

Αμπρόσιο, μετά τον 
χωρισμό της, βρήκε 
νέο έρωτα στα μάτια 
του Νικόλο Όντι. Έ-
πειτα από 10 χρόνια 
σταθερής σχέσης και 
δύο παιδιά γύρισε σε-
λίδα στην προσωπική 
της ζωή και βρίσκεται 
σε σχέση με τον ιδρυ-
τή και διευθύνων σύμ-
βουλο της ιταλικής εται-
ρίας πλεκτών πολυτε-
λείας Alanui.

Πρόσφατα οι παπαρά-
τσι απαθανάτισαν το 
νέο ζευγάρι στην παρα-
λία και την ώρα που το 
σούπερ μόντελ πόζαρε 
στον φακό του αγαπημέ-
νου της φορώντας μόνο 
το μπικίνι της.

H αστυνομικός που θα παρακαλάτε 
να σας… κόψει κλήση

Τζοέλ Εμπίντ: Αυτή είναι η 
εκρηκτική Βραζιλιάνα που του 

έκλεψε την καρδιά

Τ
ο νέο κορίτσι του σταρ του Ν-
ΒΑ, Τζοέλ Εμπίντ, είναι από την 
Βραζιλία, λέγεται Άνε ντε Πάου-
λα και μαγεύει με την απαράμιλ-

λη ομορφιά της.
Πρόκειται για μία από τις πιο σαγηνευτι-
κές παρουσίες στα γήπεδα του ΝΒΑ και 
τραβάει πάνω τις όλα τα βλέμματα με την 

εξωτική ομορφιά της.
Το νέο κορίτσι του Τζοέλ Εμπίντ ονομά-
ζεται Άνε ντε Πάουλα και είναι από την 
Βραζιλία. Είναι μοντέλο και όπως μπο-
ρείτε να δείτε στις παρακάτω φωτο-
γραφίες, κάθε της φωτογραφία αποσπά 
χιλιάδες likes από τους θαυμαστές της 
στο Instagram.

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο ποζάρει στο 
φακό του νέου συντρόφου της
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Θα κολυμπήσεις σε απλωτές παραλίες, 
θα εξερευνήσεις βουνά και φαράγγια, 
θα επισκεφθείς αρχαιολογικούς 
χώρους, θα απολαύσεις θέα στο 
Ιόνιο. Ο καλύτερος τρόπος για να 
αποχαιρετήσεις το καλοκαίρι σε μία από 
τις πιο μαγευτικές γωνιές του Μοριά.

Η 
πόλη της Κυπαρισσίας, κτισμένη στα 
ριζά του όρους Ψυχρό, βρίσκεται στα 
όρια των νομών Ηλείας και Μεσση-
νίας, ενώ διοικητικά υπάγεται στον 

νομό Μεσσηνίας. Ψηλά από το λιμάνι, πάνω σ’ 
έναν απόκρημνο λόφο, δεσπόζει ο παραδοσι-
ακός οικισμός της παλιάς Κυπαρισσίας. Η Επά-
νω Πόλη -όπως τη λένε οι ντόπιοι- απλώνει τα 
ρυτιδιασμένα σπίτια της γύρω από τις επάλξεις 
του γερασμένου κάστρου που στεφανώνει τον 
βράχο και είναι γνωστό ως Κάστρο των Γιγά-
ντων ή της Αρκαδιάς, καθώς η Κυπαρισσία τον 
Μεσαίωνα ονομαζόταν και Αρκαδιά, από τους 
πολλούς Αρκάδες που ζούσαν εδώ. Από την Α-
θήνα η μεσσηνιακή πόλη απέχει 245 χιλιόμε-
τρα (μέσω Τρίπολης). Ομως ιδιαίτερη προσοχή 
χρειάζεται το τελευταίο τμήμα της διαδρομής 
από Ζευγολατιό μέχρι τις ακτές του Ιονίου που 
παρουσιάζει αρκετή κίνηση κι έχει και πολλές 
στροφές. Μπορείτε να έρθετε και μέσω Πά-
τρας-Πύργου, διανύοντας σε αυτήν την περί-
πτωση 350 χιλιόμετρα, και να επισκεφτείτε με 
σύντομη παράκαμψη τον σπουδαίο αρχαιολο-
γικό χώρο της Ολυμπίας.
Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε πως κάνοντας 
αυτήν την επιλογή θα έρθετε αντιμέτωποι με 
το τριτοκοσμικό τοπίο που έχει δημιουργηθεί 
από την ελλιπή αποκομιδή των απορριμμά-
των, με αποτέλεσμα ολόκληρα βουνά σκου-
πιδιών να συγκεντρώνονται εδώ και περίπου 
έναν χρόνο σε κάθε γωνιά και άκρη του νομού 
Ηλείας! Μια άκρως επικίνδυνη για τη δημόσια 
υγεία κατάσταση, αλλά και επιεικώς απαράδε-
κτη για το τουριστικό προφίλ του πανέμορφου 
αυτού τόπου.

Σαμπλίτης και Βιλλεαρδουίνος
Σύμφωνα με τον Ομηρο, η περιοχή της Κυπα-
ρισσίας υπαγόταν στο βασίλειο του Νέστορα, 
ενώ άκμασε ιδιαίτερα την εποχή που το βασί-
λειο των Μυκηνών ήταν κυρίαρχο και παντο-
δύναμο στην Πελοπόννησο. Το 326 π.Χ. ο 
Επαμεινώνδας έρχεται εδώ και χτίζει ισχυρή 
ακρόπολη. Οι Βυζαντινοί όχι μόνο δεν εγκατέ-
λειψαν το αρχαίο κάστρο, μα το ενίσχυσαν με 
νέα τείχη. Αυτό που σήμερα περιδιαβαίνουμε 
ορθώθηκε πάνω στη θέση του αρχαίου τείχους 
την εποχή του Ιουστινιανού.
Στις αρχές του 13ου αιώνα, μετά την άλωση της 
Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους, 
ο Φράγκος πολέμαρχος Γουλιέλμος Σαμπλίτης 
πολιόρκησε για πρώτη φορά το άπαρτο φρού-
ριο χωρίς επιτυχία. Τελικά όμως το τελευταίο 
υπέκυψε στην κυριαρχία των Φράγκων, που 
με επικεφαλής τους τον Γοδεφρείδο Βιλλεαρ-
δουίνο έβαλαν κατόπιν και αυτοί το δικό τους 
λιθάρι στα οχυρωματικά έργα με προσθή-
κες στα τείχη και στους πύργους. Αργότερα το 
κάστρο πέρασε για λίγο στα χέρια των Παλαιο-
λόγων, μετά στους Ενετούς, για να έρθουν τέλος 
οι Τούρκοι και να στρογγυλοκάτσουν περισ-
σότερο από τετρακόσια χρόνια. Το 1828 η 

Κυπαρισσία απελευθερώθηκε μαζί με όλο τον 
Μοριά από το τουρκικό ζυγό.
Ολοι οι δρόμοι που ξεκινούν από το λιμάνι, τον 
καινούργιο οικισμό της Κυπαρισσίας που επε-
κτείνεται κυρίως κατά μήκος του παραλιακού 
δρόμου, ανηφορίζουν για την Επάνω Πόλη.
Αφού περιπλανηθείτε στα στενά σοκάκια και 
στις παλιοκαιρίτικες γειτονιές με τα λαϊκά σπι-
τάκια και τις λουλουδιασμένες αυλές, αξίζει να 
κάνετε μια στάση στην πλατεία της Αρκαδιάς, 
όπου δεσπόζει ο θεόρατος πλάτανος και οι 
περίφημες κρήνες που ξεδιψούσαν για αιώνες 
τους κατοίκους της Επάνω Πόλης. Κοντά βρί-
σκεται το Λαογραφικό Μουσείο, που στεγάζε-
ται στο σπίτι της οικογενείας του μεγάλου μας 
ποιητή Κωστή Παλαμά. Σε μικρή απόσταση 
συναντάμε το αρχοντόσπιτο της οικογένειας 
Χαμέρη (από τις πιο ξακουστές της περιοχής).
Σαν διαβείτε την πέτρινη πύλη του κάστρου, θα 
νιώσετε τη μυρωδιά του ρετσινιού να ανακα-
τεύεται με το δροσερό θαλασσινό αεράκι.
Από τις χορταριασμένες πολεμίστρες θα παρα-
τηρήσετε τα λαδοπράσινα κυπαρίσσια να ξεπε-
τάγονται μέσα από τους πυκνόφυτους ελαιώ-
νες ακολουθώντας γραμμή παράλληλη με το 
βαθυγάλανο πέλαγο που σβήνει στο βάθος 
του ορίζοντα. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι 
η θέα από τη Δεξαμενή, που τροφοδοτεί την 
πόλη με νερό από τον καιρό της Τουρκοκρα-
τίας, καθώς δεσπόζει λίγο ψηλότερα από τον 
λόφο του κάστρου.
Ως εδώ θα σας φέρει εξαιρετικά ανηφορικός 
και στενός ασφάλτινος δρόμος, όμως μπορείτε 
να έρθετε και με τα πόδια, μια και η απόσταση 
από την είσοδο του Κάστρου έως τη Δεξαμενή 
δεν είναι μεγάλη. Στον ίδιο χώρο θα δείτε το 
Μνημείο της Αρκαδιανής Μητέρας, ενώ από 
αυτό το σημείο ο μεγάλος Γάλλος πολιτικός 
Ζορζ Κλεμανσό, που επισκέφτηκε την περιοχή 
στις αρχές του 20ού αιώνα, δήλωσε ότι από-
λαυσε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα των ταξι-
διών του.
Αν σας αρέσει το περπάτημα, μπορείτε να ακο-
λουθήσετε τον στενό και δύσβατο χωμάτινο 
δρόμο που σέρνεται στις πλαγιές του βου-

νού μέσα από πυκνή βλάστηση μεσογειακής 
μακίας και καταλήγει στο ψηλότερο σημείο που 
δεσπόζει πάνω από την Κυπαρισσία, όπου και 
βρίσκονται οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Το φυσικό θαύμα της Νέδας και ο 
αρχαιολογικός χώρος της Περιστε-
ριάς
Εύκολα από τον παραλιακό δρόμο Κυπαρισσί-
ας-Πύργου θα ανηφορίσετε στο χωριό Ράχες (6 
χλμ. από Κυπαρισσία), απ’ όπου σύντομα θα 
προσεγγίσετε τον αρχαιολογικό χώρο της Περι-
στεριάς, όπου έχουν εντοπισθεί τρεις θολωτοί 
τάφοι ενώ έχουν ανασκαφεί σημαντικά ευρή-
ματα του 16ου και του 15ου π.Χ. αιώνα. Να 
σημειώσουμε πως οι πρώτες ανασκαφές στην 
περιοχή ξεκίνησαν από τον Σπύρο Μαρινάτο το 
1960 και συνεχίστηκαν τη δεκαετία του 1970 
από τον καθηγητή Γεώργιο Κορρέ.
Ακολουθώντας το ευδιάκριτο μονοπάτι που 
ξεκινά μπροστά από τον αρχαιολογικό χώρο, 
θα καταλήξετε στην είσοδο φυσικού σπηλαίου 
με εξαιρετικό διάκοσμο από σταλαγμίτες και 
σταλακτίτες όπου αναβλύζει πηγή. Ομως τα 
φυσικά θαύματα της περιοχής, που είναι το διά-
σημο πια ποτάμι της Νέδας και το φαράγγι της, 
θα τα δείτε λίγο πιο ψηλά, καλά κρυμμένα στο 
τραχύ ανάγλυφο της μοραΐτικης γης.
Από το Καλό Νερό (8 χλμ. από το λιμάνι της 
Κυπαρισσίας) θα τραβήξετε την άσφαλτο που 
φεύγει ανατολικά για Κάκκαβα (5 χλμ.) και θα 
συνεχίσετε για Σιδηρόκαστρο (8 χλμ.). Στό-
χος σας θα είναι τα Πλατάνια, το κοντινότερο 
χωριό στο πιο ενδιαφέρον και συνάμα στο πιο 
εύκολα προσεγγίσιμο σημείο του φαραγγιού 
της Νέδας.
Συνολικά από την Κυπαρισσία δεν θα χρεια-
στεί να καλύψετε πολλά χιλιόμετρα ασφάλτινου 
(αλλά με άφθονες στροφές) δρόμου. Οταν φθά-
σετε στο χωριό Πλατάνια, μην ξεχάσετε να γεμί-
σετε το παγούρι σας από τις γάργαρες κρήνες 
στην πλατεία. Στη συνέχεια θα ακολουθήσετε 
τον απότομο κατηφορικό και χωμάτινο δρόμο 
που συνεχίζει με απανωτές στροφές για λίγα 
χιλιόμετρα μέχρι την κοίτη του ποταμού.

Παραλίες για όλα τα γούστα
Η περιοχή της Κυπαρισσίας είναι πασίγνωστη 
για τις πολλές και καθαρές παραλίες της. Αν 
είστε τυχεροί και πετύχετε το Ιόνιο στις φθινο-
πωρινές καλοσύνες του, πραγματικά θα απο-
λαύσετε τις τελευταίες βουτιές σας σε θάλασσες 
μοναδικές.
Νότια από το λιμάνι θα κολυμπήσετε στην 
παραλία Αϊ-Λαγούδης, που είναι η πιο εύκολα 
προσβάσιμη και εξαιρετικά δημοφιλής στους 
ντόπιους. Περίπου στο ίδιο μοτίβο κινείται 
και η κοντινή ακρογιαλιά Γιαννίτσαινα. Λίγο 
βορειότερα βρίσκεται η παραλία Στόμιο, από 
τις καλύτερες της περιοχής, με το ποτάμι να 
χύνεται στη νότια άκρη της. Προσεγγίζεται από 
τον δρόμο Κυπαρισσίας-Φιλιατρών (θα δείτε 
ταμπέλες) και απέχει 12 χιλιόμετρα από την 
Κυπαρισσία. Βέβαια τον Αύγουστο εδώ γίνεται 
το αδιαχώρητο, όμως αυτήν την εποχή η παρα-
λία είναι άδεια και το κολύμπι στα νερά της γίνε-
ται μια αξέχαστη εμπειρία.
Νότια από το λιμάνι οι ακτές Καρτελάς, Σανί, 
Σεργιάνι, όλες στρωμένες με άμμο, έχουν 
εύκολη πρόσβαση από τον κεντρικό δρόμο. Για 
τους πιο απαιτητικούς υπάρχει η καταπληκτική 
παραλία Τρύπες, που αν και βρίσκεται κοντά 
στο λιμάνι, δεν εντοπίζεται εύκολα (ρωτήστε 
στο ξενοδοχείο Apollo Art Resorts για να σας 
υποδείξουν το μονοπάτι). Παλαιότερα ήταν 
παραλία γυμνιστών, ενώ σήμερα θεωρείται η 
πιο ήσυχη της περιοχής.
Η απλωτή παραλία του Καλού Νερού-Ελαίας, 
που απέχει μόλις 6 χιλιόμετρα από το λιμάνι 
της Κυπαρισσίας, είναι μία από τις μεγαλύτε-
ρες σε μήκος αμμουδερές ακτές της Πελοπον-
νήσου, με μήκος χιλιομέτρων. Αμμόλοφοι και 
θαλερά πευκοδάση καταλαμβάνουν μέρος της 
ακτής και κυριολεκτικά βρέχουν τις ρίζες τους 
στο κύμα.
Επί της παραλίας του Καλού Νερού θα βρείτε 
αρκετές ταβέρνες και συγκροτήματα ενοικια-
ζομένων διαμερισμάτων, όλα σε ελάχιστη από-
σταση από την ακτή. Το βόρειο μέρος της παρα-
λίας είναι ιδανικό, λόγω των τοπικών ανέμων, 
για wind και kite surf. 

Κυπαρισσία: Στα ίχνη των Ενετών και του Νέστορα 
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com

ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 ΜΕΡΙΔΕΣ)
 ª 1 κιλό παντζάρια, μόνο οι βολβοί
 ª 150 γρ. τρυφερά φύλλα σπανάκι
 ª 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
 ª τα τρυφερά φύλλα από 1 αντίβ, χοντροκομμένα (αν δεν μας αρέσουν τα πικρά, το 

αντικαθιστούμε με λίγη λόλα ή μαρούλι)
 ª 1 ξερό κρεμμύδι, σε λεπτές φέτες
 ª οι φέτες από 1 μέτριο πορτοκάλι
 ª ο χυμός από 1 μέτριο πορτοκάλι
 ª 50 γρ. καρύδια, χοντροκοπανισμένα
 ª 80 ml ελαιόλαδο
 ª 20 - 40 ml ξίδι (ή όσο μας αρέσει)
 ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 170° C και τυλίγουμε κάθε παντζάρι με αλουμι-

νόχαρτο. Τα βάζουμε στο φούρνο και ψήνουμε για περίπου 1½ ώρα, μέχρι να μαλακώ-
σουν. Ελέγχουμε, τρυπώντας ένα παντζάρι με ένα μαχαίρι.

 ª Ξεφουρνίζουμε, αφήνουμε να κρυώσουν λίγο, για να μπορούμε να τα πιάσουμε, τα 
καθαρίζουμε και κόβουμε το καθένα σε 4 κομμάτια. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το χυμό 
με το λάδι και το ξίδι.

 ª Απλώνουμε σε μια πιατέλα τα παντζάρια, αλατοπιπερώνουμε και περιχύνουμε με 
τη μισή βινεγκρέτ. Σε ένα βαθύ μπολ ρίχνουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά, τα περιχύνουμε 
με την υπόλοιπη βινεγκρέτ, αλατοπιπερώνουμε, ανακατεύουμε απαλά και απλώνουμε 
πάνω από τα παντζάρια.

Άρωμα Κουζίνας

Παντζάρια με σπανάκι και 
πορτοκάλι
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Την ημέρα της Κρίσης πεθαίνουν όλοι και 
πάνε στον παράδεισο. Μπαίνει μέσα ο 
Θεός και λέει:
- Οι γυναίκες να πάνε στην κόλαση κατευ-
θείαν. Όσο για τους άνδρες, θέλω να 
κάνετε μία σειρά όσοι είχατε το πάνω χέρι 
στο γάμο σας και μια άλλη όσοι κάνατε 
ότι σας έλεγαν οι γυναίκες σας.
Φεύγουν λοιπόν οι γυναίκες και κάνουν οι 
άνδρες δύο γραμμές. Η μία (αυτή με τους 
υποχείριους άνδρες) έχει μήκος 100 μίλια 
και στην άλλη είναι μόνο ένας άνδρας. Τα 
παίρνει ο Θεός:
- Ρε σεις, εγώ έπλασα τη γυναίκα από 
εσάς, άρα έπρεπε να είσαστε από πάνω 
της και εσείς με εξεφτελίσατε. Μόνο 
αυτός εδώ είναι αντάξιος για τον Παρά-
δεισο. Πες μου τέκνο μου πώς κατάφερες 
να μείνεις σε αυτή τη γραμμή;
- Εμένα, βασικά, η γυναίκα μου είπε να 
κάτσω εδώ. 

Δυο πατέρες μιλάνε μεταξύ τους για τα 
παιδιά τους. Ο πρώτος λέει στον δεύτερο:
- Το δικό μου το παιδί είναι πολύ κουτό. 
Του έδωσα ένα τάλιρο και του είπα να 
πάει να μου αγοράσει ένα ηλεκτρικό 
ψυγείο και να φαντασθείς ότι πήγε .
- Αμ, και το δικό μου παιδί, λέει ο δεύτε-
ρος, δεν πάει πίσω. Να φανταστείς ότι τον 
έστειλα να πάει στο καφενείο να δει αν 

είμαι εκεί και ο αθεόφοβος πήγε.
Στο δρόμο συναντιούνται τα δύο παιδιά. 
Και λέει το ένα παιδί στο άλλο:
- Ο πατέρας μου έστειλε να πάω να του 
αγοράσω με ένα τάλιρο ένα ηλεκτρικό 
ψυγείο και δεν μου είπε τι μάρκα το θέλει. 
Δεν είναι κουτός;
- Αμ, ο δικός μου; απαντά το άλλο παιδί. 
Είναι πιο κουτός, γιατί με έστειλε να πάω 
να δω στο καφενείο αν είναι εκεί, λες και 
δεν μπορούσε να τηλεφωνήσει για να 
μάθει!

Έφυγε λοιπόν ο Σταμάτης απ τη δουλειά 
νωρίς και σταμάτησε στο μπαρ για μερι-
κές μπυρίτσες. Κατά τις 2 μετά τα μεσάνυ-
χτα, που ξεκίνησε να πάει σπίτι του, μετά 
από ένα γενναίο καυγά με κάτι άλλους 
θαμώνες, ήτανε σκνίπα στο μεθύσι. Το 
πρωί λοιπόν, του λέει η γυναίκα του:
- Πού ήσουνα χτες το βράδυ;
- Δούλεψα μέχρι αργά και μετά πήγα για 
μια μπύρα, λέει αυτός.
- ΜΙΑ μπύρα; απορεί αυτή. Λιώμα 
ήσουνα τη νύχτα που γύρισες.
- Και τι σε έπεισε δηλαδή ότι ήμουν μεθυ-
σμένος; ρωτάει αυτός.
- Το πρώτο αποδεικτικό στοιχείο, του 
απαντάει η γυναίκα του, είναι κάτι τσι-
ρότα που βρήκα κολλημένα στον καθρέ-
φτη του λουτρού...

FUN

ΚΡΙΟΣ
Ως ζώδιο κοινωνικό, καλλιτεχνικό και επι-
κοινωνιακό, θα μπορέσετε στη διάρκεια 
αυτής της περιόδου να βρείτε και τους ανά-
λογους χώρους που θα σας εκφράζουν και 
θα περνάτε παράλληλα καλά. Βέβαια θα 
έχετε καταλάβει ότι όλα θα πρέπει να γίνο-
νται στα πλαίσια της υπευθυνότητας και της 
αξιοπρέπειας. Δεν πρέπει ωστόσο να αφή-
σετε πράγματα να πλανώνται αρνητικά στον 
επαγγελματικό σας χώρο, διότι αυτό θα σας 
φθείρει τόσο ηθικά όσο και οργανικά.

ΤΑΥΡΟΣ
Όλα είναι θέμα αυτοπεποίθησης, για αυτό 
λοιπόν μέσα στις επόμενες μέρες, καλό θα 
ήταν να μην αναλάβετε καμία δουλειά, αν 
δεν είστε απόλυτα σίγουροι ότι μπορείτε να 
αντεπεξέλθετε.  Μπορεί στην πρόταση μιας 
νέας ιδέας να σας συνεπαίρνει ο ενθουσι-
ασμός, αλλά μην τον αφήσετε να καθορί-
σει την τελική σας απόφαση. Φροντίστε να 
είστε υπεύθυνοι όπως συνηθίζετε, γιατί 
αλλιώς θα εκτεθείτε.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Πηγαίνετε σε μέρη και συναναστραφείτε 
με ανθρώπους που σας κάνουν να περνάτε 
καλά. Ξεκινά μια δύσκολη εβδομάδα που θα 
πρέπει να προσέχετε κάθε σας κίνηση. Μην 
κάνετε δύσκολες συζητήσεις και μην ξεκινάτε 
κάτι που εσείς θεωρείτε σημαντικό. Θα 
έχετε την ανάγκη να αποτραβη-
χτείτε κοντά σε ανθρώπους 
και χώρους που σας εξα-
σφαλίζουν ηρεμία.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Τον τελευταίο καιρό 
νιώθετε αρκετή ανησυ-
χία γιατί δεν γνωρίζετε τι 
ακόμα σας επιφυλάσσει 
το μέλλον. Οι προτάσεις 
στη δουλειά σας είναι ασα-
φείς και αυτό έχει αρχίσει να 
σας προβληματίζει ιδιαίτερα. Δια-
τηρήστε την ψυχραιμία σας και δείτε πιο προ-
σεκτικά τις καταστάσεις που σας προκύπτουν.

ΛΕΩΝ
Την περίοδο αυτή στο επίκεντρο της προ-
σοχής σας έχετε βάλει την κοινωνική σας 
ζωή. Έχετε καταλάβει όμως πως απόλαυση 
και χαρά δεν σας δίνει μόνο η πολυτέ-
λεια, αλλά και η απλότητα των πραγμάτων, 
αρκεί αυτή να συνοδεύεται από άτομα που 
πραγματικά αγαπάτε. Είναι λογικό λοιπόν 
να προτιμήσετε μία καλή παρέα από ένα 
glamorous πάρτι, γιατί στο πρώτο θα βρείτε 
όσα ζητάτε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ένταση στα επαγγελματικά σας μπορεί να 
σας οδηγήσει σε επικίνδυνες ρήξεις. Προ-
σπαθήστε να είστε συνεπείς και να μην 
παρασύρεστε απ’ τον αυθορμητισμό σας. 
Προσέξτε πολύ τις ενέργειές σας για ότι 
σας ενδιαφέρει και μη σχηματίζετε εύκολα 
γνώμη για ανθρώπους και καταστάσεις. 
Απαιτείται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και 
αποτελεσματικότερες κινήσεις. Ζητήστε τη 
συμβουλή δικών σας ανθρώπων.

ΖΥΓΟΣ
Η σημερινή εποχή όπως καλά γνωρίζετε, 
δεν ευνοεί τα λόγια αλλά τις πράξεις. Και 
όσο περισσότερο διστάζετε να τολμήσετε 
τόσο οι άλλοι θα σας επιβάλλονται και με τις 
πράξεις τους και με τα λόγια τους. Τα περι-
θώριά σας στενεύουν. Γι’ αυτό κάντε τώρα 
την αρχή. Η περίοδος είναι ευνοϊκή. Δια-
χειριστείτε με σύνεση τα οικονομικά σας 
αποφεύγοντας τα περιττά έξοδα. Στον τομέα 
της εργασίας σας φανείτε ανεκτικοί με έναν 
συνάδελφό σας. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αυτή η περίοδος είναι ιδανική για να προ-
βάλετε τον εαυτό σας και το έργο σας, να 
αποκτήσετε καινούρια πελατεία, να υπο-
γράψετε συμβόλαια ή να ολοκληρώσετε 
οικονομικές δοσοληψίες. Οι συγκυρίες θα 
είναι με το μέρος σας. Τα άστρα στο ζώδιό 
σας θα αυξήσουν τη ζωτικότητα και την 
αποφασιστικότητά σας. Η περίοδος είναι 
κατάλληλη για να έρθετε σε επαφή με 
ισχυρά άτομα και να διεκδικήσετε την υπο-
στήριξή τους. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Ιδιαίτερα ευνοϊκή αυτή ή περίοδος καθώς 
θα έχετε αρκετές ευκαιρίες για κάποια ταξί-
δια αναψυχής. Προκύπτουν όμως και αυξη-
μένες υποχρεώσεις στην εργασία σας. Θα 

πρέπει να δώσετε έμφαση στις προ-
σωπικές σας σχέσεις και την 

αποδοχή σας από το περι-
βάλλον. Η τύχη θα είναι με 

το μέρος σας στα επαγ-
γελματικά σας, αρκεί να 
σεβαστείτε τον αντα-
γωνισμό και να έχετε 
εναλλακτικές λύσεις 
στα σχέδιά σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Πιθανόν να εμφανιστούν 

κάποια προβλήματα από το 
παρελθόν που θα σας αποδυνα-

μώσουν με την παρουσία τους. Καλή εποχή 
για να σταθεροποιήσετε κάποια πράγματα 
στη ζωή σας αρκεί να μην εκνευριστείτε με 
τις ενέργειες κάποιων. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αρκετοί από εσάς θα αναθεωρήσετε τις 
απόψεις σας και θα σκεφθείτε πιο σοβαρά 
τις σχέσεις που έχετε με τους άλλους, είτε 
είναι συνεργάτες σας, είτε είναι φίλοι σας. 
Οι απαιτήσεις από εσάς είναι πολλές και το 
πιο λογικό είναι πως θα κουραστείτε. Αφιε-
ρώστε χρόνο στον εαυτό σας, για να ξεκου-
ραστείτε και να απορροφήσετε την ένταση 
της καθημερινότητας.

ΙΧΘΕΙΣ
Αυτή η περίοδος σας επιφυλάσσει ευχάρι-
στες εκπλήξεις. Όμως για να πραγματοποιη-
θούν απαιτούνται από εσάς δύο πράγματα: 
ηρεμία και αργές αλλά σταθερές κινήσεις. 
Κάτι μέσα σας, σας υποδεικνύει υπομονή και 
εσείς οφείλετε να το αφουγκραστείτε. Απο-
βάλλετε όλο το άγχος και τη βιασύνη που σας 
έχουν κυριεύσει. Κάθε τι για να έχει αποτέλε-
σμα πρέπει να γίνεται τη σωστή στιγμή.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Οπτικό υλικό από την 
υποβρύχια ανασκαφή στο 
ναυάγιο «Μέντωρ», στη 
θάλασσα των Κυθήρων - Το 
πλοίο βυθίστηκε το 1802 λόγω 
σφοδρής κακοκαιρίας

Σ
το διάστημα από 7-23 Σε-
πτεμβρίου 2018, συνεχί-
σθηκε από την Εφορεία Ενα-
λίων Αρχαιοτήτων και τη δι-

εύθυνση του αρχαιολόγου Δρ. Δη-
μήτρη Κουρκουμέλη, η υποβρύχια 
ανασκαφική έρευνα στο ιστορικό 
ναυάγιο Μέντωρ. Όπως είναι γνω-
στό, το μπρίκι Μέντωρ, ιδιοκτησίας 
του Λόρδου Έλγιν, βυθίσθηκε λό-
γω κακοκαιρίας στον όρμο του Α-
γίου Νικολάου στα Ν.Α. Κύθηρα το 
1802 ενώ μετέφερε μέρος των αρ-
χαιοτήτων που είχαν αφαιρεθεί από 
την ομάδα του Λόρδου Έλγιν από 
τον Παρθενώνα, την Ακρόπολη και 
άλλα αρχαία μνημεία των Αθηνών.
Η φετινή έρευνα επικεντρώθηκε 
στο χώρο της πρύμνης, ώστε να 
διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχουν 
ακόμα στοιχεία του πλοίου. Από την 
ανασκαφική τομή 2Χ2 μέτρα που 
ερευνήθηκε δεν εντοπίσθηκαν στοι-
χεία της πρύμνης του πλοίου, αλλά 
λίγα ευρήματα, κυρίως αντικείμενα 
που προφανώς ανήκαν στους επι-
βάτες, όπως γυάλινα φιαλίδια, κομ-
βία ενδυμάτων, αλλά και μία χάλ-
κινη λαβή ξύλινου συρταριού επί-

πλου, μολύβδινα βόλια, αλλά και 
τμήματα σχοινιών από τον εξαρτι-
σμό του πλοίου και άλλα μικροαντι-
κείμενα.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν μία 
δεύτερη ανασκαφική τομή που δια-
νοίχθηκε κατά μήκος της τρόπιδας 
(καρένας) του πλοίου. Η τομή αυτή 
και η εκ νέου διερεύνηση του καλά 
σωζόμενου σκαριού του πλοίου, 
έδωσαν σημαντικά και ενδιαφέρο-
ντα στοιχεία για τον τρόπο κατα-
σκευής του πλοίου. Στη έρευνα 
συμμετείχε και η δρ. αρχαιολο-
γίας Marine Jaouen της DRASSM 
(Département des Recherches 
Archéologiques Subaquatiques 

et Sous-Marines) του Υπουργείου 
Πολιτισμού της Γαλλίας, η οποία 
ειδικεύεται στην ναυπηγική και ναυ-
πήγηση των πλοίων αυτής της περι-
όδου. Η συμμετοχή της βοήθησε 
στο να γίνει κατανοητός ο τρόπος 
κατασκευής ενός πλοίου, το οποίο 
από τα αρχειακά στοιχεία που υπάρ-
χουν φέρεται να έχει κατασκευαστεί 
στην Αμερική. Έτσι διαπιστώθηκε 
και μετρήθηκε ο ρυθμός τοποθέτη-
σης των νομέων (στραβόξυλα) του 
πλοίου, ο τρόπος σύνδεσής τους 
στην τρόπιδα ή την ψευδοτρόπιδα, 
οι μεταξύ τους συνδέσεις, οι απο-
στάσεις μεταξύ και ο τρόπος σύν-
δεσης των νομέων με τις προεκτά-

σεις τους. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
φαίνεται ότι ήταν ο τρόπος προστα-
σίας της τρόπιδας. Αν και, καθόσον 
γνωρίζουμε, τόσο από τις αναφο-
ρές όσο και ανασκαφικά, τα ύφαλα 
του πλοίου ήταν καλυμμένα με 
φύλλα χαλκού, φαίνεται ότι υπήρχε 
και κάλυψη της τρόπιδας με φύλλα 
μόλυβδου, ένα μέρος των οποίων 
αποκαλύφθηκε κατά τη φετινή 
έρευνα. Εντούτοις αρκετά ερωτή-
ματα ως προς το κατασκευαστικό 
μέρος του πλοίου, εξακολουθούν να 
υφίστανται και χρήζουν περαιτέρω 
έρευνας και συγκρίσεων για να απα-
ντηθούν στις μελλοντικές ανασκα-
φικές περιόδους.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λ
ίγες μέρες έμειναν για την έναρξη του 
59ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσ-
σαλονίκης, την πιο συναρπαστική γιορ-
τή του ανεξάρτητου κινηματογράφου.

Η αυλαία θα ανοίξει την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 
2018 στο Ολύμπιον, με το συναρπαστικό φιλμ 
Κλέφτες καταστημάτων του Ιάπωνα Χιροκάζου 
Κόρε-Έντα, που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο 
Φεστιβάλ Καννών.
Στο φεστιβάλ θα προβληθούν 20 μεγάλου μήκους 
ελληνικές ταινίες:
- 12 ταινίες σε πρώτη προβολή
- 3 ταινίες στην ενότητα «Ξεπερνώντας τα 
σύνορα»
- 5 ταινίες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει πρε-
μιέρα 
Θα προβληθούν επίσης 10 ταινίες μικρού μήκους 
στο πλαίσιο αφιερώματος στον animator Ιορδάνη 
Ανανιάδη, 7 μικρού μήκους φιλμ νέων ελλήνων 
δημιουργών που επιμελήθηκε η Εταιρεία Ελλή-
νων Σκηνοθετών, καθώς και οι βραβευμένες 17 
μικρού μήκους ταινίες από το πρόσφατο 41ο 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. 
Στο Διεθνές Διαγωνιστικό έχουν επιλεγεί για 
φέτος 15 ταινίες με οδηγό τo συγκλονιστικό θέμα 
της κλασικής τέχνης caritas romana. Επίσης θα 
παρουσιαστεί η πρωτότυπη έκθεση «Caritas 
Romana: 15 Πράξεις Αφοσίωσης» με έργα 15 

νέων καλλιτεχνών που εμπνεύστηκαν από τις ται-
νίες του Διαγωνιστικού. Επιπλέον το πρόγραμμα 
έχει:
- Εικονική Πραγματικότητα με το Διαγωνιστικό 
τμήμα ταινιών VR/Virtual Reality
- Πρωτοποριακός κινηματογράφος στο τμήμα Out 
of Competition και στους Ανοιχτούς Ορίζοντες
- Τις καλύτερες βαλκανικές ταινίες στις Ματιές στα 
Βαλκάνια
- Αγαπημένους δημιουργούς στις Ειδικές Προ-
βολές

- Ριζοσπαστικές ταινίες στο >>Film Forward
- Μεταμεσονύχτια ραντεβού στη ζώνη «’Round 
Midnight»
Το Φεστιβάλ συνεχίζει να μοιράζεται τη δύναμη 
του σινεμά με όλους τους θεατές ανεξαιρέτως, 
χάρη στις δράσεις προσβασιμότητας στις εγκα-
ταστάσεις και το περιεχόμενό του. Χορηγός προ-
σβασιμότητας είναι το Ίδρυμα Ωνάση και η Στέγη 
του Ιδρύματος Ωνάση, ενώ οι συνθήκες προσβα-
σιμότητας διασφαλίζονται σε συνεργασία με την 
Κίνηση Ανάπηρων Καλλιτεχνών.

Πινόκιο με 
υπογραφή του 
Γκιγιέρμο ντελ Τόρο

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο θα 
γράψει το σενάριο, θα 
αναλaάβει την παρα-

γωγή και θα σκηνοθετήσει για 
λογαριασμό της πλατφόρμας 
Netflix το ριμέικ της ιστορίας 
κινουμένων σχεδίων του Πινό-
κιο, υπό τη μορφή ενός «μιού-
ζικαλ» και με πρωταγωνιστές 
μαριονέτες, ανακοίνωσε σήμερα 
το Netflix.
H προσαρμογή του παιδικού 
παραμυθιού, που έγινε ευρέως 
γνωστό χάρη στη Disney το 
1940, θα είναι το πρώτο έργο 
κινουμένων σχεδίων που ο Γκι-
γιέρμο ντελ Τόρο, του οποίου η 
«Μορφή του Νερού» κέρδισε 
4 Όσκαρ φέτος, θα υπογράφει 
σκηνοθετικά.
Στην προσπάθειά του, ο Μεξι-
κανός κινηματογραφιστής θα 
έχει τη βοήθεια της Jim Henson 
Company, της εταιρείας που 
ίδρυσε ο πατέρας των μαριο-
νέτων του Μάπετ Σόου και του 
Σέσαμι Στριτ.
«Καμία μορφή τέχνης δεν επη-
ρέασε περισσότερο τη ζωή μου 
και το έργο μου από τα κινού-
μενα σχέδια και ο Πινόκιο είναι 
ο χαρακτήρας με τον οποίο 
νιώθω περισσότερο συνδεδε-
μένος» τόνισε ο Γκιγιέρμο ντελ 
Τόρο στο δελτίο τύπου που εξέ-
δωσε το Νetflix.
«Στην ιστορία μας, ο Πινόκιο 
είναι μια αθώα ψυχή, την οποία 
παραμελεί ο πατέρας του, που 
χάνεται σε έναν κόσμο τον οποίο 
δεν μπορεί να αντιληφθεί. Θα 
βρεθεί σε ένα μοναδικό ταξίδι 
που θα τον βοηθήσει να κατα-
νοήσει με σαφήνεια τον πατέρα 
του και τον πραγματικό κόσμο. 
Ήθελα πάντα να κάνω αυτήν την 
ταινία, όσο θυμάμαι τον εαυτό 
μου» εξήγησε ο δημιουργός. 
Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο θα γρά-
ψει το σενάριο, θα αναλάβει την 
παραγωγή και θα σκηνοθετήσει 
για λογαριασμό της πλατφόρμας 
Netflix το ριμέικ της ιστορίας 
κινουμένων σχεδίων του Πινό-
κιο, υπό τη μορφή ενός «μιού-
ζικαλ».

Φωτογραφίες από το πλοίο του λόρδου Έλγιν που 
ναυάγησε με μέρος των Μαρμάρων του Παρθενώνα

59ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
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αθλητικά

Θ
α ήταν... αφύσικο εάν κατάφερνε ο Ολυ-
μπιακός να φύγει από τον Λουξεμβούρ-
γο χωρίς τη νίκη. Εκτός από την μεγάλη 
διαφορά δυναμικότητας οι «ερυθρόλευ-

κοι» επέστρεψαν και στις καλές τους εμφανίσεις. Εμ-
φάνιση με δημιουργία, καλό ποδόσφαιρο, πολλές 
φάσεις αλλά και πάλι χωρίς... γκολ. Δεν είχε εύκολο 
όταν όταν έπαιζε με επιθετικό κι επιθετικούς, πό-
σω μάλλον τώρα που τους έχασε και τους δύο λόγω 
τραυματισμών (ο Γκερέρο βγήκε στο 16’).
Στο τέλος με τον Φορτούνη να βγάζει ασίστ (στον 
Τοροσίδη στο 65’) και να βάζει γκολ στο 81’ ο Ολυ-
μπιακός πήρε τη νίκη στο Λουξεμβούργο, επέ-
στρεψε στις επιτυχίες μετά από τέσσερα απο-
τυχημένα ματς και φυσικά επιστρέφει 
στο κόλπο της πρόκρισης στην επό-
μενη φάση (η Μπέτις έκανε διπλό στο 
Μιλάνο)...
Ολα αυτά βέβαια στο Λουξεμβούργο με 
το μυαλό των «ερυθρόλευκων» να βρί-
σκεται και στην κατάσταση του Γκερέρο.
Με την κλασική συνταγή ο Μαρτίνς
Με τις απουσίες που είχε, ο Πορτογάλος 
πήγε σε μια ενδεκάδα που θύμιζε αρκετά σε 
αυτήν των πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων. Καμία 
αλλαγή δηλαδή στα χαφ (Καμαρά, Μπουχαλάκης, 
Φορτούνης), Γκερέρο αναγκαστικά στα φορ και τον 
Ναουέλ να παίρνει την θέση του Χριστοδουλόπου-
λου στα εξτρέμ.

Σοκ με Γκερέρο
Ο Χασάν με θλάση θα ‘ναι στα pits για περίπου 2-3 
εβδομάδες ακόμα. Ο Μάνος είναι εκτός ευρωπαϊ-
κής λίστας. Ετσι στο ματς με την Ντουντελάνζ ο Μαρ-
τίνς στην αποστολή είχε μόνο τον Γκερέρο από επι-
θετικούς. Κι αυτός όμως έγινε αναγκαστική αλλαγή 
στο 16’. Ο Ισπανός γύρισε το γόνατό του, μιας και 
γλίστρησε με αποτέλεσμα να ζητήσει αμέσως την 
αλλαγή. Η μόνη επιλογή του Μαρτίνς ήταν να βάλει 
σε ρόλο φορ τον Χριστοδουλόπουλο.

Εκανε 17 τελικές, δεν έβαλε γκολ
Το πρόβλημα στο γκολ υπήρχε και με τους επιθετι-
κούς. Είτε έπαιζαν μόνοι τους οι Γκερέρο, Χασάν είτε 
έπαιζαν μαζί. Οπότε συνεχίστηκε και χωρίς φορ! 

Οι «ερυθρόλευκοι» έφτιαξαν 17 τελικές σ’ ένα ημί-
χρονο κι όμως κατάφεραν να μην σκοράρουν. Γιατί 
περί κατορθώματος είναι.
Φορτούνης (στο 4’, στο 16’ και στο 33’), Ναουέλ (στο 
13’ και 24’), Λάζαρος (δοκάρι στο 23’ και χαμένες 
ευκαιρίες στο 28’, στο 42’ και στο 44’) δεν μπορού-
σαν να βρουν στόχο ή να νικήσουν τον Μπονεφούα. 
Ο Ολυμπιακός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο ημί-
χρονο όμως στο τέλος πήγε στ’ αποδυτήρια χωρίς 
να σκοράρει.

Εδωσε τη λύση ο... Τοροσίδης
Προφανώς και η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε στο 

δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός συνέ-
χισε να πιέζει αλλά γκολ δεν μπορούσε 

να βρει. Το βρήκε στην 23η προσπά-
θεια του. Και το έκανε με τον Τοροσίδη 
ο οποίος ανέβηκε στο κόρνερ και ο 
Φορτούνης τον βρήκε για το 0-1 στο 
66 .́
Στη συνέχεια τα πράγματα έγιναν 

ευκολότερα για τον Ολυμπιακό. Οι 
«ερυθρόλευκοι» βρήκαν περισσότερους 

χώρους κι έβγαλαν πιο καθαρές φάσεις για να 
τα τελειώσουν το ματς. Αυτή στο 76’ ειδικά ήταν απί-
στευτη για τον Λάζαρο ο οποίος πλάσαρε από την 
μικρή περιοχή αλλά ο Μπονεφουά βρήκε τρόπο να 
το βγάλει και να στέλνει και τη μπάλα στο δοκάρι (το 
δεύτερο για τον Λάζαρο στο ματς).
Το ματς το τελείωσε ο μεγάλος πρωταγωνιστής του 
αγώνα και του Ολυμπιακού, ο Κώστας Φορτούνης. 
Ο Ποντένσε έβγαλε την κόντρα, έδωσε την μπάλα 
την κατάλληλη στιγμή και ο αρχηγός του Ολυμπια-
κού έστειλε την μπάλα στα δίχτυα...
MVP: Φορτούνης. Με διαφορά ο καλύτερος του 
Ολυμπιακού κι έκλεισε το ματς με ασίστ (στο γκολ 
του Τοροσίδη) και γκολ. Τα έκανε όλα...
Ντουντελάνζ (Ντίνο Τοπμέλερ): Μπονεφουά, Μπίσε-
βατς, Στσνελ, Κρουσκα, Στολτζ (65’ Μελίς), Κουτου-
ριέ, Κρουζ (50’ Σινάνι), Γιορντάνοβ, Πρεμπέχ, Χτίρι 
(74’ Κένια), Τουρπέλ
Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Τοροσίδης (68’ 
Ομάρ), Σισέ, Βούκοβιτς, Κούτρης, Καμαρά, Μπου-
χαλάκης, Φορτούνης, Ποντένσε, Ναουέλ (78’ 
Νάτχο), Γκερέρο (18’ Χριστοδουλόπουλος)

SPORTSNEWS

Όσο ο Ολυμπιακός έχανε ευκαιρίες έβαζε δύσκολα στον εαυτό του! Όταν ο Βασίλης Τοροσίδης 
βρήκε δίχτυα όλα έγιναν πιο εύκολα και με τον Φορτούνη να βάζει το... κερασάκι οι «ερυθρόλευκοι» 
επικράτησαν 2-0 της Ντουντελάνζ στο Λουξεμβούργο!

Ο «Τόρο» αντίδοτο σε 
αστοχία κι ατυχία! Οι πιθανότητες ήταν εξαρχής εις βάρος της. Μέχρι και το 60ο 

λεπτό, όμως, τις αψηφούσε. Με πάθος, με συγκέντρωση, με τρέλα 
και με την υποστήριξη 60.000 υπέροχων τύπων που δημιούρ-
γησαν φανταστική ατμόσφαιρα. Οταν απέναντι είναι η Μπάγερν 

Μονάχου, όμως, μάλλον δεν αρκούν όλα αυτά. Αντιθέτως, αρκούν δύο 
λεπτά στους Βαυαρούς για να βάλουν δύο γκολ και να νικήσουν την ΑΕΚ, 
η οποία μαζεύει εμπειρίες στο φετινό Champions League αλλά όχι βαθ-
μούς, τουλάχιστον προς το παρόν. Μαρτίνεθ και Λεβαντόφσκι τα γκολ 
των Γερμανών, με τους οποίους η Ενωση θα πρέπει να τα ξαναπεί σε δύο 
εβδομάδες στο Μόναχο...
Αν ρωτούσες οποιονδήποτε πριν την έναρξη του ματς για το τι περίμενε 
να δει, θα απαντούσε ότι η Μπάγερν θα έμπαινε και θα έπαιρνε αμέσως 
την κατοχή μπάλας. Καμία έκπληξη, επομένως, για το γεγονός ότι οι Βαυ-
αροί ήταν αυτοί που έδιναν τον ρυθμό στο ματς -και ήταν υψηλός από 
νωρίς- έχοντας την μπάλα στα πόδια τους. Το καλό ήταν ότι παρέμενε 
εκεί και δεν κατέληξε στα δίχτυα στο 18’, όταν ο Τσιγκρίνσκι κατάφερε, 
με ρίσκο, να απομακρύνει προ του Λεβαντόφσκι και να κρατήσει το 0-0. 
Η ΑΕΚ ήξερε ότι αν ήθελε να κάνει κάτι καλό μπροστά θα ήταν βασικά 
από κάποια αντεπίθεση ή από κάποια ολιγωρία της γερμανικής άμυνας, 
όπως για παράδειγμα στο 20’, όταν ο Λαμπρόπουλος βρήκε τον Πόνσε 
αλλά το (καλό) σουτ του Αργεντίνου έφυγε άουτ. Με τον Γκάμπρι να παίρ-
νει αρκετές πρωτοβουλίες η Μπάγερν έπαιζε κυρίως από αριστερά αλλά 
η Κιτρινόμαυρη άμυνα ήταν πάντα συγκεντρωμένη και την... πάλεψε και 
με τις γρήγορες πάσες των Βαυαρών. 
Tα λουκάνικα και οι υπόλοιπες λιχουδιές του Oktoberfest έμειναν στο 
Μόναχο, όμως με το 11888 giaola μπορείτε να παραγγείλετε ό,τι επιθυ-
μείτε και να παρακολουθείτε τις μεγάλες αναμετρήσεις με την κατάλληλη 
γευστική συνοδεία!
Αυτό που δε θα πάλευε η Ενωση ήταν το λάθος του Μάνταλου στο 27’ 
αλλά η πάσα του Τιάγκο για τον Λεβαντόφσκι ήταν... όσο κακή έπρεπε 
για να μη γίνει το 0-1. Και δεν έγινε, παρά την κατοχή της Μπάγερν, ούτε 
στο υπόλοιπο του πρώτου μέρους, αφού η ΑΕΚ ήταν άψογη ανασταλ-
τικά και απέκρουσε όλες τις σέντρες και τα κόρνερ της ομάδας του Νίκο 
Κόβατς.
Οι Κιτρινόμαυροι παρέμεναν σωστοί ανασταλτικά και στο ξεκίνημα της 
επανάληψης, όταν βρήκαν και τις ευκαιρίες να απειλήσουν κιόλας. Είτε με 
το σουτ του Μπακασέτα στην κόντρα (52’) είτε με το ψαλιδάκι του Κλω-
ναρίδη (59’), ξεσηκώνοντας ακόμη περισσότερο τον κόσμο της που ήταν 
απλά συγκλονιστικός. Πάνω στο καλύτερο, όμως, ήρθε η προσγείωση... 
Η ασυνεννοησία στο δεξί άκρο της άμυνας, στο 61’, είχε ως συνέπεια 
τελικά το 0-1 από τον Μαρτίνεθ στην εξέλιξη της φάσης και δύο λεπτά 
μετά ήρθε και το 0-2 από τον Λεβαντόφσκι μετά το γύρισμα του Ραφίνια, 
ξανά από δεξιά. 
Ο ενθουσιασμός της ΑΕΚ, όπως είναι λογικό, χάθηκε κάπου εκεί, αλλά 
παραλίγο να χαθεί και η συγκέντρωση και αυτό είναι εξαιρετικά επικίν-
δυνο όταν απέναντι είναι η Μπάγερν... Η φάση του Λεβαντόφσκι (μπλό-
καρε ο Μπάρκας) που πήγε για το 0-3 αμέσως μετά το 0-2 είναι ενδει-
κτική, αλλά η κατάσταση δεν έγινε χειρότερη τελικά για την Ενωση, η 
οποία πάλεψε όσο μπορούσε και αυτό αναγνωρίστηκε, τουλάχιστον, 
από τον κόσμο της. 
Με την ελπίδα σε ένα από τα τρία ματς που απομένουν στον όμιλο, να 
αναγνωριστεί και από το τελικό αποτέλεσμα...

ΑΕΚ - Μπάγερν Μονάχου 0-2
Η ΑΕΚ άντεξε μια ώρα!

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Ο 
Άγγελος Αναστασιάδης εί-
ναι ο άνθρωπος που θα αντι-
καταστήσει τον Μίκαελ Σκί-
μπε στην τεχνική ηγεσία της 

Εθνικής ομάδας.
Το κεφάλαιο «προπονητής» ήταν τo 
πρώτο θέμα συζήτησης της εκτελεστι-
κής επιτροπής της ΕΠΟ στη συνεδρίαση 
που έγινε στην Θεσσαλονίκη.
Τελικά εγκρίθηκε ο Άγγελος Αναστα-
σιάδης να κάτσει στον πάγκο της Εθνι-
κής με τον Σκίμπε να αποχωρεί, με το 
ματς κόντρα στη Φινλανδία να ήταν το 
τελευταίο του.
Ο έμπειρος Έλληνας τεχνικός αποτελεί 
προσωπική επιλογή του προέδρου της 
ΕΠΟ, Βαγγέλη Γραμμένου και πλέον 
μπορούμε να μιλάμε για τη δική 
του εποχή που αρχίζει στην 
Εθνική. Πιθανότατα θα μεί-
νει στην Εθνική ως τα τέλη 
του 2019 και θα κοουτσά-
ρει την Ελλάδα στα προ-
κριματικά του Euro.
Θυμίζουμε πως μετά τον 
Βασίλη Δανιήλ το 2001, ο 
Αναστασιάδης είναι ο πρώτος 
μόνιμος Έλληνας τεχνικός που κάθε-
ται στον πάγκο του αντιπροσωπευτι-
κού μας συγκροτήματος. Χριστίδης και 
Τσάνας είχαν αναλάβει ως υπηρεσιακοί.

Γραμμένος: «Γι’ αυτό επιλέξα-
με τον Αναστασιάδη»
Ο Βαγγέλης Γραμμένος μίλησε για το 
τέλος της συνεργασίας με τον Μίκαελ 
Σκίμπε, ενώ παράλληλα τόνισε πως θα 
μιλήσει με τον Άγγελο Αναστασιάδη 
για την πρόσληψή του στην θέση του 
προπονητή της Εθνικής Ελλάδος. 
«Κατά την σημερινή συνεδρίαση της 
εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ απο-
φασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας 
με τον Μίκαελ Σκίμπε και ταυτόχρονα 
αποφασίστηκε η πρόσληψη του Άγγε-
λου Αναστασιάδη. Όπως εύκολα μπο-
ρεί κανείς να κατανοήσει η απόφαση 
αυτή οφείλεται στην άσχημη πορεία 
της Εθνικής ομάδας και τα τελευταία 
ατυχή αποτελέσματα. Η απόφαση είναι 
να προσληφθεί Έλληνας προπονητής 
που θα δώσει μαχητικότητα, εθνική 
συνείδηση και προσήλωση. Η εκτελε-
στική επιτροπή θεωρεί ότι για τα χαρα-
κτηριστικά αυτά θα πρέπει να προσλη-
φθεί Έλληνας τεχνικός και γι αυτό απο-

φασίσαμε την πρόσληψη του Άγγελου 
Αναστασιάδη. Ταυτόχρονα εξουσιοδο-
τήθηκα για τις διαπραγματεύσεις με τον 
Μίχαελ Σκίμπε και το θέμα της αποζη-
μίωσης, καθώς και με τον Άγγελο Ανα-
στασιάδη. Θέλω δημοσίως να ευχαρι-
στήσω από καρδιάς τον πρώην ομο-
σπονδιακό τεχνικό κ. Σκίμπε, πρόκειται 
για έναν τζέντλεμαν», ανέφερε αρχικά 
ο Βαγγέλης Γραμμένος. 
Για τους συνεργάτες του Άγγελου Ανα-
στασιάδη και το αν θα είναι άλλοι σε 
σχέση με τους τωρινούς, ο πρόεδρος 
της ΕΠΟ ανέφερε: «Δεν μπορώ να σας 
πω κάτι πριν ακόμα συζητήσω με τον κ. 
Αναστασιάδη, αυτά στην πορεία».

Τέλος, για την πιθανότητα να ανα-
λάβουν πόστα σ την Εθνική 

προσωπικότητες όπως οι 
Καραγκούνης και Χαρι-
στέας, δήλωσε πως «… 
όλα αυτά θα συζητηθούν 
με τον Αναστασιάδη». 

Πέντε προπονητές 
σε τέσσερα χρόνια

Μία κατάκτηση Euro. Πρό-
κριση στους «16» του Μουντιάλ. 

Αλλη μία πρόκριση σ τους «8» του 
Euro. Η Εθνική Ελλάδας από το 2002 
κι έπειτα μας είχε καλομάθει. Σε επι-
τυχίες, προκρίσεις, συγκινήσεις. Ο 
Οτο Ρεχάγκελ αρχικά και ο Φερνάντο 
Σάντος σ τη συνέχεια γ ια 13 χρόνια 
ήταν οι προπονητές οι οποίες μας οδή-
γησαν σε αυτές τις επιτυχίες. Από το 
2001 έως το 2014.
Από το καλοκαίρι του 2014 έως και τον 
Οκτώβρη του 2018 η Εθνική Ελλάδας 
μετράει ήδη πέντε διαφορετικούς ομο-
σπονδιακούς τεχνικούς.
Ο Κλαούντιο Ρανιέρι έμεινε μόλις για 4 
ματς (0-1-3)
Ο Κώστας Τσάνας για 5 αγώνες (1-1-3)
Ο Σέρχιο Μαρκαριάν σε 3 παιχνίδια 
(0-2-1)
Ο Μίκαελ Σκίμπε σε 24 ματς (10-6-9)
Ο Αγγελος Αναστασιάδης θα είναι ο 
5ος ομοσπονδιακός τεχνικός σε διά-
στημα τεσσάρων ετών.
Από την 8η και τη 9η θέση στο FIFA 
ranking το 2011 και το 2012 η Εθνική 
βρίσκεται πλέον στη 42 θέση και θα πάει 
με τον Αγγελο Αναστασιάδη στα δύο 
τελευταία ματς του Nations League αλλά 
και στην προκριματική φάση του Euro.

Αναστασιάδης, ο νέος τεχνικός της 
Εθνικής

O ΠΑΟΚ για άλλη μια φορά φέτος 
δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί 
τον παράγοντα έδρα, ηττήθηκε 
με 2-0 από την Βίντι και... έσβησε 
το σπουδαίο διπλό που είχε κάνει 
στην Λευκορωσία επί της ΜΠΑΤΕ! 
Παραμένει στο... κόλπο της 2η 
θέσης, αλλά πλέον ψάχνει καλό 
αποτέλεσμα στη Βουδαπέστη! 

Ά
νευρος, άγευστος και άχρωμος 
ο ΠΑΟΚ έβαλε σε περιπέτειες 
την ευρωπαϊκή πορεία του. Η 
ήττα (τρίτη σερί στην Τούμπα σε 

ευρωπαϊκό ματς) από τη Βίντι, κάνει υπο-
χρεωτική τη νίκη σε 15 βράδια στη Βου-
δαπέστη, αν θέλει να έχει ελπίδες πρόκρι-
σης. Το ζητούμενο για τον Λουτσέσκου 
και τους παίκτες του είναι αν όντως επιθυ-
μούν και θέλουν να συνεχίσουν να κου-
βαλούν και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια στις 
πλάτες τους.
Με εμφάνιση σαν την αποψινή, μάλλον, 
όχι, αν και τίποτα δεν έχει τελειώσει. Η 
Βίντι ξαναμπήκε στο κόλπο της πρόκρισης 
και στον όμιλο (με την Τσέλσι να κάνει το 
3Χ3) όλα είναι ανοικτά.  
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποφάσισε να 
δώσει χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς 
παίκτες, που ήρθαν από τον πάγκο για 
να βοηθήσουν την ομάδα και να δώσουν 
ανάσες στους βασικούς (Βιεϊρίνια, Μαου-
ρίσιο, Πρίγιοβιτς, Μπίσεσβαρ), καθώς οι 
αγωνιστικές υποχρεώσεις σε Ελλάδα και 
Ευρώπη συνεχίζονται. Οι Τόσκα, Σάχοφ, 
Λημνιός, Ελ Καντουρί ήταν κάποιες από 
τις (αναμενόμενες) αλλαγές του Ρουμάνου 
τεχνικού του «Δικεφάλου».

Κάκιστο 45λεπτο
Ο «Δικέφαλος» μπήκε με εμφανή διάθεση 
να κλείσει τη Βίντι στα καρέ και να ανα-
ζητήσει από νωρίς το γκολ. Το λάθος του 
Κοβάτσιτς στο 7ο λεπτό δεν αποδείχθηκε 
μοιραίο για τους Μαγυάρους, που είχαν 
στην Τούμπα την συμπαράσταση του Ούγ-
γρου πρωθυπουργού, Βίκτορ Ουρμπάν, 
ο οποίος βρέθηκε ιδιωτικά στη Θεσσαλο-
νίκη για να παρακολουθήσει την αναμέ-
τρηση της αγαπημένης ομάδας του.
Αυτός που πλήρωσε το λάθος (του Κρέ-
σπο) ήταν ο ΠΑΟΚ. Ο Ισπανός κεντρικός 
αμυντικός θέλησε να κρατήσει την μπάλα 

εντός αγωνιστικού χώρου, στρώνοντάς 
την ουσιαστικά στα πόδια του Νεγκό, 
που πάσαρε στον Χούστι. Από εκεί ήταν 
εύκολη υπόθεση για τον Ούγγρο μεσοεπι-
θετικό να νικήσει με πλασέ τον Πασχαλάκη 
και να ανοίξει το σκορ για τη Βίντι (0-1) 
παγώνοντας, παράλληλα, την Τούμπα.
Ο ΠΑΟΚ αύξησε ακόμη περισσότερο την 
πίεσή του, με την κατοχή της μπάλας να 
φτάνει στο 75%-25%, χωρίς όμως αυτό να 
δίνει κάτι στην ελληνική ομάδα, με τη Βίντι 
να έχει φέρει το ματς στα μέτρα της και να 
διατηρεί το υπέρ της σκορ δίχως να απει-
λείται ιδιαίτερα η εστία του Κοβάτσιτς.
Τα χειρότερα για τους «ασπρόμαυρους» 
ήρθαν στο τελευταίο λεπτό του πρώτου 
ημιχρόνου, με τον Μάτος να χάνει τον Στο-
πίρα, που με κεφαλιά νίκησε για δεύτερη 
φορά τον Πασχαλάκη και έδωσε προβά-
δισμα δύο γκολ (0-2) στους Μαγυάρους. 
Το σουτ του Πέλκα στις καθυστερήσεις 
ήταν το πρώτο και μοναδικό του ΠΑΟΚ 
στην εστία της Βίντι σε 45 ολόκληρα 
λεπτά!

Φουλ επίθεση
Η πρώτη κίνηση του Λουτσέσκου είχε να 
κάνει με την είσοδο του Αμρ Ουάρντα 
αντί του Λημνιού, με το ξεκίνημα του β’ 
μέρους, αλλά και την αλλαγή του συστή-
ματος σε 4-4-2 με την είσοδο στο 52’ του 
Πρίγιοβιτς, αντί του Σάχοφ.
Το ματς ήταν λογικό να γίνει… ροντέο. 
Οι «ασπρόμαυροι» βγήκαν στην επί-
θεση ψάχνοντας το γκολ, χωρίς πάντως 
να έχουν καθαρό μυαλό στην τελική ενέρ-
γειά τους. Το… τείχος που είχαν υψώσει οι 
Μαγυάροι μπροστά από την εστία τους, 
δεν ήταν καθόλου εύκολο να πέσει. Ο 
Λουτσέσκου έκλεισε τις αλλαγές του από 
το 66’ βάζοντας και τον Μπίσεσβαρ στο 
παιχνίδι, αντί του Καρέλη, δίχως να αλλά-
ξει προς το καλύτερο η εικόνα της ομά-
δας του.
Ένα σουτ του Βαρέλα με το χρονόμετρο να 
δείχνει το 73ο λεπτό δεν ανησύχησε τον 
Κοβάτσιτς, αλλά τον ανησύχησε η κεφα-
λιά του κεντρικού αμυντικού του ΠΑΟΚ 
στο 75’, που έστειλε την μπάλα να περάσει 
ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι της εστίας 
του. Ο Πασχαλάκης προς το τέλος στα-
ματώντας τον Χόντζιτς, έσωσε την ομάδα 
της Θεσσαλονίκης από έναν εντός έδρας 
ευρωπαϊκό διασυρμό.

Κατώτερος των περιστάσεων!
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Ο Γιώργος Ζελελίδης ο οποίος… 
«παραδοσιακά» αναλαμβάνει 
τις προσφυγές ποδοσφαιριστών 
και στελεχών προπονητικών 
επιτελείων κατά της ΠΑΕ Ηρακλής, 
διαβεβαίωσε ότι δεν σκοπεύει να 
δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα 
στον Ηρακλή.

Ο 
Γιώργος Ζελελίδης τοποθετή-
θηκε στον FAIR PLAY FM 96,1:
Αρχικά σχολίασε: «Τα χρήματα 
που ζητάνε οι παίκτες είναι 

δεδουλευμένα και από νόμιμα συμβό-
λαια. Ούτε ιδιωτικά συμφωνητικά , ούτε 
τίποτα τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση κανέ-
νας από αυτούς τους παίκτες δεν διεκδι-
κεί τα λεφτά άμεσα. Ούτε παίκτες, ούτε 
προπονητές. Ο κόσμος ακούει γενικά και 
δεν καταλαβαίνει και ειδικά ο κόσμος του 
Ηρακλή. Δεν είναι παίκτες που πέρασαν 
και έφυγαν. Είναι ποδοσφαιριστές όπως ο 
Πουρτουλίδης, Τσιλιανίδης , Κυριακίδης, 
Σαραμαντάς , Πασάς και Ζιαμπάρης .
Οι προπονητές είναι Σάββας Παντελί-
δης , Σάββας Κωφίδης και Παπαδόπου-
λος. Αυτοί όλοι έχουν πάρει την ομάδα 
στην πλάτη τους. Συνολικά οι υποθέσεις 
είναι ενεά αλλά με ένα τρόπο βγάζουμε 
από έξω Πασα και Ζιαμπάρη διότι εκεί 
θα βρεθεί λύση εκ τον έσω. Και θέλω να 
πιστεύω χωρίς την βοήθεια δικηγόρου. 
Αυτοί έχουν κάποιες διαβεβαίωσεις ότι 
θα πάρουν τα χρήματα τους πίσω γιατί 
είναι στην ομάδα»
Για την υπόθεση της άδειας του Ηρακλή: 
«Με εντολή των ποδοσφαιριστών και προ-
πονητών δεν θα δημιουργήσουμε κανένα 
πρόβλημα στον Ηρακλή. Ας πάρει την άδεια 
λοιπόν ευελπιστώντας ότι δεν θα είμαστε τα 
κορόιδα της υπόθεσης για άλλη μια φορά. 
Έχω την διαβεβαίωση από τον Ηρακλή ότι 
τον επόμενο μήνα θα καθίσουμε σε ένα τρα-
πέζι και να βρούμε μια λύση.
Εάν η άδεια δοθεί στον Ηρακλή δεν θα 
υπάρχει ανάκληση. Οι παίκτες ζήτησαν 
μια διασφάλιση και όχι άμεση εξόφληση 
αλλά δεν δόθηκε τίποτα από όλα αυτά. 
Μίλησα με τον κύριο Καραντώνη και από 
εκεί και πέρα δέχομαι και την πίεση του 
κύριου Μυροφορίδη. Ο κύριος Παντελί-
δης για 6 μήνες δεν πήρε ούτε ένα ευρώ. 
Δεν ξέρω τι γίνεται εσωτερικά άλλα από 
την στιγμή που παίρνεις την ομάδα ανα-
λαμβάνεις και τις υποχρεώσεις».

Λαδάκης: Κανένας χρόνος προ-
σαρμογής – Ξέρω που ήρθα
Από τη Δευτέρα έπιασε δουλειά και ανέ-
λαβε καθήκοντα. Ο Αντώνης Λαδάκης 
τοποθετήθηκε μέσω της «Μetrosport» για 
την επιλογή και την απόφαση του να επι-
στρέψει στη Δόξα Δράμας, αυτή τη φορά 
όχι ως ποδοσφαιριστής, όπως είχε συμ-
βεί την περίοδο 2016-2017, αλλά ως γενι-
κός αρχηγός.
Η θέση είχε μείνει ορφανή μετά από το 
«κάζο» με τον Αντώνη Κασδοβασίλη και 
την αποχώρηση του για τη χρησιμοποί-
ηση των έξι ξένων παικτών στο περσινό 
ματς με τον Αρη στο «Κλεάνθης Βικελί-
δης».
Τί λέει όμως ο νέος γενικός αρχηγός; 
«Ευχαριστώ τον Γιάννη Μπύρο για την 
εμπιστοσύνη του, όπως επίσης και τον 
Στάικο Βεργέτη. Θα προσπαθήσω να 
δικαιώσω τις προσδοκίες τους», είπε 
αρχικά μέσω της «Metrosport» ο νέος 
γενικός αρχηγός για να συμπληρώσει: 
«Θέλω να βοηθήσω κι εγώ με την εμπει-
ρία μου για να πετύχει η ομάδα τους στό-
χους της».
Όσο για το γεγονός ότι επιστρέφει σε… 
γνώριμα λημέρια, σημείωσε: «Είναι 
σημαντικό, αφού γνωρίζω που ήρθα. Ο 
κ. Μπύρος ξέρει τον χαρακτήρα μου και 
τον επαγγελματισμό μου, ενώ παράλ-
ληλα γνωρίζω πρόσωπα και καταστάσεις, 
επομένως δεν θα χρειαστώ χρόνο προ-
σαρμογής. Στόχος μας είναι η καλύτερη 
δυνατή κατάσταση σε κάθε αποστολή, 
αλλά και στα αποδυτήρια, να είναι εν ολί-
γοις όλα εύρυθμα, έτσι ώστε να μην υπάρ-
χει κανένα απολύτως πρόβλημα».
Όσο για τη νέα χρονιά; «Είναι νωρίς 
ακόμη για συμπεράσματα. Αυτό που 
είδα στο φιλικό με τον Ηρακλή, αλλά και 
στις τελευταίες προπονήσεις, είναι ότι τα 
παιδιά έχουν διάθεση και καταβάλλουν 
μεγάλη προσπάθεια. Θέλουν μέσα από 
τη διαδικασία να βελτιώνονται για να κερ-
δίζουμε τα παιχνίδια και να συγκεντρώ-
σουμε όσο το δυνατόν περισσότερους 
βαθμούς γίνεται», κατέληξε με νόημα ο 
Λαδάκης.

Aιγινιακός: Τακτοποιημένο το 
θέμα Φουρτζιού!
Η μακεδονική ΠΑΕ ξεκαθάρισε πως ο παί-
κτης έχει εξοφληθεί και το θέμα ποινής 
δεν υφίσταται.
Η σχετική ανακοίνωση

Το Δ.Σ. της ΠΑΕ Αιγινιακός ανακοινώνει 
ότι το θέμα με τον ποδοσφαιριστή ΦΟΥΡ-
ΤΖΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛ. για την ενεργοποίηση 
ποινής δεν ισχύει διότι ο παίκτης έχει ήδη 
εξοφληθεί και η εκδίκαση της υπόθεσης 
έγινε εκ παραδρομής.

Ήχησαν οι καμπάνες της ΕΠΟ για 
Σπάρτη και Απόλλωνα Λάρισας!
Προθεσμία τριών  ημερών για την εξό-
φληση οφειλών σε ποδοσφαιριστές, δια-
φορετικά… αφαίρεση βαθμών αποφά-
σισε το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ!
Κι αν για τους Θεσσαλούς, η κατάσταση 
είναι ελεγχόμενη, στη Σπάρτη τα πράγ-
ματα μοιάζουν δύσκολα, καθώς πρέπει να 
εξοφληθούν 13 παίκτες!

Κέρκυρα: Τρίβει τα χέρια του ο 
Σπανός!
Ο Δημήτρης Σπανός δεν έχει αγωνιστικά 
προβλήματα ενόψει της εκτός έδρας πρε-
μιέρας των Φαιάκων.
Το τελευταίο σαββατοκύριακο του Οκτω-
βρίου θα πραγματοποιηθεί η πρεμιέρα 
της φετινής Football League. Με την Κέρ-
κυρα του Δημήτρη Σπανού να αρχίζει το 
φετινό μαραθώνιο από τη Λάρισα, εκεί 
όπου θα αντιμετωπίσει τον τοπικό Απόλ-
λωνα.
Ευνόητα, το αγωνιστικό ενδιαφέρον της 
κερκυραϊκής ομάδας έχει στραφεί απο-
κλειστικά σε αυτή τη συνάντηση, η προ-

ετοιμασία για την οποία, ξεκίνησε από τη 
Δευτέρα.
Το εξαιρετικό είναι πως ο τεχνικός των 
Φαιάκων δεν αντιμετωπίζει κανένα πρό-
βλημα τραυματισμού ενόψει της πρεμιέ-
ρας, ενώ, ο Τουράμ που είχε ποινή μιας 
αγωνιστικής από την περασμένη σεζόν, 
πρόλαβε να την “σβήσει” στο Κύπελλο 
Ελλάδας. Έτσι και ο Βραζιλιάνος φορ, που 
δείχνει σε καλή κατάσταση στα τελευταία 
φιλικά προετοιμασίας, θα είναι κανονικά 
παρών στον αγώνα της Λάρισας.

Απόλλων Λ.: Ψάχνουν γήπεδο 
για το ματς με ΑΕΚ
Δεν πληροί τις απαιτούμενες προδιαγρα-
φές της ΕΠΟ το γήπεδο της Φλιππούπο-
λης.
Ο αγώνας Κυπέλλου του Απόλλωνα Λάρι-
σας με την ΑΕΚ, την επόμενη εβδομάδα, 
είναι δεδομένο πως δεν θα διεξαχθεί στο 
γήπεδο της Φιλιππούπολης, καθώς δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις και ακούγονται 
διάφορες εκδοχές.
Να γίνει το ματς στο Αλκαζάρ και να μην 
ανοίξει η θύρα 10 που παρουσιάζει το 
πρόβλημα της στατικότητας, να ανοίξουν 
μόνο οι θύρες 2, 3 και 4.
Στην περίπτωση που και για το συγκεκρι-
μένο γήπεδο δεν δοθεί η σχετική άδεια, 
τότε δεν αποκλείεται από την πλευρά του 
Απόλλωνα να αναζητηθεί έδρα και εκτός 
Θεσσαλίας.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
«Δεν θα δημιουργήσουμε πρόβλημα στον Ηρακλή»
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Τ
ους αθλητές και τον Αρχηγό της α-
ποστολής Ιωάννη Καρρά υποδέ-
χθηκαν στο αεροδρόμιο ο υφυ-
πουργός Αθλητισμού Γιώργος Βα-

σιλειάδης, ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Σπύρος Κα-
πράλος και ο Γενικός Γραμματέας Μανώλης 
Κολυμπάδης.
Ο χώρος υποδοχής στο αεροδρόμιο «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος» γέμισε από τις οικογέ-
νειες και τους φίλους των μελών της ελλη-
νικής ομάδας, αλλά και από τα χαμόγελα 
όλων των παιιδών, στα οποία οι κκ Καπρά-
λος και Κολυμπάδης μοίρασαν λουλούδια 
κατά την άφιξη τους.
Μία από τις πρωταγωνίστριες της ομάδας 
ήταν η Ελίνα Τζένγκο, που κατέκτησε το 
χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό. Η νεαρή 

εμφανίστηκε στον χώρο υποδοχής με ένα 
μεγάλο χαμόγελο και παρά την κούραση 
του ταξιδιού ήταν ευδιάθετη και πρόθυμη 
να μιλήσει στους δημοσιογράφους. «Ήταν 
ένας υπέροχος αγώνας, τον χαρήκαμε όλοι 
και ιδιαίτερα εγώ που έκανα αυτό το ρεκόρ. 
Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, ωστόσο προ-
ετοιμαστήκαμε καλά και αυτό μας επέ-
τρεψε να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. 
Τώρα συνεχίζουμε με ακόμη περισσότερη 
δουλειά για να μπορέσουμε να διεκδική-
σουμε κι άλλα μετάλλια και ακόμη μεγαλύ-
τερες βολές. Το 2019 έχω ως βασικό στόχο 
τη διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Κ20, ωστόσο στο μυαλό μου είναι και η 
κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στις 
κορασίδες,» είπε η Τζένγκο.

Στην Αθήνα τα χρυσά παιδιά του 
ελληνικού αθλητισμού!

Η 
μεγάλη στιγμή για τον Στέφανο 
Τσιτσιπά και το ελληνικό τένις έ-
φτασε! Ο Έλληνας πρωταθλητής 
πήρε τον πρώτο τίτλο στην κα-

ριέρα του σε τουρνουά ATP 250 αφού επι-
κράτησε με 2-0 σετ του Έρνεστ Γκουλμπίς 
στον τελικό του Stockholm Open! 
Ο Τσιτσιπάς επικράτησε του Λετονού τενί-
στα, που είναι Νο 145 στον κόσμο και στα 
δύο σετ με το ίδιο σκορ, 6-4! Ο Ελληνας 
άσος χρειάστηκε περίπου 1 ώρα και 20 
λεπτά για να φτάσει στην πιο σπουδαία 
νίκη της καριέρας του. Στην κατάκτηση 
τουρνουά ATP 250 που έγινε στην Στοκ-
χόλμη!
Πλέον ο Στέφανος Τσιτσιπάς, δείχνοντας σε 
κάθε τουρνουά που παίρνει μέρος τις τερά-
στιες δυνατότητες του, δικαιώνει όλους 
όσοι κάνουν λόγο με σιγουριά για το next 

big thing του αντρικού τουρ! Έφτασε μέσα 
στο 2018 στον τρίτο τελικό της καριέρας 
που αποδείχθηκε και ο πιο γλυκός, αφού 
δεν είχε απέναντί του τον σπουδαίο Ράφα 
Ναδάλ! Ο Τσιτσιπάς με breaks σε κρίσιμα 
σημεία και των δύο σετ, επικράτησε του 
Λετονού Γκουλμπίς, που μέχρι και σήμερα 
ήταν αήττητος σε τελικούς, κατακτώντας 
πανάξια το ιστορικό Stockholm Open!
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρέμεινε, αυτήν 
την εβδομάδα, στην 16η θέση της παγκό-
σμιας κατάταξης. Ο 20χρονος Ελληνας 
πρωταθλητής έχει 2.155 βαθμούς, ενώ 
στην κορυφή της κατάταξης που διατηρεί 
η ATP, ο Ισπανός, Ράφα Ναδάλ, παραμέ-
νει στην κορυφή, αλλά τον πλησίασε σε 
απόσταση αναπνοής ο Νόβακ Τζόκοβιτς, 
ο οποίος έχει αφήσει πίσω του τον Ρότζερ 
Φέντερερ.

Ο Τσιτσιπάς «σήκωσε» το πρώτο 
και τα καλύτερα έρχονται! 

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Το πρώτο βήμα πρόκρισης στον 
τελικό Κυπέλλου έκανε η Ακαδημία 
Αλέξανδρος Κιλκίς, κερδίζοντας 2-0 
εντός την Αναγέννηση Πλαγιάς, στον 
πρώτο ημιτελικό

Η 
ομάδα του Βασίλη Σπυρογιάννη έ-
κανε… ροτέισον, για να κρατήσει 
όλο το ρόστερ σε εγρήγορση και 
να δώσει ανάσες σε αρκετούς βα-

σικούς, ενόψει του αγώνα πρωταθλήματος 
το Σάββατο, με τον Αετό Ορφανού.
Οι γηπεδούχοι έχασαν αρκετές ευκαιρίες, 
με τους Προβατίδη (17´), Σαβελίδη (31´), ενώ 
το σκορ άνοιξε ο Βέλγος Ελιακίμ Μουσόνι 
(69´), στο ντεμπούτο του ως βασικός, με τον 
Βλάντο Σαβελίδη με ωραίο ψαλίδι να δια-
μορφώνει το τελικό 2-0 στο 83´, σε ασίστ 
του Σερταρίδη.
Σύνθεση Αλέξανδρου Κιλκίς: Ζάικος, Όσιρις 
( 85’ Λατινόπουλος ) , Σερταρίδης, Τσαταλ-
μπασίδης, Τερζής, Παπαδόπουλος Σωκρ. ( 
55’ Τσολακίδης ), Σαβελίδης, Ντιόγκο ( 83’ 
Παπαδόπουλος Κ. ), Μουσόνι, Προβατίδης, 
Αγαθαγγελίδης ( 46’ Βασιλειάδης ).

Μίχας αντί Καλύκα στην Προο-
δευτική
Η εντός έδρας ήττα από την ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ 
έφερε διοικητικές εξελίξεις στην Προοδευ-
τική και νέα αλλαγή προπονητή!
Ο Δημήτρης Καλύκας δεν “άντεξε” παρα-
πάνω από δύο εβδομάδες στους “βυσσινί”, 
αφού αποφασίστηκε η κοινή συναινέσει 
λύση της συνεργασίας. Αντικαταστάτης του, 
όπως ανακοινώθηκε, θα είναι ο Κυριάκος 
Μίχας, με θητεία σε Ασπρόπυργο, Μανδρα-
ϊκό, Γλυφάδα, Βύζαντα Μεγάρων και Ατρό-
μητο Πειραιά.
Όσον αφορά τις αλλαγές στο ποδοσφαιρικό 
τμήμα νέος γενικός διευθυντής θα είναι ο 
Γιώργος Μαργέτης, τεχνικός διευθυντής 
ο Αντώνης Καλαμάκης, γενικός αρχηγός ο 
Φίλιππος Παρασκευόπουλος, υπεύθυνος 
επικοινωνίας & δημ. σχέσεων ο Αλέκος Ντα-
βέλης και σύμβουλος προέδρου ο Λάζαρος 
Κουτλίδης.

Δύο έρχονται, ένας έφυγε στην 
Βέροια
Η μέχρι στιγμής πορεία για τη “Βασίλισσα 
του βορρά” δεν ήταν η αναμενόμενη, κάτι 
που σίγουρα προβληματίζει τους ανθρώ-
πους της, με την ομάδα να δείχνει ότι έχει 
αρκετά κενά στο ρόστερ της που ίσως θα 

έπρεπε να καλυφθούν νωρίτερα.
Η διοίκηση σε συνεργασία με το τεχνικό 
επιτελείο, επιθυμούν να προχωρήσουν 
έστω και τώρα, λίγες μέρες πριν λήξη η 
μεταγραφική σεζόν, στην ενίσχυση του 
έμψυχου δυναμικού, με παίκτες που αγω-
νίζονται κυρίως από τη μέση και μπροστά.
Για τον λόγο αυτό οι Βεροιώτες βρίσκονται 
σε προχωρημένες συζητήσεις με έναν μεσο-
επιθετικό από την Κένυα που αναμένεται 
να φτάσει τις επόμενες μέρες στην πρωτεύ-
ουσα της Ημαθίας, ενώ είναι πολύ κοντά 
στην απόκτηση ενός ταλαντούχου ποδο-
σφαιριστή, του 19χρονου χαφ Στάθη Καρά-
μπελα που ανήκε στον Αιγινιακό. Μάλιστα, 
ο νεαρός ποδοσφαιριστής, που είναι και 
μέλος της Εθνικής Νέων, συμμετείχε σήμερα 
στην προπόνηση της “Βασίλισσας”.
Τέλος, παρελθόν από τους “κυανέρυθρους” 
αποτελεί ο Σοφοκλής Ράδης, ο οποίος θα 
συνεχίσει την καριέρα του στην Παλαιο-
χώρα Χανίων.

Πρόκριση στο φινάλε για τον Η-
λυσιακό
Λίγο πριν το φινάλε, ο Ηλυσιακός κατάφερε 
να λυγίσει την Ηλιούπολη με 1-0 και να προ-
κριθεί στους 16 του κυπέλλου της ΕΠΣΑ.
Το χρυσό γκολ πέτυχε στο 90+1’ ο Κώστας 
Τσίτσαρης.
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ: Λώλος, Κατσίβελας, Κόπελας, 
Παπαδημητρίου, Μουσταφίδης, Μπάτσι, 
Κονδύλης (55’ Ντούνης), Τσίτσαρης, Πιλί-
κης (55’ Μάλτσι0, Γκέζος (88’ Κρεββατάς), 
Σεράνι (68’ Ρόππας).
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: Κουντουράς, Μελής, Γιαννό-
πουλος (88΄Σαμπάνης), Καζάκος, Φούφας, 
Γεωργιάδης (52΄Αγκόλι), Γάγγος, Μητρόπου-
λος, Σακελλαρίδης, Λεβέντης (68’ Μελετιά-
δης), Ορφανός.

Πήρε Ράδη η Παλαιόχωρα
Ενας ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί 
στην Σούπερ Λιγκ με την ομάδα της Βέροιας, 
έρχεται να ενισχύσει την Παλαιόχωρα στη 
συνέχεια του πρωταθλήματος. Αυτός είναι 
ο Σοφοκλής Ράδης.
Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της χανιώ-
τικης ομάδας βρίσκεται από την Τετάρτη το 
απόγευμα στα Χανιά και την Πέμπτη αναμέ-
νεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του 
προπόνηση. Πρόκειται για έναν 21χρονο 
(21/2/98) στόπερ, ο οποίος καλώς εχόντων 
των πραγμάτων θα είναι διαθέσιμος αρχής 
γενομένης από το προσεχές παιχνίδι κόντρα 
στη Νεάπολη.

Ο Ράδης, στις 30 Απριλίου 2017 είχε αγω-
νιστεί όλο το 90λεπτο με την ομάδα της 
Βέροιας κόντρα στην Ξάνθη στη Σούπερ 
Λιγκ, οπότε και οι Ακρίτες είχαν κερδίσει με 
σκορ 3-0. Στη συνέχεια, την επόμενη χρο-
νιά, παρέμεινε στο ρόστερ της Βέροιας στη 
Φούτμπολ Λιγκ, λίγο πριν διαλύσει, παίζο-
ντας μάλιστα ένα ακόμα 90λεπτο ως βασι-
κός κόντρα στον Αιγινιακό στο Κύπελλο σε 
αγώνα που είχε γίνει στις 20 Αυγούστου 
2017. Μετά την διάλυση της Βέροιας ακο-
λούθησε, πέρσι, η Ζάκυνθος στην Γ’ Εθνική 
όπου ο Ράδης μέτρησε εννέα συμμετοχές, 
όλες ως βασικός.
Το καλοκαίρι επέστρεψε στη Βέροια, αλλά 
πλέον μπορεί να θεωρείται παίκτης της 
Παλαιόχωρας.

Συνεχίζει στο Κύπελλο ο Άγιος Ι-
ερόθεος
Την πρόκριση στον επόμενο γύρο του 
Κυπέλλου ΕΠΣΑ πήρε ο Άγιος Ιερόθεος.
Σε ένα συναρπαστικό αγώνα, ο Αγιος Ιερό-
θεος επικράτησε με 1-0 επί των Αγίων 
Αναργύρων και προκρίθηκε στους 16 του 
κυπέλλου της ΕΠΣΑ. Το γκολ που έκρινε το 
ματς πέτυχε στο 70’ ο Μπίρης με κεφαλιά.
Οι νικητές είχαν δοκάρι στο 80’ σε φάουλ 
του Νικολέτου, ενώ λίγο έλειψε οι φιλοξε-
νούμενοι να ισοφαρίσουν στο 90+2’ αλλά 
η προσπάθεια του Κανελλόπουλου σταμά-
τησε στο δοκάρι.
ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ (Γιώργος Αρχοντάκης): Ρου-

μπής, Συμάκος(60’ Μανδαμαδιώτης), Χαρα-
λάμπους, Τσατσαρής, Μπίρης, Αποστόλου, 
Μπαλατσούρας(68’ Νικολέτος), Γκουτσού-
λας, Κατσής(46’ Λέσι), Μπριστογιάννης(46’ 
Θανόπουλος), Σουλελές.
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (Ισίδωρος Σταυριανός): 
Χατζηεμμανουήλ, Χρόνης(46’ Κολλάς), 
Μανδύλης, Κουμπαρούλης(32’ λ.τ. Κανελ-
λόπουλος), Μεταλλινός(80’ Νταουτάϊ), Σταυ-
ρόπουλος, Λάλας(72’ Σκούμας), Μαρτίνος, 
Καζβιρόπουλος, Γκεμίσης, Κοντιζάς.

Προκρίθηκε στην επόμενη φάση 
ο Παναργειακός
Τυπική διαδικασία αποδείχθηκε- όπως 
αναμενόταν άλλωστε- η σημερινή ανα-
μέτρηση ανάμεσα σε Ποσειδώνα Πόρου 
και Παναργειακό, για την δεύτερη φάση 
του Κυπέλλου Αργολίδας.
Εγινε ενα ενδιαφέρον παιγνίδι αφου και 
ο Ποσειδώνας αν και ομάδα Α2, στάθηκε 
αξιοπρεπέστατα, προσπάθησε να παίξει. 
Ο Παναργειακός είχε την πρωτοβουλία, 
μετά το 65’ έριξε το ρυθμό του.
Ο Παναργειακός ξεκίνησε με παίκτες που 
δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής στο 
πρωτάθλημα και προηγήθηκε στο 25’ με 
πέναλτι του Παιδάκη.
Ο ίδιος στο 35’ πέτυχε το 0-2 και στο 40’ 
ο Μουσταφά το 0-3.
Στο 60’ ο Δεϊμέζης μείωσε σε 1-3.
Στο 65’ ο Μουσταφά διαμόρφωσε το 
1-4.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Βήμα πρόκρισης ο Αλέξανδρος Κιλκίς
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Οι Spurs αν και γύρισαν το ματς 
στην Ολλανδία, έμειναν με 
παίκτη λιγότερο στο 79’ (Γιορίς), 
ισοφαρίστηκαν (2-2) από την PSV 
στο 87’ και οι δυο τους έμειναν 
με έναν μόλις βαθμό σε τρεις 
αγώνες.

Μ
οιάζει να ήταν η τελευταία 
ευκαιρία της. Εχοντας ξε-
κινήσει με δύο ήττες από 
Ιντερ και Μπαρτσελόνα, η 

Τότεναμ είχε ανάγκη μόνο το διπλό στην 
Ολλανδία. Και το άγγιξε, κάνοντας προ-
σωρινά την ανατροπή. Ωστόσο, από τη 
στιγμή που πέταξε τις καλές στιγμές της 
να το... τελειώσει, βρέθηκε με παίκτη 
λιγότερο λίγο πριν το φινάλε και το πλή-
ρωσε με την ισοφάριση της Αϊντχόφεν. 
Το 2-2 τις κράτησε και τις δύο στον πάτο 
του 2ου ομίλου και με μόλις ένα βαθμό 
να έχουν τρομερά μειωμένες πιθανότη-
τες για την πρόκριση.
Οι Λονδρέζοι ήταν εκτός από άστοχοι 
και άτυχοι. Κέιν και Λαμέλα σημάδε-
ψαν το δοκάρι, ενώ ο Λοσάνο άνοιξε το 
σκορ με μεγάλη τύχη (30’) και κόντρα 
σ τη ροή του αγώνα, όταν η μπάλα 
κόν τραρε σ τον Αλν τερβάιρλεν τ και 
πέρασε πάνω από τον Γιορίς. Εκεί όμως 
οι Spurs βρήκαν τον τρόπο να γυρί-
σουν το παιχνίδι. Ο Λούκας πήρε επί-
σης κόντρα (39’) και ο Κέιν (54’) έβαλε 
με κεφαλιά το 12ό του σε 13 εμφανίσεις 
στο θεσμό.
Στο 79’ όμως άλλαξαν όλα. Ο Γιορίς ανέ-
τρεψε εκτός περιοχής τον Λοσάνο και 
αποβλήθηκε. Οι γηπεδούχοι με παί-
κτη περισσότερο πίεσαν και βρήκαν τον 
βαθμό, με την προβολή του Ντε Γιονγκ 
(87’). Οπως φαίνεται λοιπόν οι δυο τους 
εκτός φοβερών εξελίξεων, θα παλέψουν 
για το εισιτήριο του Europa League.

Μπριζ - Μονακό 1-1
Μπριζ και Μονακό έψαχναν τη νίκη που 
θα τις κρατούσε ζωντανές στο κόλπο 
της πρόκρισης, αλλά το 1-1 στο Βέλγιο 
τις αφήνει ουσιαστικά να παλεύουν για 
την τρίτη θέση που οδηγεί στο Europa 
League.
Σαν να μην έφτανε η απουσία του Φαλ-

κάο για τους Μονεγάσκους, μόλις στο 
10’ ο Γιόβετιτς αποχώρησε τραυματίας. 
Οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο απειλητι-
κοί στο πρώτο μέρος και έφτασαν στο 
γκολ στο 31’, όταν ο Γκολοβίν έδωσε 
την ασίστ και ο Σιλά με ωραίο τελείωμα 
έκανε το 0-1. Στιγμές αργότερα, μάλι-
στα, οι φιλοξενούμενοι παραλίγο να 
κάνουν και το 0-2, αλλά ο Σιλά έχασε 
απίθανη ευκαιρία, έχοντας περάσει και 
τον αντίπαλο τερματοφύλακα!
Αυτή η φάση ήρθε να στοιχειώσει την 
ομάδα του Ανρί, καθώς στην επόμενη 
φάση ήρθε η ισοφάριση για την Μπριζ 
με την κεφαλιά του Γουέσλεϊ. Οι γηπε-
δούχοι πίεσαν με το ξεκίνημα της επα-
νάληψης, αλλά ο Μπαν τ ιασ ίλ, που 
έκανε το ν τεμπούτο του στην εστία, 
νίκησε τον Μποναβεντούρε. Οι Μονε-
γάσκοι απείλησαν περισσότερο σ τη 
συνέχεια, η Μπριζ έπαιξε στην κόντρα, 
χάνοντας τεράστια ευκαιρία στο τέλος, 
αλλά το 1-1 παρέμεινε.

Ρόμα – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 3-0
Ο Βόσνιος φόρ έβαλε δύο και σέρβιρε 
ακόμα ένα, έφτασε τα πέντε φετινά στην 
Ευρώπη και οδήγησε τους Τζαλορόσι 
στην 1η θέση με το 3-0 επί της ΤΣΣΚΑ 
Μόσχας. Δοκάρι ο Μανωλάς.
Αν και δεν βρίσκεται εκεί πολύ καιρό, 
κατάφερε ήδη να γίνει ο 9ος παίκτης 
στην ιστορία του club που ξεπερνάει 
τα 80 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Ο 
Εντιν Τζέκο κάνει φοβερή σεζόν φέτος 
στο Champions League, μετρώντας ήδη 
πέντε γκολ σε τρεις αγωνιστικές και από 
πέρσι μόνο Ρονάλντο έχει περισσότερα. 
Με τον Βόσνιο φορ να σκοράρει δύο 
φορές και να... κερνάει ένα ακόμα, οι 
Τζαλορόσι καθάρισαν 3-0 την ΤΣΣΚΑ 
Μόσχας και ανέβηκαν στην κορυφή του 
7ου ομίλου, όπου συγκατοικούν με τη 
Ρεάλ, έχοντας όμως καλύτερη διαφορά 
γκολ.
Στο 31’ το πήρε έτοιμο από και στο 43’ 
το έβαλε με διαγώνιο σουτ, ενώ στο 
50’ έστρωσε με το κεφάλι στον Ουντέρ 
που το έστειλε με τη μία στα δίχτυα. Η 
ΤΣΣΚΑ έβγαλε κάποιες επιθέσεις στη 
συνέχεια, της ακυρώθηκε σωστά γκολ 
και στο 89’ ο Κώστας Μανωλάς που 
έπαιξε σε όλο το ματς, είχε δοκάρι.

Η Αϊντχόφεν κράτησε μαζί της 
την Τότεναμ στον πάτο

Ο Μέσι έλειπε, αλλά η μπάλα κύλαγε 
όμορφα στο τερέν του Camp Nou και 
η Μπαρτσελόνα επιβλήθηκε άνετα 2-
0 της Ιντερ κάνοντας το 3x3 και δική 
της την κορυφή.

Μ
ια εικόνα από το μέλλον είδαν 
ίσως οι οπαδοί των Blaugrana 
που πήγαν στο Camp Nou, 
καθώς έχοντας τον Λιονέλ 

Μέσι... ανάμεσά τους, λύγισαν μάλλον πιο 
άνετα από το αναμενόμενο την Ιντερ, στην 
οποία έλειψε πολύ περισσότερο ο Ράτζα 
Ναϊνγκολάν. Με ωραία μπάλα και έχοντας 
αφήσει πίσω τις άσχημες μέρες, η ομάδα 
του Βαλβέρδε ήταν κλάση πάνω από τους 
Nerazzurri και με 2-0 πήρε το ντέρμπι και 
την κορυφή του ομίλου στον οποίο συμμε-
τέχουν επίσης Τότεναμ και PSV που νωρί-
τερα αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2.
Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Ικάρντι δεν 
μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τη σέντρα 
του Πέρισιτς και ο Χαντάνοβιτς 
έπιασε δουλειά βγάζοντας 
την κεφαλιά του Λενγκλέ 
μετά το κόρνερ του Κουτί-
νιο, ο οποίος στο 13’ είχε 
ένα trademark φαλτσαρι-
στό σουτ άουτ. Το σκορ για 
τους Blaugrana άνοιξε στο 
32’ ένας... πρώην παίκτης της 
Ιντερ. Ο Ραφίνια Αλκάνταρα - που 
πέρυσι έπαιξε δανεικός στους Nerazzurri 
- τελείωσε τη φάση από κοντά ύστερα από 
το γέμισμα του Σουάρες και την απουσία 
που πήρε η άμυνα της ομάδας του Σπαλέτι. 
Ο Βραζιλιάνος δεν πανηγύρισε το γκολ 
κόντρα στην πρώην ομάδα του η οποία, 
είχε καλή στιγμή με το βολέ του Ματίας 
Βεσίνο που πέρασε πάνω από τα δοκάρια. 
Στην τελευταία φάση του ματς το φάουλ 
του Κουτίνιο δεν πήγε στον στόχο.
Στην επανάληψη ο Καντρέβα έβαλε τον 
Πολιτάνο αντί του Καντρέβα αλλά η Μπαρ-
τσελόνα δεν είχε διάθεση για αστεία. Στο 
59’ ο Σουάρες έκανε εξαιρετική ενέργεια 
αλλά το σουτ του απέκρουσε ο Χαντάνο-
βιτς και δύο λεπτά μετά ο Σλοβένος keeper 
νίκησε τον Λενγκλέ μετά το λάθος του 
Ασαμόα. Ο Μπρόζοβιτς χάρισε το viral 
της ημέρας καθώς κατάλαβε ότι ο Σουά-
ρες θα εκτελέσει φάουλ φάουλ κάτω από 
το τείχος και πρόλαβε να ξαπλώσει και να 
αποκρούσει! Τελικά η Ιντερ δεν γλίτωσε 
το γκολ καθώς στο 83’ ο Τζόρντι Αλμπα 
πήρε την μπάλα στο όριο της περιοχής και 
με τελειώμα επιθετικού διαμόρφωσε το 

τελικό 2-0.

Λίβερπουλ - Ερυθρός Αστέρας 4-
0
Η Λίβερπουλ ήταν καταιγιστική, διέλυσε 
με 4-0 τον Ερυθρό Αστέρα και θύμισε την 
περσινή ομαδάρα του Champions League. 
Ο Σαλάχ τα έχει... 50, έχασε πέναλτι ο 
Μανέ.
Σαλάχ, Φιρμίνο και Μανέ βρήκαν δίχτυα 
και η τριπλέτα που μάγεψε πέρσι στο 
Champions League πήρε μπροστά... Οι 
Κόκκινοι ήταν εντυπωσιακοί, διέλυσαν τον 
Ερυθρό Αστέρα με 4-0 και βρέθηκαν στην 
κορυφή του ομίλου. Εξαιρετικός ο Σακίρι, 
έφτασε τα 50 γκολ ο Αιγύπτιος. 
Με τον  Μανέ και τον Φιρμίνο να παίρ-
νουν θέση στο βασικό σχήμα η Λίβερπουλ 
μπήκε δυνατά στο ματς, πίεσε, πήρε τον 
έλεγχο και προσπάθησε να φανεί απειλη-
τική. Στο 11ο λεπτό ο Σαλάχ βρέθηκε σε 
θέση βολής, αλλά ο Μπόριαν εξαιρετικά 

βγήκε στα πόδια του μπλόκαρε. Το 
γκολ ήρθε στο 20ο λεπτό και 

όλα άρχισαν από τα πόδια 
του Σακίρι, ο οποίος άνοιξε 
το παιχνίδι, έδωσε στον 
Ρόμπερτσον και από την 
ασίστ του τελευταίου ο Φιρ-
μίνο πέτυχε το 2-0. Από την 

έναρξη της περσινής σεζόν ο 
Βραζιλιάνος έχει συμμετοχή σε 

19 γκολ (12 τέρματα, 7 ασίστ) στο 
Champions League, περισσότερα από κάθε 
άλλον παίκτη. Οι Κόκκινοι συνέχισαν την 
πίεση και πέντε λεπτά αργότερα έχασαν 
μεγάλη ευκαιρία. 
Ο Μανέ μοίρασε στον Σαλάχ, αλλά ο 
Αιγύπτιος δεν μπόρεσε να τη στείλει στα 
δίχτυα. Ο Αιγύπτιος έψαχνε το γκολ και τα 
κατάφερε στο 45’. Εντυπωσιακή συνεργα-
σία του Σακίρι με τον Σαλάχ και ο τελευ-
ταίος με άψογο στοπάρισμα και τελείωμα 
πέτυχε το 2-0. Ιδανικό το ξεκίνημα στην 
επανάληψη, ο Μανέ κέρδισε το πέναλτι 
από τον Στοΐκοβιτς και τα βλέμματα έπεσαν 
στον Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος δεν αστόχησε κι 
έφτασε τα 50 γκολ σε 65 ματς με τους Κόκ-
κινους. 
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν την πίεση και 
στο 78ο λεπτό κέρδισαν πέναλτι όταν η 
μπάλα βρήκε στο χέρι του Μπεν. Ο Μανέ 
ανέλαβε την εκτέλεση, αλλά ο Μπόριαν 
νίκησε τον Σενεγαλέζο με τη βοήθεια 
του δοκαριού.  Ωστόσο, ο επιθετικός της 
Λίβερπουλ χαμογέλασε δυο λεπτά αργό-
τερα, όταν από την εξαιρετική ασίστ του 
Στάριτζ διαμόρφωσε το 4-0!

Υπάρχει παράδεισος για την 
Μπάρτσα και χωρίς τον Μέσι!
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Ο Απόλλωνας εμφανίστηκε φοβισμένος στην κατάμεστη Κόμερζ-
μπανκ Αρένα της Φρανκφούρτης και ηττήθηκε με 2-0 χάρη στα 
τέρματα του Κόστιτς (13΄) και του Άλε (32΄).
Οι Λεμεσιανοί με αυτή την ήττα παραμένουν στην τελευταία θέση 

του ομίλου με έναν βαθμό, παρέα με τη Μαρσέιγ που ηττήθηκε εντός 
έδρας από τη Λάτσιο με 1-3. Θυμίζουμε ότι η επόμενη αγωνιστική θα 
βρει την Άιντραχτ στην Κύπρο στη… ρεβάνς της αποψινής «μάχης».
Η Άιντραχτ από την αρχή του αγώνα θέλησε να επιβάλλει τον ρυθμό της 
και τα κατάφερε, αφού ο Απόλλωνας περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο. 
Η Κόμερζμπανκ Αρένα αποδείχθηκε κατηφορική, παρόλο που ο Γιόβιτς 
κάθισε πάγκο.
Οι Γερμανοί με κύριους εκφραστές τον Ντε Γκούσμαν, τον Ρέμπιτς και τον 
Κόστιτς, απειλούσαν τα καρέ του Βάλε. Ο Πορτογάλος πορτιέρο πρό-
δωσε την ομάδα του σε μία άρτια επίθεση της Φρανκφούρτης που ξεκί-
νησε από το βολέ του Ρένοφ.
Ο Κόστιτς υποδέχτηκε τη μπάλα ύστερα από κεφαλιά του Ντε Γκούσμαν, 
έκανε το σουτ, με τον Βάλε να αιφνιδιάζεται και να χάνει τη μπάλα μέσα 
από τα χέρια του, η οποία κατέληξε αργά και βασανιστικά στα δίχτυα 
(13΄) για το άνοιγμα του σκορ. Ο Σέρβος το πανηγύρισε έξαλλα, διότι 
νωρίτερα είχε αστοχήσει σε εκτέλεση φάουλ.
Ο Σωφρόνης προσπαθούσε να ξυπνήσει τους ποδοσφαιριστές του, αλλά 
η Άιντραχτ που διανύει περίοδο φόρμας ήταν καταιγιστική, αφού δημι-
ουργούσε συνεχώς προβλήματα. Λίγο μετά το μισάωρο (32΄) ο Εντικά 
κάνει άψογη σέντρα και με κεφαλιά ο Αλέ νικά για δεύτερη φορά τον 
αβοήθητο Βάλε.
Οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να πετύχουν και άλλο τέρμα, ωστόσο, οι 
καίριες επεμβάσεις των αμυντικών του Απόλλωνα κράτησαν το σκορ 
στα ίδια επίπεδα. Οι φιλοξενούμενοι έφτιαξαν μονάχα μία τελική, με 
την κεφαλιά του Περέιρα που πέρασε άουτ, λίγα δευτερόλεπτα πριν την 
ανάπαυλα.
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Άιντραχτ δεν κατέβασε ταχύτητα, δημιουρ-
γούσε ευκαιρίες στα καρέ του Βάλε, αλλά ο πορτιέρο της κυπριακής ομά-
δας κατέβασε ρολά όπου χρειάστηκε.
Οι πολλές τελικές των γηπεδούχων δεν βρήκαν στόχο, με τους «κυανό-
λευκους» της Λεμεσού να χάνουν μία και μοναδική φάση για να μειώ-
σουν. Διπλό δοκάρι από Ζελάγια και Παπουλή (80΄), ενώ στην επανα-
φορά το σουτ του Σκέμπρι έδιωξαν οι αμυνόμενοι σε κόρνερ.

Ισόπαλη εξήλθε η ΑΕΚ με τη βουλγαρική 
Λουντογκόρετς στο παιχνίδι της 3ης 
αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του 
Europa League.

Π
αρά το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι πή-
ραν πρώτοι κεφάλι στο σκορ, οι Λαρνακείς 
απάντησαν  και πάλεψαν μέχρι το τέλος για 
την ανατροπή, λαμβάνοντας το ζεστό χειρο-

κρότημα του κόσμου τους.

Α’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Κακό ήταν το ξεκίνημα για την ΑΕΚ στο πρώτο μέρος, 
με τους Λαρνακείς να δέχονται νωρίς το γκολ στο 
πρώτο δεκάλεπτο από τον Λουκόκι στο 7’.
Από την πλευρά τους οι Βούλγαροι δεν έμειναν στο 
0-1 και δημιούργησαν και προϋποθέσεις και για δεύ-
τερο γκολ, χωρίς όμως να ευστοχούν στις ευκαιρίες 
που δημιούργησαν.
Χαρακτηριστική η ευκαιρία με το δοκάρι του Μότσι 
στο 13’ όπου θα μπορούσε να γίνει το 0-2 και να σκο-

τώνονται οι ελπίδες της ΑΕΚ.
Όσο περνούσε η ώρα το παιχνίδι ισορροπήθηκε με 
την ΑΕΚ να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και να γίνεται 
πιο απειλητική.
Τελικά το γκολ για τους «κιτρινοπράσινους» του 
Αντόνι Ιραόλα ήρθε από τα έντεκα βήματα με τον 
Χόρχε Λαρένα να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα στο 26’ 
μετά από ανατροπή του Τριτσκόφσκι εντός περιοχής 
από τον Ρενάν.
Στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους διατηρήθηκε 
το 1-1, σκορ που επέτρεψε στην κυπριακή ομάδα να 
έχει ανεβασμένη ψυχολογία στην επανάληψη.

Β’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Καλύτερη ήταν η ΑΕΚ στο ξεκίνημα του β’ μέρους, με 
την ομάδα της Λάρνακας να μπαίνει στο παιχνίδι απο-
φασισμένη για να πετύχει και δεύτερο γκολ και να 
κάνει την ανατροπή.
Μετά το 60’ οι δύο ομάδες… ανέπτυξαν ταχύτητα με 
σκοπό το πολυπόθητο γκολ. Χωρίς διάθεση για συμ-
βιβασμούς η ΑΕΚ έγινε πιο επιθετική και με πρωταγω-
νιστές τους Τριτσκόφσκι και Τέτε απείλησε την εστία 

του Ρενάν.
Το παιχνίδι πλέον απέκτησε εικόνα… 
αναρχίας σε επίπεδο τακτικής με τον 
ρυθμό να κυμαίνεται σε ψηλά επίπεδα και 
τις δύο ομάδες να ψάχνουν τρόπο να αιφ-
νιδιάσουν τον αντίπαλο.
Το 1-1, παρά τις προσπάθειες των ποδο-
σφαιριστών ΑΕΚ και Λουντογκόρετς, 
έμεινε αναλλοίωτο με τις δύο ομάδες να 
παίρνουν τον πρώτο τους βαθμό.

«Το 1-1 δεν είναι το αποτέλεσμα 
που θέλαμε»
Διαβάστε τις δηλώσεις του Άντονι Ιραόλα 
μετά το τέλος του αγώνα με την Λουντο-
γκόρετς στο ΓΣΠ.
«Το 1-1 δεν είναι το αποτέλεσμα που 
θέλαμε. Είμαι χαρούμενος για την συμπε-
ριφορά των παικτών και την πίεση. Ξεκι-
νήσαμε άσχημα το ματς στη συνέχεια 
όμως ανατρέψαμε τα δεδομένα. Στο δεύ-
τερο μέρος είχαμε τον έλεγχο και μπο-
ρούσαμε για το δεύτερο γκολ. Γενικότερα 
μετά από τρία παιχνίδια αξίζαμε περισσό-
τερα από ένα βαθμό. Πρέπει να μετουσι-
ώνουμε σε γκολ τις ευκαιρίες. Υπάρχουν 
περιθώρια βελτιώσης όμως είμαι ευχα-
ριστημένος από τους παίκτες μου. Έχουν 
πολύ καλούς παίκτες με ποιότητα ειδικά 
στα φτερά. Στο δεύτερο μέρος είχαμε 
περισσότερες ευκαιρίες και μπορούσαμε 
τη νίκη».

αθλητικά
ΑΕΚ-Λουντογκόρετς 1-1

ΑΕΚ για «Χ»ειροκρότημα…
Αιντραχτ - Απόλλωνας 2-0
Ηττήθηκε από ανώτερο 
αντίπαλο
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αθλητικά
Ολυμπιακός - Μακάμπι Τελ Αβίβ 88-80

Θορυβώδης Ολυμπιακός στο παρκέ

Σε ένα πολύ ήσυχο ΣΕΦ, Ο Ολυμπιακός έπαιξε κοντά στο μπάσκετ που θέλει και νίκησε εύκολα 
την Μακάμπι με 88-80. 

Μ
πορεί ο περισσότερος κόσμος να προ-
τίμησε να δει τον ποδοσφαιρικό Ολυ-
μπιακό, αλλά η ησυχία στην εξέδρα δεν 
επηρέασε τους παίκτες του Μπλατ που 

επικράτησαν της Μακάμπι με 88-80. Οι «ερυθρόλευ-
κοι» είχαν σε καταπληκτική μέρα τους Ουίλαιμς Γκος 
(14π., 3ας.), Σπανούλη (16π., 5ας.), Τουπάν (15π) ενώ 
σπουδαία δουλειά έκανε ο Βεζένκοβ (7π., 8ρ.).
Οι φιλοξενούμενοι παρά τις απουσίες των Πάργκο 
και Ουίλμπεκιν ξεκίνησαν καλύτερα την αναμέτρηση 
και με τον Ο’ Μπράιαντ να σκοράρει με συνέπεια 
προηγήθηκαν 7-11 (5’). Η Μακάμπι δεν σταμάτησε 
εκεί πάντως, απλά άλλαξε σκόρερ κι έτσι με πέντε 
σερί πόντους του Κέιν έκανε το 11-18 (7’). Οι Πειραι-
ώτες με τον Ουίλιαμς Γκος να τρέχει καλά το παρκέ και 
να τελειώνει τις φάσεις βρήκαν τρόπο να πλησιάσουν 
σε 16-18 (9’).
Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Αμερικα-
νός γκαρντ βρήκε συμπαράσταση στο σκο-
ράρισμα στα πρόσωπα των Βεζένκοβ, 
Τίμα και Τουπάν κι έτσι ο Ολυμπιακός 
προσπέρασε για πρώτη φορά στο 
παιχνίδι (29-24, 13’) τρέχοντας 11-0 
σερί. Ο Κέιν προσπάθησε να κάνει 
ζημιά, αλλά ο Γάλλος φόργουορντ 
τον έπαιξε καταπληκτική άμυνα και 
έτσι σταμάτησε η παραγωγή πόντων 
των φιλοξενούμενων. Στην άλλη πλευρά 
ο Σπαμνούλης με δημιουργία κι εκτέλεση 
έστειλε τη διαφορά στο +9 (41-32, 18’).
Οι «ερυθρόλευκοι» με τους Σπανούλη και Ουίλαιμς 
Γκος σε εξαιρετική κατάσταση βρέθηκαν γρήγορα στο 
+15 _54-39, (24’), όμως η Μακάμπι κυρίως με τους 
Μπλακ και ΝτιΜπαρτολομέο αντέδρασε και έριξε τη 
διαφορά σε μονοψήφιο επίπεδο πόντων (61-55, 29’).
Η Μακάμπι δεν είχε κουράγιο να αντιδράσει και ο 
Κέιν έμοιαζε μοναδική λύση. Από την άλλη πλευρά 
ο Μπλατ με συνεχείς αλλαγές έβλεπε τον ρυθμό να 
παραμένει υψηλός κι η διαφορά ξαναπήγε σε διψή-
φιο επίπεδο πόντων (75-60, 34’). Οι φιλοξενούμενοι 
το μόνο που κατάφεραν ήταν να μην ανοίξει περισσό-
τερο το σκορ και αν ρίξει τη διαφορά.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος σε δίπο-
ντα (62%-50%), τρίποντα (42%-39%) και ασίστ (18-
14).
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Βασίλης Σπανούλης 
σε 27:10 είχε 16 πόντους (2/4δ., 3/6τρ., 3/3β.), ένα 
ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4 λάθη.
Ο Νάιτζελ Ουίλιαμς Γκος σε 30:51 είχε 14 πόντους 
(6/8δ., 0/2τρ., 2/3β.), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλε-

ψίματα.
Τρομερή δουλειά ο Άξελ Τουπάν με σπουδαία άμυνα 
15 πόντους (4/5τρ., 3/3β.).
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Αλεξ Τάιους σε 18’ 
είχε μόλις 2 πόντους, αλλά βοήθησε στα ριμπάουντ 
με 7. .
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Η Μακάμπι έδειξε να μην εγκατα-
λείπει, αλλά ο Ολυμπιακός στο 33’ με εύκολα καλά-
θια των Βεζένκοβ και Ουίλιαμς Γκος πήγε τη διαφορά 
στους 15 πόντους και δεν ανησύχησε ξανά.
ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν σκέτη 
απόλαυση σε άμυνα και επίθεση (7π., 8ρ.).
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το κάρφωμα του Μπλακ και 
«καπάκι» το κάρφωμα του Πρίντεζη στο πρόσωπο 
του Τάιους. Όλα αυτά στην τρίτη περίοδο.
TI ΠΕΤΑΝΕ: Ο Ολυμπιακός τα 10 χαμένα αμυντικά 
ριμπάουντ. Η Μακάμπι τα 22/44 δίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 45-37, 68-57, 88-80
Ολυμπιακός (Μπλατ): Γουίλιαμς-Γκος 14 

(6/8 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 2/3 βολές, 
3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψί-
ματα), Τουπάν 15 (4/5 τρίποντα, 3/3 
βολές), Σπανούλης 16 (3 τρίποντα, 
5 ασίστ, 4 λάθη), Τίμα 3 (1), Μιλου-
τίνοβ 2, Στρέλνιεκς, Βεζένκοβ 7 (8 
ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πρίντεζης 13 

(6/9 δίποντα), Παπανικολάου 6 (1), 
Μάντζαρης, ΛεΝτέι 12 (3/4 δίποντα, 

6/8 βολές)
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Σπάχια):  Ρέι, Ο’ Μπράιαντ 

12 (1), Καλογιάρο 6 (2), Ρολ 12 (2), Κέιν 22 (6/8 δίπο-
ντα, 3/4 τρίποντα, 1/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 
κλεψίματα), Τάιους 2, Ντιμπαρτολομέο 12 (1/7 τρίπο-
ντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κοέν, Μπλακ 12 (4/8 δίπο-
ντα, 2/2 βολές), Ζούσμαν 4

Σπανούλης: «Θέλαμε να αντιδράσουμε»
Ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε στην ήττα από την 
Αρμάνι Μιλάνο την περασμένη εβδομάδα και εξή-
γησε ότι ήθελαν όλοι στον Ολυμπιακό να αντιδρά-
σουν κόντρα στην Μακάμπι.
«Θέλαμε πολύ αυτό το παιχνίδι, γιατί δεν είχαμε 
κάνει καλή δουλειά στο προηγούμενο ματς με 
την Αρμάνι Μιλάνο. Θέλαμε να αντιδράσουμε» 
δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού που ήταν 
ο κορυφαίος του αγώνα και συνέχισε: «Έχουμε 
ακόμη πολλά πράγματα να βελτιώσουμε, αλλά 
θα κρατήσουμε τη νίκη. Άλλωστε, οι νίκες είναι 
αυτές που μετρούν σε μία διοργάνωση όπως η 
Euroleague».

«Τρένο» στην Ευρώπη ο 
Προμηθέας!

Ο 
εντυπωσιακός Προ-
μηθέας δεν... λύγισε 
ούτε στη Γερμανία, 
αφού επικράτησε 

με 75-70 της Μπαϊρόιτ και έ-
κανε το 3/3 στους ομίλους του 
Basketball Champions League. 
Κορυφαίοι οι Κασελάκης και 
Μέιερ.
Δεν... βγαίνει από τ ις ράγες 
του το τρένο του Προμηθέα 
σ την Ευρώπη. Η ομάδα του 
Μάκη Γιατρά επικράτησε με 
70-75 της Μπαϊρόιτ μέσα στη 
Γερμαν ία και έκανε το 3/3, 
ρίχνον τας σ το 0-3 την αν τ ί-
παλο της.
Για τους ν ικητ έ ς  οι  Κασε-
λάκης και Μέιερ ε ίχαν από 
17 πόν τους,  ε νώ ο Λίποβι 
μέτρησε 11. Για τους γηπεδού-
χους ο Χρόβατ είχε 16, αλλά 
δεν μπόρεσε να γλιτώσει την 
ομάδα του από την ήττα.

Το ματς
Ο Προμηθέας μπήκε με ... 
πατημένο του γκάζι στο ματς 
και προηγήθηκε με 2-11 χάρη 
σ το καλάθ ι  του Μέ ιερ (7 
πόντους στα 3 πρώτα λεπτά). 
Οι  Πατρινοί  συνέ χ ισαν να 
ελέγχουν απόλυτα το ματς και 
με τον Μέιερ εκτόξευσαν τη 
διαφορά στους 13 (4-17 στο 
5’) Η Μπαϊρόιτ με 2 σερί τρί-
πον τα με ίωσε σ τους 5 (14-
19). Η ομάδα του Μάκη Γιατρά 
αντέδρασε γρήγορα και με το 
τρίποντο του Κασελάκη έκανε 
το 16-25, το οποίο ήταν το 
αποτέλεσμα της πρώτου περι-
όδου.
Oι γηπεδούχοι με τον Σάιφερθ 
μείωσαν στους 4 (25-29), αλλά 
και πάλι η ομάδα του Γιατρά 
αν ταποκρίθηκε  έξοχα.  Ο ι 
Πατρινοί έτρεξαν ένα σερί 0-7 
και με τον Λίποβι να... πυρο-
βολεί πίσω από την γραμμή 
του τριπόντου αύξησε το προ-
βάδισμα στους 11 (25-36) στο 
17’. Οι Γερμανοί δεν μπόρε-
σαν να μαζέψουν τη διαφορά 
και ο Λίποβι έβαλε το... κερα-
σάκι σ την τούρτα, αφού με 
νέο τρίποντο έκανε το 30-43 
στο τέλος της 2η περιόδου. Ο 

Προμηθέας είχε 5/12 τρίποντα 
στο ημίχρονο και υποχρέωσε 
την αντίπαλο του σε 13 λάθη.
Οι φιλοξενούμενοι συνέχ ι-
σαν να έχουν διαφορά ασφα-
λείας και ο Λίποβι με νέο τρί-
ποντο σημείωσε το 38-49 στο 
25’. Με 7 σερί πόντους ο Χρό-
βατ μείωσε σε 48-53 στο 27’, 
με τον Προμηθέα να... κολ-
λάει στο σκορ για μεγάλο διά-
στημα του 3ου δεκαέπτου. Ο 
Χολ έβγαλε τη φάση του ματς, 
αφού με κάρφωμα έκανε το 
48-57 στο τέλος του 3ου δεκα-
λέπτου.
Ο Ρόμπερτσον με τρίπον το 
έριξε τη διαφορά σ τους 3 
(54-57) σ το 32’. Κασελάκης 
με μεγάλο τρίποντο έκανε το 
60-68 στο 37’. Ο Προμηθέας 
κράτησε την ψυχραιμία του 
σ το τέλος και με 2 εύστοχες 
βολές του Κασελάκη, 18 δευ-
τερόλεπτα πριν το τέλος έκανε 
το 70-75 και τελείωσε το ματς.
ΝΙΚΗΣΕ Γ Ι ΑΤ Ι :  Ο Προμη -
θέας έκανε λιγότερα λάθη (13 
αν τ ί 23 της Μπαϊρόιτ ) ε νώ 
κρα΄τησε την ψυχραιμία του 
σ την αντεπίθεση των Γερμα-
νών στο τέλος.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο 
Κασελάκης με 17 πόντους και 
2 κρίσ ιμες βολές σ το τέλος 
και ο Μέιερ που έκανε φαντα-
σ τ ικό πρώτο ημίχρονο και 
τελείωσε το ματς με 17.
ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Λίποβι 
ή ταν  καθορισ τ ικός ,  αφού 
μέτρησε 11 πόντους, βάζοντας 
τρίποντα που έκοψαν τον αέρα 
του αντιπάλου.
ΠΕΡΑ ΣΕ  Κ Α Ι  Δ ΕΝ  ΑΚΟΥ-
ΜΠΗΣΕ: Ο Ντόρεθ έπαιξε 18 
λεπτά, αλλά έμεινε άποντος.
ΣΗΜΕΙΟ-Κ ΛΕΙΔ Ι:  Ο Κασε-
λάκης πήγε σ τη γραμμή των 
βολών, 18 δευτερολεπτα πριν 
το τέλος, έβαλε και τις 2, οδη-
γώντας σ τη ν ίκη την ομάδα 
του.
Τ Ι ΠΕΤΑΝΕ: Η Μπαϊρόιτ τα 
23 λάθη και το ποσοστό στα 
δίποντα (46%, 18/39), ενώ ο 
Προμηθέας τίποτα.
Tα δεκάλεπτα: 16-25, 30-43, 
48-57, 70-75
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Ο «Τόρο» αντίδοτο σε 
αστοχία κι ατυχία! 
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