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Εκτέλεση στη Βούλα: Συνέταιρος με τον 46χρονο ο 
Αρης Σπηλιωτόπουλος - Τι απαντά ο πρώην βουλευτής

Σ
την παραδοχή ότι μετείχε σε εταιρεία τον Γιάννη 
Μακρή  από την οποία όμως αποχώρησε μέσα σε 
15 ημέρες χωρίς καν να καταβάλει τη μετοχική ει-
σφορά του ή να υπογράψει έγγραφο της εταιρείας, 

προχώρησε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Α-
ρης Σπηλιωτόπουλος.
Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει νωρίτερα γνωστά, ο Αρης 
Σπηλιωτόπουλος ήταν πρόεδρος στο διοικητικό συμβού-
λιο εταιρείας στην οποία μετείχε επίσης ως μέτοχος ο Γιάν-
νης Μακρής και ένα ακόμη άτομο. Αυτό το άτομο, που 
ήταν ο βασικός μέτοχος της εταιρείας ήταν εκείνος τον 
οποίο γνώριζε ο κ.Σπηλιωτόπουλος, σύμφωνα με τα λεγό-
μενά του.
Ο κ.Σπηλιωτόπουλος, απαντώντας στα δημοσιεύματα 
που αναφέρονται στην σχέση συνέταιρου που είχε με τον 
46χρονο επιχειρηματία, ο οποίος όμως, είχε κατηγορηθεί 
στο παρελθόν στην Αυστραλία για υποθέσεις ναρκωτι-
κών, υποστηρίζει ότι:
«Το φθινόπωρο του 2015 μου προτάθηκε από τον 
βασικό μέτοχο, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
facility management, επαγγελματική συνεργασία για την 
σύσταση εταιρείας στον χώρο των ξενοδοχειακών επιχει-
ρήσεων.
» Συμμετείχα στην ίδρυση της εταιρείας την 14η Οκτω-
βρίου 2015 με αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την 
παροχή υπηρεσιών Facility Managment σε ξενοδοχεία 
και εκλέχθηκα Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
Απεχώρησα αμέσως από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά 
την παρέλευση δέκα πέντε ημερών και γι αυτό δεν υπάρ-
χει οποιαδήποτε συναλλαγή, που να έχει πραγματοποιη-
θεί μέσω τραπεζικών λογαριασμών και συστημάτων πλη-
ρωμής της εταιρείας με την υπογραφή μου.
Ουδέποτε κατέβαλα την μετοχική εισφορά μου και ουδέ-
ποτε υπέγραψα έγγραφο της εταιρείας.
Κατόπιν τούτων λόγω της ουσιαστικής αποχώρησής μου 
από το πρώτο δεκαπενθήμερο και λόγω των πολλαπλών 
αρνήσεών μου καταβολής της εταιρικής εισφοράς στον 
σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου, λόγω της ειλημμέ-
νης απόφασής μου να αποχωρήσω, ολοκληρώθηκε η πλή-
ρης αποδέσμευσή μου και τυπικά τον Μάρτιο του 2016.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της τυπικής παραμονής μου στην 
εταιρεία δεν είχα οποιαδήποτε παροχή σε είδος.
Όλα τα ανωτέρω καταδεικνύονται και προκύπτουν από 
δημόσια έγγραφα και από τις κατά νόμο εταιρικές δημο-
σιεύσεις.
Πέραν της γνωριμίας μου με τον αρχικό βασικό μέτοχο 
ουδεμία γνώση ή επαγγελματική σχέση είχα με τους λοι-

πούς μετόχους της εταιρείας.
Γίνεται αμέσως αντιληπτό, ότι η όποια αποσπασματική 
και συνεπώς αυθαίρετη αναφορά σε επαγγελματική μου 
συνεργασία με εταιρεία, που κάποιος εκ των μετόχων και 
πάντως όχι ο βασικός, προκαλεί το κοινωνικό ή οποιοδή-
ποτε άλλο ενδιαφέρον, απορρέει από την αναγνωρισιμό-
τητά μου από την πολιτική μου δραστηριότητα.
Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το 2018 ποινικοποιεί-
ται συμπερασματικά η επαγγελματική δραστηριότητα 
κάποιου που αρνήθηκε έμπρακτα να είναι επαγγελματίας 
πολιτικός και παραιτήθηκε της βουλευτικής ιδιότητάς του, 
χωρίς να του ζητηθεί.
Θα είναι αφέλεια ότι αυτό το “κυνήγι μαγισσών” δεν έχει 
να κάνει με την αναζήτηση των όποιων προθέσεών μου, εν 
όψει παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου.

Το ποινικο παρελθον, η εταιρεία security και ο 
γάμος της χλιδής στη Μύκονο
Όταν οι αστυνομικοί «χτύπησαν» τα στοιχεία του Smart 
μέσα στο οποίο κείτονταν νεκρός και βουτηγμένος σε λίμνη 
αίματος ο 46χρονoς, διαπίστωσαν πως είχαν να κάνουν με 

έναν παλιό γνώριμο των διεθνών αρχών.
Πληροφορίες λένε οτι ο επιχειρηματίας με καταγωγή απο 
τη χώρα των καγκουρό, φέρεται να είχε εμπλακεί σε υποθέ-
σεις ναρκωτικών το 2005, να του έχουν «χρεώσει» περίερ-
γες αποπειρες δολοφονίας το 2009 αλλά και συμμετοχή σε 
θερμά επεισόδια που έλαβαν χώρα σε Αυστραλία, Αγγλία 
και Μυκονο.
Μάλιστα με αυτές τις κινηματογραφικού τύπου ιστορίες 
είχαν ασχοληθεί επανειλημμένως τα αυστραλιανά ΜΜΕ. 
Το 2010 η Daily Telegraph κάνει εκτενή αναφορά και σε ένα 
άγριο επεισόδιο στα VIP τραπέζια του club Paradise στη 
Μύκονο όπου σε event του dj Eric Morillo ο «Αυστραλός» 
και ένας παλιός Λιβανέζος συνέταιρος του έπαιξαν άγριο 
ξημέρωμα μπουνιές, σηκώνοντας το μαγαζί στο πόδι. 
Λάτρης της χλιδής, της Μυκόνου και των εντυπωσιακων 
γυναικών, ο 46χρονος, φιγουράρει πρίν τρια χρόνια στις 
στήλες των lifestyle περιοδικών που φιλοξενούν πλουσιο 
φωτογραφικο υλικό και λεπτομέρειες από τον γάμο του 
στο νησί των ανέμων. Τις εντυπώσεις κλέβει η αγαπη-
μένη του, μια νεαρή ψηλη γυναίκα, με πατέρα Έλληνα και 
μητέρα Ουκρανή που μπήκε απο μικρή ηλικία στο χώρο 
της μόδας και της ομορφιάς κατακτώντας τον ένα μετα τον 
άλλο τους τίτλους σε καλλιστεία και διεθνείς διαγωνισμούς 
οπως Miss παγκόσμιος τουρισμός 2003 και Miss Top Model 
International 2003.
Με τη Βικτώρια Καρύδα, παίκτρια του ριάλιτι μόδας «My 
Style Rocks», που μάλιστα αποτελεί φαβορί για τη νίκη, 
απέκτησε δύο παιδιά ενα αγόρι και ένα κορίτσι ενώ η ίδια 
είχε εκφράσει πρόσφατα την επιθυμία να μεγαλώσουν την 
οικογένεια τους. Η πολυτελής κατοικία της οδού Τροίας στο 
Πανόραμα της Βούλας θυμιζε φρούριο ενώ ο 46χρονος 
χρησιμοποιούσε για τις μετακινήσεις του ένα Smart, ένα 
θηριώδες λευκό SUV και κάποιες φορές μηχανές.
Αν και οι πληροφορίες λένε ότι ήταν ανθρωπος που του 
άρεσαν τα επιχειρηματικά ρίσκα, τα τελευταία χρονια είχε 
ριξει το βαρος στον τομέα των εταιρειων παροχής ασφα-
λείας και καθαριότητας. Mαλιστα οι ίδιες πληροφορίες λένε 
ότι σε μία απο αυτές μερίδιο είχε γνωστός πολιτικός ενώ 
η νέα επιχείρηση με εδρα τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, θα 
έκανε εγκαίνια χθες το βραδυ...
Οι κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο έχουν ήδη σταλεί στα 
Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ προκειμένου να 
διαπιστωθεί αν το όπλο της εκτέλεσης ήταν «καθαρό» ή έχει 
χρησιμοποιηθεί σε άλλη ενέργεια, ενώ μέσα απο το υλικό 
καμερών απο σπίτια της περιοχης αλλά και τις κάμερες δια-
χείρισης κυκλοφορίας προσπαθούν να αντλήσουν στοιχεία 
για τους δράστες και το δρομολόγιο διαφυγης τους.

Για «κυνήγι μαγισσών» κάνει λόγο 
ο πρώην βουλευτής και υπουργός, 
που παραδέχεται ότι μετείχε σε 
εταιρεία με τον δολοφονημένο 
Γιάννη Μακρή, από την οποία 
όμως «αποχώρησε εντός 15 
ημερών»
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Σ
υγγνώμη στην Ελλάδα για την απρό-
κλητη κήρυξη πολέμου από το φα-
σιστικό καθεστώς του Μουσολίνι 
θα ζητήσει ο πρόεδρος της Ιταλικής 

Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα κατά την 
επίσκεψή του στη χώρα μας μετά από πρό-
σκληση του έλληνα ομολόγου του Προκό-
πη Παυλόπουλου. 
Ο Ιταλός πρόεδρος έρχεται στην Θεσσα-
λονίκη για να παρακολουθήσει την παρέ-
λαση της 28ης Οκτωβρίου και όπως γρά-
φει η «Καθημερινή», να ζητήσει επισήμως 
συγγνώμη για λογαριασμό της χώρας του 
για τα δεινά που προκάλεσε ο πόλεμος 
αυτός και τα όσα επακολούθησαν, στον 

ελληνικό λαό.
Θα είναι η πρώτη φορά που από πλευ-
ράς Ρώμης θα γίνει κάτι τέτοιο, και μάλι-
στα στο ανώτατο επίπεδο, ενώ δεν υπολεί-
πεται συμβολισμών και η παρουσία στη 
στρατιωτική παρέλαση του ίδιου του προ-
έδρου της Δημοκρατίας της Ιταλίας.
Η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλο-
νίκη θα ξεκινήσει στις 12 μετά το μεση-
μέρι με την αστυνομία να έχει σχεδιάσει 
αυστηρά μέτρα φρούρησης, ώστε να απο-
τραπούν πιθανά επεισόδια, όπως εκείνα 
του 2011 που ανάγκασαν τον τότε πρόε-
δρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια 
να αποχωρήσει από την εξέδρα.

Συγγνώμη στην Ελλάδα για τον 
πόλεμο του 1940 ζήτησε ο Ιταλός 
πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα 

Τσελίκ: Η Τουρκία θα απαντήσει 
σκληρά εάν η Ελλάδα προσπαθήσει 
να διευρύνει τα χωρικά της ύδατα

Μ
ε νέες, προκλητικές απειλές ε-
πανέρχεται η Άγκυρα στο ζή-
τημα της επέκτασης της αιγια-
λίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά 

μίλια.
Ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δικαιοσύνης 
και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) του προέδρου Ερντο-
γάν, Ομέρ Τσελίκ διεμήνυσε στην ελληνική 
πλευρά ότι εάν επιχειρήσει να ασκήσει τα 
κυριαρχικά της δικαιώματα, η Τουρκία θα 
δώσει σκληρή απάντηση.
«Η Τουρκία θα απαντήσει σκληρά εάν η 
Ελλάδα προσπαθήσει να διευρύνει στα-
διακά τα χωρικά της ύδατα», διεμήνυσε ο 
Τσελίκ.
Ο Τούρκος εκπρόσωπος του κυβερνώ-
ντος κόμματος μάλιστα υποστήριξε ότι 
είναι επικίνδυνη η επέκταση της αιγιαλίτι-
δας ζώνης και κάλεσε την ελληνική πλευρά 
να μην αναλάβει δράση προς μια τέτοια 

κατεύθυνση. Μάλιστα, υπενθύμισε την 
υψηλή επίδοση των δυνάμεων του τουρκι-
κού πολεμικού ναυτικού.
Μάλιστα, ο Ομέρ Τσελίκ υπενθύμισε το 
casus belli, στέλνοντας σαφές μήνυμα. «Θα 
ήθελα να πω κάτι ξεκάθαρο: πρόκειται για 
μια πολύ επικίνδυνη προσέγγιση και τους 
υπενθυμίζω την προειδοποίηση του Κοι-
νοβουλίου το 1995», ανέφερε. 
Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων 
Anadolu, ο Τσελίκ αναφέρθηκε και στον 
«Πορθητή», το τουρκικό πλωτό γεωτρύ-
πανο που ξεκίνησε σήμερα τις ερευνητι-
κές γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντο-
γάν τόνισε ότι «ο τουρκικός στρατός προ-
στατεύει το πλοίο», ούτως ώστε να δια-
σφαλίσει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος θα 
απέχουν από οποιαδήποτε απόπειρα να 
σταματήσουν τη δραστηριότητά του.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης με 
πρωταγωνιστή τον τέως αντιπρόεδρο 
της Jumbo που αφορά πωλήσεις 
ακινήτων σε Κινέζους μέσω POS 
ζήτησε η εισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου   Ξένη Δημητρίου

Π
αραγγελία για την διενέργεια έ-
ρευνας έδωσε στην Οικονομική 
Εισαγγελία, η εισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου 

προκειμένου να ερευνηθούν οι πωλήσεις 
ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές από τον 
τέως αντιπρόεδρο της Jumbo Ευάγγελο Πα-
παευαγγέλου.
Ο τελευταίος, σύμφωνα με έρευνα των Κινε-
ζικών αρχών, φέρεται να είχε συστήσει 
προσωπική εταιρία μέσω της οποίας έκανε 
πωλήσεις ακινήτων σε Κινέζους, αξίας 40 
εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της χρήσης POS 
(τραπεζικές κάρτες ανάληψης).
Την ίδια περίοδο που γίνονταν οι πωλήσεις 
ακινήτων, ωστόσο, στην Κίνα είχαν επιβλη-
θεί κεφαλαιακοί έλεγχοι (capital controls) 
με αποτέλεσμα αυτή η πρακτική να είναι 
παράνομη.

Οι αγοραστές φέρονται ότι ξεπερνούσαν τα 
εμπόδια στην κίνηση κεφαλαίων μέσω της 
χρήσης των POS, και παράλληλα έμπαιναν 
στο πρόγραμμα των προνομίων της Χρυ-
σής Βίζα.
Το πρόγραμμα της Χρυσής Βίζας παρέχει τη 
δυνατότητα σε αλλοδαπούς, εφόσον αγο-
ράσουν ακίνητο (δηλαδή πραγματοποιή-
σουν επένδυση στην Ελλάδα) αξίας τουλάχι-
στον 250.000 ευρώ. Με την επένδυση αυτή 
κατοχυρώνεται το δικαίωμα για μόνιμη 
άδεια παραμονής, αλλά και ιθαγένεια.
Επίσης, άδεια παραμονής μπορούν να εξα-
σφαλίσουν όλα τα μέλη της οικογένειας 
(σύζυγος και παιδιά μέχρι 21 ετών), τους 
γονείς τους και τους γονείς του / της συζύ-
γου, ενώ μετά τα 21 τους χρόνια, τα παιδιά 
μπορούν να λάβουν παράταση της άδειας 
παραμονής για τρία χρόνια.
Παράλληλα, έρευνα για το θέμα διενερ-
γεί και η Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Τέλος, η διεύθυνση της Jumbo πάντως ξεκα-
θάρισε ότι η υπόθεση αφορά προσωπική 
δραστηριότητα του κ. Παπαευαγγέλου και 
δεν σχετίζεται με τις οικονομικές κ.λπ. δρα-
στηριότητες της εταιρείας

Παρέμβαση της εισαγγελέως του 
Αρείου Πάγου για την υπόθεση 
Παπαευαγγέλου
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Το 94,5% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι έχουν προαποφασίσει τι είδη θα αγοράσουν πριν πάνε 
στο σούπερ μάρκετ

Α
λλάζουν ραγδαία οι κατανα-
λωτικές και αγοραστικές συ-
νήθειες των Ελλήνων. Είναι εν-
δεικτικό, σύμφωνα με έρευνα 

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, ότι ποσοστό 47,3% των ερωτηθέ-
ντων δήλωσε ότι ψωνίζει σταθερά σε 
ένα σούπερ μάρκετ. Σχεδόν οι μισοί κα-
ταναλωτές χρησιμοποιούν περισσότε-
ρες από μία εναλλακτικές επιλογές.
Η συχνότητα αγορών στις αλυσίδες 
λιανικού εμπορίου έχει μέση τιμή έξι 
φορές τον μήνα.
Το 65% των ερωτηθέντων ψωνίζουν 
μέχρι έξι φορές τον μήνα.
Αναφορικά με το ύψος της δαπάνης ανά 
επίσκεψη, η έρευνα έδειξε ότι ποσοστό 
68,7% των ερωτηθέντων αφήνει έως 50 
ευρώ κάθε φορά που ψωνίζει, ποσοστό 
27,5% δαπανά από 51 ως 100 ευρώ και 
μόνο το 3,8% υπερβαίνει τα 100 ευρώ 
σε μία τυπική επίσκεψη στο σούπερ 
μάρκετ.
Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στο σού-
περ μάρκετ εκτιμάται σε 49 ευρώ. Η 
μηνιαία δαπάνη των καταναλωτών στα 
σούπερ μάρκετ εκτιμήθηκε κατά μέσο 
όρο στα 278 ευρώ. Η δαπάνη ανά επί-
σκεψη και η μηνιαία δαπάνη στο σού-
περ μάρκετ δεν εμφανίζουν αξιόλογες 
μεταβολές, συγκρινόμενες με την περυ-
σινή έρευνα.
Το 94,5% των ερωτηθέντων δηλώνουν 
ότι έχουν προαποφασίσει τι είδη θα 
αγοράσουν πριν πάνε στο σούπερ μάρ-
κετ.
Στο θέμα της μάρκας του κάθε προϊό-
ντος προαποφασισμένο εμφανίζε-
ται το 47,3% (47,8% των ερωτηθέντων 
πέρυσι). Αυτό δείχνει, σύμφωνα με την 
έρευνα, ότι ακόμα περισσότεροι κατα-
ναλωτές επιλέγουν μάρκα μέσα στο 
κατάστημα, συγκρίνοντας τις επιλογές 
που τους δίνει το σούπερ μάρκετ.

Στροφή στο Made in Greece
Ποσοστό 80,4% των ερωτηθέντων απά-
ντησε ότι όταν βρίσκει στο σούπερ μάρ-
κετ ελληνικά προϊόντα τα προτιμά από 
τα εισαγωγής. Διευκρινίζεται ότι αυτή η 
ερώτηση αφορά την πρόθεση του κατα-
ναλωτή και δεν ταυτίζεται με την τελική 

επιλογή του, που επηρεάζεται από πολ-
λαπλούς παράγοντες (διαθεσιμότητα 
στο ράφι, τιμές, προσφορές, κ.λπ.).
Το 90% δηλώνει πως θέλουν να αναγρά-
φεται στη συσκευασία ότι ένα προϊόν 
είναι ελληνικής παραγωγής
Το 77% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι 
υπάρχει στροφή των καταναλωτών στα 
προϊόντα ελληνικής παραγωγής, ενώ το 
90% δηλώνει πως θέλουν να αναγράφε-
ται στη συσκευασία ότι ένα προϊόν είναι 
ελληνικής παραγωγής.
Το 61% πιστεύει ότι τα ελληνικά προϊό-
ντα έχουν καλύτερη ασφάλεια και ποι-
ότητα, ενώ το 92% πιστεύει ότι προτι-
μώντας ελληνικά προϊόντα στηρίζει την 
παραγωγή της χώρας.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι το 86% 
πιστεύει πως προτιμώντας ελληνικά 
προϊόντα βοηθά στη μείωση της ανερ-
γίας.
Στα παραπάνω δεδομένα διακρίνεται 
να κυριαρχεί το καταναλωτικό κίνημα 
για τη στροφή στο Made in Greece, που 
προέκυψε από προβληματισμό για τις 
αιτίες της κρίσης.
H ποιότητα των εμπορευμάτων, οι τιμές, 
η εύκολη πρόσβαση, οι προσφορές 
έχουν τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα 
στην επιλογή καταστήματος από τον 
καταναλωτή
Ιδιαίτερη σημασία έχει η ορθολογική 
αντιμετώπιση του θέματος και η κατανό-
ηση σχεδόν από το σύνολο των κατανα-
λωτών της σημασίας που έχει η στήριξη 
των εγχώριων προϊόντων για την παρα-
γωγική ανασυγκρότηση και την αντιμε-
τώπιση της ανεργίας. Πρόκειται για στά-
σεις και συμπεριφορές αυτοσυντήρη-
σης που αναπτύσσονται στην ελληνική 
κοινωνία.
Αναφορικά με το πώς επιλέγουν οι κατα-

ναλωτές προϊόντα, οι ερωτηθέντες 
δήλωσαν τη σημασία που αποδίδουν 
όταν ψωνίζουν σε βασικά κριτήρια επι-
λογής προϊόντων.
Εξετάζοντας τη σπουδαιότητα των κρι-
τηρίων επιλογής προϊόντων, προκύπτει 
ότι σημαντικότερα θεωρούνται η ποιό-
τητα, η τιμή, οι προσφορές και η ελλη-
νική προέλευση.
Ποσοστό 41% αγοράζει φθηνότερα 
προϊόντα, 54% αγοράζει λιγότερα προ-
ϊόντα, 69% συγκρίνει τιμές σε προϊόντα 
και καταστήματα
Όσον αφορά τη σημασία που δίνουν οι 
καταναλωτές σε κριτήρια επιλογής κατα-
στημάτων σούπερ μάρκετ, η έρευνα 
έδειξε ότι η ποιότητα των εμπορευμά-
των, οι τιμές, η εύκολη πρόσβαση, οι 
προσφορές έχουν τη μεγαλύτερη σπου-
δαιότητα στην επιλογή καταστήματος 
από τον καταναλωτή.
Στην έρευνα, οι ερωτηθέντες δήλωσαν 
τι αλλαγές επιφέρει η κρίση στην αγο-
ραστική συμπεριφορά τους.
Οι επιλογές δεν είναι αμοιβαία απο-
κλειόμενες και οι ερωτηθέντες μπορού-
σαν να επιλέξουν περισσότερες από μία 
απαντήσεις.
Συγκεκριμένα, ποσοστό 41% αγοράζει 
φθηνότερα προϊόντα, 54% αγοράζει 
λιγότερα προϊόντα, 69% συγκρίνει τιμές 
σε προϊόντα και καταστήματα, ενώ το 
54% περιορίζεται στα απολύτως απα-
ραίτητα.
Σημειώνεται, ότι η έρευνα διεξήχθη στο 
Εργαστήριο Μάρκετινγκ του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών μέσω τηλε-
φωνικής δημοσκόπησης, με σκοπό την 
καταγραφή των στάσεων και συμπερι-
φορών των καταναλωτών, υπό την επι-
στημονική ευθύνη του καθηγητή και 
διευθυντή του ερευνητικού εργαστη-
ρίου Γεωργίου Μπάλτα.
Η ποσοτική έρευνα έγινε σε δείγμα 
1.365 νοικοκυριών, με τυχαία δειγματο-
ληψία μέσω κλήσεως τυχαίων τηλεφω-
νικών αριθμών, από το αυτόματο μηχα-
νογραφημένο σύστημα τηλεφωνικών 
ερευνών (Computer Assisted Telephone 
Interviewing) του εργαστηρίου, με 
χρήση δομημένου ηλεκτρονικού ερω-
τηματολογίου και ειδικού λογισμικού.

Στρέφονται στο «Made in Greece» οι 
Έλληνες

«Οι Αλβανοί κομάντος 
έστρεψαν όπλο στον 
πατέρα και τη μάνα μου» 
καταγγέλλει η αδελφή του 
Κατσίφα 

Πέρασαν στην Ελλάδα και έδωσαν μυστικά 
κατάθεση στις ελληνικές αρχές οι γονείς του 
35χρονου ομογενούς - Είχαν στοχοποιήσει 
τον αδελφό μου, πρέπει να φανεί η αλήθεια, 
καταγγέλλει η Ερμιόνη Κατσίφα

Μ
πήκαν στο σπίτι μας τα κομάντος και 
ειρωνεύονταν. Ελεγαν: Τί είναι εδώ 
κυρία μου; Ελλάδα; Εστρεψαν όπλο 
στη μάνα μου, στρέψανε το όπλο στον 

πατέρα μου. Φέρθηκαν με τρόπο ρατσιστικό, βί-
αιο, απαράδεκτο... Η υπόθεση θα φτάσει στη Χά-
γη...» Οργισμένη μέσα στο πένθος της η Ερμιόνη 
Κατσίφα, αδελφή του Κωνσταντίνου που δολοφο-
νήθηκε από Αλβανούς αστυνομικούς καταγγέλει 
τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν άνδρες 
των ειδικών δυνάμεων στους ηλικιωμένους γονείς 
της, όταν πήγαν για έρευνα στο σπίτι τους και ενώ 
ακόμη δεν γνώριζαν ότι το παιδί τους ήταν νεκρό. 
Τη στιγμή, που αποκαλύπτεται ότι οι γονείς του 
35χρονου ομογενούς πέρασαν στην Ελλάδα και 
έδωσαν κατάθεση για τα γεγονότα στις ελληνικές 
αρχές -τις σχετικές πληροφορίες μετέδωσε ο Σκάι- 
η Ερμιόνη Κατσίφα καταγγέλλει ότι ο αδελφός της 
είχε στοχοποιηθεί  από την αλβανική αστυνομία. 

Αδερφή Κατσίφα: «Η αλβανική αστυνο-
μία απείλησε την οικογένειά μου»
Η Ερμιόνη Κατσίφα κάνει παράλληλα έκκληση «να 
φανεί η αλήθεια». Η  αδελφή του Κωνσταντίνου 
Κατσίφα περιγράφει τον Γολγοθά που ανεβαίνει 
η οικογένεια του 35χρονου ομογενούς που εκτός 
από το θρήνο για την απώλειά του διαπιστώνουν 
ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση από την πλευρά των 
αρχών της Αλβανίας να ξεκαθαρίσουν πλήρως τις 
συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε.
Το δράμα των μελών της οικογένειας Κατσ ίφα 
συνεχίζεται, καθώς ακόμη περιμένει από τις αλβα-
νικές αρχές να τους παραδώσουν τη σορό του Κων-
σταντίνου, για να τον κλάψουν και να τον τιμήσουν.
Η σορός βρίσκεται από την Τρίτη στα Τίρανα για 
νέα νεκροτομή, χωρίς όμως την παρουσία τεχνι-
κού της συμβούλου, όπως έχει ζητήσει η οικογε-
νεια.
Μιλώντας σε Έλληνες δημοσιογράφους η Ερμι-
όνη Κατσίφα ζήτησε να υπάρξει δικαιοσύνη και 
να διελευκανθουν πλήρως οι συνθήκες θανάτου 
του αδελφού της. «Να φανεί η αλήθεια», είπε και 
συνέχισε: «Να ερευνήσει το ελληνικό κράτος . Με 
όποιο τρόπο να φανεί η αλήθεια. Μας ταλαιπω-
ρούν πάρα πολύ. Ο αδελφός μου ήταν Έλληνας. Η 
αστυνομία εδώ δεν ερευνά....»

επικαιρότητα
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Άρθρο της εφημερίδας 
Financial Times καλεί τους 
Βρετανούς να πάρουν 
«μαθήματα» από την Ελλάδα 
ενόψει Brexit - Τονίζει ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί «φυσική 
αντικατάσταση του ΠΑΣΟΚ», 
ενώ  υπογραμμίζει ότι ο 
Έλληνας πρωθυπουργός 
είναι έτοιμος να αντισταθεί 
ακόμη και στη Ρωσία

H 
Bρετανία θα πάρει μα-
θήματα από την Ελλάδα 
για το Brexit», γράφει 
το άρθρο γνώμης του 

Βρετανού δημοσιογράφου στους 
Financial Times, Τόνι Μπάρμπερ, 
το οποίο αφιερώνει στη χώρα 
μας, αλλά και τον πρωθυπουργό 
Αλέξη Τσίπρα.
«Το περήφανο έθνος μας δεν 
πρέπει πλέον να υποταχθεί στις 
δικτατορίες των Βρυξελλών και 
των συνεπειών του. Αυτές οι 
καταγγελίες των Brexiters στη 
Βρετανία θυμίζουν την αγανά-
κτηση ορισμένων Ελλήνων για τη 
θεραπεία του έθνους τους κατά τη 
διάρκεια των κρίσεων του δημό-
σιου χρέους και του χρηματοπι-
στωτικού τομέα της ευρωζώνης», 
προσθέτει.
«Η βρετανική κυβέρνηση και οι 

άνθρωποι που εξακολουθούν να 
αδυνατούν να διευθετήσουν τον 
ορισμό του Brexit, μπορούν να 
μάθουν από τον μακρύ, οδυνηρό 
αγώνα της Ελλάδας. Ορισμένα 
μαθήματα προσφέρουν λόγους 
ελπίδας. Αποδεικνύεται ότι ένα 
δημοκρατικό πολιτικό σύστημα 
και μία κοινωνία μπορεί να ανα-
δυθεί, τραυματισμένη, αλλά 
βασικά άθικτη.
«Η αγωνία της Ελλάδας άρχισε 
τους τελευταίους μήνες του 2009, 
όταν η νεοεκλεγείσα κυβέρ-
νηση του Γιώργου Παπανδρέου, 
κεντροαριστερού πρωθυπουρ-
γού, αποκάλυψε την τρομερή 
αλήθεια σχετικά με τα δημοσιο-
νομικά στοιχεία του έθνους. Το 
2010 ξεκίνησε ένας οκτάχρονος 
αγώνας επείγουσας οικονομικής 
διάσωσης, υπό την ηγεσία της ΕΕ 
και του ΔΝΤ, και η μετατροπή της 
Ελλάδας σε de facto προτεκτο-
ράτο των πιστωτών της. Η περί-
οδος διάσωσης έληξε τον Αύγου-
στο, αλλά εφαρμόζεται ένα καθε-
στώς επιτήρησης που απαιτεί 
αυστηρή τήρηση της δημοσιο-
νομικής πειθαρχίας, οικονομική 
μεταρρύθμιση και διοικητική 
αναθεώρηση έναντι της υποστή-
ριξης των πιστωτών».
«Κατά τη διάρκεια των ετών διά-
σωσης, η ελληνική οικονομία 

και το πολιτικό σύστημα αντιμε-
τώπισαν τεράστια πίεση.Η χώρα 
έχασε το ένα τέταρτο του ΑΕΠ της. 
Η ανεργία αυξήθηκε. Οι ψηφο-
φόροι εγκατέλειψαν το ΠΑΣΟ-
Κ,κόμμα του κ. Παπανδρέου... 
τότε άρχισε να αναδεύεται ένα 
υπερεθνικιστικό κόμμα γνωστό 
ως «Χρυσή Αυγή».
«Αν και η Ελλάδα εξακολουθεί να 
αντιμετωπίζει τεράστιες οικονο-
μικές προκλήσεις... η χώρα έχει 
εισέλθει σε μεταμνημονιακή 
εποχή.... Ο εξτρεμισμός δεν επι-
κράτησε στην Ελλάδα. Παρά το 
γεγονός ότι βρίσκεται στην πρώτη 

γραμμή της κρίσης των προσφύ-
γων και των μεταναστών στην 
Ευρώπη το 2015-2016, η Ελλάδα 
δεν δημιούργησε ένα σημαντικό 
αντι-μεταναστευτικό, αντι-μου-
σουλμανικό κόμμα, σε αντίθεση 
με κάποια άλλα κράτη της ΕΕ. Η 
«Χρυσή Αυγή» δεν τα πήγε ποτέ 
ιδιαίτερα καλά», σχολιάζει ο Τόνι 
Μπάρμπερ και προσθέτει:
«Ο ΣΥΡΙΖΑ... δεν είναι πλέον ένα 
αντι-συστηματικό κόμμα, αλλά 
απλά η φυσική αντικατάσταση 
του ΠΑΣΟΚ.
«Ο Στάθης Καλύβας, καθηγητής 
στο «All Souls College Oxford», 

ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα βρί-
σκεται σήμερα σε μια φάση 
«μετα-λαικίστικης πολιτικής». Με 
αυτή την έννοια, είναι μπροστά 
στον ευρωπαϊκό κύκλο. Ενώ άλλες 
χώρες αντιμετωπίζουν τις παραλ-
λαγές του λαϊκισμού, η Ελλάδα 
έχει ήδη επανέλθει σε ένα κλα-
σικό διμερές σύστημα, στο οποίο 
η δύναμη εναλλάσσεται μεταξύ 
της μετριοπαθούς αριστεράς και 
της δεξιάς. Στις εκλογές του επό-
μενου έτους, το κόμμα της αντιπο-
λιτευόμενης Δεξιάς , Νέα Δημο-
κρατία, είναι το φαβορί για να 
κερδίσει».

Financial Times: Ο Τσίπρας από «Λένιν του Αιγαίου» έγινε 
«ντάρλινγκ» του ευρωπαϊκού κατεστημένου 

επικαιρότητα
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Νέα κατρακύλα της Ελλάδας στην 
κατάταξη των χωρών που ευνοούν 
την επιχειρηματικότητα  -  Σύμφωνα 
με την έκθεση  Doing Business 2019 
της Παγκόσμιας Τράπεζας,  η χώρα 
μας υποχώρησε στην 72η θέση μεταξύ 
190 κρατών, πέφτοντας πέντε θέσεις 
χαμηλότερα σε σύγκριση με πέρυσι

Π
εραιτέρω επιδείνωση του επιχει-
ρηματικού περιβάλλοντος στην 
Ελλάδα καταγράφει η Παγκό-
σμια Τράπεζα στην έκθεση Doing 

Business 2019, η οποία δόθηκε σήμερα στη 
δημοσιότητα. Η χώρα μας υποχώρησε στην 
72η θέση μεταξύ 190 κρατών, πέφτοντας πέ-
ντε θέσεις χαμηλότερα σε σύγκριση με πέ-
ρυσι. Στον δείκτη ευκολίας για την ανάπτυξη 
επιχειρηματικής δραστηριότητας η βαθμο-
λογία παραμένει «κολλημένη» λίγο πάνω α-
πό το 68/100.
Η κατάταξη αυτή γίνεται 
ακόμα πιο αποκαρδιω-
τική, εάν ληφθεί υπόψη 
ότι η Ελλάδα βρίσκεται μια 
ανάσα πάνω από την Ινδο-
νησία και τη Μογγολία και 
ότι μακράν καλύτερες επι-
δόσεις στο επιχειρηματικό 
περιβάλλον έχουν χώρες 
όπως η Κολομβία (65η 
θέση), η Αλβανία (63η), η Ρουάντα (29η), 
αλλά και τα γειτονικά Σκόπια (10η θέση). 
Σημειώνεται ότι στις αντίστοιχες εκθέσεις 
του 2014 και του 2015 η Ελλάδα είχε σκαρ-
φαλώσει στην 58η θέση, αλλά έκτοτε διαρ-
κώς κατρακυλά χαμηλότερα.
Η σημερινή έκθεση της Παγκόσμιας Τράπε-
ζας καλύπτει τις μεταρρυθμίσεις που επηρε-
άζουν το επιχειρείν και οι οποίες υλοποιήθη-
καν από τον Ιούνιο του 2017 έως τον περα-
σμένο Μάιο. Σύμφωνα με αυτή, η Ελλάδα 
βελτιώθηκε μόνο στη διαδικασία των οικο-
δομικών αδειών, η οποία έγινε απλού-
στερη και λιγότερο κοστοβόρα. Αντιθέτως, 
παρουσιάζει μεγάλη επιδείνωση στη δια-
δικασία μεταβίβασης ενός ακινήτου, διότι 
πλέον απαιτούνται επιπλέον πιστοποιητικά 
και χρόνος.
Τα στοιχεία του Doing Business 2019 δεί-
χνουν ότι οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα κατα-
βάλλουν το 51,9% των κερδών τους για 
φόρους και εισφορές και η χώρα μας κατα-

τάσσεται 65η στον δείκτη της πληρωμής 
φόρων. Ακόμα μεγαλύτερες είναι οι δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις 
στους εξής τομείς:
- Ηλεκτροδότηση: Η χώρα μας κατατάσσεται 
στην 79η θέση μεταξύ των 190 χωρών της 
έκθεσης, καθώς χρειάζονται επτά διαδικα-
σίες για την ηλεκτροδότηση επιχειρήσεων, 
για τις οποίες απαιτούνται 55 ημέρες, ενώ το 
κόστος φθάνει το 69,9% του κατά κεφαλήν 
εισοδήματος
- Εξασφάλιση πιστώσεων: Η Ελλάδα βρί-
σκεται στην 99η θέση, με βαθμολογία μόλις 
50/100 στον δείκτη εξασφάλισης πιστώ-
σεων
- Καταχώρηση ακίνητης περιουσίας: Η 
Ελλάδα βρίσκεται σχεδόν στον πάτο, στην 
153η θέση, με το κόστος των σχετικών δια-
δικασιών να φθάνει το 4,8% της αξίας του 
ακινήτου.
Η κατάταξη της Ελλάδας στους επιμέρους 
δείκτες της έκθεση έχει ως εξής:

- Έναρξη επιχείρησης: 44η 
θέση (από 37η πέρυσι)
- Διαχείριση κατασκευαστι-
κών αδειών: 39η θέση (από 
58η πέρυσι)
- Ηλεκτροδότηση: 79η θέση 
(από 76η πέρυσι)
- Καταχώρηση ακίνητης 
περιουσίας: 153η θέση 
(από 145η πέρυσι)

- Εξασφάλιση πιστώσεων: 99η θέση (από 
90ή πέρυσι)
- Προστασία επενδυτών μειοψηφίας: 51η 
θέση (από 43η πέρυσι)
- Πληρωμή φόρων: 65η θέση (αμετάβλητη 
από πέρυσι)
- Διασυνοριακό εμπόριο: 31η θέση (από 29η 
πέρυσι)
- Επιβολή συμβάσεων: 132η θέση (από 131η 
πέρυσι)
- Επίλυση πτωχεύσεων: 62η θέση (από 57η 
πέρυσι).
Την ώρα που η χώρα μας υποχωρεί σχεδόν 
σε όλους τους δείκτες, η έκθεση καταγρά-
φει νέο ρεκόρ μεταρρυθμίσεων σε παγκό-
σμιο επίπεδο. Ειδικότερα, στις 190 χώρες 
που καλύπτει το Doing Buisness 2019, υιοθε-
τήθηκαν συνολικά 314 μεταρρυθμίσεις που 
βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον. 
Έτσι, καταρρίπτεται το προηγούμενο ρεκόρ 
των 290 μεταρρυθμίσεων, το οποίο είχε 
καταγραφεί πριν από δύο χρόνια.

Παγκόσμια Τράπεζα: Κοντά στην 
Ινδονησία και τη Μογγολία η Ελλάδα 
ως προς το επιχειρηματικό περιβάλλον

Ο δίγαμος γιατρός που αποκαλύφθηκε πριν από λίγες ημέρες ότι είχε κάνει 
πολιτικό γάμο-μαϊμού στη Χαλκίδα είναι αναπληρωτής καθηγητής στο ΕΚΠΑ 
και ταυτοχρόνως  διευθυντής σε μεγάλη καρδιολογική μονάδα κρατικού 
νοσοκομείου της Αθήνας.

Αναπληρωτής καθηγητής του 
ΕΚΠΑ ο δίγαμος γιατρός της 
Χαλκίδας

Ο 
δίγαμος γιατρός που αποκα-
λύφθηκε πριν από λίγες ημέ-
ρες ότι είχε κάνει πολιτικό γά-
μο-μαϊμού στη Χαλκίδα είναι 

αναπληρωτής καθηγητής στο ΕΚΠΑ και 
ταυτοχρόνως  διευθυντής σε μεγάλη καρ-
διολογική μονάδα κρατικού νοσοκομεί-
ου της Αθήνας. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, η καρδιολο-
γική κοινότητα βοά για τις περίεργες πρα-
κτικές του και για τη συχνά βίαιη συμπε-
ριφορά του προς τους συναδέλφους του. 
Η ιστορία με τον fake πολιτικό γάμο είναι 
σε γνώση της πανεπιστημιακής κοινότη-
τας, και μάλιστα ήδη, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, δρομολογείται ΕΔΕ σε βάρος 
του. 
Όπως αποκαλύφθηκε πριν από λίγες ημέ-
ρες, ο γιατρός, αναπληρωτής καθηγητής 
του ΕΚΠΑ, το 2014 είχε κάνει γάμο-μαϊ-
μού στη Χαλκίδα. 
Ο γάμος έγινε κανονικά στο δημαρχείο 
της Χαλκίδας, μόνο που δεν είχε καμία 
ισχύ. 
Υπάρχουν μάλιστα και φωτογραφίες 
στις οποίες απεικονίζεται το ζευγάρι και 
οι κουμπάροι τους, που είναι γνωστοί 
Χαλκιδέοι. Πουθενά όμως δεν φαίνε-
ται κάποιος άνθρωπος του δήμου, ούτε 
φυσικά εκείνος που τέλεσε τον γάμο.

Η γυναίκα δεν είχε ιδέα ότι ο γάμος ήταν 
fake. Ούτε ότι ο καλός της ήταν... παντρε-
μένος. 
Η απάτη του γιατρού αποκαλύφθηκε 
πριν από μερικούς μήνες, όταν το ζευγάρι 
θέλησε να χωρίσει. Η γυναίκα πήγε στη 
Χαλκίδα για να ζητήσει διαζευκτήριο από 
τον δήμο και εκεί έπαθε το πρώτο σοκ: 
Διαπίστωσε ότι δεν ήταν καν παντρεμένη. 
Βλέποντας οι υπάλληλοι το έγγραφο του 
γάμου, τους «μπήκαν ψύλλοι στα αυτιά», 
καθώς φαινόταν πλαστογραφημένο. 
Μάλιστα, κάνοντας έρευνα στα αρχεία 
για τους πολιτικούς γάμους που τελέστη-
καν εκείνη την περίοδο, διαπίστωσαν ότι 
ο γάμος αυτός δεν τελέστηκε ποτέ!
Ελεγε στην... δήθεν σύζυγο ότι είναι πρά-
κτορας και πρέπει να λείπει συνεχώς!
Η γυναίκα «έπεσε από τα σύννεφα» με 
αυτά που άκουσε και άρχισε να εξηγεί 
στους υπαλλήλους τι είχε συμβεί και να 
συνδέεται το παζλ με την απάτη του για-
τρού. 
Όπως εξήγησε η γυναίκα, ο «σύζυγός» 
της έφευγε κάθε Σαββατοκύριακο για 
την Κρήτη, λέγοντάς της πως είναι μέλος 
των... μυστικών υπηρεσιών και πρέπει 
οπωσδήποτε να βρίσκεται για ένα διή-
μερο κάθε εβδομάδα, και επέστρεφε τη 
Δευτέρα.
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O εσπρέσο και ο καπουτσίνο 
«νίκησαν» το φραπέ στη Θεσσαλονίκη

Μ
πορεί οι Θεσσαλονικείς να 
είχαν μέχρι σήμερα τη φή-
μη ότι καταναλώνουν κυρί-
ως φραπέ, αλλά έρευνα έρ-

χεται να ανατρέψει το εν λόγω στερεότυ-
πο, αφού προέκυψε ότι πρώτος σε προ-
τίμηση καφές είναι ο εσπρέσο (60,8%) 
και δεύτερος ο καπουτσίνο (38%), ό-
πως επισήμανε ο αναλυτής Χάρης Λα-
λάτσης. Οι Θεσσαλονικείς, πρόσθεσε, 
είναι απαιτητικό κοινό και επιλεκτικοί 
καταναλωτές, ωστόσο η πόλη τούς «δι-
καιώνει», αφού σχεδόν οκτώ στους 10 
βρίσκουν πολύ καλή την ποιότητα και τις 
ποικιλίες καφέ που υπάρχουν στη Θεσ-
σαλονίκη. Όσο για τις περιοχές στις ο-
ποίες επιλέγουν για να απολαύσουν τον 
καφέ τους, πρώτη επιλογή είναι το κέ-
ντρο της πόλης, το οποίο προτιμά ένα 
ποσοστό της τάξεως του 53%, ενώ δεύ-
τερη επιλογή είναι η Ανατολική Θεσσα-
λονίκη, την οποία έδειξε να προτιμά το 
32,2% των ερωτηθέντων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ανοιχτή 
διαδικτυακή τυχαία δειγματοληψία από 
την εταιρεία Ierax Analytix, στον νομό 
Θεσσαλονίκης, σε δείγμα 823 ατόμων, 
ηλικίας 17 με 40 ετών, την περίοδο 26 
με 30 Οκτωβρίου 2018.
Τα ποιοτικά προϊόντα καφέ και το ενδι-
αφέρον των επαγγελματιών να παρου-
σιάσουν ξεχωριστές και εκλεπτυσμένες 
γεύσεις εντάσσονται στην αλλαγή της 
γαστρονομικής κουλτούρας της Θεσσα-
λονίκης, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο 
Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων, Σπύρο 
Πέγκα. «Είμαστε μια πόλη με υψηλή 
γαστρονομία, κομμάτι της οποίας είναι 
και ο καφές», σημειώνει. «Η Θεσσαλο-
νίκη προσφέρει στους κατοίκους και 
επισκέπτες της τη δυνατότητα να απο-
λαύσουν τον καφέ ή το γεύμα τους όχι 
μόνο χάρη στα ποιοτικά προϊόντα αλλά 
και λόγω του ευνοϊκού κλίματος» προ-
σθέτει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ.Πέ-
γκας.

επικαιρότητα

Πατρινός κατασκευάζει το 
υψηλότερο κτίριο διαμερισμάτων 
στον κόσμο

Έ
χει αναλάβει την κατασκευή του υ-
ψηλότερου κτιρίου κατοικιών-δια-
μερισμάτων στον κόσμο κάτι που α-
πό μόνο του ακούγεται πολύ ξεχω-

ριστό…
Ο λόγος για τον εργολάβο Μπάμπη Πανα-
γιωτόπουλο από την Πάτρα που το τελευ-
ταίο διάστημα κατασκευάζει έναν ουρανο-
ξύστη 162 ορόφων, στη Νέα Υόρκη, με (απί-
στευτη) θέα στο Σέντραλ Παρκ και όχι μόνο! 
Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου εγχει-
ρήματος έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι 
χώροι του κτιρίου προορίζονται για κατοι-
κίες και όχι ως συνήθως για επαγγελματική 
χρήση (σ.σ. γραφεία εταιρειών κ.α.)
Για Μπάμπη Παναγιωτόπουλο μιλά ο εκ 
Πύργου καταγόμενος, γνωστός μεσίτης στη 
Νέα Υόρκη, Γιώργος Αβραμόπουλος που 
έχει συνεργαστεί με τον Πατρινό εργολάβο, 
τονίζοντας ότι: «Ο Μπάμπης έχει εταιρεία 
στο Μανχάταν και αναλαμβάνει τα μηχα-
νικά, υδραυλικά και ηλεκτρικά των κτιρίων. 
Ο Έλληνας των αιθέρων, όπως τον αποκα-
λούν εδώ στη Νέα Υόρκη, και δικαιολογη-

μένα διότι έχει αναλάβει η εταιρεία του να 
φτιάξει το υψηλότερο κτίριο διαμερισμά-
των στον κόσμο. Το κτίριο θα φθάσει τα 162 
πατώματα ενώ τώρα βρίσκεται στο 140. Τα 
πατώματα είναι διπλών διαστάσεων από 
ένα συνηθισμένο πάτωμα κτιρίου στο Μαν-
χάταν και εκτιμάται ότι η αρχική τιμή πώλη-
σης θα ξεκινά από τα 30 εκατομμύρια δολά-
ρια το καθένα».
Συνεχίζοντας ο κ. Αβραμόπουλος λέει πως: 
«Ο Μπάμπης είναι ένας εξαιρετικός συνερ-
γάτης και σε άλλες δουλειές που κάνουμε 
μαζί.
Συνεπής εργατικός και πανέξυπνος άνθρω-
πος που το μυαλό του δουλεύει πολύ μπρο-
στά από έναν συνηθισμένο εργολάβο σε 
τέτοιο σημείο που οι πιθανότητες αποτυ-
χίας είναι μηδαμινές! Κάνει την Ελλάδα υπε-
ρήφανη διότι πολλοί λίγοι Έλληνες μπορούν 
να καταφέρουν αυτά που έχει πετύχει μέχρι 
στιγμής… Οι δουλειές που έχει κάνει περι-
λαμβάνουν τα υπόγεια τούνελ της Νέας Υόρ-
κης, τον ηλεκτρικό υπόγειο σταθμό τρένων, 
νοσοκομεία, κτίρια και πολλά άλλα.
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εδώ Κύπρος

Μ
ε μια απλά αναφορά, βασισμένη στην έκ-
θεση του Γ.Γ, η Τζέιν Χολ Λουτ που τα είπε 
για δύο και πλέον ώρες με τον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη και τους συνεργάτες του, 

καθόρισε την πορεία προς τα εμπρός, το πλαίσιο δηλα-
δή στο οποίο θα κινηθεί πλέον το Κυπριακό, ζητώντας 
το πράσινο φως να προχωρήσει.
Η πορεία αυτή θα είναι, πρώτα συμφωνία των μερών 
επί των όρων αναφοράς – terms of reference, που θα 
οδηγήσει τελικά σε δομημένη και προκαθορισμένου 
χρονικού πλαισίου, ουσιαστική διαπραγμάτευση.
Η νέα αυτή ορολογία, που εισήχθη πρώτα στην 
έκθεση Γκουτέρες, αφορά τόσο στη διαδικασία, όσο 
και στην ουσία.
Και ενώ καλύπτει τους στόχους και τις στοχεύσεις της 
Λευκωσίας είναι σαφές πως κρύβει κινδύνους και έχει 
ρίσκα.
Παράλληλα αποδεικνύει πως ο Γ.Γ δεν είναι διατεθει-
μένος να κινήσει διαδικασίες αν δεν υπάρχει καλή 
προετοιμασία, αφού βεβαίως κάηκε από τις πρακτι-
κές Έιντε.
Άριστα ενημερωμένη πηγή, αναφέρει στο Σίγμα, ότι οι 
όροι αναφοράς είναι χρυσή ευκαιρία για διασφάλιση 
του πλαισίου Γκουτέρες γιατί:
-   Θα είναι κάτι πιο συγκεκριμένο  
-   Θα είναι κάτι πιο δεσμευτικό  
-   Θα είναι κάτι πιο λεπτομερές που θα περιλαμβάνει 
και το πλαίσιο Γκουτέρες.

  -  Θα αφορά και στο τι θα διαπραγματευτούν και πως 
θα το διαπραγματευτούν.
Απορρίπτουν ωστόσο ότι πρόκειται για ενδιάμεση ή 
στρατηγική συμφωνία παρά του ότι θα ανακοινωθεί.
Όσον αφορά στο πώς θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο 
η Λευκωσία γνωρίζει ότι η κυρία Λουτ, αφού έλαβε 
το πράσινο φως και από τις δύο πλευρές στην Κύπρο 
θα επιστρέψει στη Νέα Υόρκη, θα ενημερώσει τον Γ.Γ 
ότι αρχίζει πλέον η διαδικασία καθορισμού των όρων 
αναφοράς και θα επιστρέψει στην Κύπρο για τη λεγό-
μενη διπλωματία του πήγαινε – έλα. Ενώ θα επισκε-
φθεί και τις εγγυήτριες δυνάμεις.
Καταρχάς να αναφερθεί ότι σε περίπτωση συμφωνίας 
επί των όρων αναφοράς μπαίνουμε στη λογική της 
αντίστροφης μέτρησης που θα οδηγεί σε προκαθορι-
σμένη χρονικά διεθνή διάσκεψη για την Κύπρο.
Ο Γ.Γ μέσω αυτής της αναφοράς φαίνεται πως θα δώσει 
ένα χρονικό περιθώριο, με αρχή και τέλος όμως, για 
εισαγωγή νέων στοιχείων, τα οποία όμως πρέπει να 
δέχονται και οι δύο πλευρές (αποκεντρωμένη ομο-
σπονδία) χωρίς όμως διάθεση να ανατρέψει την προ-
σέγγιση του ότι έξι είναι οι βασικές παράμετροι (πλαί-
σιο) και ότι η διαδικασία θα αφορά σε δύο τραπέζια 
στο πλαίσιο και στο περιθώριο διεθνούς διάσκεψης.
  Ο κίνδυνος και τα ρίσκα λοιπόν είναι σε περίπτωση 
που οποιαδήποτε από τις πλευρές επιχειρήσει να ανοί-
ξει την ατζέντα για εισαγωγή πολλών νέων στοιχείων 
και δεν υπάρξει συμφωνία.

Η ουσία των όρων αναφοράς και η 
σημασία τους για το Κυπριακό

Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος λόγω 
υπηρεσιών

Ε
πιδείνωση παρουσίασε τον Οκτώβριο το οικο-
νομικό κλίμα στην Κύπρο με τον Δείκτη Οικο-
νομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να υποχωρεί κατά 2,4 
μονάδες σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, κυρίως 

λόγω της υποχώρησης του επιχειρηματικού κλίματος 
στις υπηρεσίες.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την το Κέντρο Οικονομι-
κών Μελετών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο ΔΟΣ τον 
Οκτώβριο υποχώρησε στις 112,6 μονάδες από 115 
μονάδες τον προηγούμενο μήνα.
«Η  μείωση οφείλεται κυρίως σε επιδείνωση του επι-
χειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες, καθώς το κλίμα 
στους υπόλοιπους τομείς και ανάμεσα στους κατανα-
λωτές μεταβλήθηκε οριακά», αναφέρει το ΚΟΕ.
Το επιχειρηματικό κλίμα στις υπηρεσίες υποχώρησε 
κατά τέσσερις μονάδες.
Η υποχώρηση του κλίματος στις υπηρεσίες σχετίζε-
ται με λιγότερο θετικές αξιολογήσεις της οικονομικής 
κατάστασης και της ζήτησης των επιχειρήσεων κατά 

τους τελευταίους τρεις μήνες, καθώς και με προς τα 
κάτω αναθεώρηση των εκτιμήσεων των επιχειρήσεων 
για τον μελλοντικό κύκλο εργασιών τους, αναφέρει η 
ΚΟΕ.
Στη μεταποίηση, το κλίμα επιδεινώθηκε οριακά λόγω 
δυσμενέστερων αξιολογήσεων των τρεχουσών 
παραγγελιών και των αποθεμάτων.
Η μικρή βελτίωση του κλίματος στο λιανικό εμπόριο 
οφείλεται σε ευνοϊκότερες αξιολογήσεις των πωλή-
σεων του τελευταίου τριμήνου και σε θετικότερες εκτι-
μήσεις των μελλοντικών πωλήσεων, προσθέτει το ΚΟΕ.
Παράλληλα, η διαμόρφωση λιγότερο αρνητικού κλί-
ματος στις κατασκευές συνδέεται με λιγότερο δυσμε-
νείς αξιολογήσεις των υπό εξέλιξη έργων.
Σύμφωνα με το ΚΟΕ, η οριακή καλυτέρευση στην κατα-
ναλωτική εμπιστοσύνη ήταν αποτέλεσμα βελτιωμένων 
προσδοκιών για μακροοικονομικές πτυχές (οικονο-
μική κατάσταση και αγορά εργασίας στην Κύπρο κατά 
τους επόμενους 12 μήνες).

Είκοσι τρία θύματα εμπορίας 
προσώπων στην Κύπρο το 
2017

Η 
12χρονη Adebiyi από τη Νιγηρία περπατά ημίγυμνη στο δρόμο 
της ευρωπαϊκής πρωτεύουσας όπου την μετέφεραν πριν από 
λίγες μέρες οι διακινητές. Ο οδηγός του οχήματος που σταμα-
τά στην άκρη του δρόμου δεν ενδιαφέρεται αν η Adebiyi κρυώ-

νει ή αν πεινά ή αν θέλει να την πάει κάπου. Την ρωτά με κυνισμό «πόσα;»
Μέχρι το 2014, τα καταγεγραμμένα θύματα εμπορίας προσώπων στην 
ΕΕ ήταν 16 χιλιάδες. Ωστόσο πρόκειται για «μικρή μειονότητα» από το 
σύνολο των θυμάτων αυτού του οργανωμένου εγκλήματος, που αποφέρει 
στους διακινητές κέρδη €30 δις ετησίως, σύμφωνα με την Μύρια Βασιλει-
άδου, Ευρωπαία Συντονίστρια Κατά της Εμπορίας Προσώπων.
Τα 2/3 των θυμάτων εμπορίας προσώπων στην ΕΕ είναι Ευρωπαίοι πολί-
τες. Το 67% είναι θύματα εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση και το 
95% των θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης είναι γυναίκες και κορί-
τσια, ανέφερε η κ. Βασιλειάδου, η οποία παρακάθισε σε γεύμα εργασίας 
με δημοσιογράφους, που συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο Εσωτερικών 
και το Μεσογειακό Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου, την Τετάρτη.
Σύμφωνα με έκθεση της Europol, την οποία επικαλέστηκε και που δημοσι-
εύθηκε στις 18 Οκτωβρίου, οι διακινητές δείχνουν προτίμηση στην εμπο-
ρία παιδιών, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά πως οι «πελάτες» θα πληρώσουν 
περισσότερο για παιδάκια. Η έκθεση αναφέρει, επίσης, ότι όσο πιο νεαρά 
είναι τόσο πιο πολύ ανεβαίνει η τιμή και ότι η ζήτηση αρχίζει από τριών 
μηνών. Η μεγάλη ζήτηση είναι για κορίτσια, κυρίως, αλλά και αγόρια, 
μεταξύ 7-12 χρονών.
«Οπότε μιλάμε για κάτι πολύ περίπλοκο. Είναι δύο πράγματα την ίδια 
στιγμή. Είναι κατάφωρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από τις 
χειρότερες μορφές σοβαρού εγκλήματος. Το μόνο οργανωμένο έγκλημα 
που είναι την ίδια στιγμή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάτι που 
το καθιστά πολύ πιο περίπλοκο στην αντιμετώπιση» τόνισε η κ. Βασιλει-
άδου.
Εξήγησε δε ότι δεν νοείται να υπάρχει θύμα εμπορίας αν δεν υπάρχει 
ζήτηση και κέρδος. «Η απάντηση στο ερώτημα τι αναγκάζει τα άτομα 
να γίνουν θύματα είναι η ζήτηση και τα λεφτά. Δηλαδή δεν μπορούμε να 
πούμε ότι όλα τα άτομα που είναι φτωχά στον κόσμο θα γίνουν θύματα 
εμπορίας. Εκτός αν υπάρχουν αυτά τα δύο κομμάτια».
Η εμπορία προσώπων, είπε, είναι έγκλημα που χαρακτηρίζεται από ατι-
μωρησία. Σήμερα, στα μισά κράτη μέλη της ΕΕ η χρήση υπηρεσιών θυμά-
των εμπορίας δεν ποινικοποιείται. «Είναι ένα από τα πιο σοβαρά εγκλή-
ματα στον κόσμο, στο οποίο κάποιος μπορεί να εμπλέκεται και να μην 
ποινικοποιείται» ανέφερε η κ. Βασιλειάδου και τάχθηκε υπέρ της θέσπι-
σης νομοθεσίας για την ποινικοποίηση της χρήσης υπηρεσιών θυμάτων 
εμπορίας.
Αυτό ήταν και το μήνυμα που θέλησε να στείλει στην παρέμβασή της. «Δεν 
επιτρέπεται σήμερα στις κοινωνίες μας αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν 
τις υπηρεσίες των θυμάτων να μην ποινικοποιούνται» τόνισε. Εξέφρασε 
ανησυχία για το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε ότι 
οποιοσδήποτε είναι ευάλωτος είναι και εν δυνάμει θύμα εκμετάλλευσης 
και αυτό, υπέδειξε, θα αλλάξει μόνο αν αλλάξει η κουλτούρα της ατιμω-
ρησίας.
Πρώτη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπε η Ευρωπαία 
Συντονίστρια κατά της εμπορίας προσώπων, είναι να παταχθεί η κουλ-
τούρα της ατιμωρησίας, καθώς επίσης και η εξάρθρωση του επιχειρηματι-
κού μοντέλου από το οποίο εξαρτάται η εμπορία και η βελτίωση της πρό-
σβασης των θυμάτων στα δικαιώματά τους.
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Αγωγή κατά του Γενικού 
Εισαγγελέα καταχωρί-
σθηκε από τον δικηγόρο 

Κρις Τριανταφυλίδη για λογα-
ριασμό των Γιώργου Χατζηνι-
κόλα, Γιώργου Κίττου και Νικόλα 
Χατζηγιάννη.
Η εν λόγω αγωγή βασίζεται στις 
αποκαλύψεις που ο ίδιος ο δικη-
γόρος είχε κάνει τον περασμένο 
Σεπτέμβριο και αφορούσαν το 
μέλος της Ερευνητικής Επιτρο-
πής για την κατάρρευση του 
Συνεργατισμού Γ.Γεωργίου. Ο 
τελευταίος σύμφωνα με τον Κρις 
Τριανταφυλλίδη ήταν υποψή-
φιος δυο φορές για τη θέση του 
Γενικού Διευθυντή της Συνερ-
γατικής. Το γεγονός αυτό θέτει 
σύμφωνα με τον νομικό εν αμφι-
βόλω το πόρισμα της Επιτρο-
πής αφού εγείρεται ενδεχόμενη 
σύγκρουση συμφερόντων.
Σύμφωνα με τα όσα περιλαμ-
βάνονται στην αγωγή, ο διο-
ρισμός του Γιώργου Γεωργίου 
είναι «παράνομος και αντίθε-
τος» προς την σχετική νομοθε-
σία που διέπει την διορισθείσα 
επιτροπή. Ο διορισμός αυτός 
τελεί υπό συνθήκες σύγκρουσης 
συμφερόντων και δεν διαθέτει 
την αντικειμενική ανεξαρτησία. 
Όπως αναφέρει η αγωγή, ο Γ.Γε-
ωργίου «όφειλε να είχε απο-
καλύψει και να γνωστοποιήσει 
αλλά και να αναφέρει δημοσίως 
τα δεδομένα που προκαλούν 
ενδεχόμενη σύγκρουση συμφε-
ρόντων, ότι δηλαδή υπήρξε υπο-
ψήφιος για την θέση του Γενι-
κού Δ/ντη της Συνεργατικής. Θα 
έπρεπε μάλιστα να γνωστοποι-
ηθεί αυτό σύμφωνα με τα όσα 
περιλαμβάνονται στην αγωγή, 
πριν από την πρώτη δημόσια 
συνεδρίαση της Επιτροπής.
Σημειώνεται επίσης ότι η «η 
προσωπική σχέση του Γεωργίου 
με τις διαδικασίες επιλογής των 
δυο Γενικών Δ/ντων και Διευθύ-
νοντων Συμβούλων της ΣΤΚ τον 
εμποδίζει από το να κρίνει και να 
εκφέρει αλλά και να σχηματίσει 
άποψη και να καταλήξει ακολού-
θως σε πόρισμα αναφορικά με 
την ορθοκρισία της Επιτροπείας 
της ΣΚΤ.

Αγωγή κατά Γεν.
Εισαγγελέα για 
μέλος Ερευνητικής 
ΣΚΤ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, 
με τα σχετικά Ψηφίσματά της, 
αλλά και με τα διαβήματά της 
προς άλλα Κοινοβούλια και 
διεθνείς ή περιφερειακούς 
οργανισμούς, δεν έπαψε 
ποτέ να τονίζει την 
επιτακτική ανάγκη να 
δοθεί προτεραιότητα στη 
διακρίβωση της τύχης 
όλων των αγνοουμένων 
της κυπριακής τραγωδίας, 
ανέφερε ο Πρόεδρος 
της Βουλής Δημήτρης 
Συλλούρης σε χαιρετισμό 
του στην εκδήλωση 
μνήμης, τιμής και αγώνα 
για τους αγνοουμένους 
που καθιερώθηκε για τις 29 
Οκτωβρίου.

Δ
ιαβεβαίωσε παράλληλα 
ότι οι προσπάθειες όλων 
θα τερματιστούν, μόνο 
όταν διακριβωθεί η τύχη 

και του τελευταίου αγνοουμένου.
Όπως ανέφερε, η 29η Οκτω-
βρίου καθιερώθηκε από τη Βουλή 
των Αντιπροσώπων το 2010 ως 
Ημέρα Αγνοουμένων. Η επιλογή 
της συγκεκριμένης ημέρας έγινε 
με βάση το γεγονός ότι το δράμα 
των οικογενειών των αγνοουμέ-
νων άρχισε στις 29 Οκτωβρίου 
1974, αφού την προηγούμενη 
ημέρα αφέθηκαν ελεύθεροι από 
τους Τούρκους οι τελευταίοι αιχ-
μάλωτοι.
«Έκτοτε, τόσο οι εκάστοτε Κυβερ-
νήσεις όσο και το Κοινοβούλιο 
καταβάλλουν αδιάλειπτες προ-
σπάθειες για τη διακρίβωση της 
τύχης και του τελευταίου αγνοου-
μένου της κυπριακής τραγωδίας 
του 1974 και απευθύνουν συνε-
χείς εκκλήσεις προς τη διεθνή κοι-
νότητα για εντατικοποίηση των 
σχετικών ενεργειών. Η τουρκική 
αδιαλλαξία όμως αποτελούσε και 

εξακολουθεί να αποτελεί τροχο-
πέδη στην επίτευξη του στόχου 
αυτού, με αποτέλεσμα να διαιω-
νίζεται μέχρι και σήμερα, 44 χρό-
νια μετά, το δράμα πολλών από 
τις οικογένειες των αγνοουμένων 
μας», ανέφερε.
Ο κ. Συλλούρης εξέφρασε τη λύπη 
του για το γεγονός ότι η τύχη των 
περισσότερων αγνοουμένων δεν 
έχει ακόμη διακριβωθεί.
«Με λύπη διαπιστώνουμε ότι η 
τουρκική πλευρά εξακολουθεί 
να παρεμποδίζει την έρευνα σε 
σημεία όπου υπάρχουν πληροφο-
ρίες για ομαδικούς τάφους, προ-
βάλλοντας το επιχείρημα ότι αυτά 
αποτελούν στρατιωτικές ζώνες», 
είπε.
Πρόσθεσε ότ ι η 
δική μας πλευρά 
αξιώνει την τήρηση 
από την Τουρκία 
των όσων διαλαμ-
βάνονται στη σχε-
τική με το θέμα των 
αγνοουμένων από-
φαση του Ευρωπα-
ϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, στο πλαίσιο της 
4ης Διακρατικής Προσφυγής της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κατά της 
Τουρκίας, να επιτρέψει δηλαδή τη 
διεξαγωγή πραγματικής έρευνας 
σε κάθε γεωγραφικό σημείο όπου 
υπάρχει πληροφορία για τάφους 
αγνοουμένων και περαιτέρω να 
θέσει στη διάθεση της Διερευ-
νητικής Επιτροπής όλες τις σχετι-
κές πληροφορίες που κατέχει για 
πιθανούς χώρους ταφής.
Ο κ. Συλλούρης ανέφερε ότι στη 
σημερινή εκδήλωση μνήμης, 
τιμής και αγώνα για τους αγνοου-
μένους, καλλιτέχνες καταθέτουν 
τις δημιουργίες τους, αποτυπώ-
νοντας την πιο τραγική πτυχή της 
σύγχρονης κυπριακής ιστορίας.
Στη βόρεια αίθουσα της Πύλης 
Αμμοχώστου φιλοξενείται η εικα-

στική έκθεση «Αγνοούμενοι – Στη 
σκιά της απουσίας τους».
Στη μεσαία αίθουσα της Πύλης 
Αμμοχώστου ο Κύπριος εκπαι-
δευτικός και χαράκτης Στέλιος 
Στυλιανού απευθύνει με τα έργα 
του κραυγή διαμαρτυρίας για τον 
χαμό του πατέρα του και κάθε 
αγνοουμένου.
Στη νότια αίθουσα της Πύλης 
Αμμοχώστου παρουσιάζονται 
βραβευθέν τα έργα μαθητών 
δημοτικής εκπαίδευσης σε δια-
γωνισμό με θέμα τους αγνοουμέ-
νους, που προκήρυξε το «Παγκύ-
πριο Ταμείο Μαραθωνίου Αγάπης 
Αγνοουμένων» κατά τη σχολική 
χρονιά 2015-2016. Εκεί εκτίθε-
ται και το «Νανούρισμα» – έργο 

αφιερωμένο στον 
μικρότερο αγνο-
ούμενο του μαύ-
ρου καλοκαιριού 
του ’74, τον Ανδρέα 
Κυριάκου, βρέφος 
έξι μηνών τότε.
Τέλος, σ την ίδια 
αίθουσα επανεκτί-

θεται μέρος των εκθέσεων φωτο-
γραφίας που πραγματοποίησε η 
Βουλή των Αντιπροσώπων την 
τελευταία δεκαετία.

Φωτίου : “Η Τουρκία να ε-
πιτρέψει πρόσβαση στα 
αρχεία του τουρκικού 
στρατού για τους αγνοου-
μένους “
Ο Επίτροπος Προεδρίας, Φώτης 
Φωτίου είπε ότι «η Τουρκία θα 
πρέπει επιτέλους να επιτρέψει 
χωρίς τους οποιουσδήποτε περι-
ορισμούς τις εκταφές στα κατε-
χόμενα εδάφη και, μαζί, την  πρό-
σβαση στα αρχεία του τουρκι-
κού στρατού, όπου με βεβαιό-
τητα υπάρχουν στοιχεία για πολ-
λές ακόμα περιπτώσεις αγνοου-
μένων».
Σε χαιρετισμό του το βράδυ της 

Τετάρτης σε εκδήλωση της Βου-
λής για το θέμα των αγνοουμένων 
τον οποίο ανέγνωσε εκ μέρους 
του ο Προϊστάμενος της Υπηρε-
σίας Αγνοουμένων και Ανθρω-
πιστικών Θεμάτων Χρύσανθος 
Χρυσάνθη, ο Επίτροπος Προε-
δρίας, είπε, επίσης, ότι η Άγκυρα 
θα πρέπει να δώσει τις απαιτού-
μενες άλλες πληροφορίες για τη 
βίαιη μετακίνηση λειψάνων από 
τους αρχικούς χώρους ταφής σε 
άλλους που συνεχίζουν να παρα-
μένουν ακόμα άγνωστοι».
Όπως αναφέρει ανακοίνωση,  ο 
κ. Φωτίου είπε  πως «το μεγάλο 
ζητούμενο βέβαια είναι να αναλά-
βει επιτέλους η κατοχική δύναμη, 
η Τουρκία, όλες τις ευθύνες της 
που είναι, ασφαλώς, τεράστιες».
Σημείωσε ότι «οι πολλαπλές 
παραβιάσεις στις οποίες ενέχε-
ται δεν περιορίζονται μόνο στα 
δικαιώματα των αγνοουμένων 
προσώπων, αλλά επεκτείνεται και 
στα δικαιώματα των οικογενειών 
τους, ειδικά εκείνα που αφορούν 
τη διαιώνιση του φόβου, της αγω-
νίας, της δυστυχίας και της απώ-
λειας των αγαπημένων τους».
Ακόμα και αν πέρασαν 44 χρόνια 
846 ι Ελληνοκύπριοι και Ελλαδί-
τες  αδελφοί μας εξακολουθούν 
να αγνοούνται, επεσήμανε ο Επί-
τροπος.
Για την εκδήλωση της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, ο κ. Φωτίου, 
είπε ότι είναι μια εκδήλωση, «με 
πολλαπλά μηνύματα, με κυριό-
τερα αυτά της ενδυνάμωσης της 
αποφασιστικότητας μας να εργα-
στούμε μέχρι και τη διακρίβωση 
της τελευταίας περίπτωσης των 
αγνοουμένων μας»..
Καταλήγοντας ο Επίτροπος Προε-
δρίας διαβεβαίωσε ότι «θα συνε-
χίσουμε με αποφασιστικότητα τις 
προσπάθειες μας μέχρι την τελική 
επίλυση του μεγάλου ανθρωπιστι-
κού προβλήματος της Κύπρου.

Συλλούρης: Επιτακτική ανάγκη διακρίβωσης της τύχης 
όλων των αγνοουμένων 
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Ο 
Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποί-
ησε για «σοβαρότατες συνέπει-
ες» από τις διαιρέσεις ανάμεσα 
στις ορθόδοξες εκκλησίες.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Ρώσος 
πρόεδρος μιλά δημόσια για το «σχίσμα» 
που προκλήθηκε μεταξύ της Ρωσικής 
Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Οικουμενι-
κού Πατριαρχείου, εξαιτίας της απόφασης 
του Φαναριού για παραχώρηση αυτοκεφα-
λίας στην Ουκρανική Εκκλησία.
«Θα ήθελα να υπογραμμίσω ένα πράγμα: 
η πολιτικοποίηση ενός τόσο ευαίσθη-

του τομέα καταλήγει πάντα να έχει τις πιο 
σοβαρές συνέπειες, πρώτα απ’ όλα γι’ 
αυτούς που την κάνουν», δήλωσε ο Πούτιν, 
σε φόρουμ στη Μόσχα με τη συμμετοχή 
αντιπροσώπων της ρωσικής διασποράς.
Ο Πούτιν κατήγγειλε «απόπειρες να διαρ-
ραγούν οι σχέσεις» ανάμεσα στη ρωσική 
Εκκλησία και τους πιστούς της στο εξω-
τερικό. «Το κοινό καθήκον μας, πρώτα 
απ’ όλα ενώπιον των ανθρώπων, είναι να 
διαφυλαχθεί η πνευματική και ιστορική 
ενότητα των ορθοδόξων», υπογράμμισε 
ακόμη.

διεθνή νέα

«
Χείμαρρος» η Σεγκολέν Ρουαγιάλ, πρώ-
ην σύντροφος του Φρανσουά Ολάντ μη-
τέρα των παιδιώ του, στο νέο της βιβλίο 
που κυκλοφόρησε σήμερα.

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου υπό τον τίτ-
λο:«Όσα μπορώ επιτέλους να σας πω», η πρώην 
υπουργός κι ένα από τα πρωτοκλασάτα στελέχη 
των Γάλλων Σοσιαλιστών, ξεσπαθώνει κατά του 
πρώην εραστή της και πρώην προέδρου της Γαλ-
λίας, Φρανσουά Ολάντ, αλλά και του νυν Γάλλου 
προέδρου. Επίσης, καταγγέλλει τον σεξισμό στην 
πολιτική μιλώντας ανοιχτά για την εμπειρία της.
Σήμερα η Ρουαγιάλ είναι πρέσβειρα της Γαλλίας 
για την διεθνή διαπραγμάτευση για τον βόρειο 
πόλο.

Ο σεξισμός στην πολιτική
«Ο σεξισμός είναι ρατσισμός, τρέφεται από την 
ίδια σκοταδιστική θεωρία», γράφει η Ρουαγιάλ 
εξηγώντας την πρώτη εμπειρία που έζησε ως 
βουλευτής.
Το 1998 όταν ανέβηκε για πρώτη φορά στο βήμα 
της βουλής ως νέα βουλευτής άκουσε έναν συνά-
δελφό της να της φωνάζει:«Γδύσου».
Δύο χρόνια αργότερα,το 2000, όταν την όρισαν 
μέλος σε επιτροπή της βουλής για τις ζωοτρο-
φές, ο πρόεδρος της επιτροπής είπε γι΄αυτήν: 
«Μία τρελή αγελάδα συμμετέχει μαζί μας στην 
έρευνα».
Στο ίδιο βιβλίο, η Σεγκολέν Ρουαγιάλ καταγγέλ-
λει και τους διάσημους αρθρογράφους Αλέν 
Ντουαμέλ και Λορέν Ζοφρέν ότι έκαναν σχόλια 
πως είναι ανίκανη, επειδή είναι γυναίκα. Αλλά 
και ο πρώην σοσιαλιστής πρωθυπουργός Λορέν 
Φαμπιούς όταν η Σεγκολέν Ρουαγιάλ ανακοίνωσε 
ότι θα είναι υποψήφια για την γαλλική προεδρία, 
το 2007, της είπε:«Και ποιος θα κρατάει τα τέσ-
σερα παιδιά;».

«Προδόθηκα βίαια από μία γυναίκα 
δέκα χρόνια νεότερη»
Ο Ολάντ ήταν ένα «μείγμα αφέλειας και αυταπά-
της», έφτασε «στον βαθμό μηδέν της πολιτικής
Μιλώντας για την απιστία του πρώην συντρό-
φου της, Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος διατηρούσε 
ερωτικό δεσμό με την δημοσιογράφο Βαλερί Τρι-
ερβελέρ, το 2007, ενώ ζούσε ακόμη μαζί της η 
Ρουαγιάλ γράφει: «Προδόθηκα βίαια από μια 
γυναίκα δέκα χρόνια νεότερη».
Η ίδια μιλάει για «την βία αυτής της απιστίας», για 
«την αγριότητα της διπλής σχέσης η οποία καταρ-

ρακώνει».
«Έκανα πολύ καιρό για να θεραπεύσω τις πλη-
γές μου και να χειραφετηθώ από αυτή την υπό-
θεση, καθώς και να στραφώ σε ένα άλλο μέλλον. 
Γι’αυτό και αρνήθηκα την πρόταση που μου έγινε 
να ξαναζήσουμε μαζί», εξηγεί η Σεγκολέν.
Τον επικρίνει όμως και για την πολιτική του. Γρά-
φει για «την απίστευτη ταλαιπωρία με μηδενικό 
αποτέλεσμα» που είχε ο νόμος για τα εργασιακά, 
επί προεδρίας Ολάντ. Προσθέτει ότι ο πρώην 
σύντροφός της ήταν «ένα μείγμα αφέλειας και 
αυταπάτης», ότι έφτασε «στον βαθμό μηδέν της 
πολιτικής» με τα νομοσχέδια για αύξηση των 
φόρων.
Η πρώην υπουργός της Γαλλίας αφιερώνει πολύ 
μελάνι και για τον Εμανουέλ Μακρόν.
«Αρχικά τον συμπάθησα για το γεγονός ότι «είχε 
τολμήσει να παντρευτεί μια γυναίκα είκοσι χρό-
νια μεγαλύτερή του». Αναφέρει, επίσης, ότι σε 
πολλά θέματα συμφωνεί μαζί του, όπως τα πυρη-
νικά.
Για την ομάδα του Ολάντ, αποτελούμενη από 
ιστορικά στελέχη, ο Μακρόν ήταν «ανυπά-
κουος» και «ανεξέλεγκτος».
Αναφέρεται, μάλιστα, σε μια σκηνή, τον Ιανουά-
ριο του 2016, στη γαλλική βουλή:
«Τότε ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν υπουργός Οικο-
νομικών και ανακοίνωσε ότι η γαλλική οικονομία 
βρισκόταν σε κάμψη. Οργισμένος ο τότε πρωθυ-
πουργός Μανουέλ Βαλς τον βρίσκει και του λέει: 
«Και η ψ@λ@ σου, βρίσκεται κι αυτή σε κάμψη;». 
Ο Μακρόν έσφιξε τα δόντια και είπε: «Αν θέλει 
πόλεμο, θα τον έχει».
Ωστόσο του προσάπτει ότι είναι εγωκεντρικός, 
έχει έλλειμμα διαλόγου, και πάσχει από αυταρ-
χισμό.
«Με ρωτούν συχνά αν γνώριζα καλά τον Εμα-
νουέλ Μακρόν. Δεν τον γνώριζα πραγματικά. 
Είχαμε διασταυρωθεί σε κάποιες συσκέψεις 
στο προεδρικό μέγαρο για τα θέματα της βιο-
μηχανίας της ενέργειας, ειδικά. Ωστόσο, έβρι-
σκα πολύ συμπαθητικό και σεβαστό το γεγο-
νός ότι είχε τολμήσει να παντρευτεί μια γυναίκα 
είκοσι χρόνια μεγαλύτερή του. Πίστευα ότι χρει-
άστηκαν πολύ επιμονή, κουράγιο και αγάπη για 
να αντιμετωπίζουν την κριτική, τον σαρκασμό, 
την βλακεία και την κακοήθεια.Τους καταλάβαινα 
και τους δύο επιπλέον, γιατί, όπως όλοι γνωρί-
ζουν σήμερα, με είχαν βάναυσα προδώσει κατά 
την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 
2007».

Η Σεγκολέν Ρουαγιάλ «θάβει» τον 
Ολάντ: Αφελής, με αυταπάτες και 
διπλή ζωή
Παίρνει την εκδίκησή της για την απιστία του Ολάντ  η Σεγκολέν Ρουαγιάλ και μιλά για τον 
σεξισμό που βίωσε στην πολιτική, ενώ «βγάζει το καπέλο» στον Μακρόν, που παντρεύτηκε 
μία γυναίκα 20 χρόνια μεγαλύτερή του 

Πούτιν για το «σχίσμα» της 
ορθοδοξίας: Θα είναι σοβαρότατες οι 
συνέπειες 
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Ένοπλος άνοιξε πυρ στα τυφλά σε 
συναγωγή στην πόλη Πίτσμπουργκ 
της Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, 
σκορπίζοντας τον τρόμο στην 
περιοχή, με αποτέλεσμα τον θάνατο 
11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 
άλλων 10. Έπειτα από μεγάλη 
αστυνομική επιχείρηση, ο δράστης 
παραδόθηκε και συνελήφθη.

Ο 
δράστης είπε στους αστυνο-
μικούς όταν παραδόθηκε ότι 
«όλοι αυτοί οι Εβραίοι πρέπει 
να πεθάνουν». Πάνω του είχε 

3 όπλα, ένα τυφέκιο AR-15, ένα πιστόλι 
Glock.
«Ο ύποπτος που φέρε-
ται να άνοιξε πυρ βρίσκε-
ται υπό κράτηση. Έχουμε 
πολλά θύματα στο εσω-
τερικό της συναγωγής, 
μεταξύ αυτών τρεις αστυ-
νομικοί που δέχθηκαν 
πυρά» είπε στα ΜΜΕ ο 
εκπρόσωπος της αστυνο-
μίας.
Ο δράστης είναι 46 ετών, ονομάζεται 
Ρόμπερτ Μπόουερς και στις αναρτήσεις 
του στα social media δεν έκρυβε τις νεο-
ναζιστικές απόψεις του, κατηγορώντας 
τον Ντόναλντ Τραμπ πως έχει υποταχθεί 
στους Εβραίους.
Σε μια ανάρτησή του σε μέσο κοινωνι-
κής δικτύωσης, ο Μπάουερς αναφέρει 
ότι σε μια εβραϊκή οργάνωση υπέρ των 
προσφύγων, η Hebrew Immigrant Aid 
Society, «της αρέσει να φέρνει εισβολείς 
για να σκοτώσουν το λαό μας. Δεν μπορώ 
να κάθομαι άπραγος και να βλέπω τον 
λαό μου να σφαγιάζεται. Στα τσακίδια η 
οπτική σας, θα μπουκάρω».
Η συναγωγή «Tree of Life» ήταν γεμάτη με 
ανθρώπους για την λειτουργία του Σαβ-
βάτου, όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί. 
Η αστυνομία έλαβε αρκετές κλήσεις από 
άτομα που είναι εγκλωβισμένα μέσα στο 
κτίριο.

Ο Τραμπ καταδικάζει το «μίσος»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ 
καταδίκασε σήμερα το «μίσος» στις ΗΠΑ 
αφού ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σε μια 
συναγωγή στο Πίτσμπουργκ, στην Πεν-
σιλβάνια, σπέρνοντας τον θάνατο προτού 
παραδοθεί.

Ο Τραμπ επισήμανε ότ ι «ε ίναι ένα 
φοβερό, φοβερό πράγμα το τι συμβαίνει 
με το μίσος στη χώρας μας, «κάτι πρέπει 
να γίνει».
Ο απολογισμός θα είναι «πιο μοιραίος» 
σε σύγκριση με τις πρώτες εκτιμήσεις, 
δήλωσε ο επικεφαλής του αμερικανικού 
κράτους σε δημοσιογράφους, προτού 
αναχωρήσει για μια συνάντηση με αγρό-
τες.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε επίσης να 
καταστεί αυστηρότερη η νομοθεσία για 
την θανατική ποινή.
«Νομίζω ότι ένα πράγμα που πρέπει 
να κάνουμε είναι να σκληρύνουμε τους 
νόμους σε σχέση με τα όπλα και την θανα-
τική ποινή». «Όταν άνθρωποι κάνουν 

αυτού του είδους τα πράγ-
ματα, θα πρέπει να τους 
επιβάλλεται η θανατική 
ποινή».
Ε ν τ ο ύ τ ο ι ς ,  ο  Ν τ ό -
ναλντ Τραμπ εκτιμά ότι 
οι  πυροβολισμοί  σ το 
Πίτσμπουργκ δεν έχουν 
να κάνουν, παρά σε ελά-
χιστο βαθμό, με τη νόμους 

για την οπλοκατοχή. Σημείωσε δε ότι εάν 
υπήρχε προστασία εντός του ναού τα απο-
τελέσματα θα ήταν διαφορετικά.
Υπογράμμισε επιπλέον ότι αποτελεί επι-
λογή για όλες τις εκκλησίες και τις συνα-
γωγές να έχουν ένοπλους φρουρούς.
Ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι αυτού 
του είδους τα περιστατικά που σημειώνο-
νται εδώ και πολλά χρόνια είναι ντροπή.

«Συντετριμμένος» ο πρωθυ-
πουργός του Ισράηλ Νετανιά-
χου
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν 
Νετανιάχου δήλωσε ότι είναι «συντετριμ-
μένος και σοκαρισμένος» από την ένοπλη 
επίθεση σε συναγωγή στο Πίτσμπουργκ, 
όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 8 άνθρω-
ποι.
«Ο λαός του Ισραήλ θρηνεί με τις οικο-
γένειες των νεκρών. Στεκόμαστε σ το 
πλευρό της εβραϊκής κοινότητας του 
Πίτσμπουργκ, στεκόμαστε στο πλευρό 
του αμερικανικού λαού ενώπιον αυτής 
της φρικτής αντισημιτικής κτηνωδίας και 
όλοι μας προσευχόμαστε για την ταχεία 
ανάρρωση των τραυματιών» επισήμανε 
ο πρωθυπουργός του Ισραήλ σε μια ανα-
κοίνωση.

διεθνή νέα

Μακελειό σε συναγωγή στην 
Πενσιλβάνια 

Ε
κατομμύρια θέσεις εργασίας, με 
επικεφαλής του σχεδιασμού την 
κόρη του Ιβάνκα, παρουσίασε ο 
Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ 

Τραμπ, ξεδιπλώνοντας ένα από τα κύ-
ρια «χαρτιά» του ενόψει της διεξαγω-
γής των ενδιάμεσων εκλογών σε μία ε-
βδομάδα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος και η σύμ-
βουλός του Ιβάνκα Τραμπ, παρουσία-
σαν στον Λευκό Οίκο τις αποδόσεις του 
πλάνου Pledge to America’s Workers, 
το οποίο απέδωσε σε διάστημα μόλις 
τριών μηνών, όπως υποστήριξαν, τη 
δημιουργία σχεδόν 6,4 εκατ. ευκαιριών 
για εργασία, αλλάζοντας συνολικά το 
τοπίο στην αμερικανική κοινωνία, με τη 
φιλοδοξία να κατακρημνίσει τα ποσο-
στά ανεργίας, τα οποία ήδη βρίσκονται 
σε ιστορικό χαμηλό.
Μία εβδομάδα πριν τ ις ενδιάμεσες 
εκλογές στην άλλη άκρη του Ατλαντι-
κού, ο Τραμπ επιχειρεί να «χτυπήσει» 

σε δύο μέτωπα, το ένα στον τομέα της 
εργασίας και της ανεργίας και το άλλο 
σ το θέμα της ασφάλειας, τηρώντας 
σκληρή στάση απέναντι στο επερχόμενο 
«καραβάνι μεταναστών» από τις χώρες 
της Κεντρικής Αμερικής, μέσω Μεξικού.
Ο Ιβάνκα Τραμπ εκθείασε την αποφα-
σιστικότητα του πατέρα της και προέ-
δρου των ΗΠΑ να υλοποιήσει το φιλό-
δοξο σχέδιο για την πάταξη της ανερ-
γίας, δημιουργώντας εκατομμύρια νέες 
θέσεις εργασίας.
Το σκεπτικό του Ντόναλντ Τραμπ και 
της «πρώτης κόρης», όπως εύστοχα την 
αποκαλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
στηρίχθηκε σε μία απλή λογική. Στην 
ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, με 
την παροχή κινήτρων στις μεγάλες βιο-
μηχανίες προκειμένου να διατηρήσουν 
τις εργασέις τους εντός αμερικανικού 
εδάφους, αποφεύγοντας τις μεταφορές 
σε «τρίτες» χώρες, με αντίστοιχες χαμέ-
νες θέσεις εργασίας εντός των ΗΠΑ.

ΗΠΑ: Το σχέδιο της Ιβάνκα Τραμπ 
έδωσε πάνω από έξι εκατ. θέσεις 
εργασίας σε ένα τρίμηνο 

Η Τσεχία αποσύρεται από 
το Σύμφωνο του ΟΗΕ για τη 
Μετανάστευση 

Ο 
πρωθυπουργός της Τσεχί-
ας Αντρέι Μπάμπις δήλω-
σε σήμερα ότ ι θα ήθελε 
να αποσύρει τη χώρα από 

το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την Α-
σφαλή, Ομαλή και Τακτική Μετανά-
στευση του ΟΗΕ και ότι σκοπεύει να 
συζητήσει αυτό το θέμα με τον κυ-
βερνητικό εταίρο του, σύμφωνα με 
τον ιστότοπο idness.cz.
Την Τε τάρτη, η Αυσ τρία ε ίχε επί-
σης ανακοινώσει ότ ι θα ακολου-
θήσει το παράδειγμα των ΗΠΑ και 
της Ουγγαρίας που δεν σ τηρίζουν 
το Σύμφωνο αυτό, με το σκεπτ ικό 
ότι συγχέει τη νόμιμη με την παρά-
νομη μετανάστευση. Ένας υπουργός 
της συν τηρητικής κυβέρνησης της 
Πολωνίας έχει επίσης προτείνει να 
αποσυρθεί η χώρα του από το Σύμ-
φωνο.

Το Παγκόσμιο Σύμφωνο γ ια την 
Ασφαλή, Ομαλή και Τακτική Μετα-
νάστευση εγκρίθηκε τον Ιούλιο από 
όλες τις χώρες-μέλη του ΟΗΕ εκτός 
των ΗΠΑ. Είναι προγραμματισμένο 
να υπογραφεί τον επόμενο μήνα στο 
Μαρόκο.
Ο Μπάμπις ε ίπε σ το κοινοβούλιο 
ότι δεν του αρέσει το Σύμφωνο και 
ότι κανείς άλλος πέραν της ίδιας της 
Τσεχ ίας δεν μπορεί να αποφασ ί-
ζει για τη μετανάστευση στη χώρα. 
Όταν ρωτήθηκε αν η κυβέρνησή του 
θα το υπογράψει, απάντησε ότι «δεν 
του αρέσει».
«Υπάρχουν θέματα που μπορούν να 
ερμηνευτούν με πολλούς τρόπους. 
Θα προτείνω σ τους ε ταίρους μου 
στην κυβέρνηση να ενεργήσουμε με 
τον ίδιο τρόπο όπως η Αυστρία και 
η Ουγγαρία», πρόσθεσε.
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Μπαράζ δηλώσεων από τον Ντόναλντ 
Τραμπ, οι πολιτικές του οποίου 
καθορίζουν τα αποτελέσματα και στην 
επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση

Π
έντε ημέρες πριν τις ενδιάμεσες ε-
κλογές στις ΗΠΑ, η αβεβαιότητα για 
το αποτέλεσμά τους παραμένει με-
γάλη: οι τελευταίες δημοσκοπήσεις 

δείχνουν ότι κάποιες αναμετρήσεις θα κρι-
θούν στο νήμα, μολονότι οι Δημοκρατικοί δια-
τηρούν ένα προβάδισμα σε ό,τι αφορά τη Βου-
λή των Αντιπροσώπων και οι Ρεπουμπλικανοί 
τη Γερουσία.
Καθώς απομένουν μόλις δέκα προεκλογικές 
συγκεντρώσεις μέχρι το βράδυ της Δευτέ-
ρας –η μία από αυτές απόψε στο Μισούρι– 
ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμμετέχει σε 
αυτόν τον προεκλογικό αγώνα πιο ενεργά από 
οποιονδήποτε άλλον προκάτοχό του. Γνωρί-
ζει άλλωστε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών 
της 6ης Νοεμβρίου θα είναι καθοριστικό για 
τα επόμενα δύο χρόνια της θητείας του: αν οι 
Δημοκρατικοί θέσουν υπό τον έλεγχό τους τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων απειλείται με αλλε-
πάλληλες κοινοβουλευτικές έρευνες εναντίον 
του, ακόμη και με το φάσμα μιας διαδικασίας 
καθαίρεσης, στην περίπτωση που κερδίσουν 
την πλειοψηφία και στη Γερουσία.
«Δεν είμαι στο ψηφοδέλτιο, όμως στην πραγ-
ματικότητα είμαι, επειδή πρό-
κειται για ένα δημοψήφισμα 
για εμένα», δήλωσε ο ίδιος.
Ο Τραμπ πολλαπλασίασε επί-
σης το τελευταίο διάστημα 
τις δηλώσεις που ενδέχε-
ται να κινητοποιήσουν τους 
ψηφοφόρους, όπως εκείνη 
που αφορά την αποστολή 
χιλιάδων στρατιωτών στα 
σύνορα με το Μεξικό για να αποκρούσουν την 
«εισβολή», όπως την αποκαλεί, των μετανα-
στών από την Κεντρική Αμερική. Δεν έκρυψε 
την ανησυχία του, για τις επιπτώσεις που θα 
μπορούσε να έχει η αποστολή παγιδευμένων 
δεμάτων σε υψηλόβαθμα στελέχη και υπο-
στηρικτές του Δημοκρατικούο κόμματος, την 
περασμένη εβδομάδα. Και, μολονότι καταδί-
κασε με τον εντονότερο τρόπο τη χειρότερη 
αντισημιτική επίθεση σε αμερικανικό έδαφος, 
το περασμένο Σάββατο στο Πίτσμπουργκ, το 
ίδιο βράδυ έσπευσε σε άλλη μια προεκλογική 
συγκέντρωση.
Η επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή 

των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, που συνή-
θως είναι συγκρατημένη, αυτή τη φορά δεν 
δίστασε να δείξει την αισιοδοξία της: «Θα κερ-
δίσουμε», διαβεβαίωσε μιλώντας στο CBS. 
«Οι Δημοκρατικοί θα κερδίσουν τη Βουλή. Και 
αν έχουμε μια μεγαλύτερη νίκη, στη Γερου-
σία, στις θέσεις των κυβερνητών, θα είναι μια 
σπουδαία νύχτα για την Αμερική», πρόσθεσε.
Οι δημοσκοπήσεις πάντως δεν αφήνουν περι-
θώριο για τέτοια αισιοδοξία. Οι Ρεπουμπλι-
κανοί έχουν οριακή πλειοψηφία στη Γερου-
σία (51-49) και οι Δημοκρατικοί θα πρέπει 
να λύσουν μια εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση: 
μόνο το ένα τρίτο των εδρών ανανεώνεται σε 
αυτές τις εκλογές. Την Τρίτη, οι Αμερικανοί 
ψηφοφόροι καλούνται να εκλέξουν 35 γερου-
σιαστές. Οι 26 από αυτές τις έδρες ανήκουν 
αυτή τη στιγμή στους Δημοκρατικούς και οι 
περισσότερες είναι σε Πολιτείες που στις εκλο-
γές του 2016 ψήφισαν μαζικά υπέρ του Τραμπ.
Στη Βουλή, που θα ανανεωθεί στο σύνολό της, 
οι δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στους 
Δημοκρατικούς αλλά για 30 έδρες το αποτέλε-
σμα παραμένει εξαιρετικά αμφίρροπο. Ο ιστό-
τοπος FiveThirtyEight, που ειδικεύεται στις 
εκλογικές προβλέψεις, τους δίνει έξι στις επτά 
πιθανότητες να κερδίσουν την πλειοψηφία. Η 
δυναμική αυτή είναι ακριβώς αντίστροφη για 
τη Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικανοί έχουν 
έξι στις επτά πιθανότητες να διατηρήσουν τον 
έλεγχο του σώματος.

Από τις 36 αναμετρήσεις 
για την ανάδειξη κυβερνη-
τών, πολλές αναμένεται ότι 
θα είναι επίσης αμφίρροπες. 
Ακόμη και αν δεν εκλεγούν 
πάντως, κάποιοι υποψήφιοι 
έχουν ήδη γράψει ιστορία: ο 
Άντριου Γκίλαμ είναι ο πρώ-
τος Αφροαμερικανός που 
διεκδικεί τη θέση του κυβερ-

νήτη στη Φλόριντα ενώ η Στέισι Έιμπραμς είναι 
η πρώτη μαύρη υποψήφια κυβερνήτρια σε 
όλες τις ΗΠΑ
Για τη Γερουσία, μια δημοσκόπηση του Fox 
News για πέντε αμφίρροπες Πολιτείες δεί-
χνει επίσης ότι το αποτέλεσμα είναι αδύνατον 
να προβλεφθεί. Οι τρεις από τις πέντε εκλογι-
κές αναμετρήσεις (στην Αριζόνα, το Μισούρι 
και την Ιντιάνα) μπορεί «να πάνε στη μία ή την 
άλλη πλευρά», σύμφωνα πάντα με το δίκτυο. 
Και, μολονότι στο Τενεσί και τη Βόρεια Ντα-
κότα οι Ρεπουμπλικανοί προηγούνται, «ο 
ενθουσιασμός των Δημοκρατικών μπορεί να 
καλύψει αυτό το έδαφος».

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Ντέρμπι 
σε πολλές περιοχές δείχνουν οι 
δημοσκοπήσεις

Ο
ι πρόεδρος της Τουρκίας και των 
ΗΠΑ, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και 
Ντόναλντ Τραμπ, συζήτησαν σή-
μερα τηλεφωνικά την κατάσταση 

στη Μανμπίτζ και το Ιντλίμπ της βόρειας Συ-
ρίας, όπως έγινε γνωστό από την τουρκική 
προεδρία.
Η εκ νέου συζήτηση σε διάστημα λίγων ημε-
ρών δείχνει ότι οι σχέσεις Ουάσινγκτον και 
Άγκυρας τείνουν προς εξομάλυνση, μετά 
την τεράστια ένταση στις σχέσεις τους που 
προκάλεσε ο κατ’ οίκον περιορισμός του 
Αμερικανού πάστορα Άντριου Μπράνσον 
κι ενώ ακόμη δεν έχουν επισήμως αρθεί οι 
κυρώσεις που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ στην 
Τουρκία. 
Οι τουρκικές και οι αμερικανικές δυνάμεις 
ξεκίνησαν νωρίτερα σήμερα κοινές περιπο-

λίες στην περιοχή της Μανμπίτζ, μια πόλη 
που ελέγχεται από την πολιτοφυλακή των 
Κούρδων της Συρίας (YPG). Η οργάνωση 
αυτή θεωρείται «τρομοκρατική» από την 
Άγκυρα, αλλά υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, 
στον αγώνα κατά των τζιχαντιστών του Ισλα-
μικού Κράτους.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, εκτός 
από τις εξελίξεις στη Συρία οι δύο ηγέτες 
συζήτησαν διάφορα διμερή θέματα και 
τόνισαν τη δέσμευσή τους να κάνουν εποι-
κοδομητικά βήματα για να ενισχύσουν τις 
διμερείς σχέσεις τους.
Ο Τούρκος πρόεδρος με την ευκαιρία αυτή 
καταδίκασε την πολύνεκρη επίθεση στη 
συναγωγή του Πίτσμπουργκ και εξέφρασε 
τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των 
θυμάτων και τον αμερικανικό λαό.

Ερντογάν και Τραμπ 
δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τις 
διμερείς σχέσεις 

Έλληνας ομογενής ύποπτος για τον 
φόνο του γκάνγκστερ Ουάιτι Μπάλτζερ 

Έ
νας ομογενής, εκτελεστής της μα-
φίας φέρεται ως ύποπτος για συμ-
μετοχή στο φόνο του διαβόητου 
μαφιόζου και πληροφοριοδότη 

του FBI Τζέιμς Ουάιτι Μπάλτζερ στη φυ-
λακή.
Ο 51χρονος Φώτιος -Φρέντι- Γκίας (Fotios 
«Freddy» Geas), που εκτίει ποινή ισοβίων 
στο σωφρονιστικό κατάστημα Χάζελτον 
στη Δυτική Βιρτζίνια, είναι ο πλέον ύπο-
πτος επειδή είναι γνωστός για την αντιπά-
θεια που τρέφει για τα «καρφιά», δηλαδή 
τους καταδότες στις Αρχές, αν και μέχρι 

στιγμής τουλάχιστον δεν συνεργάζεται με 
τις Αρχές.
Ο Γκίας και ο αδελφός του Τάι (Ty), 46 
ετών, είχαν καταδικαστεί σε ισόβια 
κάθειρξη το 2011 για τη συμμετοχή τους 
σε αρκετά βίαια εγκλήματα, μεταξύ των 
οποίων τον φόνο σε πάρκινγκ στο Σπρίν-
γκφιλντ της Μασαχουσέτης το 2003 του 
Αντόλφο «Μπιγκ Αλ» Μπρούνο, «νονού» 
μαφιόζικης οικογένειας από τη Γένοβα.
Ο ντέτεκτιβ Τεντ Μακ Ντόνοου, που γνώ-
ριζε τον Γκίας, είπε στην Boston Globe ότι 
«ο Φρέντι μισούσε τα καρφιά».
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οικογένεια

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

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

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

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

Η Ζωή Μετά το Διαζύγιο

To παιδί μου και εγώ
Τι να κάνετε όταν το 

παιδί θέλει να πηγαίνετε 
συνέχεια τη νύχτα 

Ό
σο το παιδί μεγαλώνει, το να 
σηκώνεται από το κρεβάτι και 
να σας φωνάζει μέσα στη νύ-
χτα, είναι κάτι αρκετά σύνη-

θες και χρειάζεται ειδικό χειρισμό (με ε-
πιμονή) από μέρους σας. Ο λόγος που το 
κάνουν τα παιδιά είναι για να σας έχουν 
παρούσα στο χώρο ή επειδή θέλουν να 
παραμένουν ξύπνια, σαν την υπόλοιπη 
οικογένεια. Ένα άλλο βασικό αίτιο, με-
τά τους 9 μήνες, είναι ότι ξεκινά το άγχος 
του αποχωρισμού. Αν συμβεί ξαφνικά κι 
αργότερα, ίσως σχετίζεται με μία μεγά-
λη αλλαγή ή απώλεια στη ζωή του. Εδώ 
θα χρειαστείτε τη βοήθεια κάποιου ειδι-
κού για να βοηθήσει το παιδί κι εσάς να 
διαχειριστείτε αυτήν την αλλαγή και να 
κοιμάστε πιο εύκολα. Αν απλά χρειάζε-
ται κάτι, καλό είναι να πάτε για να σιγου-
ρευτείτε.
Αν όμως καταλαβαίνετε ότι το παιδί σας 
φωνάζει απλά για να είστε στο οπτικό του 
πεδίο, ακολουθήστε τα 4 βήματα ‘κλει-
διά’:
Βήμα 1ο : Η ρουτίνα του ύπνου είναι πολύ 
σημαντική και περιλαμβάνει: να κάνετε τα 
ίδια χαλαρωτικά πράγματα κάθε βράδυ 
πριν κοιμηθεί, να αποφεύγετε το έντονο 
παιχνίδι και τους δυνατούς ήχους, καθώς 
και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ή να βλέ-
πετε τηλεόραση.
Βρείτε τη σωστή ώρα ύπνου του παιδιού 
γιατί κάποιες φορές μπορεί να είναι πολύ 
νωρίς και να δυσκολεύεται να αποκοιμη-
θεί. Αν χρειάζεται πάνω από μισή ώρα, 
σημαίνει ότι πρέπει να καθυστερήσετε 
την ώρα που το βάζετε για ύπνο. Αν νομί-
ζετε ότι είναι αρκετά αργά, μπορείτε βαθ-
μιαία να το πηγαίνετε 5 λεπτά νωρίτερα 
ανά 5 ημέρες, μέχρι να το φτάσετε στην 
επιθυμητή ώρα ύπνου. Πριν κλείσετε το 
φως, τσεκάρετε ότι το παιδί έχει κάνει ό,τι 
χρειάζεται (νερό, τουαλέτα) και αφήστε 
ένα μικρό φωτάκι αν φοβάται το σκοτάδι. 
Μπορείτε να υπενθυμίσετε στο παιδί ότι 

δεν θα σηκωθείτε το βράδυ αν φωνάζει 
αλλά μετά καληνυχτίστε το γλυκά.
Βήμα 2ο: αν συνεχίζει να σας φωνάζει 
μέσα στη νύχτα, καλό είναι να μην απα-
ντήσετε καθόλου και να επιμείνετε σε 
αυτήν τη στάση. Αν ζητάει έξτρα πράγ-
ματα και το κάνει χειριστικά για να σας 
πείσει, μην πάτε καθόλου. Δελεάστε το 
με μία χάρη. Μπορείτε να κάνετε μία συμ-
φωνία και να του πείτε να σας ζητήσει 
κάτι προτού πάτε για ύπνο. Αρνηθείτε 
ο,τιδήποτε υπερβολικό και μην ανταπο-
κρίνεστε αν απαιτεί ή ζητά πράγματα. Αν 
υποχωρήσετε, θα μάθει ότι με αυτόν τον 
τρόπο, μπορεί να πάρει ό,τι θέλει.
Βήμα 3ο: υπάρχουν δύο στρατηγικές που 
θα βοηθήσουν σε περίπτωση που σηκώ-
νεται από το κρεβάτι. Πρώτον, επιστρέ-
φετε το παιδί στο κρεβάτι του λέγοντάς 
του μία φορά ‘Πέτρο μείνε στο κρεβάτι 
σου σε παρακαλώ’. Μην το κοιτάτε στα 
μάτια, μην του μιλήσετε, να είστε απαλή 
και ήρεμη και να έχετε υπομονή γιατί 
αυτός ο τρόπος μπορεί να πάρει καιρό 
μέχρι να λειτουργήσει. Εναλλακτικά, 
μπορείτε να το περιορίσετε στο δωμά-
τιό του με το να του πείτε μία φορά ‘μείνε 
σε παρακαλώ στο κρεβάτι σου’ χωρίς 
περαιτέρω εξηγήσεις και να κλείσετε την 
πόρτα του σε περίπτωση που σηκωθεί. 
Το βασικό είναι να το αγνοήσετε αν συνε-
χίζει να σας φωνάζει.
Αν κάνει εμετό: λόγω στρες, πολλά παι-
διά κάνουν εμετό στο κρεβάτι τους αν 
τα ξαναβάλετε να κοιμηθούν. Θα πρέπει 
να φανείτε ψύχραιμη, να καθαρίσετε, να 
αλλάξετε τα σεντόνια και να το ξαναβά-
λετε για ύπνο, να πείτε καληνύχτα και να 
φύγετε.
Βήμα 4ο: παραμείνετε αισιόδοξες και 
πείτε μπράβο στο παιδί αν την προηγού-
μενη νύχτα ούτε φώναξε και ούτε σηκώ-
θηκε από το κρεβάτι. Αντιθέτως, εάν 
φώναζε, απλά αγνοήστε το και μην το 
αναφέρετε καν.
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Τ
ο φθινόπωρο είναι σί-
γουρα η καλύτερη περίο-
δος για να χάσουμε τα κι-
λά που πήραμε στις καλο-

καιρινές μας διακοπές. Δεν έχεις 
παρά να βάλεις στο πιάτο σου τις 
παρακάτω υγιεινές τροφές που έ-
χουν χαμηλή θερμιδική αξία.

Γλυκοπατάτα
Πλούσια σε φυτικές ίνες και βιτα-
μίνη Α, η fit «αδερφούλα» της 
πατάτας απολαμβάνεται ψητή, 
μόνη της ή μέσα σε περίτεχνες 
συνταγές ως συνοδευτικό. Υπέ-
ροχη η βερσιόν της σε πουρέ ή 
μέσα σε σούπα.

Cranberries
Ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια 
των μούρων (berries), περιέχει 
μια πληθώρα αντιοξειδωτικών, 
η οποία βοηθά στην αντιγήρανση 
του δέρματος. Είναι υψηλό σε 
περιεκτικότητα δύο τύπων 
βιταμίνης Ε αλλά και C, ενώ 
περιέχει κάλιο και μαγγά-
νιο. Επιπλέον, έχει αντι-
φλεγμονώδεις ιδιότη-
τες, οι οποίες βοη-
θούν στην πρόληψη 
της καταστροφής 
του φυσικού κολ-
λαγόνου του οργα-
νισμού και μειώνει τα 
«ξεσπάσματα» του δέρμα-
τος σε όσους είναι επιρ-
ρεπείς στην ακμή των 
ενηλίκων. Τα ανακα-
τεύεις με γιαούρτι, με 
γάλα, μέσα στη γέμιση 
του κέικ.

Ρόδι
Η πιο διάσημη και δια-
δεδομένη ιδιότητα του 
ροδιού είναι η αντιοξει-
δωτική του δράση που 
αφείλεται στην πλούσια 
περιεκτικότητά του σε βιτα-
μίνες A, και E, ενώ καλύπτει 
το 40% των ημερήσιων ανα-
γκών μας σε βιταμίνη C. O χυμός 
του ροδιού έχει αντιβακτηριδι-
ακή και αντι-ιική δράση κατά της 
οδοντικής πλάκας. Σπάσ’το και 
πρόσθεσέ το στη σαλάτα σου ή 
στο smoothie. Ωραίο και το τσάι 
με ρόδι.

Κανέλα
Το πιο γλυκό μπαχαρικό που 
έχεις στο ντουλάπι σου πέρα 
από υπέροχη μυρωδιά, είναι 
και ευεργετικό για την υγεία 
σου. Λειτουργεί ως αντιφλεγμο-
νώδες, αντιβακτηριδιακό, ρυθ-
μίζει την ινσουλίνη και περιο-
ρίζει την αιμορραγία κατά την 
περίοδο. Πέρα από τις θερα-
πευτικές του ιδιότητες συμ-
βάλλει στην καύση του λίπους 
κυρίως στην περιοχή της κοι-
λιάς.

Παντζάρι
Πλούσιο σε θρεπτικά συστα-
τικά, όπως είναι το μαγνήσιο, τα 
παντζαράκια με τη διπλή ταυτό-
τητα- αφού τρως το χόρτο, τρως 
και το βλαστό, διαθέτει ισχυρή 
αντιοξειδωτική και αντικαρ-
κινική δράση, χάρη στη βητα-
κυανίνη, η οποία καθαρίζει το 

αίμα από βλαβερές ουσίες. 
Αν ψάχνεις μια φυσική πηγή 
φυλικού οξέος, εδώ είσαι. 
Το παντζάρι ρίχνει επίσης 

τη χοληστερίνη και τα 
τριγλυκερίδια.

Κολοκύθα
Τι καλό σου κάνει μία 

κ ο λ ο κ υ θ ό σ ο υ π α 
βε λου τ έ ;  Δε ν  σ ε 
παχαίνει (ok, εκτός αν 

την πήξεις στην κρέμα 
γάλακτος), αφού περιέ-

χει 90% νερό, είναι πλούσια 
πηγή φυτικών ινών, βιταμί-

νης Α, C και αντιοξειδω-
τικών. Και φυσικά, μυρί-
ζει φθινόπωρο..

Γογγύλι
Το ταπεινό λαχανικό που 

βλέπεις και προσπερνάς 
στους πάγκους δεν αξίζει 
την αδιαφορία σου. Γιατί 

μπορεί το γογγύλι να μην 
είναι «βόμβα» βιταμινών σαν 

τις υπερτροφές που κυνηγάς, 
αποτελεί όμως μία διατροφική 
επιλογή πολύ χαμηλή σε θερμί-
δες και πάνω απ’ όλα γεμάτη με 
θείο, το οποίο αυξάνει την ενέρ-
γειά σου και συμβάλλει ουσια-
στικά στη διατήρηση του μετα-
βολισμού σου.

Μ
ια μελέτη του Κρατικού Πανεπιστημίου της Φλόριντα, που πε-
ριλαμβάνει στοιχεία από 12.000 άτομα, τα οποία συλλέχθηκαν 
για περισσότερα από 10 χρόνια, επιβεβαιώνει το μεγάλο φορ-
τίο που μπορεί να έχει η μοναξιά για την υγεία μας: αυξάνει τον 

κίνδυνο άνοιας κατά 40%. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Journal 
of Gerontology: Psychological Sciences».
«Δεν είμαστε οι πρώτοι που δείχνουμε ότι η μοναξιά συνδέεται με αυξη-
μένο κίνδυνο άνοιας» δήλωσε η Angelina Sutin, επικεφαλής ερευνήτρια 
της μελέτης. «Αλλά αυτό είναι το μεγαλύτερο δείγμα, με μακρά παρακολού-
θηση, και ο πληθυσμός ήταν ο πιο ποικίλος» πρόσθεσε.
 Τα άτομα που αισθάνονται μοναξιά είναι πιθανό να έχουν διάφορους παρά-
γοντες κινδύνου για άνοια, συμπεριλαμβανομένων του διαβήτη, της υπέρ-
τασης και της κατάθλιψης
Η έρευνα έκανε χρήση της ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενης Health and 
Retirement Study, μιας διαχρονικής ματιάς στους Αμερικανούς ηλικίας άνω 
των 50 ετών και στις/στους συζύγους τους. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν 
τα επίπεδα μοναξιάς τους κάθε δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια των 10 ετών 
παρακολούθησης 1.104 άτομα ανέπτυξαν άνοια. Οι συμμετέχοντες που ανέ-
φεραν μεγαλύτερα συναισθήματα μοναξιάς είχαν περισσότερες πιθανότητες 
να αναπτύξουν άνοια.
Τα άτομα που αισθάνονται μοναξιά είναι πιθανό να έχουν διάφορους παρά-
γοντες κινδύνου για άνοια, συμπεριλαμβανομένων του διαβήτη, της υπέρ-
τασης και της κατάθλιψης, και είναι λιγότερο πιθανό να είναι σωματικά δρα-
στήρια, ενώ είναι πιο πιθανό να καπνίζουν. Ακόμη και μετά την προσαρμογή 
για αυτούς τους κοινούς κινδύνους, η μοναξιά εξακολουθούσε να προβλέ-
πει την άνοια.
Η μοναξιά είναι μια αίσθηση ότι κάποιος δεν ταιριάζει ή δεν ανήκει στην 
ομάδα των ανθρώπων γύρω του, είπε η Sutin. Μπορεί κάποιος να ζει μόνος 
του, ο οποίος δεν έχει πολλή επαφή με τους ανθρώπους, αλλά αυτό ίσως δεν 
είναι αρκετό για να του γεμίζει την ανάγκη για κοινωνικοποίηση. 

Σ
ε μια μικρή ισραηλινή με-
λέτη, οι συμμετέχοντες με 
νόσο του Crohn είδαν τα 
συμπτώματά τους να μει-

ώνονται όταν άρχισαν να χρησι-
μοποιούν έλαιο κάνναβης. Οι ει-
δικοί λένε ότι το έλαιο κάνναβης 
μπορεί να είναι αποτελεσματι-
κό και δεν δίνει τις παρενέργειες 
άλλων φαρμάκων. Η νόσος του 
Crohn είναι μια οδυνηρή, μερι-
κές φορές εξουθενωτική κατά-
σταση που πλήττει εκατομμύρια 
ανθρώπους.
«Η νόσος του Crohn είναι μια 
φλεγμονώδης νόσος του εντέ-
ρου. Χαρακτηρίζεται από φλεγ-
μονή και μπορεί να επηρεάσει 
οποιοδήποτε τμήμα της γαστρε-
ντερικής  οδού αλλά πιο συχνά 
το λεπτό έντερο», εξήγησε η Δρ. 
Timna Naftali, επικεφαλής της 
μελέτης και ειδικός στη γαστρε-
ντερολογία στο νοσοκομείο Meir 
και στην κλινική Kupat Holim στο 
Τελ Αβίβ του Ισραήλ.
Οι ερευνητές προσέλαβαν 46 
άτομα με μέτρια και σοβαρή 
νόσο του Crohn για τη μελέτη. 
Η σοβαρότητα των συμπτωμά-
των του συμμετέχοντος και η 
ποιότητα ζωής τους μετρήθηκαν 
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 
τη θεραπεία. Η φλεγμονή του 
εντέρου ελέγχθηκε χρησιμοποι-
ώντας ένα ενδοσκόπιο και ελέγ-
χοντας τους δείκτες της φλεγμο-
νής που υπάρχουν στα δείγματα 
αίματος και κοπράνων. Ορισμέ-
νοι έλαβαν εικονικό φάρμακο, 
ενώ άλλοι έλαβαν έλαιο κάννα-
βης που περιέχει 15% κανναβι-
διόλη (CBD) και 4% τετραϋδρο-
κανναβινόλη (THC). Και οι δύο 
είναι φυσικές ουσίες στο έλαιο 
της κάνναβης.
Μετά από δύο μήνες, οι ερευνη-
τές είπαν ότι οι συμμετέχοντες 
που λάμβαναν κάνναβη παρου-
σίασαν σημαντική βελτίωση 
στα συμπτώματα της νόσου του 
Crohn και στην ποιότητα ζωής. 
Περίπου το 65% της ομάδας 
του ελαίου κάνναβης πληρούσε 
αυστηρά τα κριτήρια πλήρους 
ύφεσης των συμπτωμάτων, ενώ 
αυτό συνέβη στο 35% της ομά-
δας του εικονικού φαρμάκου.

Το έλαιο 
κάνναβης μπορεί 
να μειώσει τα 
συμπτώματα της 
νόσου του Crohn

Η μοναξιά αυξάνει τον 
κίνδυνο άνοιας

Αδυνάτισε με φθινοπωρινές 
τροφές

υγεία

Ν
τοματοχυμοί, σάλ-
τσες για σαλάτες και 
πατατάκια τσιπς που 
θα περιέχουν αιθέ-

ρια έλαια και εκχυλίσματα από 
ελληνικά αρωματικά φυτά και 
μούρα με αντιοξειδωτικές, αντι-
μικροβιακές, αντιφλεγμονώ-
δεις και άλλες υγιεινές ιδιότη-
τες, ακόμη και αντικαρκινικές, 
είναι ανάμεσα στα νέα «λει-
τουργικά» τρόφιμα που ήδη 
δοκιμάζονται στη χώρα μας, σε 
επίπεδο έρευνας και πιλοτικής 
παραγωγής και τα οποία μπορεί 
να κυκλοφορήσουν στο μέλλον 
στην αγορά.
Εξάλλου, η προσθήκη τέτοιων 
φυσικών συστατικών-συντη-
ρητικών στα τρόφιμα, που μπο-
ρούν να τα προστατεύουν καλύ-
τερα από αλλοίωση, μελλο-
ντικά μπορεί να μειώσει ή και 

να καταργήσει την ανάγκη για 
χημικά συντηρητικά.
Ελληνικά πανεπιστήμια και ελλη-
νικές εταιρείες συνεργάζονται 
για την αξιοποίηση βιολογικών 
ενεργών αιθέριων ελαίων από 
ελληνικά ενδημικά φυτά, προ-
κειμένου να δημιουργηθούν 
νέα υγιεινά τρόφιμα. Η προσπά-
θεια θεωρείται ελπιδοφόρα, αν 
και ακόμη χρειάζονται περαι-
τέρω μελέτες, εωσότου υπάρξει 
μαζική παραγωγή νέων «σού-
περ» τροφών.
Σε εξέλιξη βρίσκεται και η 
συνεργασ ία με κ ινεζ ικούς 
φορείς, πανεπιστήμια και εται-
ρείες, για μια πιθανή αντίστοιχη 
αξιοποίηση κινεζικών φυτών. 
Ήδη έχει γίνει επίσκεψη ελληνι-
κής αντιπροσωπείας στην Κίνα 
και ανταλλαγή δειγμάτων φυτών 
και μούρων.

Ελληνικά αιθέρια έλαια ως πηγή 
για super foods
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Τ
ο πως παρουσιάζεσαι μπρο-
στά στον κόσμο του γραφείου 
σου μπορεί να είναι μία εικό-
να απατηλή όμως είναι χρήσι-

μη. Να φαίνεσαι ενάρετη ή πονηρή α-
λεπού; 
Οταν η μητέρα σου πήγαινε στη δου-
λειά – αν πήγαινε – ήταν η εποχή των 
κοσ τουμιών με βάτες, οι μεταξωτές 
μπλούζες με φιόγκους και το συνήθως 
υπερβολικά πονηρό πε ίραγμα από  
αρσενικούς διευθυντές. Ευτυχώς όλα 
αυτά έχουν αλλάξει: Τα ρούχα είναι 
πιο απλά, η προαγωγή όχι απλά επι-
θυμία, οι γυναίκες διευθυν τές όσοι 
και οι ανδρες και οι περισσότερες δεν 
έχουμε εμπειρία ή μαρτυρία σεξου-
αλικής παρενόχ λησης.  Είναι  όμως 
ακόμη δύσκολο να πας μπροστά, αν 
και τώρα οι λόγοι είναι διαφορετικοί. 
Δεν έχει σημασία αν είσαι δασκάλα, 
δικηγόρος ή βοηθός της ...βοηθού. Οι 
κανόνες είναι ίδιοι.
Η διευθύν τρια της ε ταιρε ίας ε ίναι 
δύσκολο να ντυθεί στα ρόζ και με φιό-
γκους. Την θέλουν ψυχρή και σοβαρή 
και αυτό κάνει. Οπως κανείς δεν υπο-
ψιάζεται ότ ι ένα φαινομεν ικά αθώο 
πλάσμα με λουλουδάτο φόρεμα ειναι 
κρυφή δολοφόνος και μέχρι ν’αποκα-
λυφθεί είναι πολύ αργά. 
Είναι αξ ιοπρόσεκ τη η θεωρία που 
παροτρύνε ι να εμφαν ίζ εσαι σα να 
έ χε ις ήδη πε τύχε ι αυτό που επιθυ-
μείς να είσαι μετά από δέκα χρόνια. 
Οσο χαμηλή κι αν είναι η δουλειά που 
κάνεις πρέπει να τήν κάνεις καλά. Για 
να προαχθείς απο βοηθός σε ανώτερη 
θέση πρέπει να εισαι υπέροχη βοη-
θός. Μην περιμένεις να φθάσεις σε 
υψηλή θέση για να εκφράζεις τις ιδέες 
σου. Να εισαι πάντοτε έτοιμη – αυτή 
τη στιγμή είναι η σειρά σου να παρου-
σιάσεις ευφυείς εξάρσεις. Το κάνεις 
με ευγένεια. Εισαι εποικοδομητ ική, 
συνεργάσιμη και φροντίζεις να ντύνε-
σαι σα να έχεις ήδη κερδίσει τον ανώ-
τατο μισθό!
Οδηγών τας τη ζωή σου ως κ ινού-
μενη ενσωμάτωση ορισμένης εμφάνι-
σης είναι μία γοητευτική στρατηγική. 
Παρ’ολα αυτά οι μελέτες έχουν δεί-
ξει ότι οι υγιέστεροι ψυχολογικά και 
πιο επιτυχημένοι άνθρωποι έχουν την 
ικανότητα να προβάλλουν την εικόνα 
του ``αυτό που βλέπεις αυτό παίρνεις``. 
Δείξε τ ις γνώσεις που διευκολύνουν 
τη δουλειά των ανωτέρων σου.Μην 
αποσπάται η προσοχή σου μόνο απο 
την τεχνολογική εξέλιξη που βοηθάει 
αλλά δεν μπορεί ν’αντικαταστήσει την 
ικανότητα να σκέφτεσαι. Νά ενημερώ-
νεις συνεχώς έσ τω και ...τυχαία γ ια 
την προοδό σου, την παραγωγικότητα 
και τα επιτεύγματά σου για να ξέρουν 
πόσο πραγματικά πολύτ ιμη είσαι κι 
ότι εργάζεσαι ακούραστα. Παρουσι-
άζεσαι σύμφωνα με τη θέση που βρί-
σκεσαι κάθε φορά ενώ προετοιμάζεις 
την αναρρίχησή σου σε υψηλότερη 

βαθμίδα.
Φυσικά υπάρχει και ο τύπος εργαζό-
μενης που δεν συσχετ ίζει εμφάνιση 
με εργασ ία.  Φοράε ι ό,τ ι  βρε ι  σ τη 
ντουλάπα κι έχει το ίδιο κούρεμα που 
είχε στο Γυμνάσιο. Καταφέρνει να επι-
τύχει. Ισως επειδή μ’αυτήν την εμφά-
νιση στέλνει το μύνημα ότι ασχολεί-
ται περισσότερο με το αντικείμενο της 
εργασίας παρά με βερνίκια νυχιών. 
Προσπαθείς κάθε βήμα να σε φέρ-
νει πιο κοντά στα επαγγελματικά σου 
όνειρα. Προχωράς σύμφωνα με αυτά. 
Αν αποφασίσεις ν’αλλάξεις εμφάνιση 
και να βελτιωθείς να έχεις υπ’όψιν σου 
ότ ι η αλλαγή πρός το καλύτερο δεν 
γ ίνε ται εύκολα αποδεκτή από τους 
άλλους που μπορεί ν’αντιδράσουν και 
να υπονομεύσουν τη θέση σου. Αλλά-
ζεις συχνά δουλειά, ενώ έχεις εργα-
στεί σκληρά και έχεις κάνει ό,τι είναι 
αναγκαίο γ ια να πετύχεις σ την κάθε 
μία, ακόμα κι αν είναι μικρής διάρ-
κειας.Ξέρεις ότι είσαι έτοιμη ν’αποχω-
ρήσεις όταν έχεις μάθει ό,τι μπορού-
σες. Αν μπορείς να προσθέσεις υπευ-
θυνότητες συνεχίζεις, αλλιώς  η θέση 
σου μάλλον δεν έχει προοπτικές και 
καλύτερα να ετοιμάσεις ξανά το βιο-
γραφικό σου!
Λοιπόν, ενάρετη ή πονηρή αλεπού; 
Ισως τελικά να μήν μετράει τόσο πως 
φαίνεσαι, αρκεί να ολοκληρώνεις τη 
δουλειά που αναλαμβάνεις.

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

Μαρία Πενταγιώτισσα
Η γυναίκα θρύλος και το ερωτικό σκάνδαλο που αναστάτωσε ένα χωριό

Η εκθαμβωτική ομορφιά της - Ο ερωτάς της με τον 
"Τουρκάκη"- Η δολοφονία του αδερφού της

Μ
ια πανέμορφη κοπέλα από τη Φωκίδα, που 
έζησε τον 19ο αιώνα και έμεινε γνωστή στην 
ιστορία ως Μαρία Πενταγιώτισσα, είναι το 
πρόσωπο που θα μας απασχολήσει στο ση-

μερινό άρθρο. Θα αναφέρουμε άγνωστα, καινούργια στοι-
χεία για την πολυτάραχη ζωή της και την "παρουσία" της σε 
πολλά μυθιστορήματα, δημοτικά (και όχι μόνο) τραγούδια, 
θεατρικά έργα, ταινίες κλπ.
Πολλές και πολλοί, ίσως νομίζουν ότι η Μαρία η Πενταγιώ-
τισσα δεν ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Πρόκειται για εσφαλ-
μένη εντύπωση. Εκείνο που δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι 
κάποιες πτυχές της ζωής της. Υπάρχουν διαφορετικές εκδο-
χές, αλληλοσυγκρουόμενες σε πολλά σημεία.
Η Μαρία γεννήθηκε στους Πενταγιούς (από το Πέντε Άγιοι 
κατά τον Δ. Γεωργακά) Δωρίδος στη Φωκίδα, το 1821.
Ο πατέρας της, ήταν γραμμματοδιδάσκαλος, όπως και ο 
αδερφός της Θανάσης (δάσκαλοι δηλαδή των πρώτων, 
των βασικών γραμμάτων). Ήταν πολύ όμορφη και μάλι-
στα έμπαινε στην εκκλησία χωρίς μαντίλι (όχι μαντίλα, μην 
παρεξηγηθούμε…) στο κεφάλι, κάτι τολμηρό και… εκσυγ-
χρονιστικό για την εποχή της. Οι συγχωριανές της ψιθύριζαν 
"ήρθε η πριμαντόνα''.
Λέγεται μάλιστα, ότι ακόμα και η βασίλισσα Αμαλία έμεινε 
έκθαμβη από την ομορφιά της, όταν η Μαρία έσυρε τον 
χορό στη Λιβαδειά το 1845, προς τιμήν της. Το σίγουρο 
είναι, ότι πολλοί άντρες την ερωτεύτηκαν. Αλλού αναφέ-
ρεται ότι είχε πολλούς εραστές, ενώ ο Δημήτρης Χρ. Χαλα-
τσάς στα ''Ληστρικά Τραγούδια" εκδ. 2003, βιβλιοπωλείο 
της Εστίας, δεν γράφει κάτι τέτοιο. Ο Χαλατσάς αναφέρει ότι 
το επώνυμό της ήταν Αθανασοπούλου και το Δασκαλοπού-
λου που γράφουν οι άλλοι, οφείλεται στο επάγγελμα του 
πατέρα και του αδερφού της. Το ''Μαρή Δασκαλοπούλα'' 
που υπάρχει σε πολλές εκδοχές του τραγουδιού '«Μαρία 
Πενταγιώτισσα» (''Στα Σάλωνα σφάζουν αρνιά") και χρονο-
λογείται γύρω στα 1848, παρερμηνεύθηκε από μεταγενέ-
στερους συγγραφείς και θεωρήθηκε ως επώνυμό της.

Ο έρωτάς της με τον Τουρκάκη
Ένας από όσους την ερωτεύτηκαν, ήταν ο συγχωριανός της 
Γιώργος Παπαγεωργίου ή Τουρκάκης. Και πάλι οι περισ-
σότεροι θεωρούν το Τουρκάκης επώνυμο, ενώ ο Δ. Χαλα-
τσάς στηριζόμενος σε μαρτυρία του δικηγόρου Θεμιστοκλή 
Παπαγεωργίου, δισέγγονου του Γ. Παπαγεωργίου-Τουρ-
κάκη, το θεωρεί απλώς παρατσούκλι. Τον Γιώργο που ήταν 
νέος και ωραίος τον ερωτεύτηκε και η Μαρία. Στον έρωτά 
τους, αντιτάχθηκε σφοδρά ο αδελφός της Μαρίας Θανάσης.

Μετά από μια έντονη λογομαχία στη θέση "Πλαγιά της Γερα-
βίνας'' έξω από τους Πενταγιούς, ο Γιώργος σκότωσε τον 
αδελφό της Μαρίας και τον έριξε σε ένα κάρκανο (φυσικό 
πηγάδι σε βράχους), με βάθος πάνω από 40 μέτρα και σκέ-
πασε το στόμιο με πέτρες. Η έντονη δυσοσμία που αναδυό-
ταν από το πηγάδι, οδήγησε τους συγχωριανούς της Μαρίας 
εκεί. Ένας τολμηρός κάτοικος των Πενταγιών, ο Κοντολού-
κας κατέβηκε δεμένος στον πυθμένα του κάρκανου και ανέ-
βασε απ' αυτό το άψυχο σώμα του Θανάση.
Ο Γιώργος συνελήφθη όπως και η Μαρία, που θεωρήθηκε 
συνεργός του. Στη συνέχεια δικάστηκαν από το Κακουργι-
οδικείο Μεσολογγίου. Ο μεν Γιώργος, καταδικάστηκε σε 
βαριά ποινή και οδηγήθηκε στις φυλακές της Πάτρας ενώ η 
Μαρία, σε ποινή δύο χρόνων την οποία εξέτισε στις φυλα-
κές της Άμφισσας.
Και γι' αυτό το ζήτημα υπάρχει διχογνωμία. Στη Βικιπαίδεια 
διαβάζουμε ότι η Μαρία αθωώθηκε, χάρη στην πίεση που 
άσκησε ο γιος ενός από τους ενόρκους, ο οποίος υπήρξε 
εραστής της ή λόγω της παρέμβασης δύο χωροφυλάκων, 
παλιών… αγαπητικών της. Η Εγκυκλοπαίδεια "ΠΑΠΥΡΟΣ – 
ΛΑΡΟΥΣ – ΜΠΡΙΤΑΝΙΚΑ", έκδοση 2007, στηριζόμενη στα 
έργα των Α. Κυριακού και Γ. Τσουκαλά "Μαρία Πενταγιώ-
τισσα", αναφέρει ότι ο Γιώργος (Τουρκάκης όπως τον απο-
καλεί), ήταν σύζυγος μιας ξαδέλφης της Μαρίας και πατέρας 
ενός παιδιού.
Δραπέτευσε από τις φυλακές Λαμίας όπου είχαν κλειστεί 
οι δύο τους προσωρινά, χάρη σε "άνομες ενέργειες" της 
Μαρίας και σκότωσε τη γυναίκα και το παιδί του, ώστε να 

μπορέσει να παντρευτεί μελλοντικά την αγαπημένη του.
Ο Δ. Χαλατσάς, αναφέρει την εκδοχή που γράψαμε στην 
αρχή και προσθέτει ότι ίσως η Μαρία δημιούργησε σχέση 
και μέσα στη φυλακή, με κάποιον από τους χωροφύλακες 
φρουρούς της. Όσο για την μικρή ποινή που της επιβλήθηκε 
γράφει ότι ο πρόεδρος των ενόρκων, διαπρεπής Μεσολογ-
γίτης γιατρός, είπε χαρακτηριστικό: "Δεν άντεχα όπως την 
έβλεπα την καρα…άρα", ήταν τόσο όμορφη!".
Μετά την αποφυλάκισή της (εδώ όλες οι πηγές συμφω-
νούν), παντρεύτηκε τον χήρο αγρότη Αρμάου, από το γει-
τονικό στους Πενταγιούς χωριό Παλαιοκάτουνο (σήμερα 
Κροκύλιο).
Ανέθρεψε τα 4 παιδιά του, ωστόσο η ίδια δεν απόκτησε παι-
διά. Πέθανε το 1885.

(Παρά)Λογοτεχνία – Θεατρικά έργα και ταινίες 
για τη Μαρία την Πενταγιώτισσα
Η ιστορία της Μαρίας της Πενταγιώτισσας έγινε γνωστή σε 
όλη την Ελλάδα. Άρχισε έτσι να "κινείται" στα όρια του θρύ-
λου. Ο Κωστής Παλαμάς στην ποιητική συλλογή "Τα Μάτια 
της Ψυχής μου" (1890) της αφιέρωσε πολύστιχο ποίημα 
όπου ύμνησε την ομορφιά της. Για τη Μαρία, έγραψαν ο 

Π. Νιρβάνας, ο Δ. Καμπούρογλου (κυρίως για τα τελευταία 
χρόνια της ζωής της, μερικά από τα οποία μάλιστα, κατά μία 
εκδοχή, πέρασε σε μοναστήρι) και ο Α. Καρκαβίτσας (περι-
οδικό "Εστία", τόμος ΚΗ', σελ. 97-100, 1889). Ο μεγάλος 
όμως πεζογράφος μας γράφει αρκετές ανακρίβειες στο σχε-
τικό κείμενο.
Εκτός από δημοτικό τραγούδι που γνώρισε δεκάδες ερμη-
νείες και παραλλαγές, η Μαρία η Πενταγιώτισσα έγινε 
ακόμα ρομαντικό μυθιστόρημα, θεατρικό έργο, παράσταση 
του θεάτρου σκιών, μυθιστόρημα σε συνέχειες που δημο-
σιεύθηκε σε εφημερίδες, αλλά κυρίως ληστρικό μυθιστό-
ρημα!
Έτσι σε μια σειρά μυθιστορημάτων του Α. Κυριακού (από το 
1905 ως το 1923) εμφανίζεται ως λησταρχίνα, κάτι τελείως 
ανακριβές, καθώς η Πενταγιώτισσα ποτέ δεν είχε καμία 
σχέση με καμία ληστεία.
Το 1927-1928, επισκέφθηκε τους Πενταγιούς ο Αχιλλέας 
Μαδράς για να συγκεντρώσει υλικό για κινηματογραφική 
ταινία, με θέμα τη ζωή της Μαρίας. Βρήκε όμως κλειστά 
στόματα. Η ταινία παρ' όλα αυτά, γυρίστηκε και προβλή-
θηκε το 1929. Τίτλος της, φυσικά, "Μαρία Πενταγιώτισσα". 
Κι εδώ η υπόθεση ξεφεύγει από την πραγματικότητα, καθώς 
η Μαρία εγκαταλείπει το χωριό της και ακολουθεί τον αγα-
πημένο της, ένα γενναίο λήσταρχο, στα βουνά. Αν και 
δέχτηκε κακές κριτικές, χαρακτηρίστηκε ως "εθνική μας ται-
νία" από το κοινό και πολλά έντυπα της εποχής. Στην ταινία, 
πρωταγωνιστούσαν: Φρίντα Πουπελίνα (με το ψευδώνυμο 
Νένα Μάη), Αιμίλιος Βεάκης, Αχιλλέας Μαδράς (ο… νονός 

του σαρδάμ για όσους δεν το γνωρίζουν) κ.ά.
Το κράτος ενίσχυσε τον Μαδρά με στρατιώτες και πολε-
μικό υλικό για τις ανάγκες της ταινίας. Το φιλμ έγινε ομιλόν 
το 1939 στο Χόλιγουντ και προβλήθηκε με μεγάλη επιτυχία 
στην Αθήνα.
Το 1957, προβλήθηκε η ταινία "Μαρία Πενταγιώτισσα" σε 
σενάριο και σκηνοθεσία Κώστα Ανδρίτσου. Πρωταγωνι-
στούσαν σ' αυτή οι: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Ανδρέας Μπάρ-
κουλης, Στέφανος Στρατηγός, Λάμπρος Κωνσταντάρας, 
Θόδωρος Μορίδης, Κώστας Χατζηχρήστος, Θανάσης Βέγ-
γος κ.ά. Η ταινία έκοψε 31.254 εισιτήρια και εκτόξευσε τη 
δημοτικότητα της Αλίκης Βουγιουκλάκη στα ύψη. 
Υπάρχει και ταινία του 1967, με τίτλο "Η Κόρη της Πενταγιώ-
τισσας" σε σενάριο Νέστορα Μάτσα και σκηνοθεσία Αντώνη 
Τέμπου. Σ' αυτήν πρωταγωνιστούν: Γιώτα Σοϊμίρη, Χάρης 
Παναγιώτου, Θόδωρος Μορίδης, Στέφανος Στρατηγός, 
Σωτήρης Μουστάκας κ.ά. Η ταινία έκοψε 55.483 εισιτήρια.
Τέλος, σύμφωνα με το βιβλίο του Δ. Χαλατσά "Ληστρικά 
Τραγούδια", η δικογραφία του Κακουργιοδικείου Μεσο-
λογγίου για την υπόθεση της Μαρίας της Πενταγιώτισσας 
και του "Τουρκάκη" υπήρχε στο Εφετείο Πατρών ως το 1957. 
Από τότε… αγνοείται η τύχη της!

Το χωριό «Πενταγιοί»



23ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ2 Νοεμβρίου 2018

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ24 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

2 Νοεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΚΛΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ή ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΠΑΡΤΥ



25ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ2 Νοεμβρίου 2018

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ26 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

2 Νοεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com



272 Νοεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

απόψεις

ΠΕΡΙ ΓΑΙΔΑΡΩΝ Ο ΛΟΓΟΣ

Π
ρίν λίγες δεκαετίες,  σχεδόν κάθε σπίτι  στα χω-
ριά είχε το γαϊδουράκι του. Δεν το είχαν για ζώο 
συντροφιάς, όπως έχουμε σήμερα το σκυλάκι ή 
το γατάκι, αλλά όπως έχομε το αυτοκίνητο. Ήταν 

το όχημα για τις  μεταφορές ανθρώπων και αγαθών.  Όταν 
ήρθαν τα αυτοκίνητα, τα καημένα τα γαϊδουράκια έμειναν 
άνεργα, και σχεδόν εξαφανίστηκαν, γιατί δεν τους επέτρε-
παν την αναπαραγωγή.   Τα γαϊδουράκια, έχουν αποσυρ-
θεί πια όπως τα παλιά αυτοκίνητα και τα λίγα και γέρικα 
που υπάρχουν, ξεκουράζονται πραγματικά πλέον. Δεν τα 
φορτώνουν όπως παλιά, αλλά τα χρησιμοποιούν για να 
πηγαίνουν βόλτα τα μικρά παιδιά η τους τουρίστες !
Ο Ιησούς, για να δείξει ταπεινότητα, ανέβηκε σε ένα γαϊ-
δουράκι να μπει θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα. Οι πολ-
λοί όμως δεν ακολουθούν το παράδειγμα του προτιμούν 
τα πολλά άλογα ράτσας, τα ακριβά 
αυτοκίνητα.   Η  μεγάλη δύναμη της 
μηχανής των αυτοκινήτων τους μετριέ-
ται σε  ίππους, τη λένε «ιπποδύναμη» 
και όχι «γαϊδουρόδυναμη» !  
Το γαϊδούρι όμως και ο νεοέλληνας 
ήταν και ίσως ακόμη είναι πολύ κοντά 
ο ένας στον άλλο.  Οι μισοί Έλληνες 
κατηγορούν τους άλλους μισούς ότι 
είναι «γαϊδούρια» και οι άλλοι μισοί, 
τα γαϊδούρια δηλαδή, κάνουν «γαϊ-
δουρινή υπομονή» και βρίζουν  από 
μέσα τους.   Νομίζω ότι το  γαϊδούρι  
πρέπει να ανακηρυχτεί  το  εθνικό 
μας ζώο όπως ακριβώς το έχουν σαν 
έμβλημα στο κόμμα τους οι Δημοκρα-
τικοί της Αμερικής.
Πάντως «Είμαστε  γ ια το γάιδαρο 
καβάλα»  Πριν αρκετές δεκαετίες τους 
μοιχούς τους ανέβαζαν επάνω στο γάι-
δαρο, ανάποδα κοιτάζοντας προς τα 
πίσω, και τους διαπόμπευαν σ’ όλο 
το χωριό. Τώρα πια δεν γίνεται κάτι 
τέτοιο, που να βρεις τόσες χιλιάδες γαϊδούρια? Η μοιχεία 
ειναι διαδεδομένη και σχεδόν νομιμοποιημένη σήμερα!
Ο γάιδαρος ήταν το ποιο ανέξοδο και λιτό όχημα όλων 
των εποχών,  τα έξοδά του μηδενικά.    Ήταν το δημοφιλέ-
στατο όχημα μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων 
σε όλη την Ελλάδα στις δεκαετίες του 50, 60, και παλαι-
οτέρα.
Ο Γάιδαρος της φωτογραφίας είναι Cabriο 4X4 πεντα-
θέσιο  χωρίς τέλη κυκλοφορίας, χωρίς βενζίνη, χωρίς 
να αποτελεί τεκμήριο εισοδήματος.  Βέβαια ο γάιδαρος 
αυτός ειναι μοντέλο περασμένων χρόνων, όχημα παλιό, 
και όλοι οι ξυπόλητοι επιβάτες του δεν φορούν  πανά-
κριβες μάρκες παπουτσιών όπως σήμερα.  Αλλά αυτοί 
η ξυποληταρια  γνώρισε την ανεμελιά, τη χαρά, και την 
«ευτυχία της φτώχειας» της εποχής τους.  Δεν πήγε κανεις 
τους για ολονυκτία διασκέδαση σε κάποιο νυκτερινό 
κέντρο. Δεν ήταν πιωμένοι ποτέ για να ξεκληρίσουν και 
να ξεκληριστούν οικογένειες σε κάποια σύγκρουση «γάι-
δαρων».  
Επίσης  το όχημα του γαϊδάρου είχε τη φήμη ότι ήταν στα-
θερό, κράταγε καλά στο δρόμο.. Το «πετά - πετά ο γάιδα-
ρος» είναι  απλά ένα μύθος.
Ο γάιδαρος ήταν επίσης μεγάλης, πολύ μεγάλης και αντο-

χής όχημα, άντεχε για μια εικοσαετία περίπου που τη 
ζήλευαν και τη ζηλεύουν ακόμη και οι μοντέρνες αυτοκι-
νητοβιομηχανίες.  
Το όχημα είχε συνήθως ιδιοκτήτες που ήταν προνοητι-
κοί και προσεκτικοί αφού πίστευαν στο «καλλίτερα γαϊ-
δουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε». Βέβαια μερικοί  που 
«έδεναν το γάιδαρο τους» αλλάζαν συμπεριφορές  και 
δεν φερόντουσαν το ίδιο καλά μετα όσο και πριν.  Όπως 
ας πούμε οι παντρεμένες γυναίκες που ενώ είναι τρυ-
φερές και γλυκομίλητες πριν το γάμο μετα το στεφάνι, 
μόλις δέσουν  το γάιδαρο τους, μεταβάλλονται, βγάζουν 
γλώσσα επιμένουν στις παραλογικές τους αξιώσεις τόσο 
που «σκάνε  γάιδαρο»! (Μεταξύ μας σε ορισμένες περι-
πτώσεις οι άντρες τους είναι πραγματικά γάιδαροι!)
Αυτό το καλό και αξιόπιστο όχημα όμως ήταν και αδικη-

μένο όσο και καλό. «Όσες  δουλειές και να έκανε πάλι 
γάιδαρο τον φωνάζανε»! Καμία εκτίμηση!  Ασε πια που 
« Όσο και να δουλέψει ο γάιδαρος, αγκάθια τον ταΐζουν» 
καμία ειδική μεταχείριση!  Στα αυτοκίνητα κάθε τόσο  
πλύσιμο, αλλαγή λαδιών, καινούργια φίλτρα, και τα λοιπά 
ο γάιδαρος όμως σπάνια να δει καινούργιο σαμάρι.
Ο καημένος ο γάιδαρος δεν πρέπει ούτε καν να ονειρεύε-
ται και φαΐ της προκοπής αφού μια φορά που λαχτάρησε 
κάτι κληματόφυλλα στη γειτονιά και τα δοκίμασε  του 
έβγαλαν το κακό όνομα  «Ήταν στραβό το κλήμα, το ‘φαγε 
κι ο γάιδαρος», τα ξέρετε τα υπόλοιπα
Ακόμα και τα παιδιά του γάιδαρου δεν εκτιμούν το φου-
καρά σκληρά εργαζόμενο το πατερά τους. Όπως επίσης τα 
δικά μου και τα δικά σας παιδιά παραδεχτείτε το!. Ετσι « 
και τα γαϊδουρόπουλα το πατέρα τους γάιδαρο τον φωνά-
ζουν».
Ο ταπεινός γάιδαρος δεν ταιριάζει στη ματαιοδοξία 
της εποχής που ζητά όλο και ακριβότερα αυτοκίνητα με 
πολλά εξτρά. Ο γάιδαρος δεν είχε φιλοδοξίες για κάτι 
παραπάνω αφού «Του γαϊδάρου η προκοπή, άχερα μες 
το παχνί.»   
Άδικο? Ετσι θα έλεγα. Αν δεν με πιστεύεις σύγκρινε τώρα 
το όχημα που οδηγείς σήμερα και που σου τρώει ακριβή 

βενζίνη σούπερ με το φτωχό γαϊδουράκι. Τα ηθικά διδάγ-
ματα του Γαιδαρινου οχήματος πάντως είναι πολλά 
Ειναι γεγονός ότι « Όταν σου χαρίζουν ένα γάιδαρο, μην 
τον κοιτάς στα δόντια». Το δώρο είναι δώρο,  αξίζει ετσι 
και αλλιώς έστω και να ‘ναι γάιδαρος!. 
Ποτέ να μη λες «Κατά φωνή και ο γάιδαρος» μόλις έρχεται  
κάποιος απρόσμενα στη παρέα. Βλέπετε πολλοί τέτοιοι 
γάιδαροι παρεξηγούνται εύκολα. 
Βέβαια υπάρχουν και αυτοί που «Γκαστρώνουν  γαϊδούρα 
στον ανήφορο».  Ειλικρινά δεν ξέρω τίποτα για το θέμα 
και προσωπικά δεν το επιχείρησα ποτέ αυτό. Παρ όλα 
ταύτα  κάποια κακόγλωσσα, η πρώην μου για να ακριβο-
λογήσω, με ειχε καποτε κατηγορήσει ότι γκαστρώνω γαϊ-
δούρα στον ανήφορο!
Επειδή προσπαθώ να λέω την αλήθεια να σας πω ακόμα 

ότι «ο γάιδαρος είναι γάιδαρος, ας 
φορεί και σέλλα όπως και η γριά που  
ομορφίζεται δεν γ ίνεται κοπέλα». 
Κρατάω σιωπή ιχθύος στο θέμα της 
γριάς που ομορφίζεται γιατί δεν θέλω 
να τα ακούσω απ τις γριές που θέλουν 
να νομίζουν ότι είναι νέες.   Πάντως 
και άλλες πηγές προσηγορουν στη 
παραπάνω παροιμία λέγοντας  «Κι 
αν στόλισες το γάιδαρο, γι’ άλογο δεν 
περνιέται»!
Ο γάιδαρος επιπροσθέτως μας υπο-
δεικνύει τη σωστή  σειρά  προτεραι-
οτήτων που πολλοί δεν αναγνωρί-
ζουν. Ετσι πολλοί έχουν   στέρεο στο 
αυτοκίνητο που είναι πιο ακριβό απ το 
αυτοκίνητο, και άλλοι 60 ίντσεςTV ενώ 
το ψυγεία τους είναι αδειανό! Ενώ το 
σωστό είναι  «Πρώτα πάρε το γαϊδούρι 
και μετά το σαμάρι»!
Ο Γάιδαρος μας διδάσκει ακόμα πως 
να ταιριάζομε  μερικά πράγματα η να 
αποφεύγομε να ζευγαρώνουμε αυτά 

που δεν πάνε μαζί όπως «Είδα γάιδαρο με σέλα και τσο-
πάνο με ομπρέλα». Τουτέστιν 100 κιλά θηλυκός τόφαλος 
και σούπερ μίνι δεν πάει, πάει? 
Η αλήθεια είναι ότι και το όχημα του γάιδαρου έχει 
κάποια ελαττώματα αλλά μικρά νομίζω. Αφού να σκεφτείς  
«Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα». Βρε τον ανόητο…
Ασε πια το άλλο «Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυ-
ρώνα».  Εγώ πάντως αυτό δεν το πιστεύω, μόνο ανθρώ-
πους έχω δει να μαλώνουν σε ξένο αχυρώνα, γαϊδούρια 
ποτέ!  
Με όλα τα καλά του τι πιθανότητες υπάρχουν να επιστρέ-
ψει ο συμπαθητικός γάιδαρος σαν όχημα? Σχεδόν καμία!  
« Μόνο όταν ψοφήσουν όλα τ’ άλογα, τιμή θα πάρουν τα 
γαϊδούρια» !
Σήμερα ξέρω δεν υπάρχουν πια πολλά τετράποδα γαϊ-
δούρια στο κόσμο. Έχομε όμως πολλά δίποδα γαϊδουριά 
που δυστυχώς «Δεν μπορούν  να μοιράσουν  δυο γαϊδου-
ριών άχυρα»  
Το καλό είναι ότι δεν άφησε ο θεός να εξαφανιστούν 
τα τετράποδα γαϊδούρια από προσώπου γης διότι  «Αν 
άκουγε ο Θεός τον κόρακα, όλοι οι γάιδαροι θα ψοφού-
σαν».
Την άλλη εβδομάδα τα σπουδαία~
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Γεια σας και χαρά σας.
Καλό μήνα να έχετε. Είναι ο τελευταίος μήνας πριν τις 
γιορτές και όλοι προετοιμάζονται, ειδικά οι επιχειρημα-

τίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να υποδεχτούν το κατα-
ναλωτικό κοινό και να αναπνεύσουν. 
Στην όμορφη παροικία μας οι εκδηλώσεις δίνουν και παίρνουν 
από τους συλλόγους και τις οργανώσεις. Με μεγάλη επιτυχία στέ-
φθηκε ο Μακεδονικός Μήνας και σε αυτό συνέβαλε και η κατά-
σταση με την συμφωνία των Πρεσπών. Θα ήθελα να σημειώσω 
την καθολική και ουσιαστική παρουσία στις περισσότερες εκδη-
λώσεις της ομογένειας του νέου Γενικού Προξένου της Ελλάδος 
στο Τορόντο, κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδη. Μετρημένος, ουσιαστικός 
στις ομιλίες του δίνει το στίγμα της Ελλάδος στο τόπο που ζούμε 
και προοδεύουμε.
Για την παρέλαση εξηγώ και τονίζω στις σελίδες που καλύπτουμε 

για την παρέλαση. Θα ήθελα να το τονίσω κι εδώ στην σελίδα μου, 
ότι θα ήθελα και το ΤΟΝΙΖΩ θα ήθελα να δώσω την πείρα μου, 
ειδικά των ετών που έκανα στην Ν. Υόρκη για την τεράστια διορ-
γάνωση που γίνεται εκεί, που συμμετέχει πέντε μήνες πριν όλη 
η ομογένεια, παρακολουθείται στην 5η λεωφόρο από 100.000 
περίπου Έλληνες και μαζεύονται πάνω από $500.000 δολάρια 
δωρεές. ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ ΚΙ ΕΔΩ;
Τα εθνικά ζητήματα μας απασχολούν όλους και πρέπει όλοι να 
συμμετέχουν με το δικό τους τρόπο, όπως μπορεί ο καθένας, 
αλλά όλοι να μην έχει να κάνει η παρέλαση με έναν οργανισμό. 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ. Και μπορώ και δύναμαι να βοηθήσω 
ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ ΠΑΝΤΑ να παρουσιάσουμε κάτι αξιόλογο για την 
25η Μαρτίου.
Ελπίζω να εισακουσθώ ώστε να ξεκινήσει από τώρα η διοργά-
νωση. 
Πάμε τώρα στο κοινωνικό μας θέμα.

“
Κι αρχίζει να γυρίζει ‘κείνη η λάμπα και να ρίχνει 
το φως της πέρα, μακριά, μέσα στο μαύρο χάος”, 
έγραφε ο Φώτης Κόντογλου και βούταγε στα ε-
σώψυχα του φαροφύλακα. 

“Το φως τον ζαλίζει, μα ξαγρυπνά μην τύχη και πάθει 
τίποτα η μηχανή και σβήσει το φως που 
δείχνει τον δρόμο στα καράβια. Η ψυχή 
του γίνεται με τον καιρό σαν πέτρα, 
σαν τον βράχο που σηκώνει τον φάρο. 
Στο τέλος γίνεται αδιάφορος για όλα. 
Δεν λογαριάζει μήτε αρρώστια, μήτε 
θάνατο…”
 Ψυχρή και άδικη πολλές φορές η ζωή, 
ορθώνει συρματοπλέγματα στις ψυχές 
των ανθρώπων αλλάζοντας τη ρότα τους 
και βάζοντας τρικλοποδιά στα όνειρά 
τους. 
 Θα ‘ταν κοντά στα 1914 όταν ο Μιντι-
λάκης αποφάσισε να εγκαταλείψει τα 
εγκόσμια και να αυτοεξοριστεί στον 
τότε έρημο φάρο του Κάβο Δρέπανο. Χτυπημένος από  
μια θύελλα της ζωής, βρέθηκε σ’ έναν τόπο που ολοχρο-
νίς τον μαστιγώνουν αλύπητα τα κύματα μα ποτέ δεν τον 
λαβώνουν. Σ’ έναν τόπο που ο γέρικος φάρος, γεμίζει τους 
ανθρώπους με τις αναλαμπές του… ελπίδα.
Και μπορεί η ζωή του να κυλούσε ήρεμα… όμως ένα 
βράδυ με άγρια θαλασσοταραχή και αγέρα που λυσ-
σομανούσε, η μοίρα τού έπαιξε ένα περίεργο παιχνίδι. 

Εκεί στα απόκρημνα βράχια του ακρωτηριού, ανάμεσα 
σε τσακισμένα ξύλα και σκισμένα πανιά, αντίκρισε μια 
κοπέλα σε λιπόθυμη κατάσταση με ξεσκισμένα ρούχα. 
Ήταν η Αϊσέ… μια πανέμορφη Αλγερινή, που ναυάγησε 
με το σκαρί του ίδιου της του πατέρα. Συγκλονισμένος, 

την μάζεψε, την φρόντισε, την περιέθαλψε και όπως συμ-
βαίνει σχεδόν πάντα στα παραμύθια… την έκανε γυναίκα 
του.  
Η ευτυχία του Μιντιλάκη κορυφώθηκε όταν μια μέρα η 
Αϊσέ του ανακοίνωσε ότι θα γίνει μητέρα. Μα καθώς η 
μοίρα άλλα πρόσταζε από την αρχή, η κοπέλα λίγο πριν 
από τη γέννα, αρρώστησε και πέθανε.
Ο φαροφύλακας μη μπορώντας να αντέξει τον χαμό της 

αγαπημένης του, έμεινε για μέρες δίπλα στο άψυχο κορμί 
της αναζητώντας παρηγοριά στην μεγάλη του συμφορά. 
Έτσι, τον βρήκαν οι κάτοικοι του διπλανού χωριού όταν 
τον αναζήτησαν και στάθηκε αδύνατο να απομακρύνουν 
από κοντά του την νεκρή Αϊσέ. 

Η αγάπη και ο έρωτας των δυο ερημιτών 
έσβησαν για πάντα και χάθηκαν μέσα σ’ 
ένα βράχο σκαμμένο από ανθρώπινο 
χέρι. Εκεί τους βρήκαν, μέρες αργότερα,  
μετά από επίμονη αναζήτηση, αγκαλια-
σμένους. Ο Μιντιλάκης είχε σκάψει με 
τα χέρια του έναν βράχο και είχε  τοπο-
θετήσει μέσα στην τρύπα με προσοχή, 
τη νεκρή αγαπημένη του. Δίπλα της βρι-
σκόταν και εκείνος νεκρός με το κυνηγε-
τικό του όπλο αγκαλιά. 
 Πάντα οι φάροι, αυτά τα απόμακρα 
κτίσματα, κρύβουν μια μαγεία. Ίσως 
το επιβλητικό ανάστημά τους, ίσως η 
απομόνωσή τους σε κάποια απόκρη-

μνη ακτή, ίσως πάλι το τρεμόπαιγμα του λύχνου μέσα στη 
σιγαλιά της νύχτας. Σίγουρα όμως αποτελούν μια φωτεινή 
γέφυρα που ενώνει τους ανθρώπους και συνομιλούν τις 
νυχτιές με τους καραβοκύρηδες.
 Η μοναχική ζωή των ανθρώπων που ζούσαν πάνω στους 
φάρους έπαιρνε εύκολα τη μορφή μιας ανθρώπινης ιστο-
ρίας… άλλες φορές χαρούμενης και άλλες φορές τραγι-
κής.

O φαροφύλακας και μια τραγική ιστορία αγάπης

ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΚΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ
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Ο Σύλλογος Αικατερίνη «ΤΑ ΠΙΕΡΙΑ»

Ο Σύλλογος των Ηπειρωτών
Η Ελληνική Κοινότητα του Mississauga από την Εκκλησία του 

Προφήτη Ηλία Ο Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών του Πανεπιστημίου του Τορόντο

Ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Κοινότητας, κ. Αντώνης Αρτεμάκης

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ 
Μαλιγκούδης

Η κα Αναστασία Ζάικος, τραγούδησε 
τους Εθνικούς ΎμνουςO πάτερ Αθηναγόρας

Διακρίνονται ο πάτερ Αθηναγόρας, ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ 
Μαλιγκούδης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, κ. Αντώνης 
Αρτεμάκης, ο Βουλευτής, κ. Άρης Μπαμπικιάν και η πρόεδρος της 

Κυπριακής Ομοσπονδίας, κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη

Η κα Μάρθα Χέντη

H κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη, πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας, η κα Paula Fletcher, Δημοτική Σύμβουλος της περιοχής της 
Ντάνφορθ, ο κ. Peter Tabuns, Βουλευτής Οντάριο της Ντάνφορθ, η κα Χριστίνα Μίττας, Βουλευτής του Σκάρμπορο, ο π. 
Αθηναγόρας, ο Γεν. Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, κ. Αντώνης Αρτεμάκης, ο 
Βουλευτής του Σκάρμπορο, κ. Άρης Μπαμπικιάν, η κα Μίρκα Λυχνάκη, ο Αντιπρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Σταύρος 

Τσιρλής και η Βουλευτής της περιοχής της Ντάνφορθ, κα Julie Darbusin

Γ
ράφοντας αυτές τις γραμμές αισθάνομαι σαν Έλληνας 
της διασποράς διάφορα περίεργα συναισθήματα και 
πολλά αναπάντητα ΓΙΑΤΙ(;) κάθε πέρσι και χειρότερα. 
ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ, ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ του οργανωμένου ελ-

ληνισμού. Φτηνές ψεύτικες δικαιολογίες περί κρύου, βρο-
χής και παραμύθια της Χαλιμάς. ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ με κεφαλαία 
γράμματα.
Υποτίθεται ότι μας αρέσει ν’ ακούμε όμορφα λόγια για τον 
ηρωισμό του στρατού μας, που πολεμούσε με 20 και 30 βαθ-
μούς υπό το μηδέν κι έχαναν τα άκρα τους από τα κρυοπα-
γήματα… Κι εμείς εδώ φοβόμαστε μην κρυώσει ο κ…ς μας. 

ΕΛΕΟΣ ΒΡΕ ΑΔΕΛΦΙΑ, τι θα μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά 
μας; Το «εντάξει δεν έγινε και τίποτα βρε αδελφέ»; Στο Μαν-
χάταν στην Ν. Υόρκη 60και 70χιλιάδες το λιγότερο στην καρ-
διά της 5ης λεωφόρου.
Κυρίες και κύριοι του Τορόντο Ελληνάρες, 
Η πατρίδα μας περνάει δύσκολα και η εικόνα της ομογένειας 
πρέπει να δίνει στους ξένους την ιδέα ότι είμαστε αυτοί που 
έχουν διαβάσει την ιστορία. Οι Έλληνες δεν πτοούνται από 
το κρύο ή την ψιλοβροχή και μην ρίχνουμε ευθύνες ούτε σε 
διοργανωτές, ούτε και σε κανένα. Στο κάτω κάτω δεν μπορούν 
να πάρουν κανένα από το αυτί και να τον κατεβάσουν στην 

παρέλαση. Να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε.
Εγώ προσωπικά, που έχω ζήσει στην Ν. Υόρκη ιστορικές 
παρελάσεις θέτω τον εαυτό μου υπό την υπηρεσία της επόμε-
νης παρέλασης προσφέροντας τις εμπειρίες μου για να μπο-
ρέσουμε την 25η Μαρτίου να ξαναγεμίσουμε την Ντάνφορθ, 
είτε έχει κρύο είτε βρέχει. Απλά, όσοι θέλουν να στρώσουν 
τον πι…νό τους και να δουλέψουν. 
Γεια σας μέχρι την επόμενη φορά, πιο ενωμένοι, όχι με λόγια 
αλλά με έργα, γιατί δεν υπάρχουν λιγότερο Έλληνες ή περισ-
σότερο Έλληνες. Όλοι παιδιά του ίδιου Θεού είμαστε. ΖΗΤΩ 
Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ.
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ΜΑΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗ ΝΤΑΝΦΟΡΘ ΦΕΤΟΣ

Ο Σύλλογος Φλωρίνης Παπαγιάννης Λυγκηστής

Ο κ. Δημήτρης Νάσκος, πρόεδρος του 
Συλλόγου Καστοριάς και ΠεριχώρωνO Σύλλογος Καστοριάς και Περιχώρων

Η Παμμακεδονική Ομοσπονδία Καναδά

Ο κ. Τάσος Τζουράς, γνωστός κτηματομεσίτης της παροικίας 
μας παρέλασε με το AHEPA

Ο κ. Φώτης Καραντώνης 
από το Greek Canadian Games

Το ελληνικό σχολείο της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Η Κυπριακή Κοινότητα του Τορόντο

Το ελληνικό Σχολείο CHRISTOU

Το λεωφορείο του Hellenic Home 

Η κα Πατ Αγραπίδη και το Ελληνικό Σπίτι

Ο κ. Γιώργος και η κα Ειρήνη 
Καλομοίρη

Η οικογένεια του Αντιπροέδρου της 
Παμμακεδονικής, κ. Σταύρου Τσιρλή
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ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΜΟ ΚΙ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΛΜΟ Η ΕΘΝΙΚΗ 

Η κα Μάρθα Χέντη, η κα Μπέτυ Σκουτάκη και η κα Τερέζα Νικολαΐδου 
κλείνοντας την παρέλαση Η Παναρκαδική Ομοσπονδία Καναδά

Η Ελληνοκαναδική Ομοσπονδία Νήσως Αιγαίου Η Παμμεσσηνιακή Ένωση Οντάριο

Ο Σύλλογος Ναφπακτιωτών Ο Σύλλογος Αθανάσιος Διάκος 

Η κα Άννα Σπίνγκος από την Θεσσαλική Ομοσπονδία Οντάριο

Η Θεσσαλιή Ομοσπονδία Οντάριο με τον πρόεδρο της, κ. 
Νικηφόρο Λαμπίρη στην πρώτη γραμμή

Ο κ. Νίκος Χρηστίδης, από τον 
σύλλογο Θεσσαλονικέων

Ο Σύλλογος Θεσσαλονικέων

Ο κ. Αλέξανδρος και η κα Άρτεμης Τσικουρλή, 
από τον Σύλλογο Κιλκίς

Περήφανα γηρατειά
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ΜΑΣ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗ ΝΤΑΝΦΟΡΘ ΦΕΤΟΣ

Η νέα Δημοτική Σύμβουλος της περιοχής της Ντάνφορθ, 
κα Paula Flecher, με του Βουλευτές, κα Χριστίνα Μίττας, 

κα Julie Dabrusin και Peter Tabuns

Η δεσποινίς Χριστίνα Κουτσουγερά

Η νέα πρόεδρος της Κυπριακής 
Κοινότητας, κα Ειρήνη 

Ραμφάλη

Ο κ. Γιώργος Κερογλίδης 
με τον γιό του

Οι Βουλευτές Aris Babikian 
και Peter Tabuns

Η κα Παναγούλα Παπαδάκη και η κα 
Άννα Αϊβαλή παρέλασαν με την 

Παναρκαδική Ομοσπονδία Καναδά

Ο κ. Στάθης Μιχαϊλίδης με την πολύ όμορφη 
οικογένεια του

Ο πρόεδρος, κ. Χρήστος 
Κοτσαμποϊκίδης, με τον επίτημο 
πρόεδρο, κ. Νίκο Χριστοφορίδη

Ο κ. Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης και ο κ. Στάθης Μιχαϊλίδης 
με την κόρη κι εγγονή του

Εντυπωσιακή για άλλη μία φορά η Αδελφότητα Ποντίων Τορόντο 
«Παναγία Σουμελά»

O κ. Νίκος Χατζηγιάννης 
από την Κυπριακή 

Κοινότητα

Κρατώντας την σημαία οι κυρίες από την 
Παμμακεδονική. Η κα Βόκα, η κα Ελένη Βρετάνου, 

η κα Μεδίτσκος και η κα Αγάπη Αβραάμ

Η κα Ρούλα Μιχαΐλίδη
Τα παιδιά της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά αμέσως 

μετά την παρέλαση τους

Ο κ. Παπαγιάννης από το Kariba Foods 
έδωσε το παρόν στη παρέλαση
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ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΣΤΗΝ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Γ
ια άλλη μία χρονιά, μετά το πέρας 
της εθνικής μας παρέλασης στην 
Ντάνφορθ για την επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου, η αίθουσα της Παμμα-

κεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά φιλοξέ-
νησε Καναδούς πολιτικούς, την Ελληνική 
Κοινότητα, τους συλλόγους και δεκάδες 
ελληνισμού που τραγούδησαν τους εθνι-
κούς μας ύμνους. Οι πολιτικοί της ομο-
σπονδιακής κυβέρνηση και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης είχαν να πουν όμορφα λό-
για για την πατρίδα μας. Οι λόγοι του Γενι-
κού Προξένου, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη και 
του Αντιπροέδρου της Παμμακεδονικής, 
κ. Σταύρου Τσιρλή, καταχειροκροτήθηκαν 
και το ραντεβού ανανεώθηκε για την 25η 
Μαρτίου, ΠΡΩΤΑ Ο ΘΕΟΣ. Πολλοί εκλεκτοί 
μεζέδες, καφές κι αναψυκτικά έδωσαν φι-
νάλε σ’ αυτήν την όμορφη εκδήλωση της 
Παμμακεδονικής.

Ο κ. Αλέξανδρος Τσικουρλής και ο κ. 
Ζήσης Βόκας

Ο κ. Νίκος Χρηστίδης, ο κ. Νίκος Χριστοφορίδης, ο κ. Δημήτρης 
Γκεκόπουλος, ο κ. Θανάσης Κουρτέσης και ο κ. Δημήτρης Μεδίτσκος 

στην αίθουσα της Παμμακεδονικής αμέσως μετά την παρέλαση
Ο κ. Μάικ Τζήκας με την Βουλευτή, κα 

Χριστίνα Μίττας
Το ζεύγος Καλομοίρη με τη Βουλευτή της 

περιοχής του Scarborough, κα Χριστίνα Μίττας

Ο κ. Παντελής Κλεισούρας, η κα Ειρήνη Κερογλίδου, ο κ. Αλέξανδρος Τσικουρλής, η κα Ελένη 
Βρετάνου, ο κ. Ζήσης Βόκας, ο κ. Βασίλης Λιάβας, η κα Είρηνη Καλομοίρη, ο Βουλευτής, κ. Peter 

Tabuns, ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ο κ. Αντώνης Αρτεμάκης, η Δημοτική 
Σύμβουλος, κα Paula Flecher, η Βουλευτής, κα Julie Dabrusin, o κ. Σταύρος Τσιρλής, η Βουλευτής, κα 

Χριστίνα Μίττας, ο κ. Μάικ Τζήκας, ο κ. Δημήτρης Νάσκος και ο κ. Δημήτρης Μεδίτσκος

H νέα Βουλευτής της περιοχής του Scarborough, 
Χριστίνα Μήτας, ανυπομονεί να καλωσορίσει το 

κοριτσάκι της με το οποιό του χρόνου 
υποσχέθηκε να παρευρεθεί στην παρέλαση. 

Παράλληλα ευχαρίστησε την ελληνική παροικία 
που την υποστήριξε για την εκλογή της.

Η Βουλευτής, κα Julie Darbusin 
H Δημοτική Σύμβουλος, κα Paula 

FletcherΟ Βουλευτής, κ. Peter Tabuns

Ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Κοινότητας, κ. Αντώνης Αρτεμάκης Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ 
Μαλιγκούδης

Ο αντιπρόεδρος της Παμμακεδονικής, 
κ. Σταύρος Τσιρλής, δηλώνοντας 
υπερήφανος για τον αριθμό των 

παιδιών της Παμμακεδονικής που 
συμμετείχαν στην παρέλαση

Κατάμεστη η αίθοσα της Παμμακεδονικής

Η Δημοτική Σύμβουλος της περιοχής 
της Ντάνφορθ κα Paula Fletcher με 

τον Βουλευτή κ. Peter Tabuns 
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ΚΑΙ ΑΙΣΘΑΝΘΗΚΑΜΕ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
ΚΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ

Ο κ. Δημήτρης Γκεκόπουλος Η κα Ροδή Ηλιάδη

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Καστοριάς και 
Περιχώρων με τη Βουλευτή της περιοχής του 

Scarborough, κα Χριστίνα Μίττας

Η Δημοτική Σύμβουλος της περιοχής της Ντάνφορθ, κα Paul Fletcher, με 
τον κ. Peter Tabuns, Βουλευτής του Οντάριο για την περιοχή της 

Ντάνφορθ, η κα Julie Darbusin, Βουλευτής της περιοχής της Ντάνφορθ, ο 
Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης και ο πρόεδρος της Ελληνικής 

Κοινότητας, κ. Αντώνης Αρτεμάκης μέ ένα σφηνάκι κονιάκ για το κρύο

Η νέα πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας, η κα Ειρήνη 
Ραμφάλη, η κα Ειρήνη Καλομοίρη και ο κ. Θανάσης Κουρτέσης

Ο κ. Δημήτρης και η κα Νίκη Βαρδάκα, η κα Στέλλα και ο κ. Λούης 
Λούκας καθώς και ο κ. Γιώργος Καλομοίρης

Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν 
λιχουδιές, καφέ και 

αναψυκτικά. Η κόρη του κ. 
Τσιρλή χαμογελούσε καθόλη 
την διάρκεια της εκδήλωσης

Το νεώτερο μέλος της 
οικογένειας του Αντιπροέδου 

της Παμμακεδονικής, κ. 
Σταύρου Τσιρλή

Ο κ. Δημήτρης Νάσκος και ο κ. Παντελής 
Σκεντέρης

Η πρόεδρος του Συλλόγου Θεσσαλονικέων, κα Δόμνα 
Σισκόπουλος έδωσε το παρών στην εκδήλωση

Η κα Ελένη Βρετάνου, ο κ. Βασίλης Λιάβας από το 
συμβούλιο της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας 

Καναδά μαζί με τον κ. Μάικ Τζήκα

Η κα Μανούκα-Φακλάρη, η κα Μανούκα - Νικολαΐδη, ο κ. Μανούκας 
Ντένης από το συμβούλιο των Θεσσαλονικέων έδωσαν το παρών

Η κα Βόκα, η κα Αμανατίδου και η κα Χατζηγεωργιάδου με τα νεότερα 
μέλη του Συλλόγου Θεσσαλονικέων 

Ο κ. Θόδωρος και η κα Ειρήνη Κερογλίδη 
μαζί με την κα Ειρήνη Καλομοίρη
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Από τη συγκέντρωση μετά την παρέλαση
στην Παμμακεδονική Ομοσπονδία

Το ζεύγος Νάσκος
Η κα Μαίρη Μεδίτσκος, ο κ. Ζήσης Βόκας μαζί με το ζεύγος 

Αβραάμ

Η κα Άννα Χρηστίδη βρέθηκε μεταξύ άλλων στην 
καθιερωμένη εκδήλωση της Παμμακεδονικής 

μετά την παρέλαση
Το ζεύγος Μανούκα που δεν λείπει από καμία 

εκδήλωση της Παμμακεδονικής

Η κα Αγάπη Αβραάμ έδωσε το παρών 



37ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ2 Νοεμβρίου 2018

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ38 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

2 Νοεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com



39ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ2 Νοεμβρίου 2018

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ40 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

2 Νοεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 41TOΡΟΝΤΟ
2 Νοεμβρίου 2018

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρέσβης της Ελλάδος στον 
Καναδά κ. Δημήτρης Αζεμόπουλος 

γράφει για μια σημαντική 
συνάντησή του και αποκαλύπτει.

«Πέμπτη 1η Νοεμβρίου 2018 σήμερα και ο μήνας ξεκινά με τρεις αδελφικούς μου φίλους. 
Τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, τον αρχιδιάκονο 
και πνευματικό μου πατ. Ιωάννη και τον προιστάμενο της ασφάλειας του Μακαριωτάτου, 
Δημήτρη. Με τον Μακαριώτατο, όπως πάντα, είχα και σήμερα μια υπέροχη συζήτηση στο 
γραφείο του, μια ανοιχτή συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, όπως κάνουν οι παληοί καλοί φίλοι 
καρδιάς. Ήρεμος, χαμογελαστός, πράος, πραγματικός Ποιμένας της Εκκλησίας μας και 
λιμάνι ασφαλές με τη σοφία του και την αγάπη του για τον Άνθρωπο. Πηγή ζεστασιάς και 
έμπνευσης για μια ακόμα φορά. Και μια είδηση: ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος θα επισκε-
φθεί τον Καναδά μέσα στην επόμενη χρονιά, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στη περήφανη 
Ομογένειά μας να του δείξει έμπρακτα και σε μέρα μεγάλης γιορτής την ολόψυχη στήριξή 
της στο πρόσωπό του.»

Εσπερινός ανήμερα των Αγίων Αναργύρων στο 
Hellenic Home παρουσία του Γενικού Προξένου 
και του Μητροπολίτη Σωτήριου. Την τελετή πα-
ρακολούθησαν πάνω από 400 ένοικοι.
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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

Ο κ. Gus Καραμούντζος (Πρόεδρος του Obsidian Group), o κ. Γιώργος Σολέας (Πρόεδρος και CEO 
του LCBO), ο κ. Γιώργος Πολίτης (Πρόεδρος και CEO της C.L.E.A.N.), ο Hon. Michael A. Tibollo 
(MP Vaughan Woodbridge & Minister of Community Safety and Correctional Services) και ο κ. 

Nicholas Tibollo από το Tibollo Law
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Μια καλή παρέα κάνει ακόμα πιο 
νόστιμο το φαγητό και η «ακαδημαϊκή 
συζήτηση υψηλού επιπέδου» ανοίγει 
την όρεξη. Όλα αυτά κι άλλα πολλά 

στην συγκέντρωση που γίνεται 
χρόνια τώρα στο MEGA IRON της 

οικογένειας του κ. Νίκου Χρηστίδη. 
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
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Η 
αστυνομία του Χάμιλτον ανακοίνωσε ότι τα απειλητικά τηλεφωνήματα για βόμβα  που 
έγιναν στο Bishop Ryal Καθολικό και Δευτεροβάθμιο Σχολείο τη Δευτέρα και την Τρίτη 
αποδείχτηκαν φάρσα από το εξωτερικό. Τη Δευτέρα, η αστυνομία δήλωσε ότι η απει-
λή έγινε μέσω τηλεφώνου λίγο πριν από την έναρξη της σχολικής ημέρας. Το σχολείο 

έκλεισε και οι μαθητές που έφταναν στο σχολείο με λεωφορεία μεταφέρθηκαν στη Παναγία Κοί-
μησης της Θεοτόκου. Οι κλήσεις προς το σχολείο απειλούσαν το προσωπικό και τους μαθητές. 
Την επόμενη μέρα μια απειλή για βόμβα έχει αναγκάσει την εκκένωση του σχολείου. Η αστυνο-
μία δήλωσε ότι κάποιος τηλεφωνούσε από τις 11 π.μ. έως τις 11:20 π.μ. και αναφέρθηκε σε μια 
βόμβα στο σχολείο. Οι πυροτεχνουργοί της αστυνομίας που ερεύνησαν το σχολείο δεν μπόρε-
σαν να βρουν τίποτα για να αποδείξει την απειλή. Την Τετάρτη, η αστυνομία δήλωσε ότι μια έρευ-
να έδειξε ότι οι κλήσεις ήταν μια φάρσα που προήλθε από την ίδια πηγή και τα τηλέφωνα έγιναν 
έξω από τον Καναδά για να προκαλέσουν πανικό.

Η 
μεγάλη αύξηση των αιτούντων 
άσυλο από τις ΗΠΑ ωθεί τον 
Καναδά στην απόφαση να αυ-
ξήσει δραστικά τις απελάσεις 

παράτυπων μεταναστών, με 10.000 α-
πελάσεις ετησίως, όπως μετέδωσε τη Τε-
τάρτη η κρατική ραδιοτηλεόραση, Radio-
Canada. Αυτό σημαίνει αύξηση 25% με 
30% των απελάσεων από τον Καναδά σε 
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, σύμ-
φωνα με πρόσφατη επιστολή υψηλόβαθ-
μου αξιωματούχου της Υπηρεσίας Συνό-
ρων του Καναδά (ASFC), η οποία περιήλ-
θε στην κατοχή του Radio-Canada. Σε αυ-
τό το απόρρητο έγγραφο ο Μπραντ Γούο-
ζνι, διευθυντής επιχειρήσεων και πληρο-
φοριών της ASFC, εξηγεί ότι «συμμετείχε 
σε πολλές συζητήσεις, τόσο σε περιφε-
ρειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, σχετι-
κά με την απόφαση της κυβέρνησης του 
Καναδά να ενισχύσει σημαντικά τις προ-
σπάθειες απέλασης». Στο έγγραφο αυ-

τό ο Γουόζνι ανακοινώνει και τους νέους 
στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση του 
πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό: «Βάσει 
των αρχικών συζητήσεων, η Υπηρεσία 
κατευθύνεται προς έναν στόχο 10.000 α-
πελάσεων ετησίως. Αυτό σημαίνει αύξη-
ση 25% με 30% σε σχέση με τα προηγού-
μενα χρόνια». Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Radio-Canada, ο αριθμός των παρά-
τυπων μεταναστών που έχουν απελαθεί 
από τον Καναδά μειώθηκε από τις 18.987 
το 2012, όταν η χώρα είχε συντηρητική 
κυβέρνηση, στις 8.472 το 2017. Χωρίς να 
επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα στοιχεία 
του Radio-Canada, ο Τριντό παραδέχθη-
κε χθες Τετάρτη ότι η κυβέρνησή του «ε-
ξετάζει πώς μπορεί να βελτιώσει το μετα-
ναστευτικό σύστημα ώστε οι υποθέσεις 
να εξετάζονται πιο γρήγορα». «Είναι μια 
προτεραιότητα για εμάς να έχουμε ένα ο-
λοκληρωμένο σύστημα μετανάστευσης 
το οποίο λειτουργεί», τόνισε.

Τ
α ξημερώματα της 1ης Νοεμ-
βρίου στην περιοχή μεταξύ της 
διασταύρωσης Woodbine και 
O’Connor ένας 20χρονος άν-

δρας τραυματίστηκε σοβαρά από πυ-
ροβολισμό. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες 
ο 20χρονος διαπληκτίστηκε έντονα με 
άτομο το οποίο επέβαινε σε αυτοκίνητο. 
Στην συνέχεια ο δράστης τον πυροβό-
λησε στην κοιλιακή χώρα με την αστυ-
νομία να αναφέρει πως τα τραύματα του 
είναι σοβαρά κι απειλητικά για την ζωή 
του. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα 
γνωστό για του δράστες με την αστυνο-
μία να διεξάγει έρευνα.

Αυξάνονται οι απελάσεις στον 
Καναδά

Απόπειρα δολοφονίας 20χρονου 
στο East York

28χρονος συνελήφθη για σεξουαλική 
παρενόχληση σε 14χρονη

Η 
αστυνομία συνέ-
λαβε τον Shu 
“Andrew” Yi με 
τ ις κατηγορίε ς 

ότι παρέσυρε μέσω διαδι-
κτύου 14χρονη, στην συνέ-
χεια την οδήγησε σε ξενο-
δοχείο και προχώρησε σε 
σεξουαλική πράξη. Αμέ-
σως μετά της προσέφερε 
χάπι για τον έλεγχο της 
εγκυμοσύνης. Η αστυ-
νομία υποψιάζεται πως 
έχουν υπάρξει κι άλλα 
θύματα. Ο δράστης χρησι-
μοποιούσε το ψευδώνυμο 
addme4andrew για να προ-
σελκύσει ανήλικες.

Απειλές για βόμβα σε σχολείο 
του Hamilton ήταν φάρσες από 
τηλέφωνα εξωτερικού
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Τ
ην Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018 το 
Γυναικείο Τμήμα του Ελληνικού Σπι-
τιού  όπως κάθε χρόνο διοργάνωσε 
την ετήσια γιορτή του Τσαγιού στην  

αίθουσα «Εστία» του Ελληνικού Σπιτιού.
Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Σπιτιού κ. Ιωάν-
νης Φαναράς και η Πρόεδρος του Γυναι-
κείου Τμήματος κα. Ειρήνη Ντότσικα καλω-
σόρισαν όλους τους ενοίκους, τα μέλη των 
οικογενειών, τους φίλους και υποστηρικτές 
του Ελληνικού Σπιτιού.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Διευ-
θυντής του Ελληνικού Σπιτιού κ.  Κώστας 
Κωστούρος καθώς και η κα. Πατρίσια Γκά-
τσιου και ο κ. Τζέιμς Κάρας, μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Σπιτιού.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους Αδελ-

φούς Παπαγιάννη από την εταιρία Kariba 
Foods, και την κα. Νίκη Βατικιώτη για την 
ευγενική χορηγία των εκλεκτών τροφίμων 
που προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης.
Επίσης, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις 
ευχαριστίες μας στον ένοικο του Ελληνι-
κού Σπιτιού, τον κ. Βασίλη Δεδεμπίλη για 
τη γενναιόδωρη προσφορά της αμοιβής της 
ορχήστρας των Αδελφών Ηλιάκη που ανέ-
λαβε να διασκεδάσει τους παρεβρισκομέ-
νους. 
Όσοι παραβρέθηκαν στην γιορτή του Ελλη-
νικού Σπιτιού, πέρασαν για μια ακόμη φορά 
περίφημα.
Συγχαρητήρια στο Γυναικείο Τμήμα για μια 
ακόμη επιτυχημένη εκδήλωση. 

Αγάπη, ανθρωπιά και 
διασκέδαση στο ετήσιο «Τσάι» 

του Γυναικείου Τμήματος
του Ελληνικού Σπιτιού
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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

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

ΠΟΛΥ ΤΡΥΦΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ

ΚΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΠΕΙ Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ

ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΚΩΣΤΑ

647-222-6358
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Ζητείται προσωπικό
να εργαστεί σε σουβλατζίδικο 

περιοχή Ajax
για πληροφορίες 647-2412929

Προκήρυξη θέσεως Ιδιαιτέρου/-ας 
Γραμματέως στο Γενικό Προξενείο 

της Ελλάδας στο Τορόντο
Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο προκηρύσσει τη θέση Ιδι-
αιτέρου/-ας Γραμματέως, πλήρους απασχόλησης με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες  παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους υποβάλλοντας, έως και την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου, σχετική αίτηση 

και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
toronto@mfa.gr ή μέσω φαξ στο +1 416 515 0209.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες που δεν είναι Καναδοί πολίτες πρέπει να διαθέ-
τουν άδεια παραμονής και εργασίας στον Καναδά.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν καταρχήν βάσει του βιογραφικού τους 
θα κληθούν σε συνέντευξη.

 ΠΟΛΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ
για να φροντίζει 

3χρονο κοριτσάκι
από τις 3 έως τις 7

στην περιοχή του Midtown

Τηλ. στο 647.299.0365

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
647-768-3799
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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

1860 Θεσσαλονίκη. Η φωτογραφία απεικονίζει το παραθαλάσσιο τείχος 
λίγο πριν να γκρεμιστεί

Σταθμός Μοναστηράκι το 1900

Ισθμός Κορίνθου. Ανατίναξη από τους Γερμανούς το 1944

Πωλητής αναψυκτικών μπροστά στο Μπεζεστένι - 1962

Η περιοχή Βρυσάκη στο Θησείο το 1928

Κατά τη διάρκεια κηδείας θυμάτων των γεγονότων που 
συνέβησαν τον Δεκέμβριο του 1944 στην Αθήνα

1865. Αρχαιολογικά ευρήματα στην Ακρόπολη

Ο ηθοποιός Marlon Brando με τον σκηνοθέτη Jules Dassin 
και την γραμματέα του Alice Merchak 

κατά την επίσκεψη του στην Ακρόπολη το 1958

Αθήνα, 1934
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Μ
ία πραγματικά αξιόλογη εκδήλωση έλαβε χώρα 
στην αίθουσα της Παμμακεδονικής Ομοσπον-
δίας Καναδά το περασμένο βράδυ της Πέμπτη 
χάρη στο Σύλλογο Θεσσαλονικέων Τορόντο. Ο 

σύλλογος είχε ετοιμάσει μία παρουσίαση όπου το κοινό είχε 
την ευκαιρία να γνωρίσει και να θυμηθεί την όμορφη πόλη 
της Θεσσαλονίκης μέσα από τα μάτια τεσσάρων παιδιών, της 

Ανατολής Κοσμά, της Μελίνας Ζιγκερίδου, της Χριστιάνας και 
της Ηρώ Βακουφάρη.
Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, τίμησε με την 
παρουσία του την προσπάθεια των παιδιών και παίνεψε τον 
Σύλλογο Θεσσαλονικέων για την ιδέα τους. Ήταν μια πραγ-
ματικά όμορφη εκδήλωση από την οποία δεν έλλειψε τίποτα, 
ούτε το φαγητό, ούτε το τραγούδι, αλλά ούτε και οι συγκί-

νηση. Πιο συγκεκριμένα, η κα Παναγιώτα Χατζηγεωργιάδου 
αμέσως μετά την παρουσίαση των παιδιών αναφέρθηκε για 
την πόλη όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και μένει ακόμη, ενώ 
με τις εύλογες ερωτήσεις της προς τα παιδιά για το τι είναι η 
Θεσσαλονίκη για αυτούς και τι θυμούνται από την πόλη τους, 
δεν έμεινε κανείς ασυγκίνητος. Εύγε στον Σύλλογο Θεσσαλο-
νικέων και αναμένουμε την επόμενη εκδήλωση σας.

Ο κ. Χριστοφορίδης, με τον κ. Μεδίτσκο, τον κ. Μισαϊλίδη και τον κ. Τσικουρλή

Η κα Παναγιώτα Αμανατίδου

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον κ. 
Μάικ Τζήκα

Βράβευση των παιδιών και της κα Γιώτας Χατζηγεωργιάδου από την πρόεδρο, κα Δόμνα Σισκόπουλος, 
τον Γραμματέα, κ. Μιλτιάδη Τσαβδαρίδη και τον Γενικό Πρόξενο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, συγχαίροντας τα παιδιά 
για την παρουσίαση

Η Αντιπρόεδρος, κα Καίτη Μανούκα 
- Νικολαΐδης Η κα Γιώτα Χατζηγεωργιάδου με την κόρη της

Ο κ. Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης, Γενικός 
Γραμματέας του Συλλόγου Θεσσαλονικέων

Μέλη του Συμβουλίου της Παμμακεδονικής, ο κ. 
Αλέξανδρος Τσικουρλής, ο κ. Βασίλης Λιάβας και 

ο κ. Δημήτρης Μεδίτσκος

Η νεολαία του Συλλόγου Θεσσαλονικέων που παρουσίασε την συμπρωτεύουσα 
μέσα από τα μάτια τους και δεν άφησε κανένα που να μην συγκινηθεί στην 

αίθουσα της Παμμακεδονικής. Συγκεκριμένα οι δεσποινίδες Ανατολή Κοσμά, 
Μελίνα Ζιγκερίδου, Ηρώ Βακουφάρη και Χριστιάνα Βακουφάρη

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, με 
την οικογένεια Μανούκα

Η πρόεδρος, κα Δόμνα 
Σισκόπουλος

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ενδιάμεσα από τα μέλη του συμβουλίου τοθ Συλλόγου 
Θεσσαλονικέων καθώς και με κάποια παλαιότερα μέλη

O κ. Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης, Γενικός 
Γραμματέας του Συλλόγου Θεσσαλονικέων, με 
τα μέλη του Συμβουλίου της Παμμακεδονικής 
Ομοσπονδίας Καναδά, κ. Δημήτρη Μεδίτσκο 

κα κ. Αλέξανδρο Τσικουρλή

O Σύλλογος Θεσσαλονικέων παρουσίασε την όμορφη 
Θεσσαλονίκη μέσα από τα μάτια των παιδιών

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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LIFE

Cindy Prado:
λατινική ομορφιά

Οι Λατίνες γυναίκες 
έχουν αυτό το κάτι 
που τρελαίνει τους 
άνδρες και μάλιστα 
η Λατίνα που θα 
σας δείξουμε εμείς 
είναι μία από τις 
καλύτερες.

Ο λόγος για την 
Cindy Prado, η 
οποία είναι μοντέλο 
από το Μαϊάμι και 
ασχολείται με το 
χώρο του μόντελινγκ 
από τα 15 της 
χρόνια. Σήμερα 
είναι 26 ετών και 
στο βιογραφικό 
της έχει πολλές 
συνεργασίες με 
γνωστά περιοδικά.

Φροντίζει να 
ανεβάζει στο 
προσωπικό 
της προφίλ στο 
Instagram 
φωτογραφίες που 
αναδεικνύουν 
τα κάλλη της. H 
σεξοβόμβα Cindy 
δε χορταίνει να 
αναστατώνει τους 
διαδικτυακούς 
της ακόλουθους, 
κοινοποιώντας τη 
μία φωτογραφία 
με μπικίνι μετά την 
άλλη.
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Η 
καθημε-
ρινότητα 
του Σάκη 
Ρουβά, ε-

κτός σπιτιού, έχει 
πολύωρα γυρίσμα-
τα για το The Voice, 
πρόβες για την πρε-
μιέρα του στο Fix 
στη Θεσσαλονίκη 
με τον Στέλιο Ρόκ-
κο στις 9 Νοεμβρί-
ου και συζητήσεις 
για μια νέα δική του 
εκπομπή, κοινωνι-
κού περιεχομένου, 
σύμφωνα με τα δη-
μοσιεύματα. «Είμα-
στε σε μια διερευ-
νητική κουβέντα 
για κάτι νέο, αλλά 
είναι πολύ νωρίς α-
κόμη να το ανακοι-
νώσω», λέει ο ίδιος 
στο People. Προς 
το παρόν είναι στο 
σ τούν τ ιο με τον 
Στέλιο Ρόκκο ηχο-
γραφώντας το νέο 
ντουέτο τους.

Ειρήνη Καζαριάν: Το 

πιο σέξι βλέμμα του 

Next Top Model

Από πολλούς έχει χαρακτη-
ριστεί ως η κοπέλα με το πιο 
καυτό βλέμμα στο παιχνίδι σε 
συνδυασμό με το αψεγάδια-
στο κορμί της,  ενώ η αυθεντι-
κότητα της έχει ξεχωρίσει από 
την αρχή.
Η Ειρήνη είναι 21 ετών και 
κατάγεται από την Αρμενία. 
Στον ελεύθερο  χρόνο της 
ασχολείται με τη μουσική. Από 
τα 12 της θέλει να δοκιμάσει 
το modeling, αλλά το δοκίμασε 
φέτος χτυπώντας την πόρτα 
ενός πρακτορείου.

Βασάλος: «Στην Ευρυδίκη 

στέλνω μηνύματα κατά τη 

διάρκεια της εκπομπής»

Ο Κωνσ τα ν τ ί νο ς  Βασά -
λος φέτος συμμετέχει στην 
εκπομπή «Έλα χαμογέλα», 
που παρουσιάζει η Σίσσυ Χρη-
στίδου στο Open TV η οποία 
έκανε πρεμιέρα προ λίγων ημε-
ρών. «Η Σίσσυ είναι το κεντρικό 
πρόσωπο και ο Παύλος με την 
εμπειρία του μας δίνει τη ροή 
της εκπομπής. Ο τίτλος είναι 
κομμένος και ραμμένος για 
την παρέα μας και προσω-
πικά το χαμόγελο μου φτιά-
χνει τη μέρα. Φιλοδοξούμε να 
δώσουμε πολλά χαμόγελα»

Υπάρχουν τα μοντέλα. Υπάρ-
χουν οι γυμνάστριες. Υπάρ-
χουν τα μοντέλα που γυμνά-
ζονται. Πάνω απ΄όλες αυτές 
υπάρχει η Σοφία Χαρμα-
ντά. Γυμνάστρια και μοντέλο 
μαζί, ένας συνδυασμός που 
είναι θανατηφόρος στη θεω-
ρία. Είναι όμως κάτι πολύ πιο 
ισχυρό απ΄αυτό στην πράξη. 
Αυτό που λαμβάνουν οι αμφι-
βληστροειδείς βλέποντας την 
δεν μπορεί να εγκλωβιστεί σε 
λέξεις ούτε να το αντικρούσει 
κανείς.

Σάκης Ρουβάς: «Είμαστε σε 
μια διερευνητική κουβέντα»

Ευαγγελία Αραβανή: Ήμουν 
στην κατηγορία γλάστρα

Η Σοφία Χαρμαντά 

είναι χάρμα-ντα 

οφθαλμών

Η 
όμορφη Πατρινιά μέσα από τη συμμε-
τοχή της στην κριτική επιτροπή του Next 
Top Model έχει δεχτεί πολλά σχόλια για 
τα όσα έχει κατά καιρούς στα νεαρά κορί-

τσια που έχουν πάει στο ριάλιτι για να δοκιμάσουν 
την τύχη τους στο μόντελιγκ. Η Ηλιάνα παραχώρη-
σε συνέντευξη στο περιοδικό Down Town, και α-
πάντησε για πρώτη φορά στα όσα έχουν γραφτεί.
«Πέρα από την πλάκα, πράγματι έχω κάνει όσα έχω 
πει, γιατί τόσα χρόνια είμαι μόνη μου στο εξωτε-

ρικό, οπότε έπρεπε με κάποιον τρόπο να γεμίσω 
τον χρόνο μου. Σε μια ξένη χώρα γνωρίζεις ανθρώ-
πους που σου λένε «θέλεις να κάνεις αυτό;» και εσύ 
λες «δεν βαριέσαι, γιατί όχι;». Αυτό που δεν κατα-
λαβαίνει ο κόσμος είναι ότι όταν μια κοπέλα έρχε-
ται στο show, στην προσπάθεια σου να την κάνεις 
να νιώσει άνετα και να σου ανοιχτεί της λες «έχω 
κάνει και εγώ το ίδιο». Ίσως όμως βγήκε. Το αντί-
θετο ως πρόθεση. Δεν με ενοχλεί όμως, γιατί εγώ 
ξέρω ποια είμαι.»

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Δεν με ενοχλούν 
τα σχόλια γιατί εγώ ξέρω ποια είμαι

Η 
Ευαγγελία Α-
ραβανή τα τε-
λευταία χρό-
νια με σκληρή 

δουλειά έχει καταφέρει 
να βρίσκεται στην πα-
ρουσίαση εκπομπών. Η 
ίδια μίλησε για αυτό και 
είπε πώς την στεναχω-
ρούσε ιδιαιτέρως που 
την κατέτασσαν στην κα-
τηγορία «όμορφη ίσον 
γλάστρα».
«Έχω ευχαρισ τήσε ι 
δημοσίως την Άλκη-
σ τ ι ς  Μ α ρ α γ κ ο υ -
δάκη πάρα πολ λέ ς 
φορές. Αν δεν με είχε 
πάρει να μου πει «θα 
κάνουμε το «X-factor» 
και σε θέλουμε για το 
backstage», πιστεύω 
δεν θα ήμουν εδώ που 
είμαι τώρα επαγγελ-
ματικά. Μέχρι τότε δεν 
μου είχε δώσει κανείς 
τον χρόνο και τον χώρο 
για να δείξω τι μπορώ 
να κάνω. Οι περισσότε-
ροι με κατέτασσαν στην 
κατηγορία «όμορφη 
ίσον γλάστρα».
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Η 
καυτή ηθοποιός 
διαθέτει έναν α-
πό τους πιο καυ-
τούς λογαρια-

σμούς στο γνωστό μέσο 
κοινωνικής δικτύωσης και 
κάθε πόζα που ανεβάζει α-
ποτελεί… χτύπημα στον αν-
δρικό πληθυσμό. Βλέπετε, 
η ξανθιά κουκλάρα είναι α-
πό αυτές που δεν μπορείς να 
την ξεχάσεις, καθώς οι κα-
μπύλες της μπορούν να σε… 
τρελάνουν.

Αυτό το ξέρει πολύ καλά 
και για τον λόγο αυτό, κάθε 
της φωτογραφία προσφέ-
ρει τρελό… πόνο σ τους 
άνδρες, που δεν μπορούν 
να μην κολλήσουν με τις απί-
στευτες καμπυλάρες της. Η 
Νιένα Τζέιντ δεν είναι απλά 
ένα ακόμα… μοντέλο που 
βρήκαμε. Πλέον θα γίνει η… 
μούσα μας.

T
o περιοδικό Heat 
αυτής της εβδομά-
δας κάνει μια απο-
κάλυψη για τη σχέ-

ση της Jennifer Aniston και 
του Justin Theroux που 
δεν περιμέναμε. Σύμφω-
να με όσα αποκαλύπτει το 
περιοδικό, ο Theroux δεν 
μπορεί να βρει δουλειά 
ενώ όλες οι πόρτες στο 
Hollywood είναι πια κλει-
στές για εκείνον. Πηγή από 
ο περιβάλλον του ηθοποι-
ού υποστηρίζει πως το σα-
μποτάζ στην καριέρα του 
ηθοποιού οφείλεται στο ε-
μπάργκο που έχει ζητήσει 
να του γίνει η πρώην σύ-
ζυγός του Jennifer Aniston. 
Το Heat που υποστηρίζει 
πως ήρθε σε επαφή με ά-
τομα από το περιβάλλον 
της Aniston διευκρινίζει 
πως η ηθοποιός δεν έ-
χει κλείσει τις πόρτες για 
δουλειά επί τούτου αλλά 
αυτό οφείλεται στον πο-
λύ κόσμο που γνωρίζει η 
Jen στο Hollywood και στο 
γεγονός πως όλοι φοβού-
νται να προσλάβουν τον 
Theroux και να προκαλέ-
σουν τυχόν οργή της Jen.

Ο Justin Theroux παρακαλάει τη 
Jennifer Aniston να τα ξαναβρούν

H 
O l i v i a 
Culpo, εί-
ναι ηθο-
ποιός, πα-

ρουσιάστρια, μο-
ντέλο - το 2012 κα-
τέκτησε και τον τίτλο 
της Miss Universe- και 
μετρά περισσότερους 
από 3 εκατ. followers 
στο Instagram.
Με αρισ τοκρατ ική 
ομορφιά και... φονι-
κές καμπύλες η Αμε-
ρικαν ίδα κατάφερε 
να κατακτήσει ακόμα 
έναν στόχο της και να 
φωτογραφηθεί πέρυσι 
σ το «ευαγγέλιο των 
μον τέλων» πoυ δεν 
είναι άλλο από το Sports 
Illustrated. Για τον ίδιο 
λόγο το μοντέλο βρέ-
θηκε στην Αυστραλία 
και φυσικά ενημέρωσε 
με τον τρόπο που μόνο 
εκείνη ξέρει τους εκατομ-
μύρια ακόλουθους της.

Αυτή είναι η ηθοποιός που 
τρελαίνει τα social media! 

Η Σοφία Βεργκάρα είναι η πιο 
ακριβοπληρωμένη τηλεοπτική 

ηθοποιός

Η 
Σοφία Βεργκάρα είναι μία από 
τις πιο αστείες ηθοποιούς της 
τηλεόρασης και δεν αποτελεί 
έκπληξη ότι βρίσκεται στη λίστα 

με τις υψηλότερα αμειβόμενες τηλεοπτι-
κές σταρ στο Χόλιγουντ.
Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Modern 
Family» εισέπραξε το αξιόλογο ποσό των 
42,5 εκατομμυρίων δολαρίων την περί-

οδο 1η Ιουνίου 2017 και 1η Ιουνίου 2018, 
σύμφωνα με την ετήσια λίστα του Forbes.
Η Κολομβιανή ηθοποιός κερδίζει αρκετά 
από τον ρόλο της στην κωμωδία, αλλά τα 
συμβόλαια με την εταιρεία μηχανών καφέ 
SharkNinja Cafe και η αλυσίδα επίπλων 
Rooms To Go έχουν διπλασιάσει το εισό-
δημα της από εκείνο της δεύτερης ηθο-
ποιού στη λίστα.

Η Olivia Culpo... διαφημίζει τη δουλειά 
της φορώντας μόνο το μπικίνι της
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 Γύρω απ’ τις λίμνες Στυμφαλία, Δόξα 
και Δασίου ξεδιπλώνεται ένα γαλήνιο 
σκηνικό με υπέροχες βουνοκορφές 
και κουκλίστικα χωριά. Αλλά δεν είναι 
μόνο αυτά που θα θυμάσαι από τούτο 
τον τόπο. Είναι η εκρηκτική δύναμη 
της φύσης που εκδηλώνεται μέσα 
από μυριάδες ήχους, μυρωδιές και 
χρώματα που μένουν ανεξίτηλα στη 
μνήμη.

Σ
αν ένα θεόρατο τείχος, όλο επάλξεις 
και απρόσβλητους πύργους υψώνο-
νται απότομα τα επιβλητικά βουνά της 
Κορινθίας. Στις πλαγιές τους συνωστί-

ζονται δάση, ήσυχα χωριά, αρχαία ερείπια, 
μοναστήρια, γαλάζιες λίμνες και καταπράσι-
να τοπία που αναδεικνύουν με μοναδικό τρό-
πο την αυθεντική γοητεία της μοραΐτικης γης.
Εδώ όλα μοιάζουν με ζωγραφιά. Η περιοχή 
της Στυμφαλίας λίμνης, η κοιλάδα του Φενεού 
όπου δεσπόζει η λίμνη Δόξα και η αλπική 
λιμνούλα του Δασίου συνθέτουν έναν μονα-
δικό φυσικό καμβά που προκαλεί το ενδια-
φέρον με την πολυμορφία του και τη διηνεκή 
πολιτισμική προσφορά του. Η ξεχωριστή 
αυτή γωνιά της ορεινής Κορινθίας προσεγγί-
ζεται εύκολα από αρκετά σημεία που βρίσκο-
νται επάνω στον παραλιακό οδικό άξονα που 
συνδέει την Κόρινθο με την Πάτρα. Η προτει-
νομένη διαδρομή ξεκινά από το παραθαλάσ-
σιο Κιάτο και θα μας μυήσει σταδιακά στη 
γοητεία των βουνών.
Μικρά και μεγαλύτερα βουνά όπως ο Ολί-
γυρτος, ο Φαρμακάς, το Μαυροβούνι, η 
Μικρή και Μεγάλη Ζήρεια κυκλώνουν από 
παντού την κοιλάδα και τη λίμνη της Στυμφα-
λίας δημιουργώντας μια καθαρή ορεινή τοπι-
ογραφία.
Τα χωριά Κεφαλάρι, Καλιάνοι, Καρτέρι, Κιό-
νια, Στυμφαλία βρίσκονται πάνω στον οδικό 
άξονα που συνδέει το Κιάτο με την περιοχή 
της Στυμφαλίας. Λίγο ψηλότερα, στις ράχες 
των βουνών ακουμπούν οι οικισμοί Λαύκα, 
Κυλλήνη, Καστανιά, Δροσοπηγή, Καίσαρι και 
Κλημέντι.

Στις όχθες των μύθων
Η περιοχή της Στυμφαλίας είναι ένας πανάρ-
χαιος τόπος, πασίγνωστος χιλιάδες χρόνια 
τώρα. Εδώ πραγματοποίησε τον έκτο άθλο 
του ο Ηρακλής, απαλλάσσοντας τους ανθρώ-
πους από τις φοβερές Στυμφαλίδες όρνιθες 
που λυμαίνονταν την περιοχή.
Πολλά χρόνια αργότερα, ο Παυσανίας διηγεί-
ται ένα χαρακτηριστικό περιστατικό από την 
επίσκεψή του στη Στυμφαλία, όταν η λίμνη 
πλημμύρισε και αποστραγγίστηκε μέσα σε 
μια μέρα, προξενώντας τεράστιες καταστρο-
φές. Το γεγονός αυτό αποδόθηκε σε τιμωρία 
της θεάς Αρτέμιδος που με αυτό τον τρόπο 
απαιτούσε να την τιμούν με περισσότερο 
σεβασμό.
Εδώ εντοπίσθηκε η αρχαία πόλη Στύμφαλος 
που λέγεται ότι ιδρύθηκε από τον αδελφό του 
Κυλλήνα, γιο του Ελατου, Στύμφαλο.
Πολύ αργότερα, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας 
Ανδριανός κατασκεύασε υδραγωγείο και με 
τα νερά της λίμνης κατάφερε να υδρεύσει την 
πόλη της Κορίνθου, η οποία από τότε αντιμε-

τώπιζε πρόβλημα λειψυδρίας.
Βέβαια η σημερινή Στυμφαλία δεν θυμίζει σε 
τίποτα τη λίμνη του παρελθόντος. Οι συνε-
χείς ανθρώπινες δραστηριότητες την έχουν 
περιορίσει σε μια έκταση που καλύπτει μόλις 
7.700 στρέμ., η οποία όμως το καλοκαίρι 
συρρικνώνεται στα 3.500 στρέμ.
Για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, αξίζει 
ν’ αναφέρουμε ότι πριν από έναν αιώνα το 
μέγιστο βάθος της λίμνης ήταν τα 10 μ. και 
σήμερα μόλις μετά βίας φτάνει τα 2 μ. Στη 
Ζώνη Ειδικής Προστασίας του «Δικτύου 
Φύση 2000» έχουν συμπεριληφθεί 13.090 
στρέμ., ενώ 2.000 από αυτά χαρακτηρίζο-
νται ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά. Η 
κατασκευή τάφρων-φραγμάτων, η κακή δια-
χείριση των υδάτινων πόρων, τα σκουπίδια, 
καθώς και το παράνομο κυνήγι είναι μερικά 
μόνο από τα σημαντικότερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει αυτήν τη στιγμή ο υγρό-
τοπος. Προβλήματα που θα πρέπει άμεσα να 
λυθούν αν θέλουμε στο μέλλον η Στυμφαλία 
να μη ζει μόνο μέσα στον μύθο.
Στην περιοχή ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
νεότευκτο Μουσείο Περιβάλλοντος κοντά 
στο χωριό Κιόνια (επισκέψιμο καθημε-
ρινά εκτός από Τρίτη 10:00 - 18:00, τηλ.: 
27470 22296). Στον κεντρικό δρόμο κοντά 
στο χωριό Κιόνια δεσπόζει η άλλοτε μεγα-
λόπρεπη μονή Ζάρακα που ίδρυσαν το 13ο 
αιώνα καθολικοί μοναχοί από τη Σαβοΐα. 
Εικάζεται πως κτίσθηκε στη θέση αρχαίου 
ναού αφιερωμένου στη θεά Αρτεμη.
Λασπωμένος χωματόδρομος θα σας φέρει 
στ’ απομεινάρια της αρχαίας πόλης Στυμφά-
λου που βρίσκεται κρυμμένη πίσω από τους 
πυκνούς καλαμιώνες.
Από τη Λαύκα, ένα χωριό με πολλά πηγαία 
νερά που ακουμπά στις πλαγιές του Ολίγυρ-
του όρους, ξεκινά η πιο όμορφη διαδρομή 
που ακολουθεί τον γύρο της λίμνης. Ο δρό-
μος στρέφεται δυτικά και τρέχει κατά μήκος 
της νότιας όχθης. Η δασική υπηρεσία έχει 
εγκαταστήσει κιόσκια σε θέσεις θέας απ’ 
όπου θα απολαύσετε μια σφαιρική άποψη 

της υγρής λεκάνης και των γύρω χιονισμέ-
νων μέχρι τον Μάη βουνοκορφών. Σε αρκετά 
σημεία θα έχετε την ευκαιρία να ακολουθή-
σετε μονοπάτια που οδηγούν ως τους καλα-
μιώνες όπου μ’ ένα ζευγάρι κιάλια θα επι-
δοθείτε σε birdwatching (παρακολούθηση 
πουλιών).

Από την Καστανιά στη Δόξα
Αφήνουμε πίσω τη Στυμφαλία λίμνη να σιγο-
ψιθυρίζει τους θρύλους της και ανηφορί-
ζουμε για ένα άλλο γνωστό χωριό της περι-
οχής. Η Καστανιά κρυμμένη μέσα σ’ ένα 
πυκνόφυτο ελατόδασος μας καλοδέχεται με 
τις ευωδιές και τους ήχους ενός αυθεντικού 
ορεινού χωριού. Ο οικισμός απλώνει τα σπί-
τια του σε ύψος 900 μ. σε μια απότομη και 
δασωμένη πλαγιά του Γερόντιου όρους. Το 
κυριότερο πλεονέκτημά του είναι η εξέχουσα 
φυσική του θέση. Γύρω από το χωριό, αλλά 
και στα κοντινά υψώματα, το υγιές ελατόδα-
σος είναι αυτό που κλέβει τις εντυπώσεις.
Από εδώ η θέα στα γύρω μεγάλα βουνά είναι 
από τις πιο εντυπωσιακές του Μοριά. Το 
χωριό διατηρεί σε μεγάλο βαθμό την αρχι-
τεκτονική του προσωπικότητα, καθώς δια-
σώζονται αρκετά από τα παλιά γεροδεμένα 
πέτρινα κτίσματα.
Τέσσερα χιλιόμετρα μετά, ακολουθώντας τον 
επαρχιακό ασφάλτινο δρόμο θα βγούμε στο 
διάσελο της Καστανιάς, με την καταπληκτική 
θέα στην κοιλάδα του Φενεού και τα γραφικά 
χωριά της.
Η μικρή αυτή πεδιάδα βρίσκεται σε ύψος 850 
μ. κυριολεκτικά ζωσμένη από ψηλά βουνά. 
Βορειοδυτικά υψώνεται ο Χελμός. Πιο δίπλα 
το μικρότερο, αλλά επίσης ψηλό, βουνό 
Ντουρτουβάνα γειτονεύει με τον Ολίγυρτο, 
ενώ ανάμεσά τους ξεπηδά η όμορφη κορμο-
στασιά του όρους Σαϊτάς. Βορειοανατολικά 
κυριαρχεί η Ζήρεια με το ογκώδες παρουσι-
αστικό της και προς νότο φράζουν τον ορίζο-
ντα τα βουνά της Αρκαδίας.
Γνωστή για τις πολλές καταβόθρες που κατα-
πίνουν τα νερά των ποταμών, η κοιλάδα του 

Φενεού απασχόλησε θεούς, ήρωες και περι-
ηγητές από τα πανάρχαια χρόνια. Ο ημίθεος 
Ηρακλής προσπάθησε να αποστραγγίσει 
με διάφορα έργα τα έλη του Φενεού, ενώ οι 
αρχαίοι πίστευαν ότι εδώ βρισκόταν μία από 
τις πύλες του Αδη. Σχετικοί μύθοι αναφέρουν 
πως όταν ο Πλούτωνας έκλεψε την Περσε-
φόνη, αυτή οδηγήθηκε στο σκοτεινό βασί-
λειο του χθόνιου θεού μέσα από τις καταβό-
θρες του Φενεού, ενώ, σύμφωνα με τον Παυ-
σανία, οι ντόπιοι είχαν εδώ το ιερό της θεάς 
Δήμητρας - μητέρας της Περσεφόνης.
Σήμερα πιστεύεται ότι τα νερά του Φενεού 
τροφοδοτούν τη Στυμφαλία Λίμνη, αλλά και 
τον ποταμό Λάδωνα (που σημειωτέον, όχι 
τυχαία, οι ντόπιοι ονομάζουν Ρουφιά).
Την ήδη ενδιαφέρουσα τοπιογραφία έρχεται 
να συμπληρώσει η μικρή νεότευκτη τεχνητή 
λίμνη Δόξα, που μπορεί να μην είναι γέν-
νημα της φύσης, ωστόσο σε κερδίζει από 
την πρώτη στιγμή έτσι μικρή που είναι με τα 
καθαρά γαλαζοπράσινα νερά και τις κατά-
φυτες όχθες της να μονοπωλούν το ενδιαφέ-
ρον των επισκεπτών. Ωστόσο αξίζει να πάτε 
μια βόλτα λίγο πιο πέρα, έως το μοναστήρι 
του Αγίου Γεωργίου που ατενίζει την κοιλάδα 
από ύψος 950 μ.
Λίγο βορειότερα, στο χωριό Κάτω Ταρσός 
(προσεγγίζεται από τον δρόμο Γκούρα – Δερ-
βένι), θα δείτε το εκκλησάκι της Παναγιάς 
των Βράχων, όνομα και πράγμα, καθώς είναι 
κυριολεκτικά φωλιασμένο στην κόψη κάθε-
του βράχου, σφραγίζοντας με την ανθρώ-
πινη παρουσία το συγκλονιστικό γεωλογικό 
τοπίο. Στην Γκούρα σώζονται μερικά από τα 
μεγάλα πέτρινα σπίτια του 19ου αιώνα, όπως 
του Οικονόμου, του Σαρλή, του Μούρτη στην 
πάνω γειτονιά, του Ρομπόκου και του Καπέλ-
λου –που έγινε ξενώνας–, αλλά και αρκετές 
αγροικίες κτηνοτρόφων και γεωργών. Η ζωή 
στο πιο δραστήριο χωριό της περιοχής, πάλ-
λεται γύρω από την πλατεία με τους καφενέ-
δες και τη μικρή αγορά με τα τοπικά προϊό-
ντα, ενώ στο κέντρο δεσπόζει η εκκλησία των 
Ταξιαρχών (19ου αιώνα).

Ορεινή Κορινθία: στο τρίγωνο των λιμνών 
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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 4 ουρές πεσκανδρίτσας περίπου των 250 γρ. η καθεμία
 ª 50 ml ελαιόλαδο
 ª 1 φλιτζ. τσαγιού φρέσκα κρεμμύδια ψιλοκομμένα
 ª αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
 ª 1 κουτ. γλυκού ξερός κόλιανδρος, σε σκόνη
 ª 1½ κιλό διάφορα χόρτα εποχής, καθαρισμένα, χοντροκομμένα
 ª 1 μέτρια σελινόριζα, καθαρισμένη, κομμένη σε μέτρια κομμάτια
 ª 1/3 ματσάκι άνηθος (χωρίς τα χοντρά κοτσάνια), ψιλοκομμένος
 ª 1 κουτ. γλυκού δυόσμος ξερός, τριμμένος
 ª 1 δαφνόφυλλο
 ª 1/2 κουτ. γλυκού κουρκουμάς, σε σκόνη

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Σε μεγάλη κατσαρόλα με βαρύ πάτο ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα 

φιλέτα ψαριού για 2 λεπτά από κάθε πλευρά. Με τρυπητή σπάτουλα τα βγάζουμε σε μια 
πιατέλα -τα αφήνουμε ξεσκέπαστα- και προσθέτουμε στην κατσαρόλα το κρεμμύδι. Το 
σοτάρουμε σε μέτρια φωτιά για 5 - 6 λεπτά, κατόπιν προσθέτουμε τη σελινόριζα, σοτά-
ρουμε για 3 λεπτά ακόμα, ρίχνουμε και τα χόρτα, ανακατεύουμε για 2 - 3 λεπτά, περιχύ-
νουμε με 600 ml ζεστό νερό, σκεπάζουμε, δυναμώνουμε λίγο τη φωτιά μέχρι να πάρει 
μια βράση και ανακατεύουμε να πέσουν λίγο τα χόρτα. Αν σωθούν τα υγρά, προσθέ-
τουμε επιπλέον νερό και σιγοβράζουμε για 30 λεπτά. 

 ª Μόλις 5 λεπτά πριν το κατεβάσουμε από τη φωτιά, ρίχνουμε τον κουρκουμά, τον 
κόλιανδρο, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, τον άνηθο, το δυόσμο, ανακατεύουμε καλά, 
βάζουμε πάνω από τα χόρτα τα κομμάτια του ψαριού, σείουμε την κατσαρόλα, σκεπά-
ζουμε με το καπάκι και συνεχίζουμε το μαγείρεμα. 

 ª Όταν το φαγητό είναι έτοιμο (θα έχει μείνει ζουμάκι), αποσύρουμε την κατσαρόλα 
από τη φωτιά και σε σερβίρουμε αυγολέμονο.

Άρωμα Κουζίνας
Πεσκανδρίτσα στην 
κατσαρόλα
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Συναντιούνται δύο φίλοι:
- Τι έγινε ρε, καλά?
- Άσε ρε, πέθανε η πεθερά μου.
- Σώπα! Τί είχε?
- Μαλακίες μωρέ, ένα κτήμα στο χωριό.
- Όχι ρε, σε ρωτάω αν είχε κανά πρό-
βλημα.
- Ναι μωρέ, δεν ήτανε γραμμένο στο κτη-
ματολόγιο και τρέχουμε.
- Ρε μαλάκα, σε ρωτάω από τι πέθανε.
- Προχτές το μεσημέρι μωρέ, δεν είχαμε 
φαγητό, βγήκε να πάει στο χασάπη να 
πάρει κανά κρέας και την πάτησε αυτο-
κίνητο.
- Όχι ρε την καημένη!!! Και τί κάνατε?
- Τι να κάνουμε, φάγαμε μακαρόνια!!!!

Μια φορά σε ένα μπαρ καθόταν ένας 
αδύνατος κύριος και κοιτούσε με μανία 
το ποτό του. Σε μια στιγμή έρχεται ένας 
μεγαλόσωμος κύριος, του παίρνει το 
ποτό του και το πίνει μονορούφι τότε ο 
άλλος βάζει τα κλάματα. Ο μεγαλόσωμος 
κύριος του λέει:
- «Καλά ρε φίλε μην κάνεις έτσι, θα σου 
πάρω άλλο.»
- «Όχι, δεν φταις εσύ», λέει ο αδύνατος 
κύριος.
- «Σήμερα είναι η πιο άσχημή μου μέρα. 
Το πρωί άργησα να σηκωθώ, έχασα ένα 
σημαντικό ραντεβού στη δουλειά και ο 

διευθυντής μου με απέλυσε. Βγαίνω έξω, 
μου έχουν κλέψει το αυτοκίνητο. Παίρνω 
ένα ταξί και ξεχνάω μέσα το πορτοφόλι 
μου. Γυρνάω σπίτι και βλέπω τη γυναίκα 
μου αγκαλιά με τον υδραυλικό. Και ενώ 
δεν έφταναν όλα αυτά, ενώ σκόπευα να 
βάλω ένα τέλος στη ζωή μου έρχεσαι κι 
εσύ και μου πίνεις το δηλητήριο!» 

Το αφεντικό στον υπάλληλό του:
-Πιστεύεις στην μετά θάνατον ζωή;
-Ναι, λέει αυτός.
-Ωραία, αυτό βάζει τα πράγματα στη 
θέση τους. Γιατί χθες, μόλις έφυγες για
την κηδεία της γιαγιάς σου, πέρασε από 
δω να σε δει.

Περπατούσε κάποιος την νύκτα και βρήκε 
έναν θεωρητικό φυσικό
να είναι γονατισμένος κάτω από ένα 
φανάρι στον δρόμο.
-Μα τι κάνεις εδώ πέρα ;
-Ψάχνω τα κλειδιά μου, θα με βοηθήσεις ;
-Βεβαίως
Σκύβει λοιπόν κι ο δεύτερος τύπος κι έψα-
χνε. Μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες 
ρωτά:
-Μα είσαι σίγουρος ότι εδώ τα έχασες;
-Όχι, αλλά εδώ έχει φως

FUN

ΚΡΙΟΣ
Αποφύγετε τις εριστικές διαθέσεις των 
ανθρώπων γύρω σας και εκμεταλλευτείτε 
τις ευκαιρίες που σας δίνονται αυτή την 
περίοδο στον επαγγελματικό τομέα. Δώστε 
περισσότερη βάση στα οικονομικά σας και 
θα έχετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Μην 
αμελείτε όμως τις κοινωνικές σας υποχρεώ-
σεις. Μπερδεμένες σχέσεις θα σας προβλη-
ματίσουν και θα θέσουν σε κίνδυνο. 

ΤΑΥΡΟΣ
Νιώθετε έντονη την ανάγκη να μάθετε 
άγνωστες πλευρές του εαυτού σας. Ο πιο 
γρήγορος τρόπος είναι να κάνετε κάτι εντε-
λώς ξένο προς εσάς. Αυτό μπορεί να είναι 
μία νέα δραστηριότητα που μέχρι τώρα 
σας φαινόταν δύσκολη ή να ενδώσετε 
σε μία κατάσταση, στην οποία κάτω από 
άλλες συνθήκες θα λέγατε όχι. Έτσι όμως 
θα μάθετε μέχρι που είστε ικανοί να προ-
χωρήσετε. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αλλαγή νοοτροπίας και νέα σχέδια. Πολλή 
δουλειά είναι μέσα στο πρόγραμμα, με πολ-
λές αντιξοότητες και δυστυχώς ιδρώτας. Οι 
συμπτώσεις έχουν τη σκοπιμότητά τους. 
Αυτές τις μέρες το συναίσθημα θα παίξει 
κυρίαρχο ρόλο. Η ατμόσφαιρα θα μεταβάλ-
λεται, οι άνθρωποι θα είναι άλλοτε εύκολοι 
άλλοτε δύσπιστοι, στη συνεργασία τους 
μαζί σας. Φανείτε υπομονετικοί 
αλλά μη χάνετε χρόνο όταν 
έχετε ήδη πάρει τις αποφά-
σεις σας. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Τις μέρες αυτές η διαί-
σθησή σας οξύνεται και 
το ένστικτό σας αποδει-
κνύεται αλάνθαστο. Αντί 
λοιπόν να εμπιστεύεστε 
συνεχώς τρίτους για θέματα 
που για σας είναι σημαντικά, 
κλείστε τα μάτια σας, συγκεντρω-
θείτε και πράξτε ανάλογα με τη διάθεσή σας. 
Τα αποτελέσματα είναι σίγουρο ότι θα σας 
δικαιώσουν. Έχετε ανάγκη να ηρεμήσετε, να 
σκεφτείτε … να ονειρευτείτε..

ΛΕΩΝ
Την περίοδο που διανύουμε θα καταλύ-
σουν πολλές δυσοίωνες καταστάσεις. Θα 
βγείτε από αρκετά αδιέξοδα, θα μπορέσετε 
να κάνετε κάποιες ικανοποιητικές κινήσεις 
στη δουλειά σας και να κλείσετε σημαντικά 
ραντεβού. Μπαίνετε δυναμικά στη δράση 
και κερδίζετε έδαφος στις επαγγελματικές 
σας υποθέσεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Παρόλο που κάποια γεγονότα θα σας ανα-
γκάσουν να περιοριστείτε σε χρόνο και 
χώρο, εσείς δεν έχετε πρόθεση να βρείτε 
διεξόδους, για να συναντήσετε εκείνους 
που σας ενδιαφέρουν ή που αγαπάτε. Μην 
αντικρούετε προτάσεις πριν πεισθείτε ότι 
δεν σας ενδιαφέρουν. Κινηθείτε οργα-
νωμένα στα οικονομικά και μην αφήνετε 
ευκαιρίες ανεκμετάλλευτες. Φυσικά, στο 
τέλος θα τα καταφέρετε.

ΖΥΓΟΣ
Επαγγελματικά γίνονται διάφορα ανοίγ-
ματα που δεν ανταποκρίνονται στο ύψος 
των απαιτήσεών σας. Ωστόσο βλέπετε πιο 
καθαρά τις αλλαγές εκείνες που έχουν αρχί-
σει να γίνονται. Αρχίζετε τελικά να παίζετε 
σημαντικότερο ρόλο στο περιβάλλον σας, 
βρίσκετε τη χαμένη σας γοητεία και επεκτεί-
νεστε περισσότερο κοινωνικά.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Υπερασπιστείτε τις ιδέες σας και βρείτε 
τρόπο να κάνετε τη θεωρία, πράξη. Θα 
έχετε την υποστήριξη και άλλων ανθρώ-
πων, όμως θα χρειαστεί να προσπαθήσετε. 
Προσέξτε τα άσκοπα έξοδα.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Επιτέλους, ότι σας βαραίνει τον τελευταίο 
καιρό, θα φύγει από πάνω σας και εσείς 
θα αναπνεύσετε και πάλι ελεύθεροι. Μπο-
ρεί τον τελευταίο καιρό να ταλαιπωρηθή-
κατε αρκετά αλλά τώρα είναι μέρες ηρε-
μίας, ησυχίας και γιατί όχι … χαράς!! Χαλα-
ρώστε και μαζέψτε τις δυνάμεις σας! Ποτέ 
δεν ξέρετε πότε θα τις χρειαστείτε! Πρέπει 
όμως να παραδεχτείτε τα λάθη σας και να 
απολαμβάνετε ένα πιο ευχάριστο κλίμα στο 
εργασιακό σας περιβάλλον. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η αυταρχικότητά σας όχι μόνο δε 

θα σας βοηθήσει αλλά αντί-
θετα θα ψυχράνει περισσό-

τερο το κλίμα. Προσέξτε 
ενέργειες και συζητή-
σεις που κάνετε και 
οργανώστε τις επιδιώ-
ξεις σας μέσα σε ρεα-
λιστικά πλαίσια. Στον 
επαγγελματικό τομέα, 

όλα φαίνονται να υπό-
σχονται βελτίωση και δε 

θα ήταν άσχημο να φρο-
ντίσετε να εξασφαλίσετε την 

υποστήριξη των ανθρώπων, που 
μπορούν να συμβάλλουν σ’ αυτήν. Ευχάρι-
στη η ατμόσφαιρα στο σπίτι.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Η περίοδος αυτή θα σας δώσει λάμψη, 
ζωτικότητα, αστραφτερό μυαλό, αυτοπε-
ποίθηση, αισιοδοξία και … φλυαρία. Είναι 
πιθανό να είστε ασυνήθιστα ευάλωτοι στη 
σχέση σας. Θα έχετε πολλές ευκαιρίες σε 
επαγγελματικό επίπεδο. Θα πρέπει όμως να 
δουλέψετε σκληρά προκειμένου να συντη-
ρήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα τα επι-
τεύγματα αυτής της περιόδου. 

ΙΧΘΕΙΣ
Από ότι φαίνεται εξακολουθείτε να αναζη-
τάτε επαγγελματικές διεξόδους. Όμως μέχρι 
τώρα δεν έχει βρεθεί τίποτα κατάλληλο. Σκε-
φτείτε πραγματικά τι θέλετε και συζητήστε 
με κάποιον συνεργάτη ή φίλο τις ιδέες σας. 
Θα μπορέσει ίσως να σας συμβουλέψει και 
σεις θα πάρετε άλλη μια γνώμη. Όσοι από 
σας έχετε παιδιά, φροντίστε να τους συμπε-
ριφέρεστε με διαλλακτικό και όχι με απόλυτο 
τρόπο. Ο τελευταίος δε θα έχει κανένα απο-
τέλεσμα.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Δυναμικό come  back στο 
Φεστιβάλ για τους Έλληνες 
σκηνοθέτες  - Δώδεκα 
ταινίες σε πρώτη προβολή 
- Προβολές παλαιότερων 
ταινιών όπως το «1968» 
του Τάσου Μπουλμέτη ή ο 
«Καζαντζάκης» του Σμαραγδή 
- Νέοι χώροι για το κοινό και 
αναβαθμισμένα συστήματα 

Μ
ε άφθονο κέφι, εκ-
πλήξεις και νέα εγχει-
ρήματα ανακοινώθη-
κε το πρόγραμμα του 

59ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης που ξεκινά την 1η 
Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως 
τις 11 του ίδιου μήνα.
Είτε αυτό οφείλεται στην πολύ 
καλή συγκυρία για το ελληνικό 
σινεμά που φαίνεται να γνωρί-
ζει διαρκώς νέα ταλέντα που το 
όνομα τους ακούγεται στο εξω-
τερικό, στις καλές ταινίες που 
φέτος αναμένονται να είναι πολ-
λές και στις παράλληλες εκδηλώ-
σεις (masterclasses, εικαστικές και 
διαδραστικές εκθέσεις, βιβλιοπα-
ρουσιάσεις, συναυλίες ακόμα και 
παρουσίαση...avant garde δίσκου) 
αλλά η αλήθεια είναι πως το Φεστι-
βάλ εμφανίζει ιδιαίτερη εξωστρέ-
φεια.
Επιπλέον νέοι χώροι προστίθε-
νται και ανοίγουν σταδιακά για το 

κοινό, τα συστήματα στις αίθου-
σες αναβαθμίζονται και διοργα-
νώνονται έξτρα εκδηλώσεις προ-
σελκύοντας περισσότερο κόσμο. 
Ειδικά φέτος το φεστιβάλ εμπνέεται 
από τη Ρωμαική Ευσπλαχνία, την 
Caritas Romana, ένα λησμονημένο 
θέμα της ρωμαϊκής τέχνης που 
αποτελεί και το κριτήριο της επι-
λογής των 15 ταινιών που συμμε-
τέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό. 
Ανάμεσα στις εκπλήξεις του φετι-
νού φεστιβάλ συγκαταλέγεται και 
η ανακοίνωση του ονόματος του 
Φοίβου Δεληβοριά ως πρώτου 
ambassador του δυναμικού τμήμα-
τος της Αγοράς. Πρόκειται για μια 

πρωτοβουλία που σκοπό έχει να 
ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο 
των ρόλο της Αγοράς φανερώνο-
ντας τα μυστικά της στους ανθρώ-
πους του χώρου-κινηματογραφι-
στές, δημοσιογράφους, προσκε-
κλημένους. Όπως εξήγησε σχετικά 
ο διευθυντής Ορέστης Ανδρεα-
δάκης ο Φοίβος Δεληβοριάς είναι 
γνωστός σινεφίλ και ο κατάλληλος 
για να αναλάβει έναν τέτοιο ρόλο 
πρωταγωνιστώντας, εκτός των 
άλλων, και στην τελετή απονομής 
των βραβείων της Αγοράς.
Επειδή όμως το Φεστιβάλ είναι 
κυρίως οι άνθρωποι του όλοι φαί-
νονται να έχουν βάλει τα δυνατά 

τους-τόσο η διευθύντρια Ελίζ 
Ζαλαντό και ο καλλιτεχνικός διευ-
θυντής Ορέστης Ανδρεαδάκης, 
όσο και ο υπεύθυνος προγράμ-
ματος Γιώργος Κρασσακόπουλος 
και η αρμόδια για την Agora Γιάννα 
Σαρρή οι οποίοι συντόνισαν τη 
συνέντευξη τύπου-ώστε να λει-
τουργήσουν οι διαφορετικοί τομείς 
και εκδηλώσεις. Πρωτότυπα και τα 
σποτ του φεστιβάλ που σκηνοθέ-
τησε η Ζακλίν Λέντζου και οι αφί-
σες που σχεδίασε το δημιουργικό 
γραφείο των Beetroot, μια πολυ-
βραβευμένη και με διεθνές εκτόπι-
σμα ομάδα που εδρεύει στη Θεσ-
σαλονίκη.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
ο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κό-
σμος» υποδέχεται την «πρωταθλή-
τρια» έκθεση του κόσμου για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα! Η έκθεση «Τhe 

Champion» είναι μία ολοκαίνουρια διαδρα-
στική, επιστημονικά σχεδιασμένη έκθεση για 
τον αθλητισμό, η οποία προσφέρει μία συναρ-
παστική εμπειρία υψηλής τεχνολογίας για επι-
σκέπτες όλων των ηλικιών.
Ελάτε να δοκιμάσετε την τεχνική σας, τις αντο-
χές και τα αντανακλαστικά σας, να συναγωνι-
στείτε, να παίξετε, να μάθετε και να μετρήσετε 
τη δύναμη και τα ταλέντα σας! Γνωρίζετε τα 
όριά σας; Ανακαλύψτε τον «πρωταθλητή» που 
κρύβεται μέσα σας μαζί μας!
Οι επισκέπτες, φορώντας ένα ψηφιακό περι-
κάρπιο, έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν 
τις επιδόσεις τους σε 12 διαφορετικά αθλή-
ματα από πυγμαχία και ποδόσφαιρο μέχρι 
ξιφασκία και κωπηλασία περνώντας από τα 
διάφορα Champ Labs (Σταθμούς του Πρωτα-
θλητή). Το ψηφιακό περικάρπιο υπολογίζει το 
σκορ τους σε κάθε αγώνισμα και οι επισκέπτες 
καλούνται να προκαλέσουν  σε αναμέτρηση 
τους φίλους τους, τους συμμαθητές τους, μέλη 

της οικογένειας τους ή άλλους επισκέπτες! 
Κατά την έξοδό τους από την έκθεση, μπορούν 
να δουν τις αναλυτικές επιδόσεις τους σε κάθε 
άθλημα.
Στοιχεία για την ιστορία των αθλημάτων, 
αλλά και σημαντικών αθλητών μέσα από 50 
κουίζ. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία 
να μάθουν επιμορφωτικές λεπτομέρειες για 
επώνυμους αθλητές και Ολυμπιονίκες όπως 

ο Μάικλ Φελπς, Λιονέλ Μέσι, Μάικλ Τζόρνταν 
κ.α…
Επίσης, μπορούν να απολαύσουν εντυπω-
σιακά βίντεο Ολυμπιονικών σε 10 διαφορε-
τικά αθλήματα (όπως κολύμβηση, ξιφασκία, 
τοξοβολία, πυγμαχια κ.α.) σε αργή και γρή-
γορη κίνηση αντίστοιχα (slow motion & high 
speed), μέσα από πολλούς γιγαντιαίους προ-
τζέκτορες.

Πέθανε στα 82 
του ο σκηνοθέτης 
Δήμος Θέος

Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο 
σκηνοθέτης Δήμος Θέος. 
Ένας πρωτοπόρος του 

Νέου Ελληνικού Κινηματόγραφου 
που με τις ταινίες του, «Κιέριον» 
και «Εκατό ώρες του Μάη» σημά-
δεψε τον ελληνικό κινηματογράφο. 
Σε ανακοίνωση της, η Εταιρεία 
Ελλήνων Σκηνοθετών εκφρά-
ζει την βαθιά θλίψη της για την 
απώλεια του αγαπημένου συνα-
δέλφου και επίτιμου μέλους της: 
«Ο Δήμος Θέος με τη ζωή του, το 
έργο και τη δράση του, υπήρξε ένα 
πρότυπο ανθρώπου που οι αρε-
τές του σπανίζουν διαρκώς στις 
μέρες μας. Εκτός από σημαντι-
κός δάσκαλος ήταν πάνω από όλα 
πολίτης του κόσμου. Μας μίλαγε 
πάντα, ότι ο άνθρωπος της τέχνης 
για να είναι χρήσιμος, πριν αρχί-
σει να δημιουργεί πρέπει να γίνει 
ο ίδιος έργο τέχνης, να ζει σαν καλ-
λιτέχνης, αρχή που τήρησε και δια-
τήρησε σαν φωτεινό παράδειγμα, 
μέχρι τέλος, χωρίς να φοβάται 
κανένα τίμημα. Ήταν πάντα παρών 
σε όλους τους αγώνες και διεκδι-
κήσεις της Εταιρείας Ελλήνων Σκη-
νοθετών, στηρίζοντας ιδιαίτερα 
πάντα τους νέους ανθρώπους, είτε 
στις σχολές όπου δίδασκε ή μέσω 
της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθε-
τών».
Ο Δήμος Θέος γεννήθηκε στα 
Άγραφα της Καρδίτσας στις 10 
Οκτωβρίου 1935. Έφθασε στην 
Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 1953 
και απασχολούμενος αρχικά σε 
χειρωνακτικές εργασίες βρέθηκε 
να εργάζεται ως βαφέας σκηνικών 
στο θέατρο Ακροπόλ. Ύστερα από 
την εργασία του συνεργείου του 
Ακροπόλ για τα σκηνικά της ταινίας 
«Έγκλημα στο Κολωνάκι» βρέθηκε 
στο κινηματογραφικό συνεργείο 
του σκηνοθέτη και παραγωγού 
Τζανή Αλιφέρη. Για περισσότερα 
από δεκαπέντε χρόνια εργάστηκε 
ως βοηθός σκηνοθέτη σε ται-
νίες του εμπορικού κινηματογρά-
φου όπως οι «Έκλαψα πικρά για 
σένα» και «Ένας ντελικανής», όπου 
συνεργάστηκε για πρώτη φορά 
με τον κινηματογραφιστή Κώστα 
Φέρρη.

59ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: 
Βραβευμένοι Έλληνες σκηνοθέτες και πειραματισμοί

«Τhe Champion»: Η πρωταθλήτρια έκθεση του 
κόσμου έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα
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αθλητικά

Σ
ε ένα ματς που διεξήχθη σε τραγικές γηπεδι-
κές συνθήκες και είχε και ένταση & επεισόδια 
μεταξύ αστυνομικών και οπαδών ο Ολυμπια-
κός επικράτησε με σκορ 2-0 της Παναχαϊκής 

στην Πάτρα για το Κύπελλο κάνοντας το δύο στα δύο 
στον όμιλό του. Σκόρερ οι Τοροσίδης και Ναουέλ.
Η επιλογή του γηπέδου ομολογουμένως ήταν κάκι-
στη. Ένα γήπεδο... χωράφι το Παμπελοποννησιακό 
που δύσκολα μπορούσες να σταθείς και να παίξεις.
 Ο Οφρυδόπουλος κατέβασε την Παναχαϊκή στο 
Παμπελοποννησιακό στάδιο ως εξής: Σούλης κίπερ, 
άμυνα με Ντάσιο δεξί μπακ, Λουμπαρδέα και Τσε-
λεπίδη τα στόπερ και Σταμόπουλο αριστερά. Στο 
κέντρο ο Πλέγας ως εξάρι και μπροστά του ως 
χαφ οι Παπατόλιος, Μασούρας και Ελευ-
θεριάδης. Πίσω από τον επιθετικό Μαυ-
ριά ως επιτελικός ο Κολ. Πάντως ο Κολ 
με τον Ελευθεριάδη άλλαζαν θέσεις 
και πλευρές.
 Ο Ολυμπιακός του Μαρτίνς άρχισε 
το ματς με τον Γιαννιώτη κάτω από τα 
δοκάρια & στην άμυνα τους Τοροσίδη, 
Μιράντα, Μεριά και Τσιμίκα. Ως αμυντικά 
χαφ τους Νάτχο και Γκιγιέρμε, τριάδα μπροστά 
τους με Ανδρούτσο, Βρουσάι και Ναουέλ και στην 
κορυφή της επίθεσης τον Μάνο.
 Σε έναν τόσο κακό αγωνιστικό χώρο προφανώς δεν 
περίμενε κανείς... μπαλάρα. Ο Ολυμπιακός πάντως 
είχε φάσεις για γκολ και σαφώς πιο κλασσικές από 
την αντίπαλό του. Στο 17’ μία πολύ καλή ευκαιρία με 
κεφαλιά του Τοροσίδη που μπλόκαρε ο Σούλης. Στο 
25’ δεν δόθηκε πέναλτι για αντικανονικό μαρκάρι-
σμα του Ντάσιου πάνω στον Τσιμίκα.
 Στο 35’ και το 38’ υπήρξαν δύο φάσεις με πρωταγω-
νιστή τον Μάνο για να έρθει λίγο μετά το γκολ από 
τον Τοροσίδη. Κόρνερ από τον θετικό Ναουέλ και 
κεφαλιά του αρχηγού του Ολυμπιακού από το ύψος 
του πέναλτι και ενώ τον είχε χάσει ο Ντάσιος. Είναι 
η δεύτερη φορά που βάζει γκολ με κεφαλιά μετά το 
ματς με Ντουντελάνζ. Στο 42’ ο Νάτχο πασάρει στον 
Τοροσίδη που με ένα σουτ έστειλε την μπάλα λίγο 
έξω. Από το α’ μέρος κορυφαίος και σκόρερ ήταν 
ο Τοροσίδης και διακριθέντες επίσης οι Νάτχο και 
Ναουέλ, με τον δεύτερο να έχει την ασίστ στο τέρμα 
του έμπειρου μπακ.

 Στο 51ο λεπτό υπήρξε διακοπή στο ματς μετά από 
ένταση που προκλήθηκε μεταξύ αστυνομίας και 
μερίδας οπαδών στην εξέδρα που ήταν κόσμος των 
Πειραιωτών. Από τα χημικά η ατμόσφαιρα έγινε 
αποπνικτική και ο διαιτητής Παπαδόπουλος διέκοψε 
προσωρινά τον αγώνα για να καθαρίσει η ατμό-
σφαιρα. Υπήρξε και ένας  τραυματίας από την ένταση 
και τα επεισόδια. Χτύπησε το κεφάλι του και του έγι-
ναν ράμματα.

 ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 2-0 ΤΟΡΟΣΙ-
ΔΗΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΕΛ
 Στο 70ο λεπτό ήρθε και το 2-0 για τον Ολυμπιακό. 

Σέντρα από τον Τοροσίδη και ο Μάνος κέρ-
δισε την μπάλα αλλά δεν πρόλαβε να σου-

τάρει καλά για να έρθει ο Ναουέλ και 
με ωραίο σουτ να σκοράρει. Ήταν και 
το πρώτο του τέρμα. Μέχρι το τέλος 
του αγώνα υπήρξαν και άλλες φάσεις 
αλλά το ματς έμεινε στο 2-0.

Καραπαπάς: «Είμαστε καταδι-
κασμένοι αυτή την στιγμή»

O διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ μίλησε 
στην κάμερα της Cosmote για τα όσα έγιναν στην 
Πάτρα τονίζοντας πως το λάθος είναι της αστυνο-
μίας.
Αναλυτικά τα όσα είπε στην κάμερα της Cosmote: 
«Θέλω να διαμαρτυρηθώ επίσημα σαν ΠΑΕ Ολυ-
μπιακός γι’ αυτό που είδαμε στην εξέδρα στο 
Παμπελοποννησιακό. Είδαμε μια διμοιρία των 
ΜΑΤ να μπαίνει μέσα στον κόσμο. Είναι 2000 
κόσμος εκεί περίπου- οικογένειες, παιδιά, και κατά 
90% ζουν στην Πάτρα, δεν είναι από την Αθήνα- 
και ήρθε μια διμοιρία που απ’ ό,τι μαθαίνω τώρα 
είναι από την Αθήνα κι έριξε χημικά επειδή τσακώ-
νονταν δύο δεκαπεντάχρονα. 
Αν φτάσουμε στο σημείο οι διοργανώσεις, το 
πρωτάθλημα και το κύπελλο, να κρίνονται από 
την συμπεριφορά της αστυνομίας, εμείς είμαστε 
καταδικασμένοι. Εμείς ειδικά είμαστε καταδικα-
σμένοι αυτή την στιγμή. Ας το κρίνει ο κόσμος 
τι λογική έχει να μπαίνει μια διμοιρία στην εξέ-
δρα επειδή τσακώνονται δύο άτομα και να πετάει 
δακρυγόνα»

SPORTSNEWS

Τα γκολ του Τοροσίδη και του Ναουέλ έδωσαν και τυπικά στον Ολυμπιακό το εισιτήριο για την επόμενη 
φάση του Κυπέλλου (2-0 την Παναχαϊκή), αλλά ήδη οι «ερυθρόλευκοι»... ξέχασαν το ματς της Πάτρας 
αφού το μυαλό είναι στην Κυριακάτικη «μάχη» με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη! 

Έβγαλε την υποχρέωση και 
σκέφτεται τον Άρη! Τυπική διαδικασία αποδείχθηκε η... αποστολή στη Λάρισα για την 

ΑΕΚ! Η Ένωση με πολλά νέα πρόσωπα εντός αγωνιστικού χώρου 
επικράτησε με 4-0 του γηπεδούχου Απόλλωνα κι εξασφάλισε 
από το 2ο ματς την πρόκριση στους 16 του Κυπέλλου. Ο Αλεφ, ο 

Μπότος, ο Σαρδέλης και το αυτογκόλ του Αγιώτη έδωσαν τη νίκη στους 
«κιτρινόμαυρους».
Ο αγώνας προσφερόταν για να ξεκουράσει τους πάντες ο Μαρίνος 
Ουζουνίδης και να δώσει μια ευκαιρία στους πιτσιρικάδες. Ακριβώς 
αυτό έκανε ο προπονητής των Κιτρινόμαυρων και πρέπει να έμεινε 
ικανοποιημένος από όσα είδε, ειδικά μετά το πρώτο ημίωρο. Ενθουσί-
ασε -και σκόραρε- ο Μπότος που ξέρει πάντα τι να κάνει με την μπάλα 
στα πόδια, πολύ καλή και η επιστροφή του Μπάμπη μετά τον σοβαρό 
τραυματισμό του, το πρώτο του γκολ πέτυχε ο Αλεφ όπως και οι πιτσι-
ρικάδες (Μπότος, Σαρδέλης).
Με τις αλλαγές που υπήρχαν στην 11άδα της ΑΕΚ ήταν δεδομένο ότι 
θα χρειαζόταν χρόνος για να βρουν τα πατήματα τους οι Κιτρινόμαυ-
ροι και να κάνουν το παιχνίδι τους. Αυτός ο χρόνος, τελικά, ήταν 30 
λεπτά, διάστημα στο οποίο ο Απόλλων Λάρισας απλά αμυνόταν και 
κρατούσε το 0-0. Μετά το ημίωρο η Ενωση ανέβασε ρυθμό, έβγαλε 
κάποιες καλές συνεργασίες -με τον Μπότο να είναι μέσα σε όλες- και 
στο τέλος του πρώτου μέρους ήρθαν και τα γκολ. Στο 41’ ο Σβάρνας, ο 
οποίος έπαιξε στη θέση του δεξιού μπακ, ανέβηκε και έκανε το γύρι-
σμα, ο Μπότος άφησε ωραία για τον Αλεφ και αυτός πλάσαρε σωστά 
για το 0-1. Αμέσως μετά, στο 45’, η ΑΕΚ βγήκε ξανά μπροστά από δεξιά 
αλλά με τον Γιαννιώτα αυτή τη φορά, το γύρισμα του οποίου προσπά-
θησε να κόψει ο Αγιώτης αλλά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομά-
δας του (0-2).
Το ματς είχε κριθεί και αυτό έδινε τη δυνατότητα στα πιτσιρίκια των 
Κιτρινόμαυρων να παίξουν πιο απελευθερωμένα στο δεύτερο μέρος, 
δείχνοντας μέρος των δυνατοτήτων τους. Η Ενωση ήταν ορεξάτη, είχε 
μεγάλες ευκαιρίες με τους Μοράν-Οικονόμου και είχε έναν Μπότο 
που ξεχώριζε συνεχώς με τις κινήσεις του και το πώς δημιουργούσε 
προϋποθέσεις για φάση με τις επιλογές του. Και η δικαίωση του για 
την πολύ καλή εμφάνιση του ήρθε στο 76’, όταν ο Μπάμπης άνοιξε για 
τον Γιακουμάκη και αυτός έκανε το γύρισμα για το 0-3 από τον Μπότο. 
Τη... δόξα του οποίου μάλλον ζήλεψε ο Σαρδέλης, ο οποίος πέρασε ως 
αλλαγή, απείλησε αμέσως, έκανε κάποιες καλές ενέργειες και στο 90’ 
πανηγύρισε και το 0-4, σε μια φάση που μπορεί να χρεωθεί και ως αυτο-
γκόλ του Χατζή. Μικρή σημασία έχει όμως, αφού ο μικρός έκανε αυτό 
που έπρεπε να κάνει.

Ουζουνίδης: «Κάποια νεαρά παιδιά έδειξαν πως μπο-
ρούν να βοηθήσουν»
Ο Μαρίνος Ουζουνίδης μετά το 0-4 επί του Απόλλωνα Λάρισας στάθηκε 
στο γεγονός ότι μερικοί νεαροί ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν, έδει-
ξαν ότι μπορούν να βοηθήσουν την ΑΕΚ στο μέλλον.
«Είναι αλήθεια πως κάποια από τα νεαρά παιδιά έδειξαν πως με δου-
λειά και περισσότερη βοήθεια από εμάς θα μπορούν να σταθούν και 
να μας βοηθήσουν στο μέλλον. Σίγουρα υπήρχαν και κάποια παιδιά 
που δεν είχαν τόση διάθεση. Ήθελαν να κάνουν το κάτι παραπάνω, που 
δεν έβγαινε λόγω του κακού αγωνιστικού χώρου. Θέλαμε τη νίκη, δεν 
θέλαμε τραυματισμούς, οπότε όλα καλά».

Απόλλων Λάρισας - ΑΕΚ 0-4
Χαλαρά στους «16» η ΑΕΚ! 

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Ο Απόλλων Σμύρνης πέτυχε την 
πρώτη επίσημη νίκη με εμφατικό 
τρόπο επικρατώντας του Απόλλωνα 
Παραλιμνίου με 5-0. Σούπερ 
εμφάνιση από Τομάς Μπεντινέλι που 
σημείωσε χατ-τρικ!

Η 
νίκη άργησε πάρα πολύ για τον 
Απόλλωνα Σμύρνης, αλλά τελικά 
ήρθε. Και μάλιστα με θριαμβευτι-
κό τρόπο μιας κι η «Ελαφρά Ταξι-

αρχία» επικράτησε του Απόλλωνα Παραλι-
μνίου με 5-0, έχοντας σε... τρελά κέφια τον 
Μπενιντέλι που σημείωσε χατ τρικ!
Με αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή του αλλά 
και με το δίδυμο Τόμας - Ντεφεδερίκο που 
θα στηρίξει πολλά πάνω του ο Γιάννης 
Ματζουράκης, παρατάχθηκε ο Απόλλων 
Σμύρνης κόντρα στον Απόλλωνα Παραλι-
μνίου.
Οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασισμένοι να 
«καθαρίσουν» το ματς. 
Βέβαια, χρειάστηκαν να περάσουν κάποια 
λεπτά για να πάρουν... μπρος και να βγά-
λουν φάσεις.
Ντεφεδερίκο και Τομάς ήταν οι κύριοι 
εμπνευστές των επιθέσεων, ενώ Ναδάλες 
και Βάρκας από τα πλάγια δημιουργούσαν 
ρήγματα.
Μάλιστα, ο Τομάς ήταν αυτός που στο 19’ 
άνοιξε το σκορ με ωραίο σουτ στην κίνηση. 
Η συνέχεια του ημιχρόνου βρήκε τους 
γηπεδούχους να πιέζουν και τους φιλο-
ξενούμενους να μην μπορούν να απαντή-
σουν. 

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Τομάς ο 
Απόλλων έφτασε στο 3-0 πριν την συμπλή-
ρωση της μίας ώρας παιχνιδιού. 
Ο Βραζιλιάνος από το σημείο του πέναλτι 
(το οποίο κέρδισε ο ίδιος) έκανε το 2-0 και 
στο 57’ ύστερα από ο Ζοάο Πέδρο έκανε το 
3-0 με σουτ σε κενή εστία.
Στο 67’ ο Τομάς έκανε χατ τρικ ύστερα από 
συνεργασία με τον Ναδάλες και άφησε τη 
θέση του στον Κοντογιαννόπουλο. Ο νεα-
ρός, λίγο μετά την είσοδό του στο ματς, στο 
ντεμπούτο του με την φανέλα της «Ελαφράς 
Ταξιαρχίας» σημείωσε ένα πολύ όμορφο 
σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 5-0.

Κέρκυρα-Ξάνθη 0-1
Η Κέρκυρα κρατούσε μέχρι την τελευταία 
φάση τον βαθμό που θα τις έδινε προβάδι-
σμα για την πρόκριση, αλλά ο Κασάδο στο 
93’ με κεφαλιά χάρισε τη νίκη στην Ξάνθη.
Κι εκεί που όλα έδειχναν ότι η Κέρκυρα 
κρατούσε τον πολύ σημαντικό βαθμό με 
την Ξάνθη και θα έμενε στην πρώτη θέση 
του ομίλου μαζί με τον ΟΦΗ ήρθε το γκολ 
στο 93’ από τον Κασάδο για να σώσει την 
ακριτική ομάδα!
Σ’ ένα κακό παιχνίδι από πλευράς ποιότη-
τας και σ’ έναν κάκιστο αγωνιστικό χώρο 
οι δύο ομάδες δεν είχαν πολλές φάσεις 
μπροστά από την εστία και η Κέρκυρα δια-
τηρούσε το 0-0. Ομως στο 93’ ο Ζίβκοβιτς 
έκανε το γέμισμα και ο Κάστρο με κεφαλιά 
κρέμασε τον Αθανασόπουλο στην τελευ-
ταία φάση του αγώνα!
Αυτή ήταν η δεύτερη σημαντική φάση της 
Ξάνθης στο ματς μιας και στο 65’ ο Κασάδο 

(ξανά) είχε σημαδέψει το δοκάρι της Κέρ-
κυρας.
Πλέον η Κέρκυρα θα διεκδικήσει την πρό-
κρισή της στο ματς με τον ΟΦΗ ενώ στην 
Ξάνθη θα αρκεί και η ισοπαλία με τον Βόλο 
για να κλειδώσει και μαθηματικά την πρό-
κρισή της στην επόμενη φάση.

Τρίκαλα-Αστέρας Τρίπολης 0-1
Ενα γκολ ήταν αρκετό. Παρά το γεγονός ότι 
ο Αστέρας Τρίπολης τελείωσε το ματς με 20 
τελικές, πήρε τους τρεις βαθμούς με το γκολ 
του Φερνάντεθ στο 23’! Τρίποντο κι αυτό με 
την ομάδα του Σάββα Παντελίδη να φτάνει 
τους 6 βαθμούς στον όμιλο και να εξασφα-
λίζει την πρόκριση στην επόμενη φάση του 

Κυπέλλου.
Οι Αρκάδες ήταν ανώτεροι και στα 90 λεπτά 
του αγώνα και το σκορ θα μπορούσε να 
είναι μεγαλύτερο εάν οι παίκτες του Παντε-
λίδη ήταν πιο εύστοχοι. Βεβαίως σε αυτό 
έπαιξε τον ρόλο του και ο κάκιστος αγωνι-
στικός χώρος στα Τρίκαλα. Ο Αστέρας δεν 
απειλήθηκε ποτέ από τα Τρίκαλα (3-20 οι 
τελικές) και θα μπορούσε να είχε «καθαρί-
σει» πολύ πιο άνετα το παιχνίδι.
Οι Αρκάδες διαμαρτύρονται τόσο για 
τη φάση στο 8’ (ο Φερνάντεθ κόπηκε με 
οφσάιντ που δεν ήταν) όπως και στο 20’ 
(ίδια φάση με Δουβίκα). Οπως και να ‘χει 
ο Αστέρας πήρε το διπλό και κατά 99% την 
πρόκριση για την επόμενη φάση.

Ξέσπασαν Απόλλων Σμύρνης και Μπεντινέλι!
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Οι κυανόλευκοι υπέστησαν την πιο 
βαριά ήττα στην ιστορία τους με 6-1 
από τον Ατρόμητο στο Καυταντζόγλειο 
έχοντας σε κάκιστη μέρα τον πορτιέρο 
τους.

Ο 
Ηρακλής ήθελε να φανεί ανταγωνι-
στικός του Ατρόμητου παρά τις πολ-
λές αλλαγές που έκανε ο Αλέκος Βο-
σνιάδης. Για να τα καταφέρει, όμως, 

θα έπρεπε ο Γιώργος Αμπάρης να κάνει πολύ 
καλύτερη εμφάνιση. Χωρίς ωστόσο να είναι ο 
μόνος κακός στον αγωνιστικό διασυρμό από 
τον Ατρόμητο.
Ο έμπειρος τερματοφύλακας φέρει ευθύνη στα 
πέντε από τα γκολ της ομάδας του Περιστερίου 
και έβαλε στην ομάδα του αξεπέραστα εμπόδια 

για να υπέρβει…
Ο Ατρόμητος μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και 
ευτύχησε να προηγηθεί γρήγορα με κεφαλιά 
του Κωτσόπουλου μετά από εκτέλεση κόρνερ 
στο 10’. Μέχρι το 20 διατήρησε την υπεροχή 
αλλά με το πέρασμα των λεπτών ο Ηρακλής ανέ-
βασε την απόδοσή του και έγινε απειλητικός 
κυρίως με μακρινά σουτ των Καζναφέρη και Τάι 
αλλά δεν τα κατάφερε μέχρι τη λήξη του πρώτου 
ημιχρόνου.
Το δεύτερο ημίχρονο ήταν ένας πραγματικός 
εφιάλτης για τον Ηρακλή και κυρίως τον Αμπάρη 
που ήταν φανερά ανέτοιμος.
Γκολ του Ατρόμητου με τον Κωτσιόπουλο στο 
47’, γκολ με τον Κουλούρη στο 59’, γκολ με τον 
Ενσικουλού στο 65 με τον έμπειρο τερματοφύ-
λακα να φέρνει μικρή ή μεγάλη ευθύνη σε όλα.
Ο Ατρόμητος δεν σταματούσε έχοντας απέναντί 

του έναν απογοητευτικό Ηρακλή με τον Ατρό-
μητο στο 73’ να πετυχαίνει και πέμπτο γκολ.
Στο 85’ ο Ηρακλής μείωσε με τον Χασομέρη και 
ο Κωτσόπουλος στο τρίτο λεπτό των καθυστε-
ρήσεων διαμόρφωσε το εφιαλτικό 1-6 κάνοντας 
και χατ τρικ.
Το τελικό σκορ, παρά τις πολλές αλλαγές, παρά 
τις όποιες δικαιολογίες μπορεί να υπάρχουν, 
αποτελεί και πρωτοφανές αγωνιστικό διασυρμό 
για τον Ηρακλή και θα πρέπει γρήγορα να τον 
ξεπεράσει γιατί η συνέχεια είναι δύσκολη.

Αποτέλεσμα… μισή πρόκριση για 
τον ΑΟΧ Κισσαμικό!
Αγκαλιά με την πρόκριση στην επόμενη φάση 
του Κυπέλλου Ελλάδας είναι ο ΑΟΧ/Κισσαμι-
κός μετά το ισόπαλο 0-0 με τον Παναιτωλικό στο 
γήπεδο Περιβολίων.
Η χανιώτικη ομάδα βάσει εμφάνισης δικαιού-
ται ακόμα και να είχε αναδειχθεί νικήτρια και 
μπορεί στο πρώτο ημίχρονο ο Παναιτωλικός 
να είχε κάποιες σημαντικές ευκαιρίες με αποκο-
ρύφωμα το δοκάρι στην κεφαλιά του Γιαννιώτη 
στο 22’, αλλά στην επανάληψη επικράτησε κατά 
κράτος του αντιπάλου του δημιουργώντας πολ-
λές φάσεις για γκολ. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
μέχρι και τα τελευταία λεπτά, οι γηπεδούχοι… 
σφυροκοπούσαν την εστία των φιλοξενούμε-
νων, χωρίς όμως να μπορέσουν να πετύχουν το 
πολυπόθητο τέρμα!
Ανάμεσα στις καλύτερες φάσεις για τον ΑΟΧ/
Κισσαμικό, ξεχωρίζουν το μακρινό σουτ που 
έγινε από τον Σάλιακα στο 71’, ο οποίος βλέ-
ποντας εκτός εστίας τον Γιαννακόπουλο σού-
ταρε προς την εστία του, με τον τερματοφύλακα 

του Παναιτωλικού να αποκρούει την τελευταία 
στιγμή πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή, το 
πλασέ του Τεγούση στο 68’ που κατέληξε άουτ, 
ενώ στο 85’ το γυριστό σουτ από τον Αποστο-
λόπουλο πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια της 
εστίας του Παναιτωλικού.
Ο ΑΟΧ/Κισσαμικός είναι έτσι πολύ κοντά σε 
μια σημαντική πρόκριση, καθώς βρίσκεται ήδη 
στους 4 βαθμούς, τη στιγμή που ο Παναιτωλικός 
έχει 1 και ουσιαστικά με ισοπαλία στο τελευταίο 
παιχνίδι απέναντι στο Παναθηναϊκό θα σφραγί-
σει το εισιτήριο για τους “16”.

Εποχή Παπαματθαιάκη στον Καραϊ-
σκάκη!
Στο πρόσωπο του 46χρονου τεχνικού Μανώλη 
Παπαματθαιάκη, κάτοχο διπλώματος Uefa Pro, 
βρήκε τον αντικαταστάτη του Σάκη Παπαβασι-
λείου η ΠΑΕ Καραϊσκάκης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η διοίκηση της ΠΑΕ Καραϊσκάκης Άρτας 
είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την 
έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή, 
Μανώλη Παπαματθαιάκη, ο οποίος αναλαμβά-
νει από σήμερα τα ηνία της ομάδας μας.
Ο 46χρονος τεχνικός ξεκίνησε (μετά το 2000) 
την προπονητική του καριέρα ως υπεύθυνος 
των τμημάτων υποδομής της ΠΑΕ ΟΦΗ, ενώ 
στη συνέχεια εργάστηκε ως ενωσιακός προπο-
νητής της ΕΠΣ Ηρακλείου. Το διάστημα 2004-
2006 κάθισε στον πάγκο του Πλατανιά Χανίων 
και ακολούθησαν οι: ΟΦ Ιεράπετρας, ΠΑΟ 
Κρουσσώνα, ΠΑΕ Χερσόνησος, Ερμής Ζωνια-
νών, Πανθηραϊκός και Ηρόδοτος (πέρυσι), στην 
Γ΄ Εθνική κατηγορία. 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Έμπαζε από παντού και… διασύρθηκε ο Ηρακλής!
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Α
πόλυτα επιτυχημένη ήταν η ελληνική 
συμμετοχή αθλητών και αθλητριών 
σε διεθνή αγώνα κάνοε και καγιάκ 
στην Κύπρο. Οι νεαροί πρωταθλη-

τές μας κατέκτησαν 19 μετάλλια (επτά χρυσά, 
δέκα ασημένια και δύο χάλκινα) σε μία διορ-
γάνωση όπου συμμετείχαν επτά χώρες με πε-
ρισσότερους από 100 αθλητές και αθλήτριες.  
Στην πρώτη θέση του βάθρου ανέβηκαν οι: 
Κ2 νεανίδων, 500 μ.: Σοφία Παυλή Σοφία - 
Μαριάννα Γκαττ. Κ2 κορασίδων, 500μ.: 
Μαριάννα Γκαττ – Βασιλική Δροσού. Κ2 παί-
δων, 500 μ.: Χρήστος Μάτσας – Κωνσταντί-
νος Μπενέτος. Κ2 νεανίδων, 200μ.: Σοφία 
Παυλή – Βασιλική Δρόσου. Κ1 παίδων, 
200μ.: Χρήστος Μάτσας. Κ2 κορασίδων, 200 
μ.: Σοφία Παυλή – Μαριάννα Γκαττ. Κ2 παί-

δων, 200 μ.: Χρήστος Μάτσας – Κωνσταντί-
νος Μπενέτος.
Τα δέκα ασημένια μετάλλιο κατέκτησαν οι: Κ1 
παίδων, 500μ.: Χρήστος Μάτσας. C1 ανδρών, 
500 μ.: Χαράλαμπος Κοσμίδης. Κ2 παίδων, 
500 μ.: Μωχάμεντ Καρίμ – Νίκος Χατζηνι-
κολάου Κίμων. Κ1 νεανίδων, 500 μ.: Σοφία 
Παυλή. Κ1 παίδων, 200 μ.: Κίμων Χατζηνικο-
λάου. C1 παίδων, 200 μ.: Χαράλαμπος Κοσμί-
δης. C1 ανδρών, 200 μ.: Αρθούρος Γκογκιάν. 
Κ2 εφήβων, 200 μ.: Κίμων Χατζηνικολαου – 
Μωχάμεντ Καρίμ. Κ2 παίδων, 200 μ.: Σωκρά-
της Μπουρσινός - Κίμων Χατζηνικολάου. Κ1 
νεανίδων, 200 μ.: Σοφία Παυλή.
Τα χάλκινα μετάλλια κατέκτησαν οι: C1 
ανδρών, 500 μ.: Αρθούρος Γκογκιάν. Κ1 παί-
δων, 500 μ.: Κωνσταντίνος Μπενέτος.

Δεκαεννέα μετάλλια οι Έλληνες σε 
διεθνή αγώνα στην Κύπρο

Μ
οναδικές στιγμές ζει το ελ-
ληνικό Μοντέρνο Πένταθλο, 
καθώς ο Αγγελος Βασιλείου 
κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο 

στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Διάθλου-Τρι-
άθλου που διεξήχθη στην Αίγυπτο.
Στην τελευταία ημέρα της διοργάνωσης 
ο Ελληνας πρωταθλητής, μετά από ένα 
συναρπαστικό αγώνα κατέκτησε το χρυσό 
μετάλλιο στο δίαθλο και στέρησε από τον 
Τόμας Σβομπόντα (Τσεχία) να κάνει το 
repeat και να κατακτήσει για 2η συνεχό-
μενη χρονιά τον τίτλο.
Στον συναρπαστικότατο τελικό κέρδισε για 
μόλις 1.77 δευτερόλεπτα και αμέσως μετά 
ξέσπασε το ελληνικό γλέντι, με τον Βασι-
λείου να έχει κατακτήσει το χρυσό και στο 
Παγκόσμιο του 2015 !
 Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτυχία του 

Βασιλείου ήταν το θέμα της ημέρας στην 
Παγκόσμια Ομοσπονδία Μοντέρνου 
Πεντάθλου, χαρακτηρίζοντας τον αγώνα… 
θρίλερ!
Στην τελευταία ημέρα της διοργάνωσης 
ο Ελληνας πρωταθλητής, μετά από ένα 
συναρπαστικό αγώνα κατέκτησε το χρυσό 
μετάλλιο και στέρησε από τον Τόμας Σβο-
μπόντα (Τσεχία) να κάνει το repeat και να 
κατακτήσει για 2η συνεχόμενη χρονιά τον 
τίτλο.
 Αναμφίβολα πρόκειται για μια ιστορική 
στιγμή για τη χώρα μας, που για πρώτη 
φορά καταφέρνει να δει έναν πρωτα-
θλητή στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου 
στην ηλικιακή κατηγορία των Ανδρών. 
Στον συναρπαστικότατο τελικό κέρδισε για 
μόλις 1.77 δευτερόλεπτα και αμέσως μετά 
ξέσπασε το ελληνικό γλέντι!

Πρωταθλητής κόσμου στο δίαθλο 
ο Βασιλείου

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague



712 Νοεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Εύκολα και χωρίς κόπο ο Ιωνικός 
κατάφερε να περάσει στην επόμενη 
φάση του Κυπέλλου Πειραιά 
επικρατώντας με 4-0 στο γήπεδο 
της Χαραυγής, της Θυέλλας Αχιλλέα 
Κορυδαλλού.

Ο 
Ιωνικός άνοιξε το σκορ με την ε-
κτέλεση  φάουλ του Ντάλλα στο 
22’ της αναμέτρησης και κάπως 
έτσι έληξε  το πρώτο ημίχρονο.

Στο Β ημίχρονο ο κόουτς Αρναούτης έκανε 
τρεις αλλαγές (Γκοτσούλις αντί Δημακάκου 
που ήταν άρρωστος, Καλλέργης αντί Ντάλ-
λα,Ατματζίδης για Θέο ) και η ομάδα έγινε 
ακόμα πιο επιθετική σκοράροντας τρία 
ακόμα γκολ με τον Καλλέργη να σκοράρει 
δύο απο αυτά  στο 71 και το 85 για το 0-3 
και το 0-4, ενώ νωρίερα ο Ατματζίδης είχε 
κάνει το 0-2.
Η ενδεκάδα του Ιωνικού:
Κουρεπίνης-Πλάκας-Δημακάκος(46 Γκο-
τσούλιας) -Μαντζώρος-Παντελίδης-Πογο-
σιάν-Καρυτινός-Θέος(46 Ατματζίδης) -Καρέ-
λης(65 Κουιρουκίδης)-Ντάλας(46’Καλλέρ-
γης), Σάμιος

Με πεντάρα στα προημιτελικά ο 
Εθνικός
Εύκολο απόγευμα είχε ο Εθνικός απέναντι 
στον Αετό Κορυδαλλού στο Πέραμα, για την 
Δ’ φάση του Κυπέλλου Πειραιώς και προκρί-
θηκε στα προημιτελικά μετά το τελικό 5-0. 
Το σκορ αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα 
του παιχνιδιού, το οποίο θα μπορούσε να 
ήταν και ευρύτερο εάν οι παίκτες ήταν πιο 
προσεκτικοί κι ενίοτε πιο τυχεροί στην 
τελική προσπάθεια.
Τα 5 γκολ προήλθαν από 5 διαφορετικούς 
ποδοσφαιριστές, γεγονός που μαρτυρά τον 
πλουραλισμό και την πληθωρικότητα του 
συνόλου του Λουκά Καραδήμου.
Πλέον ο στόχος της πρόκρισης επιτεύχθηκε 
και η προσοχή στρέφεται στον επόμενο 
εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα 
στον Ατσαλένιο, που θα διεξαχθεί την ερχό-
μενη Κυριακή 4/11 στο Δημοτικό Στάδιο 
Καλλιθέας.

Έκλεισε νέες μεταγραφές ο Αστέ-
ρας Αμαλιάδας
Ο Αχαρναϊκός εκτός έδρας είναι η προσε-
χής αγωνιστική υποχρέωση για τον Αστέρα 
Αμαλιάδας, σε αναμέτρηση που θα διεξα-
χθεί την Κυριακή στο Μενίδι (ώρα 3.00) στα 

πλαίσια της 6ης αγωνιστικής στον 6ο όμιλο 
της Γ’ Εθνικής.
Οι «βυσσινί» που την περασμένη αγω-
νιστική δεν είχαν υποχρεώσεις καθώς το 
πρόγραμμα περιελάμβανε το ρεπό για τον 
πρώτο γύρο, εμφανίζονται αποφασισμένοι 
να παλέψουν για το καλύτερο δυνατό απο-
τέλεσμα, το οποίο έχουν και άμεσα ανάγκη.
Στον Αστέρα που συνεχίζει με πολλές 
δυσκολίες και μόνο χάρη στις προσπάθειες 
ελάχιστων ανθρώπων, έγιναν και κάποιες 
ακόμα μεταγραφικές προσθήκες για ενί-
σχυση και όλοι εμφανίζονται αποφασισμέ-
νοι να συνεχίσουν να παλεύουν έντονα όλα 
τα παιχνίδια.
* * * Όσον αφορά τα μεταγραφικά, συγκε-
κριμένα, ο Αστέρας έχει εντάξει από τις 
προηγούμενες μέρες στην ομάδα, όπως 
αναφέραμε από σχετικό ρεπορτάζ, τους, 
Θανάση Σαρανταυγά, Νεοκλή Ξένο, Δημή-
τρη Ντάβαρη, ενώ έκανε κι άλλες ακόμα 
κινήσεις την Τετάρτη (στο φινάλε, υπενθυμί-
ζεται, των …τετράμηνων σε διάρκεια θερι-
νών μεταγραφών για το ερασιτεχνικό ποδό-
σφαιρο)!
– Ο Αργύρης Ζωμένος, 28 ετών, τερματοφύ-
λακας, ο οποίος μέχρι πέρυσι στον πρώτο 
γύρο αγωνιζόταν στον Αστέρα Ιτέας (πιο 
πριν και στον Φωκικό), και από όταν ήρθε 
στην Ηλεία για κοινωνικούς κι επαγγελ-
ματικούς λόγους, στην Ολυμπιάδα Γουμέ-
ρου στο δεύτερο γύρο, και φέτος στον ΑΟ 
Μακρίσια μέχρι πρότινος.
– Ο Κροσντέιλ Κέιχιλ, 23 ετών, Άγγλος 
εξτρέμ και μεσοεπιθετικός, ο οποίος αγω-
νιζόταν στην Κ23 της Μάκλεσφιλντ, με την 
οποία είχε και δυο επίσημες συμμετοχές 
στη League 1 της Αγγλίας, καθώς και μια 
συμμετοχή στο Κύπελλο Αγγλίας, με την 
πρώτη ομάδα του κλαμπ.
– Ο Ράφαελ Λιούις, 23 ετών, Άγγλος και 
ξάδελφος του Κέιχιλ, δεξιός οπισθοφύλα-
κας και αγωνιζόταν πέρσι στη Νόρθγουεστ 
Λιγκ (έβδομη κατηγορία της χώρας), με τη 
φανέλα της Ντάργουεν.
– Ο Άξελ Τόγκμπε, 28 ετών, Γάλλος σέντερ 
φορ, ο οποίος ήταν ελεύθερος πέρσι, αγω-
νιζόμενος μέχρι πρόπερσι στην τρίτη κατη-
γορία της Ολλανδίας, με τη φανέλα της VVA, 
με την οποία πήρε άνοδο για τη δεύτερη 
κατηγορία. Ο παίκτης ήταν δοκιμαζόμενος 
και τις προηγούμενες μέρες, παίζοντας και 
στο φιλικό με τη Δόξα Ν. Μανωλάδας
– Ο Αλασάν Ντιαμπί, Γάλλος εξτρέμ, ο 
οποίος ήταν ελεύθερος, ενώ πέρσι αγωνι-
ζόταν στην Κ23 της Ορλεάν, συμμετέχοντας 

και σε προπονήσεις της πρώτης ομάδας, η 
οποία αγωνίζεται στη Ligue 2 του γαλλικού 
ποδοσφαίρου.
– Στο μεταξύ, από τους ως τώρα ξένους 
παρελθόν αποτελεί ο Καμερουνέζος με Γερ-
μανική υπηκοότητα αμυντικός, Τζεφ Ν’ Ντε 
(αναμένεται να συνεχίσει στη Ζάκυνθο με 
την ομώνυμη τοπική ομάδα). Και πιθανόν 
να παραμείνει ως πέμπτος (μιας και υπάρ-
χει το σχετικό όριο για το ρόστερ, αλλά μπο-
ρούν να δηλώνονται και να αγωνίζονται 
μέχρι τέσσερις στους αγώνες) ο Πορτογάλος 
επιθετικός Φάμπιο Σίλβα.

Πήρε Πεταυράκη η ΑΕΝ
Ο Χρήστος Πεταυράκης είναι και επίσημα 
παίκτης της Νεάπολης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Καλωσορίζουμε στην οικογένειά μας τον 
21χρονο επιθετικό Χρήστο Πεταυράκη. Ο 
Χρήστος έχει αγωνιστεί σε Καλλονή Κ20, 
Πλατανιά Κ20 και Φοίβο Κρεμαστής στη 
Γ εθνική. Του ευχόμαστε μια καλή σεζόν 
ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ 
να πετύχουμε τους στόχους μας!!!!!
Χρήστο καλωσόρισες στην ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΤΗΣ ΑΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ!!!!!!».

Πρόκριση στα προημιτελικά για 
την Πελλάνα
Την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου η Α.Ε. Πελλά-
νας Καστορείου στα πλαίσια της φάσης των 
16 του Κυπέλλου Λακωνίας επικράτησε 3-0 

στο γήπεδο της Στεφανιάς του Τρινασιακού.
H σημερινή νίκη έδωσε στην Ένωση το εισι-
τήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου 
Λακωνίας όπου θα αντιμετωπίσει τον Ατρό-
μητο Συκέας στο γήπεδο Συκέας.
Για την Α.Ε. Πελλάνας Καστορείου αγωνί-
στηκαν οι: Διασινός (80’ Ψυχόπαιδας), Ρασ-
σιάς Λεωνίδας, Κοντογιάννης, Σιγαλός, 
Πιλιάφας, Ζαραφέτας, Εμέκα, Ρασσιάς Στέ-
φανος (67’ Γενιτσαρίδης), Καρμοίρης, Μιρά-
κας, Κοτσοβός.
Το πρώτο ημίχρονο έληξε 0-0 και τα τρία της 
Ένωσης γκολ πέτυχαν ο Ζαραφέτας με σουτ 
το 0 – 1 στο 50’, ο Κοντογιάννης με κεφα-
λιά το 0 – 2 στο 60’, Γενιτσαρίδης το 0 – 3 με 
σουτ στο 78’.

Απέκτησε Τσιουρή ο Θησέας
Στον Θησέα θα συνεχίσει την καριέρα του 
ο Βαγγέλης Τσιουρής, όπως ανακοίνωσε η 
διοίκηση του συλλόγου της Αγριάς.
Αναλυτικά:
«Ο Θησέας ανακοινώνει την έναρξη της 
συνεργασίας του με τον ποδοσφαιριστή 
Ευάγγελο Τσιουρή, που έμεινε ελεύθερος 
απο τον Γ.Σ. Αλμυρού. Τον καλωσορίζουμε 
στην ποδοσφαιρική οικογένεια του Θησέα, 
του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες 
με την ομάδα μας.
Το Δ.Σ. ευχαριστεί τις διοικήσεις του Γ.Σ. 
Αλμυρού και του Σαρακηνού για την άψογη 
συνεργασία τους, προκειμένου να ολοκλη-
ρωθεί η μεταγραφή».

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Εύκολη πρόκριση για τον Ιωνικό
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Η Βαλένθια επικράτησε 1-2 της 
Εμπρο για το Copa del Rey, ενώ 
προβάδισμα πήρε και την Λεβάντε 
με το 1-1 στην έδρα της Λούγκο.

Μ
ία ακόμα ισοπαλία, που αυ-
τή τη φορά θα ήταν σαν ήτ-
τα, απέφυγε η Βαλένθια στο 
Κύπελλο Ισπανίας. Η ομάδα 

του Μαρθελίνο βρέθηκε από το 29’ με α-
ριθμητικό πλεονέκτημα στον αγώνα με 
την παντελώς άσημη, Εμπρο, όμως κατά-
φερε να μείνει πίσω στο σκορ στο 62’. Τε-
λικά και ευτυχώς για τις Νυχτερίδες, τον... 
διασυρμό γλίτωσε ο Σάντι Μίνα, ο οποίος 
με δύο γκολ (71’, 80’) έγραψε μόνος του το 
τελικό 1-2 που ουσιαστικά σημαίνει πρό-
κριση στους «16» του Copa del Rey. Θε-
τικό αποτέλεσμα, ενώ βρέθηκε να χάνει, 
πήρε και η άλλη ομάδα από την Βαλένθια, 
η Λεβάντε, η οποία πήγε στα αποδυτή-
ρια με το 1-0 στην πλάτη από την Λούγκο, 
όμως σκόραρε στην επανάληψη με τον 
Μπόρχα Μαγιοράλ και πήρε το 1-1.

Καθάρισε η Ατλέτικο
Με γκολ του Ζέλσον Μάρτινς η Ατλέτικο 
νίκησε εκτός την Σαν Αντρέου (0-1) και 
ουσιαστικά πέρασε στον επόμενο γύρο 
του Κυπέλλου.
Οι Rojiblancos παρατάχθηκαν με τα ‘δεύ-
τερα’ από τον Τσόλο Σιμεόνε, όμως έκα-
ναν τη δουλειά κόντρα στην Σαν Αντρέου. 
Η Ατλέτικο επικράτησε 0-1 χάρη στο γκολ 
του Πορτογάλου εξτρέμ, Ζέλσον Μάρτινς, 
και εξασφάλισε ουσιαστικά την πρόκριση 
στους «16» του Copa del Rey. Ανοικτούς 
λογαριασμούς άφησαν Λεγανές και Ράγιο 
Βαγιεκάνο καθώς οι φιλοξενούμενοι 
προηγήθηκαν 0-2 αλλά με δύο γκολ του 
Ελ-Νεσίρι οι γηπεδούχοι πήραν το 2-2.

Μελίγια – Ρεάλ Μαδρίτης 0-4
Με τον Σαντιάγο Σολάρι στον πάγκο 
και τους Κρίστο (γκολ), Χάβι Σάντσεθ 
να κάνουν ντεμπούτο, οι Μαδριλένοι 
ξεμπλόκαραν κάπως με το 0-4 στην Μελί-
για για το Κύπελλο. Δύο ασίστ ο Βινίσι-
ους.
Υπάρχει και επαναληπτικός, αλλά κανείς 
δεν ασχολείται. Η Ρεάλ με το 0-4 που 
έκανε στην ταπεινή Μελίγια, έχει ήδη 

προκριθεί στους «16» του Κόπα Ντελ Ρέι. 
Οχι ότι υπήρχε και κάποιος που προβλη-
ματίστηκε με το εάν η Βασίλισσα θα περ-
νούσε, αλλά ήταν αυτή η περίεργη φάση 
στην οποία βρισκόταν και το... υπηρεσι-
ακό ντεμπούτο του Σαντιάγο Σολάρι στον 
πάγκο της που προκάλεσε ενδιαφέρον.
Οι Μαδριλένοι μετά τον διασυρμό από 
την Μπαρτσελόνα και την απόλυση Λοπε-
τέγκι, είχαν ανάγκη έστω και αυτή την 
μικρή νίκη, ώστε να πάρουν μία στιγμή 
ηρεμίας και να προχωρήσουν στην επό-
μενη μέρα, με τον Σολάρι ή με κάποιον 
άλλον στο τιμόνι τους.
Σε αυτό το ματς πάντως που δεν χωράει 
αναλύσεις, ενδιαφέρον είχε εκτός από τα 
γκολ των Μπενζεμά (28’), Ασένσιο (45’), 
Οντριθόλα (79’), το ότι το τέταρτο γκολ το 
έβαλε ο πρωτοεμφανιζόμενος επιθετικός 
Κρίστο Γκονθάλεθ (91’), αλλά και το επί-
σης ντεμπούτο του σέντερ μπακ από τη β’ 
ομάδα, Χάβι Σάντσεθ και το ότι ξεκίνησε 
για πρώτη φορά ο Βινίσιους και μοίρασε 
δύο ασίστ.

Η Ρεάλ απέλυσε τον Λοπετέγκι 
και αναλαμβάνει ο Σολάρι
Επειτα από 135 μέρες στον πάγκο της, ο 
Χουλέν Λοπετέγκι αποτελεί παρελθόν 
από τη Βασίλισσα. Ο Σαντιάγο Σολάρι από 
τις ακαδημίες παίρνει τη θέση του.
Το ασήκωτο 5-1 από την Μπαρτσελόνα 
και το κάκιστο ξεκίνημα στη σεζόν γενι-
κότερα με την ομάδα στην 9η θέση έπειτα 
από 10 αγωνιστικές, έφερε ως αναμενό-
μενο επακόλουθο την απόλυση του Χου-
λέν Λοπετέγκι. Ηταν κάτι που είχε φανεί 
πως θα συνέβαινε από καιρό και έπειτα 
από 135 μέρες στον πάγκο της, ο Ισπα-
νός τεχνικός αποτελεί παρελθόν από τη 
Βασίλισσα. Στη θέση του αναλαμβάνει 
προσωρινά και μέχρι νεοτέρας εντολής 
ο Σαντιάγο Σολάρι, ο οποίος προπονούσε 
την Καστίγια, δηλαδή την β’ ομάδα του 
συλλόγου.
Σε αυτά τα 14 παιχνίδια σε όλες τις διορ-
γανώσεις ο Λοπετέγκι είχε το απίστευτα 
αρνητικό για προπονητή της Ρεάλ... 6 
νίκες, 2 ισοπαλίες, 6 ήττεςμε 21 γκολ υπέρ 
και 20 κατά, ενώ μέτρησε κάποια στιγμή 
και 485 λεπτά χωρίς να σκοράρει η ομάδα 
του (σ.σ.: 10 λεπτά λιγότερο από το αρνη-
τικό ρεκόρ του club).

Προβάδισμα για Βαλένθια, 
Λεβάντε

Με σπασμένα φρένα η Σίτι, 
επικράτησε 1-0 της Τότεναμ στο 
Γουέμπλεϊ κι επέστρεψε στην κορυφή 
της βαθμολογίας. Αήττητοι στα 16 
τελευταία ματς στην Premier League 
οι Πολίτες!

Α
σταμάτητη η Σίτι πέρασε από το 
Γουέμπλεϊ που θύμιζε... NFL (κατα-
πονημένο το χόρτο και διαγραμ-
μισμένο για αγώνα του ράγκμπι), 

επικράτησε 1-0 της Τότεναμ και συγκατοι-
κεί ξανά στην κορυφή με τη Λίβερπουλ. Οι 
Πολίτες έμειναν αήττητοι σε 16ο διαδοχικό 
ματς (13 νίκες) και σε αυτό το διάστημα έ-
χουν δεχθεί μόλις έξι γκολ. Οσο για τη μάχη 
των πάγκων, ο Πεπ Γκουαρδιόλα πέτυχε την 
8η νίκη του (τέταρτη σερί) κόντρα στον Πο-
κετίνο. Οι Σπερς έμειναν στην 5η θέση και 
στο -5 από το ρετιρέ. 
Εντυπωσιακό ξεκίνημα για τη Σίτι, αφού 
μόλις στο 6ο λεπτό κατάφερε να 
παγώσει το Γουέμπλεϊ. Ο Εντερ-
σον πραγματοποίησε τη βαθιά 
μπαλιά, ο Τρίπιερ έκανε λάθος 
εκτίμηση, ο Στέρλινγκ τον 
άδειασε και με πάσα πάρε 
βάλε έδωσε την ευκαιρία 
στον Μαχρέζ να χριστεί σκό-
ρερ.  
Η Τότεναμ προσπάθησε να 
ισορροπήσει και θα μπορούσε να 
φανεί απειλητική αν ο Σισοκό είχε καθαρό 
μυαλό όταν βρέθηκε αμαρκάριστος στην 
αντίπαλη εστία. Η Σίτι είχε τις λύσεις, ο 
άξονας λειτουργούσε ιδανικά και στο 28’ 
έχασε μεγάλη ευκαιρία για ένα δεύτερο 
γκολ. Ο Νταβίδ Σίλβα μοίρασε ιδανικά 
στον Μαχρέζ, αλλά το σουτ του Αλγερινού 
έβγαλε με τη βοήθεια του δοκαριού ο Γιο-
ρίς. Η Τότεναμ πλησίασε το γκολ έξι λεπτά 
αργότερα, αλλά ο Κέιν άνοιξε το κοντρόλ 
και ο Εντερσον με ιδανική τοποθέτηση 
έσωσε την εστία του. 
Ιδιο σκηνικό και στην αρχή της επανάληψης, 
η Μάντσεστερ έκανε ό,τι ήθελε στο ματς, 
είχε τον απόλυτο έλεγχο, κυκλοφορούσε 
εξαιρετικά τη μπάλα, αλλά είχε σοβαρό 
πρόβλημα στο τελείωμα των φάσεων. Στο 
55ο λεπτό ο Σίλβα έχασε απίθανη ευκαιρία, 
αφού αντί να σουτάρει εξ επαφής έδωσε 
στον Στέρλινγκ, ο οποίος είδε το σουτ να 
σταματά πάνω στον Τρίπιερ. Ούτε ο Γουό-
κερ δυο λεπτά αργότερα είχε καθαρό μυαλό 
προκαλώντας τον έντονο εκνευρισμό του 
Γκουαρδιόλα. Τη σκυτάλη των χαμένων 
ευκαιριών πήρε ο Αγουέρο, ο οποίος στο 

65’ έχασε μοναδικό τετ α τετ, ενώ στο 67’ τη 
σουτάρα που εξαπέλυσε έδιωξε εντυπωσι-
ακά ο Γιορίς. 
Ο Ποκετίνο πέρασε τον Γουίνκς και τον 
Ντέλε Αλι, η Τότεναμ... έστρωσε στο κέντρο 
και στο τελευταίο τέταρτο είδε την κατοχή 
της να φτάνει το 70%. Οι Λονδρέζοι έδειξαν 
σημάδια ζωής, αλλά στο 80΄ ο Λαμέλα είδε 
το σουτ από την πάσα του Αλι να σταματά 
στο δοκάρι! Οι Σπερς πίεσαν, αλλά δεν μπό-
ρεσαν να πάρουν κάτι από το ντέρμπι.

Μαν. Γιουνάιτεντ - Εβερτον 2-1
Η Γιουνάιτεντ μπήκε πιο δυνατά στο ματς, 
αλλά η Εβερτον ήταν σωστά στημένη, πίεζε 
αρκετά στο χώρο του κέντρου και κατά-
φερνε να αποδιοργανώνει τους γηπεδού-
χους. Η πρώτη καλή στιγμή για τους «Κόκ-
κινους» ήρθε στο 19’, όταν από σέντρα του 
Μαρσιάλ, ο Μάτα πήρε την κεφαλιά, αλλά η 
μπάλα κατέληξε στα χέρια του Πίκφορντ. Η 
Μάντσεστερ ανέβαζε ρυθμό και ο Μαρσιάλ 

ήταν ο παίκτης που έπαιρνε τις περισ-
σότερες προσπάθειες. Μάλιστα, 

στο 23’ τη σουτάρα του Γάλλου 
έδιωξε εντυπωσιακά ο Πίκ-
φορντ. 
Τρία λεπτά αργότερα ο Μαρ-
σιάλ με ωραία κίνηση κέρ-
δισε... έξυπνα το πέναλτι 

από τον Γκουέγ. Ο Πογκμπά 
ανέλαβε την εκτέλεση, νική-

θηκε από τον Πίκφορντ, αλλά πήρε 
το ριμπάουντ και πέτυχε το 1-0! Στο 30’ 
η Γιουνάιτεντ βρήκε ξανά δίχτυα, αλλά το 
γκολ του Ράσφορντ ακυρώθηκε σωστά ως 
οφσάιντ. Ιδανικό το ξεκίνημα της Μάντσε-
στερ στην επανάληψη και στο 49’ ήρθε το 
δεύτερο γκολ. Η μπάλα έφτασε στα πόδια 
του Μαρσιάλ, ο οποίος με εντυπωσιακό 
τελείωμα πέτυχε το 2-0, ενώ πέρασε και 
στην ιστορία, αφού ήταν το 100ο γκολ της 
ομάδας κόντρα στην Εβερτον στην Premier 
League. 
Η Μάντσεστερ απάντησε τρία λεπτά αργό-
τερα, ο Μάτα έβγαλε σε θέση βολής τον 
Ράσφορντ, αλλά νικήθηκε από τον Πίκ-
φορντ. Η Γιουνάιτεντ είχε τον απόλυτο 
έλεγχο και στο 58’ θα μπορούσε να κλειδώ-
σει το ματς, αλλά ο γκολκίπερ της Εβερτον 
ήταν εντυπωσιακός στο σουτ του Πογκμπά. 
Η φιλοξενούμενη ανέβασε ρυθμό έπειτα το 
65’, απείλησε με τον Κόλμαν στο 70’ και δυο 
λεπτά αργότερα μπήκε στο κόλπο! Γκάφα 
του Πογκμπά στο κέντρο, τραγική αντί-
δραση του Σμόλινγκ στο μαρκάρισμα του 
Ριτσάρλισον και ο Σίγκουρντσον από την 
άσπρη βούλα μείωσε σε 2-1.

Ασταμάτητη η Σίτι, πέρασε κι 
από την Τότεναμ!
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Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής 
επικατρώντας με 1-2 στο «Α’ Παπαδόπουλος» επί της Ανόρθωσης.
Με αγώνα λιγότερο συνεχίζει την πρωταγωνιστική της πορεία η 
ομάδα της Λάρνακας. Δύσκολη ημέρα ξημερώνει αύριο για την 

ομάδα της Αμμοχώστου που έμεινε για ακόμα ένα παιχνίδι χωρίς νίκη.
Με γοργό ρυθμό μπήκαν οι δύο ομάδες στο παιχνίδι παίζοντας ανοικτό 
και επιθετικό ποδόσφαιρο ισοζυγισμένα.
Η πρώτη καλή ευκαιρία ήρθε για την ΑΕΚ στο 2’ με τον Δημητρίου να 
αποκρούει ένα καλό σουτ του Τολμές. Απάντησε το 10’ η Ανόρθωση με 
τον Λαβόρδε να κάνει ένα σουτ που κόντραρε και κατέληξε σε κόρνερ.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι πήραν μέτρα  μπροστά στο 
γήπεδο και ανέκτησαν την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των 
κινήσεων. Ωστόσο, αυτό ήταν ανούσιο καθώς δεν κατάφεραν να απειλή-
σουν ουσιαστικά την εστία του Δημητρίου.
Ξεχώρισε το άστοχο σουτ του Λαβόρδε στο 13’ και η κεφαλιά του Χέφελ 
στο 17’ που μετά από παρέμβαση του Μπεσάτ κατέληξε κόρνερ. Οι 
«κιτρινοπράσινοι» ζήτησαν πέναλτι στο 13’ για χέρι του Μπεσάτ εντός 
περιοχής, σωστά όμως δεν υποδείχθηκε παράβαση από τον διαιτητή 
του αγώνα Λεόντιο Τράττο.
Ακολούθως και προς το ημίωρο, ήταν η σειρά τη Ανόρθωσης να λάβει 
τον έλεγχο και να γίνει πιο απειλητική, καθώς με την αποχώρηση του 
Κατσαράβα και την είσοδο του Μικελτάντζε στο παιχνίδι στο 24’ άλλαξε 
η τακτική της.
Ένα λεπτό αργότερα ήρθε και η μεγάλη ευκαιρία για την «Κυρία» με τον 
Σέλντενφελντ από κοντά με κεφαλιά να μην μπορεί να ανοίξει το σκορ.
Εκ νέου αλλαγή υπεροχής είχαμε στα τελευταία λεπτά με την ΑΕΚ να φτά-
νει πρώτη στο γκολ. Στο 33’ ο Τέτε με ένα καταπληκτικό αριστερό συρτό 
σουτ εκτός περιοχής δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Δημητρίου.
Το 0-1 έδωσε ψυχολογική ώθηση και νέο αέρα στην ομάδα της Λάρνα-
κας που της επέτρεψε να ελέγξει καλά το παιχνίδι και δεν άφησε τους 
γηπεδούχους να την απειλήσουν.
Καλύτερα μπήκε στο β’ μέρος της Ανόρθωση που επέβαλε το δικό της 
ρυθμό, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να γίνει απειλητική και να φτάσει 
στο γκολ της ισοφάρισης.
Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο στην επανάληψη, ο Φλοριάν 
Τολμές στο 53’ πήρε την κάθετη μπαλιά, πέρασε στην πλάτη της άμυνας 
των γηπεδούχων και με ένα ξερό σουτ στο ύψος της περιοχής διπλασί-
ασε τα τέρματα της ΑΕΚ.
Το 0-2 έφερε περισσότερη άνεση στις κινήσεις των παικτών του Αντόνι 
Ιραόλα. Από την πλευρά της η Ανόρθωση μη έχοντας άλλα περιθώρια 
ανοίχτηκε στο παιχνίδι της και πίεσε ψηλά με στόχο να μειώσει στο σκορ.
Η ΑΕΚ δε κλείστηκε στο καβούκι της και έψαξε και για τρίτο γκολ, με τον 
Τριτσκόφσκι να πιάνει ένα σουτ εκτός περιοχής στο 62’, αλλά να μην ανη-
συχεί τον Δημητρίου.
Ακολούθως, ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε λίγο και οι δύο ομάδες ανα-
λώθηκε σε ένα παιχνίδι αντεπιθέσεων. Αυτό επέτρεψε στην Ανόρθωση 
να κερδίσει ένα φάουλ στο 71’ , το οποίο εκμεταλλεύτηκε μειώνοντας 
στο σκορ με κεφαλιά του Ντουγκλάο.
Το 1-2 έδωσε νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Η Ανόρθωση ανέβασε 
ρυθμό και έψαξε για το γκολ της ισοφάρισης.
Στα τελευταία λεπτά προέκυψαν κάποια προβλήματα τραυματισμών 
στην πλευρά της ΑΕΚ, η οποία διαχειρίστηκε σωστά το υπέρ της προ-
βάδισμα.
Από την άλλη η Ανόρθωση είχε δύο καλές ευκαιρίες με σουτ του Ράγιος 
στο 89’ και τον Ντούρις στο 90’+2’ για α κάνει το 2-2, αλλά τα σουτ των 
δύο από θέση βολής δεν ήταν εύστοχα.

Στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα 
«σκαρφάλωσε» ο ΑΠΟΕΛ που συμπλήρωσε τον 
απαιτούμενο αριθμό αγώνων.

Ο
ι πρωταθλητές επικράτησαν εύκολα της Ο-
μόνοιας με 2-0, σε ένα «αιώνιο ντέρμπι» που 
είχε αρκετές διαφορές με τα προηγούμενα 
χρόνια.

Οι «πράσινοι» προβλημάτισαν με τον Αναστασίου να 
παρακολουθεί από τις εξέδρες, και οι «γαλαζοκίτρινοι» 
καθάρισαν την υπόθεση νίκη με τον Νατέλ (32΄) να ανοί-
γει τον δρόμο και τον Αλ Τάμαρι (55΄) να «μαγεύει» για 
το τελικό 2-0.
Το ντέρμπι της δεύτερης αγωνιστικής μεταξύ του 
ΑΠΟΕΛ και της Ομόνοιας στο ΓΣΠ, ξεκίνησε με μία απο-
γοητευτική εικόνα. Συγκεκριμένα, ο κόσμος ήταν ελά-
χιστος στις δύο κερκίδες, σε σχέση με τα προηγούμενα 
χρόνια.
Ο Πάολο Τραμετσάνι ήθελε το σύνολο του να μπει δυνα-
μικά από την αρχή, κάτι που έγινε, αφού οι πρωταθλη-
τές ήταν άκρως επιθετικοί. Η ένταση ανάμεσα στις δύο 

ομάδες εντός αγωνιστικού χώρου ήταν εμφανέστατη, 
με τους φιλάθλους των γηπεδούχων να ζητούν πέναλτι 
(12΄) σε μία φάση που τρύπωσε στην περιοχή ο Ταμάρι.
Η πρώτη φάση καταγράφηκε με τη συμπλήρωση του 
πρώτου τετάρτου, όταν σούταρε ο Ρέζα, αλλά η μπάλα 
πέρασε άουτ. Οι γηπεδούχοι συνέχιζαν να πιέζουν για 
κάποιο τέρμα, δημιουργούσαν ρήγματα στην περιοχή 
του Μεχίας, αλλά έλειπε η κλασική ευκαιρία.
Ο γρίφος λύθηκε από μία φάση διαρκείας στην περι-
οχή της Ομόνοιας. Η μπάλα μετά από ώρα στα καρέ του 
Ισπανού κίπερ, πήγε στα πόδια του Νατέλ που με μία 
βολίδα «έγραψε» το 1-0. Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, 
οι «πράσινοι» έψαξαν την ισοφάριση, αλλά ο ΑΠΟΕΛ 
ήταν εκείνος που παρέμενε με επιθετικές βλέψεις στον 
αγωνιστικό χώρο, δημιουργώντας ρήγματα κυρίως από 
τα πλάγια, τα οποία όμως δεν στάθηκαν ικανά για κάτι 
καλύτερο πριν την ανάπαυλα.
Στο δεύτερο μέρος ο Πάολο Τραμετσάνι είδε τους 
παίκτες του να μπαίνουν με την ίδια όρεξη όπως στο 
πρώτο, μόνο που η αποτελεσματικότητα φάνηκε νωρί-
τερα. Στο 54΄ ο Ρέζα μέσα περιοχή, γύρισε με στόχο να 
βρει τέρμα, αλλά η μπάλα πέρασε παράλληλα, με τους 

πρωταθλητές να κερδίζουν κόρνερ.
Η στημένη φάση εκτελέστηκε με πάλα, ο 
Αλ Τάμαρι υποδέχτηκε άψογα τη μπάλα, 
πέρασε έναν αντίπαλο του και με αριστοτε-
χνικό σουτ, έστειλε τη μπάλα στην απέναντι 
γωνία για τη διεύρυνση του σκορ στο 2-0. 
Αυτό το γεγονός, στάθηκε ικανό για να γίνει 
ο «Μέσι της Ιορδανίας» σύνθημα στα χείλη 
των φιλάθλων.
Οι «γαλαζοκίτρινοι» ούτε μετά το δεύ-
τερο γκολ κατέβασαν ρυθμούς, απειλώντας 
συνεχώς την εστία του Μεχίας. Αντιθέτως, 
έπρεπε να φτάσουμε στο 72΄για να δημι-
ουργήσει κλασική ευκαιρία το «τριφύλλι». 
Συγκεκριμένα, η μπάλα έφτασε στην περι-
οχή μετά από σέντρα, ο Ματ «σηκώθηκε» 
αλλά η κεφαλιά του κατέληξε πάνω από τα 
δοκάρια.
Στη συνέχεια, ο ρυθμός έπεσε, με τους δύο 
τεχνικούς να ολοκληρώνουν τις αλλαγές 
τους, και σε μία από αυτές αποθεώθηκε 
ο Γιώργος Εφραίμ, αλλά και ο Νατέλ που 
άνοιξε το σκορ στο ντέρμπι. Η επόμενη 
μεγάλη στιγμή, καταγράφηκε από τον Χρι-
στοφή, που σούταρε (80΄) και ο Ρομό εντυ-
πωσιακά «έβγαλε» σε κόρνερ.
Αυτή, ήταν και η τελευταία αξιόλογη ευκαι-
ρία που καταγράφηκε, με τον ΑΠΟΕΛ να 
παίρνει σπουδαίο τρίποντο, και την Ομό-
νοια να συνειδητοποιεί πως έχει μέγι-
στο πρόβλημα σε όλες τις γραμμές, αλλά 
κυρίως στη δημιουργία.

αθλητικά
ΑΠΟΕΛ-Ομόνοια 2-0

«Καθάρισε» με Νατέλ και Αλ Τάμαρι
Ανόρθωση – ΑΕΚ 1-2
Την έριξε στον καναβάτσο…
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αθλητικά
ΤΣΣΚΑ - Ολυμπιακός 69-65

Έπεσε» για τρία χαμένα ριμπάουντ

Η ΤΣΣΚΑ (5-0) νίκησε τον καταπληκτικό Ολυμπιακό (3-2) με 69-65. Τρία συνεχόμενα ριμπάουντ 
στο τελευταίο λεπτό στοίχισαν στους «ερυθρόλευκους» μία σπουδαία νίκη. 

Ο 
Ολυμπιακός για τρία δεκάλεπτα ήταν το 
αφεντικό του αγώνα, αλλά το μπάσκετ 
κρατά 40 λεπτά και έτσι η ΤΣΣΚΑ επι-
κράτησε με 69-65 παραμένοντας αήτ-

τητη. Ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ ήταν καταπληκτικός με 
20 πόντους (6/8τρ.). Νάιτζελ Ουίλιαμς Γκος (13π., 
3ρ., 3ασ.) και Βασίλης Σπανούλης (16π., 3ρ., 6ασ.) 
έφεραν το παιχνίδι στην ισοπαλία κι ενώ οι Πει-
ραιώτες έβγαλαν τρεις σερί καλές άμυνες έχασαν 
ισάριθμα ριμπάουντ και τον οι Ρώσοι τον... τιμώ-
ρησαν.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους δύο προπονητές να 
αφήνουν τους ηγέτες τους στον πάγκο (ΝτεΚολό, 
Σπανούλης), κάτι το οποίο ανέβασε το επίπεδο 
άμυνας των «ερυθρόλευκων» με αποτέλεσμα 
χάρη σε καλάθια των Πρίντεζη και Μιλουτίνοφ να 
γίνει το 4-10 (6’). Η είσοδος του Ροντρίγκεθ 
μαζί με την παρουσία του Κλάιμπερν, 
άλλαξαν την εικόνα των γηπεδού-
χων οι οποίοι μείωσαν σε 9-10 και 
εν συνεχεία ισοφάρισαν σε 15-15 
(11’).
Σε εκείνο το σημείο ο Σπανού-
λης έκανε άνω κάτω την αντίπαλη 
άμυνα και πότε σκοράροντας, πότε 
πασάροντας στον ΛεΝτέι, ο Ολυμπι-
ακός πήρε διαφορά 9 πόντων (18-27, 
16’).
Ο Ισπανός γκαρντ της ΤΣΣΚΑ δεν είχε πρό-
βλημα κόντρα στον Τίμα και με 14 δικούς του 
πόντους έκανε το 27-30 (18’).
Το πρώτο τετράλεπτο της τρίτης περιόδου ήταν 
ένας μικρός εφιάλτης για τον Ολυμπιακό. Οι παί-
κτες του Μπλατ έκαναν 5 λάθη τα οποία όλα έδω-
σαν καλάθια στους Ρώσους και με τον Ροντρίγκεθ 
να έχει 6/8 τρίποντα προσπέρασε με 43-39 (24’). Η 
ΤΣΣΚΑ είχε τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού και με 
καλή ψυχολογία έβαζε και δύσκολα σουτ (Κουλά-
γκιν, Πίτερς) και έτσι η διαφορά πήγε στο +8 (52-
44 (29’).
Στο τελευταίο δεκάλεπτο όμως ο Ολυμπιακός επέ-
στρεψε στα υψηλά στάνταρ την απόδοσή του. Τρο-
μερή άμυνα και στην επίθεση Ουίλιαμς Γκος και 
Σπανούλης σκόραραν με συνέπεια κι έτσι το σκορ 
έγινε 61-61 (37’). Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» 
σκόραρε με κάθε τρόπο, η άμυνα τη ΤΣΣΚΑ δεν 
είχε απάντηση στο μαρκάρισμά του και το παιχνίδι 
μπήκε στο τελευταίο λεπτό με τις ομάδες ισόπαλες. 
Σε εκείνο το σημείο τρία συνεχόμενα επιθετικά 

ριμπάουντ της ΤΣΣΚΑ και μία βιαστική επιλογή 
στην επίθεση έκαναν το 66-63 με 30’’ για τη λήξη.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Στις λεπτομέρειες κρίθηκε ο νικητής 
και τα 3 επιθετικά ριμπάουντ της ΤΣΣΚΑ στο τελευ-
ταίο λεπτό ήταν καθοριστικά.
Σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες υπήρχε ισορρο-
πία των δύο ομάδων.
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Σέρχιο Ροντριγκεθ σε 
31:59 είχε 20 πόντους (1/5δ., 6/10τρ.), 2 ριμπά-
ουντ, 5 ασίστ, 4 λάθη κι ένα κλέψιμο.
ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΑΝ: Τουπάν, Τίμα, 
Παπανικολάου και Μάντζαρης δε βοήθησαν το 
παραμικρό.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Με το σκορ στο 63-63 ο Ολυμπι-
ακός έβγαλε τρεις άμυνες, αλλά έχασε το ριμπά-
ουντ. Ο Κλάιμπερν με 1/2 βολή έκανε το 64-63, 

ακολούθησε βιαστική επιλογή του Σπα-
νούλη, 2/2 βολές του Κλάιμπερν και 

άστοχα σουτ των Ουίλιαμς Γκος και 
Τουπάν.
ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Ουίλ Κλά-
ιμπερν ολοκλήρωσε την αναμέ-
τρηση με 17 πόντους, 9 ριμπά-
ουντ, μία ασίστ, 4 κλεψίματα και 
2 λάθη.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η ΤΣΣΚΑ είχε άθλια 
ποσοστά για εντός έδρας παιχνίδι. 

Ο Ολυμπιακός τα 7 λάθη της τρίτης περι-
όδου.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το πρώτο κάρφωμα του 
Ουίλ Κλάιμπερν. Πήδηξε πολύ μακριά.
Τα δεκάλεπτα: 13-15, 31-35, 52-44, 69-65

Δεύτερη ήττα για τον Ολυμπιακό στο 
Euroleague Γυναικών
Μετά την Φενέρ, ο Ολυμπιακός δεν άντεξε κόντρα 
στην Σόπρον και ηττήθηκε με 85-69 για την 2η 
αγωνιστική της Euroleague Γυναικών.
Οι «ερυθρόλευκες» έχασαν έδαφος στην δεύτερη 
περίοδο του αγώνα, όταν η πολωνική ομάδα έκανε 
επιμέρους 22-14, και δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν 
στο ματς, με την διαφορά να φτάνει και το +21.
Οι γηπεδούχες ήταν κυρίαρχες στην δημιουργία 
(21-13ασ.) κι έκαναν λιγότερα λάθη (9-16).
Για την ομάδα του Παντελάκη ξεχώρισαν η Τζόν-
σον (14π., 9ρ.), η Τόμας (13π.) και η Σπυριδοπού-
λου (10π.).
Για τις νικήτριες, η Τέρνερ είχε 19 πόντους, η Ντού-
πρι 14 και η Αλβάρεζ 12.

Τρελαίνει την Ευρώπη ο 
Προμηθέας!

Δ
εν χάνει με τίποτα ο Ευ-
ρωπαίος Προμηθέας. Η 
ομάδα του Μάκη Για-
τρά νίκησε με 80-72 

την Μπεσίκτας στην Πάτρα και 
κράτησε το απόλυτο (4/4) στο 
Basketball Champions League.
Παρεμπιπτόντως οι Πατρινοί έγι-
ναν η πρώτη ελληνική ομάδα 
που νικά τη Μπεσίκτας στο BCL, 
καθώς οι Τούρκοι είχαν 4/4 πριν 
το ματς.
Για τους νικητές ο Μπράουν είχε 
18 πόντους με 8 ριμπάουντ και 
ο Γκίκας 17 με 7 ασίστ. Για τους 
ηττημένους ο Μπούβα είχε 18.
O Οκτάβιους Έλιος γύρισε τον 
αστράγαλο του στο πρώτο δεκά-
λεπτο και έμεινε στο πάγκο ως το 
τέλος του ματς. Μέχρι να αποχω-
ρήσει είχε 6 πόντους με 3/3 σουτ.

Το ματς
Ο Έλις δημιούργησε μεγάλο 
πρόβλημα στην Μπεσίκτας και 
έφτασε τους 6 πόντους γρήγορα, 
κάνοντας το 12-7 στο 5’. Ο Προ-
μηθέας στάθηκε άτυχος στη 
συνέχεια, αφού ο Έλις γύρισε τον 
αστράγαλο του και αναγκάστηκε 
να βγει εκτός ματς. Οι Τούρκοι 
εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός και 
μείωσαν στον πόντο (16-15 στο 
7’) με τον Μπούβα. Δύο σερί τρί-
ποντα από Κασελάκη και Χολ 
έκαναν το 22-18 στο 9’.
Το τρίποντο του Γκίμπσον έβαλε 
μπροστά τη Μπεσίκτας (24-25), 
αλλά ο Κασελάκης έκανε γρή-
γορα το 30-27 στο 15’. O Xoλ με 
lay up έγραψε το 34-28 στο 18’. 
To ημίχρονο έκλεισε στο 34-32 
με το καλάθι του Μπούβα. Οι 
Πατρινοί σούταραν με 3/13 τρί-
ποντα στο πρώτο ημίχρονο, ενώ 
οι Τούρκοι με 2/7.
Ο Μπράουν μπήκε κεφάτος στο 
ματς και με το εκπληκτικό κάρ-
φωμα του Μπράουν έκανε το 
39-33 στο 21’. Ο Γκεγίκ ισοφά-
ρισε σε 46-46 στο 27’, με τον 
Πρέσι να δίνει προβάδισμα 
στους Τούρκους με 1/2 βολές 
στο 28’. H εξαιρετική πάσα του 
Σαλούστρου στον Μπράουν 
έκανε το 53-50, 1 λεπτό πριν το 
τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.
Ο Μπράουν με τρίποντο έκανε 

το 66-61 στο 35’, με τον Μπούβα 
να μειώνει σε 69-66 στο 36’. Ο 
Γκίκας με 8 πόντους σε 2 λεπτά, 
έγραψε το 74-68, αλλά ο Μπέν-
ζινγκ μείωσε σε 74-70.  Ο Ριτς 
έκανε το 78-72 στα 25 δευτερό-
λεπτα, αλλά ο Σαλούστρος είχε 
2/2 βολές και κλείδωσε το ματς.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Προμηθέας 
πήρε καλύτερες αποφάσεις στο 
τελευταίο δεκάλεπτο, έβαλε 
μεγάλα σουτ με Γκίκα και Μπρά-
ουν, ενώ σούταρε με 24/36 δίπο-
ντα
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο 
Μπράουν είχε 18 πόντους και 8 
ριμπάουντ, ενώ ο Γκίκας μέτρησε 
17 με 7 ασίστ, όντας καθοριστι-
κός στο τέλος.
 ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Χολ με 13 
πόντους και ο Μέιερ με 10, έκα-
ναν καλή δουλειά για τους Πατρι-
νούς.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: 
Ο Σίπαχι έμεινε χαμηλά στους 2 
πόντους και δεν βοήθησε τους 
Τούρκους.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Ο Σαλούστρος 
πήγε στις βολές, 24 δευτερόλε-
πτα πριν το τέλος, έκανε το 80-72 
και τελείωσε το ματς.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Ο Προμηθέας τίποτα, 
ενώ η Μπεσίκτας τα 13 λάθη και 
το 23/46 (50%) στα δίποντα, αλλά 
και τις επιλογές της στα τελευταία 
λεπτά.
Tα δεκάλεπτα: 22-20, 34-32, 
53-52, 80-72.

Πρώτη νίκη ελληνικής ο-
μάδας κόντρα σε Μπεσί-
κτας στο BCL!
Ο Προμηθέας κατάφερε να κάνει 
το 4/4 στο BCL μετά την νίκη του 
επί της Μπεσίκτας και να γίνει η 
πρώτη ελληνική ομάδα που κερ-
δίζει τους Τούρκους στη διοργά-
νωση.
Οι ελληνικές ομάδες είχαν κακή 
παράδοση απέναντι στην Μπε-
σίκτας στο Basketball Champions 
League πριν το ματς του Προμη-
θέα, αφού μετρούσαν 4 ήττες σε 
4 ματς.
Όμως οι Πατρινοί κατάφε-
ραν να... σπάσουν το σερί των 
Τούρκων μετά τη νίκη τους με 
80-72.
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Έβγαλε την υποχρέωση και 
σκέφτεται τον Άρη!
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«Καθάρισε» με Νατέλ 
και Αλ Τάμαρι σελ. 73


