
Μετά την εκφρασμένη αντίθεση των κληρικών στη συμφωνία

«Μη, παρακαλώ σας, μη λησμονάτε τη χώρα μου» (Ελύτης)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

9 NOEMBΡΙΟΥ 2018
ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 1300 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΚΟΥΡΤΕΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 416.421.5562
www.hellasnews-radio.com
info@hellasnews-radio.com  

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1993

σελ. 4

Ιερώνυμος: «Άλλο συμφωνία και 
άλλο πρόθεση για συμφωνία»



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

9 Νοεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com



39 Νοεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

περιεχόμενα

ΓΡΑΦΕΙΑ

148 O’Connor Drive
Toronto, Ontario, M4J 2S4
Tel: +1 416.421.5562
Cell: +1 647.718.8012
Fax: +1 647.340.7426

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
 Χριστιάνα Κιέσκου

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Δρ. Γεώργιος Γκέκας,
Στηβ Θεοφάνους,
Ράνια Μεσίσκλη

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ
Θανάσης Κουρτέσης

LAYOUT ARTIST
Ηλίας Μιχαηλίδης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
Θανάσης Κουρτέσης

Τσίπρας: Αδειάζουν 
10.000 θέσεις από το 
Δημόσιο - Θα 
προκηρυχθούν άμεσα

05

ΕΤΕΚ: Επιτακτική ανάγκη 
η ρύθμιση τακτικής 
επιθεώρησης ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων στα 
σχολεία

Χατζηγιάννης: Οι 
Ευρωπαίοι πίεζαν το 
κράτος μέσω του 
Συνεργατισμού

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: 
Ρεκόρ συμμετοχής με 113 
εκατ.

Μονακό: Συνελήφθη ο 
Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ

Δυνατή προπόνηση, 
θεαματική παράσταση!

Ο Αργυρόπουλος... 
λύτρωσε την Παναχαϊκή

«Πέρασε» στον τελικό 
Κυπέλλου ο Αλέξανδρος 
Κιλκίς

Απόλλωνας-Άιντραχτ 2-3: 
Έπεσε «μαχόμενος»

Ολυμπιακός - Κολοσσός 
84-53: Ξεκούραστα στον 
ημιτελικό!

14ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ
9 NOEMBPIOY 10 NOEMBPIOY 11 NOEMBPIOY 12 NOEMBPIOY 13 NOEMBPIOY 14 NOEMBPIOY 15 NOEMBPIOY

www.hellasnews-radio.com
e-mail: info@hellasnews-radio.com

The paper welcomes articles expressing all 

view-points and opinions. Manuscripts should 

be addressed to the editor 

We regret we cannot return photos and articles. 

No responsibility is assumed for their loss or damage. 

We reserve the right to edit material as necessary.

All opinions expressed within the publication belong to the writer 

of each article and do not necessarily reflect those of the ownership 

or management.

An independent Publication of the Greek Community around the 

world.

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1993

HIGH: 4°C HIGH: 2°C HIGH: 3°C HIGH: 6°C HIGH: 3°C HIGH: 0°C HIGH: 2°C
ΡΟΡ: 90% ΡΟΡ: 30% ΡΟΡ: 20% ΡΟΡ: 20% ΡΟΡ: 70% ΡΟΡ: 30% ΡΟΡ: 30%

«Η Ντραγκέτα 
καταλαμβάνει την 
Ευρώπη»

Κοτζιάς: Έχω πει στον 
Τσίπρα ότι ο κύκλος 
συνεργασίας με τους 
ΑΝΕΛ έχει κλείσει

06
Ελλάδα – Πολωνία, 
συμμαχία για τις 
πολεμικές αποζημιώσεις!

07

09 Τρίτο διαζύγιο για τον 
Θόδωρο Πάγκαλο

58

10

15

16

17

18

63

65

67

69

70



4 9 Νοεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Ιερώνυμος: «Άλλο συμφωνία και άλλο πρόθεση για 
συμφωνία»

Σ
ε μία προφανή προσπάθεια να αναχαιτίσει το πρώτο 
κύμα αντιδράσεων ιερέων και ορισμένων αρχιερέων 
προέβη την Τετάρτη το μεσημέρι ο αρχιεπίσκοπος Ιε-
ρώνυμος, ο οποίος δήλωσε «άλλο πράγμα η συμφω-

νία κι άλλο πράγμα η έκφραση πρόθεσης για συμφωνία».
Μετά την εκφρασμένη αντίθεση των κληρικών στη συμφω-
νία που επετεύχθη μεταξύ του πρωθυπουργού και του Αρχι-
επισκόπου το βράδυ της Τρίτης 6 Νοεμβρίου αλλά και μετά 
την έντονη αντίδραση ιεραρχών όπως του Αμβρόσιου Καλα-
βρύτων, ο οποίος ανέφερε ότι «η Ορθοδοξία πωλήθηκε», 
ο κ. Ιερώνυμος δήλωσε πως «άνευ της σύμφωνης γνώμης 
ιερέων και αρχιερέων δεν θα συμβεί απολύτως τίποτα».
Εξεδόθη άλλωστε και σχετική ερμηνευτική ανακοίνωση από 
την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, διά της οποίας εξηγούνται όλα τα 
επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν, ενώ επεξηγούνται 
ορισμένα σημεία της συμφωνίας του πρωθυπουργού με τον 
Αρχιεπίσκοπο.
Συγκεκριμένα, το κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:
Μετά τη χθεσινή συνάντηση του Μακαριωτάτου Αρχιεπι-
σκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου και του 
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα και το εκδοθέν Ανακοινω-
θέν, η Ιερά Σύνοδος ανακοινώνει τα εξής:
1) Κατά τη συνάντηση δεν επιδιώχθηκε ούτε υπεγράφη 
κάποια συμφωνία, αλλά εκφράζεται η αμοιβαία «πρόθεση 
προκειμένου Εκκλησία και Πολιτεία να καταλήξουν σε μία 
ιστορική συμφωνία που θα πάρει μορφή νομοθετικής ρύθ-
μισης».
2) Περί του θέματος αυτού και των σχετικών προτάσεων, 
ως αρμόδιο Σώμα, πρόκειται να συγκληθεί η Ιεραρχία της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, προκειμένου να λάβει τις τελικές 
αποφάσεις.
3) Σε κάθε περίπτωση, σκοπός της τελικής συμφωνίας είναι 
το κοινό όφελος του Λαού και της Εκκλησίας, με βασική προ-
ϋπόθεση την προστασία και πλήρη διασφάλιση των δικαιω-
μάτων των κληρικών μας.
4) Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας που πλέον ομολογείται 
από τον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι:
(α) «αναγνωρίζεται η προσφορά και ο ιστορικός ρόλος της 
Εκκλησίας στη γέννηση και διαμόρφωση της ταυτότητας του 
Ελληνικού Κράτους και του Λαού»,
(β) «στόχος είναι να ενισχυθεί η αυτονομία της Ελλαδικής 
Εκκλησίας έναντι του Ελληνικού Κράτους»,
(γ) «αναγνωρίζεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο ανέλαβε τη 
μισθοδοσία του Κλήρου, ως αντάλλαγμα για την εκκλησια-
στική περιουσία που απέκτησε»,
(δ) «η αποκαθήλωση των ιστορικών συμβόλων, του Σταυρού 
από την Ελληνική σημαία και από τα εθνικά μας σύμβολα 

αποτελούν αστεία κωμικοτραγικά πράγματα» και
(ε) «η ύπαρξη της πίστης στην Ελλάδα είναι ένα fact (γεγονός) 
που δεν μπορεί να παραγραφεί».
5) Με την ευκαιρία αυτή, περιμένουμε από όλον τον πολι-
τικό κόσμο να συμβάλει καλοπροαίρετα στην προσπάθεια 
αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού στην παράδοσή μας, 
ώστε όλοι ενωμένοι να εργαστούμε για το καλό του ελληνι-
κού Λαού.
6) Εκφράζουμε την ελπίδα ότι αυτό το πνεύμα θα επικρατή-
σει και κατά την επικείμενη διαδικασία αναθεώρησης του 
Συντάγματος.

Μεσσηνίας Χρυσόστομος: Μπιλιάρδο στις 
πλάτες των κληρικών τα περί 10.000 προσλή-
ψεων
Στην εκτίμηση ότι οι δηλώσεις Τζανακόπουλου περί πρό-
σληψης 10.000 δημοσίων υπαλλήλων, με την επίτευξη της 
συμφωνίας μεταξύ Εκκλησίας και Κράτους , παραπέμπουν 
σε «παιχνίδι μπιλιάρδου» που μοιάζουν να παίζουν ο Αρχι-
επίσκοπος, η Κυβέρνηση κι οι Ιεράρχες στις πλάτες των Κλη-
ρικών, προέβη ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος 

μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ.
Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον Σκάι, εξέ-
φρασε την άποψη του ότι αποτελεί αναγκαιότητα αφενός να 
«ακουστούν κι οι κληρικοί, αφετέρου να συγκληθεί η Ιεραρ-
χία της Εκκλησίας της Ελλάδος, άμεσα, όχι για να αποφασι-
στεί το αν η συμφωνία θα γίνει αποδεκτή ή όχι αλλά για να 
τεθούν «κόκκινες γραμμές» και να ξεκινήσει διάλογος από 
τον οποίο θα προκύψει το αν θα υπάρξει υλοποίηση ή όχι.
«Κόκκινη γραμμή είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσει η μισθο-
δοσία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και συνταξιοδο-
τική δυνατότητα και οι υπάρχοντες συνταξιούχοι κληρικοί.
Το βασικό μέχρι στιγμής είναι ότι παύουν να έχουν την ιδι-
ότητα των δημοσίων υπαλλήλων οι κληρικοί, και το ακόμη 
σημαντικότερο είναι ότι όλοι αυτή η οικονομική ενίσχυση 
που φαίνεται να παίρνει ο κλήρος είναι με την μορφή επι-
δότησης ενώ μέχρι τώρα ήταν συμβατική υποχρέωση της 
ελληνικής πολιτείας απέναντι στην εκκλησία για ό,τι είχε 
προσφέρει.
Κάθε τι που έχει μορφή επιδοματική δεν φέρει στοιχεία 
σταθερού και προκαλεί αβεβαιότητα αντίθετα με ό,τι είναι 
νομικά θεσμοθετημένο ως συμβατική υποχρέωση.
Το πλαίσιο θα με βρει θετικό όταν αποσαφηνιστούν τα 30 
και πλέον στοιχειά που πρέπει να διαλευκανθούν». Τόνισε 
ο Μητροπολίτης, προσθέτοντας ωστόσο ότι δεν είναι, κατά 
την άποψη του, τόσο εύκολο να εφαρμοστεί αυτό που έχει 
μέχρι στιγμής δημοσιευθεί ως συμφωνία.
Συμπλήρωσε μάλιστα, πως απορία κι ανησυχία επικρατεί 
αυτή την ώρα ανάμεσα στους Κληρικούς καθώς δεν έχει 
υπάρξει ενημέρωση, ακόμη και για αυτό το πρώτο βήμα 
που έγινε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως παραθέτει, η συνάντηση 
Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου και Αλέξη Τσίπρα ήταν έκπληξη 
καθώς ελάχιστοι γνώριζαν ή προσδοκούσαν ότι θα γίνει.
Επιπρόσθετα, Υπήρξε μια πολύ γενική-επιφανειακή ενημέ-
ρωση στην τελευταία ιεραρχία του Οκτωβρίου, ακόμη και 
για τους Μητροπολίτες.
«Έχει γίνει μια αρχή, αν κινούμαστε σε σωστή κατεύθυνση 
θα αποδειχθεί μόνο αφού αποσαφηνιστούν τα προαναφερ-
θέντα ασαφή σημεία.
Δεν θα την χαρακτήριζα πρόθεση συμφωνίας αλλά σχέδιο 
πάνω στο οποίο έχουν αποτυπωθεί κάποιες σκέψεις και που 
θα πρέπει να τεθεί στη βάσανο επεξεργασίας και διαλόγου 
για να αποσαφηνιστούν αφενός αυτές οι θέσεις, πρώτον 
γιατί περιέχουν πάρα πολλά ασαφή στοιχεία, και δεύτερον 
διότι αν καταλήξουμε εν τέλει στην συμφωνία, θα πρέπει να 
σχεδιάσουμε το πώς τα δεδομένα θα εφαρμοστούν και θα 
γίνουν πράξη.»

Σε μία προφανή προσπάθεια 
να αναχαιτίσει το πρώτο κύμα 
α ν τ ιδράσ εων  ι ε ρέων  κα ι 
ορισμένων αρχιερέων προέβη ο 
αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
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Ο 
Κωνσταντίνος Κατσίφας ήταν Έλλη-
νας στη Βόρεια Ηπειρο και τον θαυ-
μάζουμε γι’ αυτό που έγινε», είπε 
κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς 

Ιεράς Συνόδου ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, 
αναφερόμενος στο θέμα της δολοφονίας του 
35χρονου ομογενούς και το γεγονός ότι η σο-
ρός του δεν έχει ακόμη δοθεί στην οικογένειά 
του.
Μάλιστα, ο Αρχιεπίσκοπος σημείωσε ότι «θα 
μας τα έλεγε καλύτερα ο Αρχιεπίσκοπος Αλβα-
νίας Αναστάσιος, που ξέρει καλύτερα».
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του romfea.gr ο Αρχι-
επίσκοπος, όταν του ζητήθηκε να απαντήσει 
σε σχόλιο ότι σε παλιά δελτία Τύπου της Ιεραρ-
χίας, αλλά και της ΔΙΣ μια από τις κόκκινες γραμ-

μές της Εκκλησίας ήταν ότι κράτος και Εκκλη-
σία αφορά το έθνος, το ελληνικό, και δεν μπο-
ρεί να ξεχωρίσει αυτό, ο Προκαθήμενος της 
Ελλαδικής Εκκλησίας υπογράμμισε: «Για να το 
καταλάβετε καλύτερα, πρέπει να σκεφτούμε 
ότι εκτός Ελλάδος είναι άλλη μια Ελλάδα, άλλα 
τόσα εκατομμύρια. Αυτούς τους ανθρώπους 
τους απεμπολούμε; Τους διώχνουμε; Δεν είναι 
Έλληνες; Βλέπω ότι τώρα θέλουμε και την ψήφο 
τους. Είναι πράγμα που πρέπει να το κουβεντιά-
σουμε. Έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα, με 
μια πρόχειρη σκέψη, με πρόχειρα πράγματα, να 
θέλουμε να καθιερωθούν. Εμάς πρέπει να μας 
απασχολεί περισσότερο -όλους, και την Πολι-
τεία και την Εκκλησία-, η Ελλάδα ως έθνος, όχι ο 
Ελλαδισμός, αλλά ο Ελληνισμός».

Ιερώνυμος: Ο Κατσίφας ήταν 
Έλληνας στη Βόρεια Ήπειρο και τον 
θαυμάζουμε γι’ αυτό που έγινε 

Τσίπρας: Αδειάζουν 10.000 θέσεις 
από το Δημόσιο - Θα προκηρυχθούν 
άμεσα

Συνέντευξη του πρωθυπουργού 
Αλέξη Τσίπρα στην τηλεόραση του 
Alpha -  Οι εκλογές θα γίνουν τον 
Οκτώβρη του ‘19,  θα είμαστε πρώτο 
κόμμα στις ευρωεκλογές

Γ
ια προεργασία που κράτησε τουλάχι-
στον ενάμισι χρόνο ώστε να προκύ-
ψει η συμφωνία που ανακοινώθηκε 
με την Εκκλησία μίλησε τη συνέντευ-

ξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του 
Alpha και τον Αντώνη Σρόιτερ ο πρωθυ-
πουργός, Αλέξης Τσίπρας. Ο πρωθυπουρ-
γός προανήγγειλε 10.000 προσλήψεις στη 
θέση των κληρικών που θα τεθούν εκτό δη-
μοσίου, υποστηρίζοντας ότι θα βρεθούν τα 
λεφτά για να γίνει, μάλιστα, η προκήρυξη 
των θέσεων εντός του 2019.
Ο κ.Τσίπρας όμως, περιέγραψε και ένα 
εκλογικό σύστημα που δεν θα επιτρέπει 
την επίτευξη κυβερνητικής αυτοδυνα-
μίας με ποσοστό μικρό-
τερο του 44%, ενώ υπο-
στήριξε ότι οι εκλογές 
θα γίνουν τον Οκτώβριο 
του 2019 - την τελευ-
ταία μέρα της συνταγμα-
τικής πρόβλεψης. Μάλι-
στα έσπευσε να προβλέ-
ψει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι 
πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές. Οπως 
είπε, η κυβέρνηση θα συνεχίσει την πορεία 
της, παρότι ο κ.Καμμένος δεν θα ψηφίσει τη 
Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία υπερα-
πίσθηκε για μια ακόμη φορά ως καλή λύση 
στο ονοματολογικό των Σκοπίων.
Ερωτηθείς για το επεισοδιακό υπουργικό 
συμβούλιο και αν τελικά ο κ.Καμμένος είχε 
καταγγείλει χρηματοδότηση της κυβέρ-
νησης από τον Σόρος, ο κ.Τσίπρας παρέ-
πεμψε στις δηλώσεις του υπουργού Αμυ-
νας, ενώ υποστήριξε ότι δεν θυσίασε τον 
υπουργός Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά, αλλά 
εκείνος επέλεξε την παραίτηση. Ο κ.Τσί-
πρας υποστήριξε ότι επέτρεψε στον κ.Κο-
τζιά την ημέρα της παράδοσης - παραλαβής 
του υπουργείου Εξωτερικών να μιλήσει για 
την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στο 
Ιόνιο, ωστόσο, αντιλαμβάνεται ότι πρέπει 
να αλλάξει «τακτική, αλλά όχι στρατηγική» 
λέγοντας ότι θα ενημερωθούν τα κόμματα 
και δεν απεμπολούμε το δικαίωμα επέκτα-

σης όπου προβλέπει το διεθνές δικαίο».
Ο πρωθυπουργός όμως, έσπευσε να προ-
σχωρήσει ουσιαστικά στο δόγμα Πολάκη 
(να φυλακισθούν ορισμένοι για να κερδί-
σουμε ξανά τις εκλογές), υποστηρίζοντας 
ότι ήταν διερμηνεία του λαϊκού αισθήμα-
τος.
Ωστόσο, ο πρωθυπουργός μίλησε για 
«δυσάρεστο γεγονός» αναφερόμενος στην 
εκτέλεση Κατσίφα στην Αλβανία, ενώ πίσω 
από την ανομία στα πανεπιστήμια, ο κ.Τσί-
πρας διέγνωσε προσπάθεια ορισμένων να 
υποβαθμισθούν τα ελληνικά πανεπιστήμια 
για να δημιουργηθούν ιδιωτικά.
Με πρώτη ερώτηση τί αλλάζει με τη συμ-
φωνία που ανακοίνωσαν από κοινού με τον 
Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ξεκίνησε η συνέ-
ντευξη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, 
στον Alpha. «Αλλάζουν πάρα πολλά», απά-
ντησε ο πρωθυπουργός και αφού έκανε 
σύντομη ιστορική αναδρομή, επανέλαβε 
ότι με την έξοδο των 10.000 κληρικών από 

το Δημόσιο ανοίγει ο δρόμος 
για 10.000 προσλήψεις στο 
Δημόσιο. Ακολούθως, ο κ.Τσί-
πρας αναφέρθηκε στη συμ-
φωνία του 1952 με την Εκκλη-
σία για την αξιοποίηση της 
εκκλησιαστικής περιουσίας. 
«Ξεκίνησε ένα χρόνο πριν 
αυτή η δουλειά και έχει κατα-

γράψει την περιουσία σε μητροπόλεις». 
«Κανένα ιστορικό βήμα δεν έχει κατα-
γραφεί χωρίς αντιδράσεις. στην ιστορία 
θα καταγραφεί το βήμα προς τα μπρος. Η 
Πολιτεία κερδίζει ότι θα αποδεσμευθούν 
10.000 θέσεις υπαλλήλων που θα προκη-
ρυχθούν άμεσα το 2019 για να ξεκινήσουν 
το 2020», υποστήριξε ο κ.Τσίπρας.
Μάλιστα, υποστήριξε ότι έχει κατοχυρω-
θεί το «1 προς 1» στην αναλογία αποχω-
ρήσεων - προσλήψεων από το δημόσιο 
και επιπλέον «έχουμε και 10.000 θέσεις».  
Ερωτηθείς για το μισθολογικό κόστος και 
πως θα καλυφθεί από τη στιγμή που η 
Εκκλησία θα λαμβάνει 200 εκατ. το χρόνο, 
υποστήριξε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα 
να καλύψουμε το δημοσιονομικό κόστος. 
«Φέρνουμε αντίμετρα χωρίς μέτρα, πάει 
καλά η οικονομία, στη ΔΕΘ είχα εξαγγεί-
λει μέτρα 750 εκατ και τώρα πάμε στα 900 
εκατ. Θα κάνουμε προσλήψεις εκεί που 
πονάει η ελληνική κοινωνία». 
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Να μη δείξουμε καμία ανοχή σε αυτούς που λένε ότι θα ανατρέψουν την κυβέρνηση δήλωσε ο τέως 
υπουργός Εξωτερικών - «Κάποιες δυνάμεις βγάζουν λεφτά από την αδράνεια»

Α
ιχμές κατά του Πάνου Καμμέ-
νου άφησε ο τέως υπουργός 
Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, 
λέγοντας ότι «δεν μπορεί να 

υπάρχει ανοχή σε αυτούς που λένε ότι 
θα ανατρέψουν την κυβέρνηση».
Μιλώντας στο OPEN, ο κ. Κοτζιάς επα-
νέλαβε ότι εκτίμησή του είναι ότι 
έκλεισε ο κύκλος της συνεργασίας 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. «Είναι η πολιτική μου 
εκτίμηση. Το έχω πει και στον πρωθυ-
πουργό», ανέφερε, αφήνοντας να εννο-
ηθεί ότι ο κ. Τσίπρας συμφώνησε μαζί 
του.
Σύμφωνα με τον τέως υπουργό Εξωτερι-
κών, η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έγινε 
στο πλαίσιο μιας αναγκαίας συνεργα-
σίας για να βγει η χώρα από το μνη-
μόνιο. «Είχα πει ότι η κυβέρνηση θα 
ήταν κυβέρνηση σωτηρίας και δεν είχα 
αντίρρηση να συνεργαστεί με τη λαϊκή 
δεξιά. Όμως τώρα τελείωσαν τα μνημό-
νια και ερχόμαστε σε μια νέα φάση δια-
κυβέρνησης που χρειάζεται να ανασυ-
γκροτηθεί η δημοκρατική παράταξη», 
ανέφερε ο κ. Κοτζιάς, προσθέτοντας ότι 
ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να συνεργαστεί με 
προοδευτικές δυνάμεις.

«Η παραίτησή μου δεν ήταν 
παρόρμηση»
Αναφερόμενος στην παραίτησή του 
από τη θέση του υπουργού Εξωτερικών, 
ο κ. Κοτζιάς ανέφερε: «Ο καθένας με τις 
ευαισθησίες του. Η πολιτική πρέπει να 
έχει και συναίσθημα. Η παραίτησή μου 
δεν οφειλόταν σε παρόρμηση.
Μάλιστα, άφησε νέες αιχμές, τόσο κατά 
του κ. Καμμένου, όσο και κατά του 
πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα για τα 
όσα συνέβησαν στο υπουργικό συμ-
βούλιο και τον οδήγησαν σε παραί-
τηση, σημειώνοντας ότι κατά τη συζή-
τηση που έγινε διαπίστωσε ότι «ο 
υπουργός Άμυνας προσβλέπει σε δια-
φορετική πολιτική και δεν έγινε αντιμε-
τώπιση». «Είμαι σοβαρός άνθρωπος», 
πρόσθεσε.
Αναφερόμενος στις κατηγορίες του 
Πάνου Καμμένου περί σχέσεων χρη-
ματισμού με την εταιρεία του Τζορτζ 
Σόρος, ο κ. Κοτζιάς τόνισε ότι προέρ-

χεται από πολύ πλούσια οικογένεια και 
μάλιστα αποποιήθηκε την περιουσία 
του και ως εκ τούτου, δεν έχει ανάγκη 
από το να χρηματιστεί.
«Όλες οι δυνάμεις που θέλουν αδρά-
νεια, βγάζουν λεφτά από την αδράνεια» 
και δεν θέλουν συμφωνία για το Σκο-
πιανό, πρόσθεσε.
Όπως είπε ο κ. Κοτζιάς, ο υπουργός 
Άμυνας, στην επίσκεψή του στις ΗΠΑ 
πρότεινε να υπάρξουν εγγυήτριες 
δυνάμεις της FYROM. «Αυτό που δεν 
θέλουμε εμείς για την Κύπρο, το προτεί-
νουμε για τον σβέρκο άλλης χώρας. Δεν 
θα δεχόταν κανένας Σλαβομακεδόνας 
εγγυήτρια δύναμη την Αλβανία», ανέ-
φερε.

«Προσπάθησαν να το εμφανίσουν ως 
μια προσωπική διαφωνία ανάμεσα 
στον κ. Καμμένο και σε μένα και μετά να 
εμφανιστεί ότι είμαι ζόρικο παιδί κι ότι 
υπάρχει πρόβλημα με τον χαρακτήρα 
μου», ανέφερε.
Μάλιστα, ο τέως υπουργός Εξωτερικών 
αναφέρθηκε και στο ζήτημα της επα-
νεξέτασης του θέματος με τα Σκόπια 
μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ τον Μάρτιο. 
«Η συμφωνία μπορεί να περάσει από 
τη Βουλή των Σκοπίων και τον Δεκέμ-
βρη. Και η συμφωνία λέει ότι θα πρέ-
πει να έρθει άμεσα στο Ελληνικό κοινο-
βούλιο και να ψηφιστεί, κάτι που μπο-
ρεί να γίνει σε μία εβδομάδα. Νομίζετε 
ότι ο Ζάεφ που έχει φτύσει αίμα δεν θα 
ζητήσει την εφαρμογή της συμφωνίας;» 
σχολίασε.
Αναφερόμενος στις κατηγορίες του 
Πάνου Καμμένου περί σχέσεων χρη-
ματισμού με την εταιρεία του Τζορτζ 
Σόρος, ο κ. Κοτζιάς τόνισε ότι προέρ-
χεται από πολύ πλούσια οικογένεια και 
μάλιστα αποποιήθηκε την περιουσία 

του και ως εκ τούτου, δεν έχει ανάγκη 
από το να χρηματιστεί.
«Όλες οι δυνάμεις που θέλουν αδρά-
νεια, βγάζουν λεφτά από την αδράνεια» 
και δεν θέλουν συμφωνία για το Σκο-
πιανό, πρόσθεσε.
Σε αυτό το πλαίσιο, κάλεσε όλους να 
αποδείξουν ότι ο Σόρος «έδωσε 50 
εκατ.». Επίσης, ανέφερε ότι έχει προ-
τείνει στην κυβέρνηση να υπάρξει έλεγ-
χος των απόρρητων κονδυλίων, κατά το 
πρότυπο που καθιέρωσε στο υπουρ-
γείο Εξωτερικών.
«Έχω προτείνει στην κυβέρνηση να 
γίνει γενίκευση του νόμου ότι κανέ-
νας υπουργός δεν μπορεί να βγάλει 
λεφτά από ανώνυμες πηγές και τα κρί-
νει η αρμόδια κυβέρνηση. Προτείνω 
να υπάρχει πλήρης διαφάνεια» τόνισε, 
προτείνοντας να υπάρξει και πρόβλεψη 
για πλήρη έλεγχο των κονδυλίων των 
μυστικών υπηρεσιών και στη Συνταγ-
ματική Αναθεώρηση.
Ο τέως υπουργός αναφέρθηκε και στο 
ζήτημα της σταδιακής επέκτασης της 
αιγιαλίτιδας ζώνης, που ανακοινώθηκε 
λίγο πριν την τελετή παράδοσης- παρα-
λαβής του υπουργείου Εξωτερικών.
Ο κ. Κοτζιάς υποστήριξε ότι δεν ήταν 
κάτι αιφνιδιαστικό, καθώς η επέκταση 
των χωρικών υδάτων ήταν δουλειά δύο 
ετών, ενώ προ εξαμήνου το Προεδρικό 
Διάταγμα είχε παραδοθεί στον Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας. «Πριν μπω για 
το αποχαιρετιστήριό μου ρώτησα τον 
πρωθυπουργό αν μπορώ να το ανακοι-
νώσω. Μου είπε ναι. Ρωτήστε και τον 
πρωθυπουργό, είναι δύο ετών δου-
λειά», ανέφερε.
Ο κ. Κοτζιάς αναφέρθηκε επίσης και 
στην μηνυτήρια αναφορά που κατέ-
θεσε κατά παντός υπευθύνου, λέγοντας 
ότι «δεν έχει ΜΜΕ ή κάποιο άλλο τρόπο 
να υπερασπιστεί τον εαυτό του, παρά 
μόνον τη Δικαιοσύνη». Μάλιστα, όπως 
αποκάλυψε, ζήτησε να συνδεθεί το 
περιεχόμενο της μηνυτήριας αναφοράς 
με τις παλαιότερες υποθέσεις, όταν του 
είχαν σταλεί σφαίρες «με εκβιαστικό 
χαρακτήρα». «Είμαι καθαρός άνθρω-
πος κι επειδή δεν έχω να φοβηθώ, πάω 
εγώ πρώτος», σημείωσε.

Κοτζιάς: Έχω πει στον Τσίπρα ότι ο κύκλος 
συνεργασίας με τους ΑΝΕΛ έχει κλείσει

«Αθήνα Ψηλά»: Ο 
Κώστας Μπακογιάννης 
ανακοίνωσε την 
υποψηφιότητά του για τον 
Δήμο Αθηναίων

Ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 
ανακοίνωσε επίσημα την υποψηφιότητά 
του για τον Δήμο Αθηναίων, μιλώντας σε 
συγκέντρωση στον Κεραμεικό.

Η 
Αθήνα δεν είναι απλώς σε κρίση. Είναι σε 
παρακμή και έχει ανάγκη από ένα ηλεκτρο-
σόκ» τόνισε ο Κώστας Μπακογιάννης, α-
νακοινώνοντας απόψε την υποψηφιότητά 

του για τον δήμο Αθηναίων, παρουσία εκατοντάδων 
πολιτών σε εκδήλωση που έγινε στον Κεραμεικό. «Η 
Αθήνα σήμερα χρειάζεται μια γροθιά στο μαχαίρι» 
πρόσθεσε.
Ο κ. Μπακογιάνης με την ανακοίνωση της υποψη-
φιότητάς του έδωσε και το στίγμα της στρατηγικής 
του, καλώντας τους Αθηναίους να συνυπογράψουν 
μία συμφωνία εμπιστοσύνης που περιλαμβάνει πέντε 
αρχές, με βασικό στόχο τον «πολιτισμό της καθημερι-
νότητας» που, όπως είπε, αποτελεί τη βάση της σχέ-
σης του πολίτη με την πόλη.
Ο «πολιτισμός της καθημερινότητας» είπε έχει τρεις 
άξονες, τη δημόσια ασφάλεια «χωρίς την οποία, οτι-
δήποτε άλλο, καθίσταται άκυρο», τη «λειτουργία της 
πόλης ώστε να είναι ανθρώπινη» και την «ανάκτηση 
του δημόσιου χώρου με παρεμβάσεις σε κάθε γειτο-
νιά».
Ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε και στην πορεία 
του μέχρι τώρα στην αυτοδιοίκηση, τόσο ως δήμαρ-
χος Καρπενησίου όσο και ως περιφερειάρχης Στε-
ρεάς Ελλάδας. «Την ξέρουμε καλά την αυτοδιοίκηση. 
Την ξέρουμε από την καλή και από την ανάποδη. Και 
πιστέψτε με, δεν είναι απλό έτσι που είναι δομημένη 
αυτή η χώρα. Είναι σαν να κολυμπάς καθημερινά ενά-
ντια στο ρεύμα» είπε.
Περιγράφοντας τη σημερινή κατάσταση της πρωτεύ-
ουσας ανάφερε ότι η εικόνα που αντικρίζει κανείς 
είναι «βρώμα, δυσωδία, σκουπιδαριό, αταξία, ανο-
μία, ανασφάλεια και κυρίως μιζέρια γύρω μας και 
μέσα μας».
Επίσης «έχει παραδοθεί σε οργανωμένες εγκλη-
ματικές συμμορίες, σ την ανομία. Εμπορεύονται 
ανθρώπους, ναρκωτικά, όπλα. Απειλούν, εκβιάζουν. 
Ληστεύουν και δολοφονούν. Για λίγα και για πολλά. 
Και την ίδια ώρα, η παραβατικότητα, η μικρό-εγκλη-
ματικότητα, και το παραεμπόριο, κυριαρχούν» σημεί-
ωσε.
Ο κ. Μπακογιάννης δεσμεύτηκε επίσης να παρουσιά-
σει στο επόμενο χρονικό διάστημα για όλα τα θέματα 
αυτά, αλλά και τους στόχους που θέτει, ένα επιχειρη-
σιακό σχέδιο, κοστολογημένο, με σαφείς προτεραιό-
τητες και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

επικαιρότητα
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Γερμανός ειδικός εξηγεί 
στην DW πως η Ελλάδα και 
η Πολωνία μπορούν από 
κοινού να διεκδικήσουν 
πολεμικές αποζημιώσεις 

Ο 
γιατρός και ιστορικός 
Kαρλ Χάιντς Ροτ πα-
ραχώρησε συνέντευ-
ξη στο πολωνικό πρό-

γραμμα της DW για το θέμα αυτό 
αφού είναι ένας από τους Γερμα-
νούς ειδικούς που, εδώ και χρό-
νια, ασχολούνται ενδελεχώς με το 
μεγάλο κεφάλαιο των γερμανικών 
πολεμικών επανορθώσεων, ειδι-
κότερα δε με τις περιπτώσεις της 
Ελλάδας και της Πολωνίας. Ήδη 
από νεαρή ηλικία, ως φοιτητής ια-
τρικής, είχε ασχοληθεί με τα ιατρι-
κά πειράματα των ναζί, ενώ όπως 
λέει ο ίδιος, πολλοί καθηγητές Ια-
τρικής στη μεταπολεμική Γερμα-
νία συμμετείχαν και οι ίδιοι σε α-
ντίστοιχα πειράματα. Από νωρίς 
άρχισε να εστιάζει ο ίδιος στα να-
ζιστικά εγκλήματα που τελέστη-
καν ανά την Ευρώπη κατά τη διάρ-
κεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Στις έρευνές του έχει ασχοληθεί 
σε βάθος και με την περίπτωση 
της Ελλάδας, όπως και της Πολω-
νίας, δύο χώρες που για τον ίδιο 
αποτελούν «παραδείγματα ανα-
φοράς» για τη διεκδίκηση πολε-
μικών επανορθώσεων από τη 
σημερινή Ομοσπονδιακή Γερμα-

νία. Ειδικά για την Ελλάδα, όπως 
ανέφερε στη DW, η ενασχόληση 
με τις αξιώσεις της έναντι της Γερ-
μανίας «ήρθε από σύμπτωση», 
όπως λέει, με αφορμή φιλικές 
συζητήσεις στην καυτή φάση της 
ελληνικής κρίσης κατά την περί-
οδο 2010-2011. «Αν και ασχολή-
θηκα έντονα με την περίπτωση 
της Ελλάδας και έγραψα ειδικά 
για αυτήν, πολύ νωρίς κατάλαβα 
ότι επρόκειτο για ένα γενικότερο 
πρόβλημα», σημειώνει ο ίδιος, 
προσθέτοντας ότι πρόκειται για 
ένα θέμα που συναντά κανείς το 
ίδιο, αν όχι περισσότερο έντονα, 
και στην Πολωνία και το οποίο 
αφορά εν τέλει όλη την Ευρώπη.
Αλλά σε τι ύψος ανέρχονται οι 
ελληνικές και πολωνικές αξιώ-
σεις σύμφωνα με τους υπολογι-
σμούς που έχει κάνει στην έρευνά 
του ο Καρλ Χάιντς Ροτ; «Τα νού-
μερα είναι πολύ υψηλά. Εξάπτουν 
τη φαντασία κι έτσι δημιουρ-
γούν αμυντικά αντανακλαστικά 
σε πολλούς. (…) Σύμφωνα με την 
επιτροπή του ελληνικού κοινο-
βουλίου οι ελληνικές διεκδική-
σεις ανέρχονται στα 380 δις ευρώ 
(…). Oι Πολωνοί ζητούν περίπου 
τα διπλάσια. Κατά περιόδους η 
Πολωνία κάνει λόγο για ένα τρι-
σεκατομμύριο», αναφέρει ο ίδιος. 
Επισημαίνει πάντως ότι, ενώ οι 
δικοί του υπολογισμοί στην περί-
πτωση της Πολωνίας συγκλίνουν 
με τις επίσημες διεκδικήσεις, στην 

περίπτωση της Ελλάδας το επί-
δικο ποσό υπολογίζεται χαμηλό-
τερο (γύρω στις 280.000).

Η Γερμανία φοβάται συμ-
μαχία των «μικρών»
Τι θα γίνει όμως εάν η Ελλάδα 
ή η Πολωνία μπουν σήμερα σε 
μια ευθεία διαμάχη με τη Γερ-
μανία αξιώνοντας την καταβολή 
των πολεμικών επανορθώσεων; 
Και φοβάται η Γερμανία τη δημι-
ουργία «προηγούμενου» που 
θα οδηγήσει και άλλες χώρες σε 
αντίστοιχες διεκδικήσεις, αν και 
ισχύει η Συνθήκη «2 συν 4» του 
1990 μεταξύ της Ομοσπονδια-
κής Γερμανίας και των συμμαχι-
κών δυνάμεων που κατέλαβαν 
τη Γερμανία μετά τον Β´ Παγκό-

σμιο Πόλεμο, με την οποία οι 
σύμμαχοι παραιτήθηκαν από όλα 
τα δικαιώματα που διατηρού-
σαν στη Γερμανία -άρα και από 
την απαίτηση πολεμικών αποζη-
μιώσεων. Σύμφωνα με τον Καρλ 
Χάιντς Ροτ η Συνθήκη 2 συν λει-
τούργησε «εις βάρος των κρα-
τών που δεν την είχαν συνυπο-
γράψει. Αλλά σε αυτή την περί-
πτωση η συνθήκη δεν δεσμεύει 
τις χώρες που δεν ήταν συμβαλ-
λόμενα μέρη. Αυτό είναι απολύ-
τως σαφές από την άποψη του 
διεθνούς δικαίου. Το γνωρίζει και 
η γερμανική κυβέρνηση», αναφέ-
ρει ο ίδιος.
Για να υπενθυμίσει ότι ούτε 
η Ελλάδα, ούτε η Πολωνία ή 
άλλες χώρες που ανήκαν στους 

«μικρούς συμμάχους» δεν είχαν 
λόγο στη συγκεκριμένη Συν-
θήκη. «Η γερμανική κυβέρνηση 
δεν φοβάται τίποτα περισσότερο 
από μια κοινή προσέγγιση των 
λεγόμενων μικρών συμμάχων, 
δηλαδή τις χώρες που είχαν υπο-
στεί δεινά κάτω από τη γερμανική 
κατοχή στην Ανατολική, Κεντρική 
και Νοτιοανατολική Ευρώπη», 
σημειώνει ο Κ. Χ. Ροτ. Ο ίδιος 
μάλιστα προτείνει αυτές οι χώρες 
να προσφύγουν στην Επιτροπή 
Διαιτησίας του ΟΑΣΕ, στον οποίο 
συμμετέχουν και χώρες που δεν 
είναι μέλη της ΕΕ,προκειμένου να 
θέσουν το ζήτημα των πολεμικών 
επανορθώσεων προς διαπραγ-
μάτευση «ως προσθήκη στη Συν-
θήκη 2 συν 4».

Ελλάδα – Πολωνία, συμμαχία για τις πολεμικές αποζημιώσεις!

επικαιρότητα
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Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα μια 
νέα σειρά κυρώσεων σε βάρος του 
Ιράν και απείλησαν με περαιτέρω 
δράση για να ασκήσουν πίεση 
στη χώρα αυτή, ενέργειες που η 
Ισλαμική Δημοκρατία καταδίκασε ως 
«οικονομικό πόλεμο» και διακήρυξε 
ότι θα αψηφήσει.

Η 
κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια 
ευρύτερη προσπάθεια του αμερι-
κανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ 
να περιορίσει το πυραυλικό πρό-

γραμμα και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τε-
χεράνης και να μειώσει την επιρροή της Ι-
σλαμικής Δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή.
Ακολουθεί την αποχώρηση της Ουάσιγν-
κτον από τη διεθνή συμφωνία του 2015 για 
το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.
Σε δήλωσή του, ο αμερικανός υπορυγός 
Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν αναφέρει:
«Η επιβολή από το υπουργείο Οικονομι-
κών πρωτοφανούς οικονομικής πίεσης στο 
Ιράν θα πρέπει να κατα-
στήσει σαφές στο ιρανικό 
καθεστώς ότι θα αντιμετω-
πίσουν αυξανόμενη οικο-
νομική απομόνωση και 
οικονομική στασιμότητα 
έως ότου αλλάξουν θεμελι-
ωδώς την αποσταθεροποι-
ητική συμπεριφορά τους».
Οι κυρώσεις καλύπτουν 50 
ιρανικές τράπεζες και θυγατρικές και περισ-
σότερα από 200 πρόσωπα και σκάφη στον 
ναυτιλιακό κλάδο, ενώ στοχοθετούν επίσης 
την εθνική αεροπορική εταιρεία της Τεχε-
ράνης, την Iran Air, καθώς και περισσότερα 
από 65 από τα αεροσκάφη της, αναφέρεται 
στη δήλωση.
Μερικές ώρες νωρίτερα, ο ιρανός υπουρ-
γός Εξωτερικών Μοχαμάντ Ζαρίφ είχε 
δηλώσει πως το «μπούλινγκ» μέσω της 
αποκατάστασης πετρελαϊκών και τραπε-
ζικών περιορισμών γίνεται μπούμερανγκ 
καθώς απομονώνει περισσότερο την Ουά-
σινγκτον, σε μια αναφορά σε άλλες παγκό-
σμιες δυνάμεις που αντιτίθενται στην πρω-
τοβουλία.
Ευρωπαϊκές δυνάμεις που συνεχίζουν να 
υποστηρίζουν την πυρηνική συμφωνία 
δήλωσαν ότι αντιτίθενται στην επαναφορά 
των κυρώσεων και η Κίνα, μείζων αγορα-
στής πετρελαίου, εξέφρασε τη λύπη της για 
την κίνηση των ΗΠΑ.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη 
προσπάθεια του Τραμπ να εξαναγκάσει το 
Ιράν να περιορίσει περαιτέρω το πυρη-
νικό πρόγραμμά του και να σταματήσει ένα 
πυραυλικό πρόγραμμα, καθώς και να τερ-
ματίσει την υποστήριξή του προς δυνάμεις 
στην Υεμένη, τη Συρία, τον Λίβανο και άλλα 
μέρη της Μέσης Ανατολής.
Η Ελβετία ανακοίνωσε ότι διεξάγει συνο-
μιλίες με τις ΗΠΑ και το Ιράν για τη δημι-
ουργία ενός διαύλου ανθρωπιστικών πλη-
ρωμών για να βοηθήσει ώστε να συνεχί-
σουν να φθάνουν στην Τεχεράνη τρόφιμα 
και φάρμακα.
Οι αμερικανικές κυρώσεις επιτρέπουν το 
εμπόριο ανθρωπιστικών αγαθών όπως 
τρόφιμα και φαρμακευτικά προϊόντα, όμως 
τα μέτρα που επιβλήθηκαν στις τράπεζες 
και οι εμπορικοί περιορισμοί μπορεί να 
καταστήσουν τα είδη αυτά ακριβότερα.
Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ 
Πομπέο δήλωσε χθες Κυριακή ότι οι κυρώ-
σεις που επανέρχονται σήμερα είναι «οι 
σκληρότερες που έχουν επιβληθεί ποτέ 

στην Ισλαμική Δημοκρατία 
του Ιράν».
Ωστόσο οι ηγέτες του Ιράν 
απορρίπτουν τις ανησυ-
χίες για τις επιπτώσεις των 
κυρώσεων στην οικονο-
μία. «Σήμερα ο εχθρός (οι 
Ηνωμένες Πολιτέιες) βάζει 
στόχο την οικονομία μας ... 
ο κύριος στόχος των κυρώ-

σεων έιναι ο λαός μας», υπογράμμισε ο ιρα-
νός πρόεδρος Χασάν Ροχανί.
«Η Αμερική θέλει να μειώσει στο μηδέν τις 
πετρελαϊκές πωλήσεις του Ιράν ... όμως θα 
συνεχίσουμε να πωλούμε το πετρέλαιό μας 
... για να σπάσουμε τις κυρώσεις», δήλωσε 
ο Ροχανί σε οικονομολόγους, υπογραμμί-
ζοντας ότι οι κυρώσεις είναι παράνομες και 
άδικες.
«Αυτός είναι ένας οικονομικός πόλεμος 
εναντίον του Ιράν όμως ... η Αμερική θα 
πρέπει να μάθει ότι δεν μπορεί να χρησι-
μοποιεί τη γλώσσα της ισχύος εναντίον του 
Ιράν ... Είμαστε έτοιμοι να αντισταθούμε σε 
κάθε πίεση», δήλωσε ο Ροχανί.
Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαρίφ δήλωσε 
πως η Ουάσινγκτον απομονώθηκε περισ-
σότερο επιβάλλοντας τις κυρώσεις.
«Το μπούλινγκ των ΗΠΑ έγινε μπουμε-
ρανγκ... Οι ΗΠΑ είναι απομονωμένες και 
όχι το Ιράν», ανέφερε ο Ζαρίφ σε ανάρτησή 
του στο Twitter.

Εξαιρούνται Ελλάδα και Τουρκία από 
το εμπάργκο στο Ιράν

Σε τεταμένο κλίμα, υπό το άκουσμα συνθημάτων και την ανάκρουση του 
εθνικού ύμνου, παρουσία περίπου 2.000 Ελλήνων, τελέστηκε η κηδεία του 
Κωνσταντίνου Κατσίφα στους Βουλιαράτες.

Σε τεταμένο κλίμα η κηδεία του 
Κωνσταντίνου Κατσίφα

O
ι συγκεντρωθέντες στο νεκρο-
ταφείο των Βουλιαράτων και γύ-
ρω από την οικία του Κ. Κατσίφα 
τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο, 

ενώ έχουν αναρτηθεί ελληνικές σημαίες και 
ακούγονταν από νωρίς συνθήματα. 
Βίντεο που αναρτήθηκαν σε αλβανικά μέσα 
ενημέρωσης αποτυπώνουν καρέ-καρέ τους 
ενδελεχείς σωματικούς ελέγχους στους 
οποίους υπόκεινται Έλληνες πολίτες στην 
Κακαβιά, οι οποίοι προτίθενται να παρα-
στούν στην κηδεία του Κωνσταντίνου 
Κατσίφα στους Βουλιαράτες.
Σε πλάνα της αλβανικής τηλεόρασης που 
αναρτήθηκαν στο YouTube Αλβανοί αστυ-
νομικοί εμφανίζονται να υποβάλλουν σε 
σωματικό έλεγχο όλους όσοι επιθυμούν να 
διασχίσουν τη συνοριακή γραμμή.
Ο έλεγχος των οχημάτων ήταν εξονυχιστι-
κός τόσο στην ελληνική πλευρά των συνό-
ρων όσο και στην αλβανική. Άλλωστε, από 
χθες, Τετάρτη, είχαν ληφθεί έκτακτα μέτρα 
ασφαλείας τόσο από την Ελλάδα όσο και 
από την Αλβανία σε όλες τις πύλες εισόδου 
- εξόδου κατά μήκος της ελληνοαλβανικής 
συνοριακής γραμμής.
Η αλβανική αστυνομία το πρωί της Πέμπτης 
προχώρησε σε τέσσερις προσαγωγές Ελλή-
νων πολιτών, δύο εκ των οποίων μετατρά-
πηκαν σε συλλήψεις, ενώ απαγορεύτηκε 
η είσοδος σε ακόμη 10 Έλληνες πολίτες 
οι οποίοι έφεραν μπλουζάκια της Χρυσής 
Αυγής.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ καθώς και το Υπ. Δημό-
σιας Τάξης με ανακοινώσεις τους προέ-
τρεψαν τους Έλληνες που θα μετέβαιναν 
στους Βουλιαράτες να είναι ψύχραιμοι και 
συγκρατημένοι, σε μια προσπάθεια εκτό-
νωσης του κλίματος έντασης που επικρατεί.
Σε ανάλογες ενέργειες και σε συνεννόηση 
με την Αθήνα προέβησαν, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, και οι αλβανικές Αρχές. Σε κατευ-
ναστική και εκτονωτική κίνηση προχώρησε 
και ο Αρχιεπίσκοπος Δυρραχίου και πάσης 
Αλβανίας Αναστάσιος με ανακοίνωσή του.
Οι ελληνικές Αρχές υπολογίζουν σε 45 
τις οργανώσεις των Βορειοηπειρωτών οι 
οποίες θα εκπροσωπηθούν στην κηδεία 
του Κ. Κατσίφα.

«Ας γαληνέψουν όλων οι ψυχές»
Διαισθανόμενος την επικίνδυνη ένταση που 
επικρατεί στις ελληνοαλβανικές σχέσεις 
και εν όψει της κηδείας του Κωνσταντίνου 
Κατσίφα στις 14.00 στο χωριό Βουλιαρά-
τες, ο Αρχιεπίσκοπος Δυρραχίου και πάσης 
Αλβανίας Αναστάσιος απέστειλε μήνυμα με 
πολλούς αποδέκτες, ζητώντας να επικρατή-
σει ηρεμία και ψυχραιμία.
«Ας δοθεί η σορός του Κωνσταντίνου 
Κατσίφα προς ταφήν σύμφωνα με τη θρη-
σκευτική παράδοση. Ας γαληνέψουν όλων 
οι ψυχές. Ας σταματήσει ο ανεύθυνος θόρυ-
βος. Τα υπόλοιπα μπορούν να μελετηθούν 
στη συνέχεια με αντικειμενικότητα και 
αλληλοσεβασμό».
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Έντονες αποδοκιμασίες για 
Παπακώστα και Μουμουλίδη σε 
Αριδαία και Σιάτιστα 

Τ
ις εντονότατες αποδοκιμασίες 
των πολιτών που παρακολού-
θησαν την τελετή για την απε-
λευθέρωση της Αριδαίας προ-

κάλεσε η παρουσία της υφυπουργού 
Προστασίας του Πολίτη, Κατερίνας Πα-
πακώστα.
Μόλις ο εκφωνητής ανακοίνωσε το 
όνομα της κυρίας Παπακώστα, η οποία 
παραβρέθηκε ως εκπρόσωπος της 
κυβέρνησης προκειμένου να καταθέ-
σει στεφάνι, οι συγκεντρωμένοι πολί-
τες άρχισαν να φωνάζουν «ουουου», 
γεγονός που προκάλεσε την αμηχανία 
της υφυπουργού.
Ένας από τους παριστάμενους, μάλιστα, 
ακούστηκε να φωνάζει: «Η Μακεδο-
νία είναι μία και είναι ελληνική», ενώ 
ακούστηκες αρκετές φορές το «Ζήτω η 
Μακεδονία».
Η κυρία Παπακώστα, αν και βρέθηκε 

σε στιγμή αμηχανίας, δεν απάντησε, 
ούτε θέλησε να σχολιάσει το συμβάν. 
Ένας από τους παριστάμενους, μάλιστα, 
ακούστηκε να φωνάζει: «Η Μακεδο-
νία είναι μία και είναι ελληνική», ενώ 
ακούστηκες αρκετές φορές το «Ζήτω η 
Μακεδονία».
Η κυρία Παπακώστα, αν και βρέθηκε 
σε στιγμή αμηχανίας, δεν απάντησε, 
ούτε θέλησε να σχολιάσει το συμβάν.
Αποδοκιμασίες και στον βουλευτή του 
ΣΥΡΙΖΑ, Θέμη Μουμουλίδη στη Σιά-
τιστα
Επ ε ισ ό δ ιο  σ ημ ε ιώ θ ηκε  σ ήμ ε ρα 
Κυριακή στην κατάθεση στεφάνων στις 
εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέ-
ρωσης της Σιάτιστας.
Νεαρός την ώρα που ο βουλευτής του 
ΣΥΡΙΖΑ Θ. Μουμουλίδης κατέθετε στε-
φάνι, του είπε «τολμάς να καταθέτεις 
στεφάνι ενώ πούλησες τη Μακεδονία».

επικαιρότητα

Τρίτο διαζύγιο για τον Θόδωρο 
Πάγκαλο 

Ο Θόδωρος Πάγκαλος κατέθεσε 
αίτηση διαζυγίου εναντίον της 
Χριστίνας Χριστοφάκη στις 16 
Οκτωβρίου του 2017

Ο 
Θεόδωρος Πάγκαλος και η τρί-
τη σύζυγός του Χριστίνα Χριστο-
φάκη εδώ και περίπου ένα χρόνο 
βρίσκονται στα πρόθυρα του δι-

αζυγίου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφη-
μερίδας Espresso, ο πολιτικός που έχει στο 
ενεργητικό του τρεις γάμους από τους οποί-
ους έχει αποκτήσει πέντε παιδιά ζήτησε δι-
αζύγιο από την κατά 31 χρόνια μικρότερή 
του δημοσιογράφο και πρώην υποψήφια 
για τον Δήμο Σαρωνικού.
Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά κατά 
τη διάρκεια του έγγαμου βίου του, τους 
17χρονους δίδυμους Ανδρέα και Θεόδωρο 
και τη Γεωργία 14 ετών, ωστόσο τα σύννεφα 
έκαναν την εμφάνισή τους στον γάμο του. Ο 
80χρονος πρώην υπουργός στις 16 Οκτω-
βρίου του 2017 προχώρησε στην κατάθεση 
της υπ΄ αριθμόν 584534/2017 αγωγής δια-
ζυγίου σε βάρος της τρίτης συζύγου του, η 

οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στο 
Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας τον 
Ιανουάριο του 2018.
Κατά την εκδίκαση της 15ης Ιανουαρίου οι 
συνήγοροι των δύο πλευρών παρέστησαν 
στο δικαστήριο, όπου ζητήθηκε και δόθηκε 
αναβολή για τις 5 Νοεμβρίου του 2018. 
Χθες ήταν απούσες και οι δύο πλευρές κατά 
την ακροαματική διαδικασία, με αποτέλε-
σμα η συζήτηση της αγωγής να ματαιωθεί. 
Η εφημερίδα επικοινώνησε με τη δικηγόρο 
Πειραιά η οποία είχε αναλάβει την κατά-
θεση της επίμαχης αγωγής για λογαριασμό 
του πρώην υπουργού, ωστόσο εκείνη δεν 
θέλησε να σχολιάσει την υπόθεση.
Η ματαίωση της αγωγής, πάντως, μπορεί 
να ερμηνευτεί με δύο τρόπους: είτε ο Θεό-
δωρος Πάγκαλος και η Χριστίνα Χριστο-
φάκη αποφάσισαν να δώσουν μια τελευ-
ταία ευκαιρία στον γάμο τους είτε αποφά-
σισαν να αποφύγουν τον δρόμο της δικα-
στικής διαμάχης και να προχωρήσουν στη 
συναινετική λύση του έγγαμου βίου τους, 
που με τον νέο νόμο μπορεί να γίνει μέσα 
σε λίγα λεπτά σε ένα συμβολαιογραφικό 
γραφείο!
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Τ
ο ΕΤΕΚ χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργι-
κού για επιθεώρηση ηλεκτρικών εγκαταστά-
σεων σε σχολεία και τονίζει πως η δημόσια 
συζήτηση περί επικινδυνότητας που παρου-

σιάζουν ορισμένες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις τις τε-
λευταίες εβδομάδες, ανέδειξε εκ νέου την ανάγκη για 
τη θεσμοθέτηση του τακτικού ελέγχου των εγκατα-
στάσεων αυτών.
“Επί του προκειμένου θέματος, το οποίο έχει απα-
σχολήσει και τη Βουλή, το ΕΤΕΚ προχώρησε σε σειρά 
δημόσιων παρεμβάσεων ενώ έχει καταθέσει και 
συγκεκριμένη πρόταση προς το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών το οποίο θα πρέπει να αναλάβει και τη πρω-
τοβουλία για τον καθορισμό και εφαρμογή σχετικής 
πολιτικής όπως και για τη νομοθετική ρύθμιση του 
θέματος”, αναφέρει συγκεκριμένα σε ανακοίνωση 
το ΕΤΕΚ.
Αναφέρει πως θα πρέπει η τακτική επιθεώρηση 
συγκεκριμένων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων να 
θεσμοθετηθεί μέσω κατάλληλης νομοθετικής ρύθ-
μισης και υπενθυμίζει ότι έχει διαχρονικά καταθέ-
σει εμπεριστατωμένες θέσεις εκσυγχρονισμού του 
συστήματος αδειοδότησης, έγκρισης και τακτικού 
ελέγχου τους σε ένα σύστημα το οποίο θα βασίζεται 
στους πιο κάτω πυλώνες:
-Απλοποίηση της νομοθεσίας και των αδειοδοτήσεων
-Ενίσχυση του επαγγελματισμού και υπευθυνότητας 
όσων δραστηριοποιούνται στον τομέα και ενσωμά-

τωση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ως προϋπό-
θεση για διατήρηση της άδειας τους
-Θωράκιση των επαγγελματιών του τομέα και περαι-
τέρω αξιοποίηση τους μέσω εκχώρησης αρμοδιοτή-
των αλλά και ευθυνών
-Διατήρηση από το κράτος στρατηγικού – εποπτικού 
ρόλου.
Η ηλεκτρική εγκατάσταση σε κτίρια δημόσιας χρή-
σης ή και σε άλλα κτίρια που έχουν συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά όπως οι σχολικές μονάδες, επιβάλ-
λεται να εξυπηρετεί τις ανάγκες  των χρηστών καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής τους με ασφάλεια, αναφέ-
ρει το ΕΤΕΚ, προσθέτοντας πως εκ φύσεως και λόγω 
της ανάγκης συνεχών επεκτάσεων, τροποποιήσεων, 
ακόμα και της γήρανσης των υλικών στις ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις απαιτείται η συνεχής συντήρηση και 
επανέλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης σε τακτά 
χρονικά διαστήματα για επιβεβαίωση της ορθής και 
ασφαλούς λειτουργίας της.
Όσον αφορά τη γενικότερη πτυχή του θέματος, το 
ΕΤΕΚ επαναλαμβάνει πως η θεσμοθέτηση της τακτι-
κής προληπτικής επιθεώρησης καθορισμένων κτι-
ρίων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστά-
σεων τους η οποία να καλύπτει όλα τα θέματα που 
άπτονται της ασφάλειας και προστασίας του χρήστη 
και του κοινού γενικά, συνιστά επιτακτική ανάγκη 
που θα πρέπει να προωθηθεί χωρίς άλλη καθυστέ-
ρηση.

ΕΤΕΚ: Επιτακτική ανάγκη η ρύθμιση 
τακτικής επιθεώρησης ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων στα σχολεία 

Ένα στα δέκα νεογνά γεννιέται πρόωρο 
στην Κύπρο, δήλωσε ο Υπ. Υγείας 

Σ
την Κύπρο ένα στα δέκα νεογνά γεννιέται πρόω-
ρο, με το ποσοστό πρόωρου τοκετού να είναι πε-
ρίπου 10%, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας, 
Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποίος σημείωσε ότι ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει την Κύπρο 
στη 13η θέση Παγκοσμίως, κατ’ αναλογία πληθυσμού, 
όσον αφορά στην προωρότητα.
Σε δημοσιογραφική διάσκεψη, με αφορμή την παγκόσμια 
ημέρα Προωρότητας (17 Νοεμβρίου), αναφέρθηκε πως οι 
αριθμοί αυτοί αποκαλύπτουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο 
την ανάγκη για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοι-
νού απέναντι στην προωρότητα και τις πολλαπλές συνέ-
πειές της στον οικογενειακό και κοινωνικό ιστό.
Τη δημοσιογραφική διάσκεψη παραχώρησε ο σύνδεσμος 
«Θερμοκοιτίδα Αγάπης», κατά την οποία ανακοίνωσε 
σειρά δράσεων όπως τη φωταγώγηση από τον Υπουργό 
Υγείας του Μακάρειου Νοσοκομείου στο χρώμα της 
Προωρότητας, το Gala Dinner σε συνεργασία με τον 
Κυπροιταλικό επιχειρηματικό σύνδεσμο και το Τάγμα 

Ιπποτών Μάλτας στο Προεδρικό Μέγαρο με τη συμμε-
τοχή της Ελληνίδας ερμηνεύτριας Φωτεινής Δάρρα, υπό 
την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, την εκστρατεία ενημέρωσης και παζαράκι στο Mall 
of Cyprus και το Preemies Fun Day στο Μακάρειο Νοσο-
κομείο το οποίο περιλαμβάνει στόλισμα χριστουγεννιάτι-
κού δέντρου στη μονάδα και δώρα στα παιδιά.
Όπως αναφέρθηκε οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται με 
την ποδηλασία αγάπης εις μνήμη του Πάνου Ευριπίδου, η 
οποία θα ξεκινήσει από τη Λεμεσό και θα τερματίσει στο 
Μακάρειο Νοσοκομείο.
Η Πρόεδρος του συνδέσμου «Θερμοκοιτίδας Αγάπης», 
Έλενα Μαλμηδούρη Χατζηχάννα, σημείωσε στην ομιλία 
της ότι 14,9 εκατομμύρια μωρά γεννιούνται πρόωρα σε 
όλον τον κόσμο και ολοκλήρωσε με την ευχή η «Θερμο-
κοιτίδα Αγάπης» μαζί με τα ΜΜΕ να δώσουν από κοινού 
τον αγώνα για να ακουστεί η φωνή όλων αυτών των βρε-
φών που δίνουν την πρώτη προσωπική τους μάχη στις 
θερμοκοιτίδες.

Απορρίπτει τις κατηγορίες 
Ναμί ο Μαυρογιάννης, κάτω 
του 5% του συνόλου οι 
διαφορές λέει ο Ντάουνερ 

Τ
ις προτάσεις Ναμί για τον προκαθορισμό της τύχης των 
Τουρκοκυπρίων σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος 
στο δημοψήφισμα της ελληνοκυπριακής πλευράς, απέρ-
ριψε ο διαπραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο οποί-

ος ξεκαθάρισε στο σεμινάριο του ALDE για το Κυπριακό ότι “δεν 
μπορούμε να μιλάμε για όρους διαζυγίου την ώρα που συζητάμε 
τον γάμο”.
Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, μιλώντας στο ακροατήριο της εκδή-
λωσης του ALDE στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, απέρριψε και τις 
κατηγορίες περί ευθύνης της ελληνοκυπριακής πλευράς για την 
κατάρρευση στο Κρανς Μοντάνα, ξεκαθαρίζοντας ότι είχε δεχθεί 
όλες ανεξαιρέτως τις προτάσεις Γκουτέρες.
Ο κ. Μαυρογιάννης ξεκαθάρισε ότι στο Κρανς Μοντάνα ο Γενικός 
Γραμματέας ήταν αυτός που τόνισε ότι το σύστημα των εγγυή-
σεων δεν είναι βιώσιμο και αποκάλυψε ότι “και τότε είχαμε αρχί-
σει να συζητάμε το μηχανισμό”. Είπε ότι η στρατιωτική παρου-
σία είχε μειωθεί στα 1600 άτομα και είχε ξεκινήσει η συζήτηση 
για το λεγόμενο sunset clause. Tότε, όπως είπε, ήταν ο Τσαβού-
σογλου που απέρριψε τις προτάσεις και οδήγησε τη διαδικασία 
στην κατάρρευση. Διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν μπορεί να πει 
κανείς ότι η ως τότε η στάση του δεν ήταν εποικοδομητική. “Δεν 
βλέπω τι δεν κάναμε”, είπε ο διαπραγματευτής. “Ο Τσαβούσο-
γλου είπε ότι δεν ήθελε να καταργήσει τις εγγυήσεις και ο ΓΓ είπε 
τότε ότι δεν μπορώ να καλέσω τους Πρωθυπουργούς, αφού δεν 
έχουμε πακέτο συμφωνίας”. Τέλος ο Α. Μαυρογιάννης τάχθηκε 
κατά μιας στενής προθεσμίας στο Κυπριακό” καλώντας σε συνέ-
χιση των συζητήσεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης διέψευσε τις 
προηγούμενες δηλώσεις της Λαλέ Σχενέρ, τόσο για το χαλούμι 
όσο και τα ηλεκτρικά δίκτυα
“Το Χαλούμι – Χελίμ δεν ήταν πρόταση της Κομισιόν, αλλά δική 
μας πρόταση”, ξεκαθάρισε τονίζοντας ότι είναι απαράδεκτο να 
ισχυρίζεται κάποιος ότι η Κύπρος είναι αυτή που τη μπλοκά-
ρει. Ξεκαθάρισε δε ότι τα ηλεκτρικά δίκτυα είναι συνδεδεμένα 
τα τελευταία τρία χρόνια και ακόμα και αν υπάρχουν πρακτικές 
δυσκολίες, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει διασύνδεση.
Από την πλευρά του ο πρώην ειδικός απεσταλμένος του ΓΓ του 
ΟΗΕ Αλεξάντερ Ντάουνερ ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή οι δια-
φορές των δύο πλευρών κατά την άποψή του είναι κάτω από 5% 
του συνόλου, ενώ “όλα τα ζητήματα έχουν συζητηθεί, έχουν 
συζητηθεί από παλιά και έχουν συμφωνηθεί σχεδόν όλα επίσης 
από εξαιρετικά παλιά”. Εκτίμησε δε ότι το Κυπριακό δεν λύνε-
ται διότι κρέμεται πάνω από τους πολιτικούς το φάντασμα των 
δημοψηφισμάτων, εξηγώντας ότι “όλοι οι πολιτικοί στον κόσμο 
θέλουν και να επανεκλεγούν”, εκτιμώντας ότι αυτό δεν είναι 
κακό.
Πρότεινε όμως ότι πρέπει να αυξηθεί η συναισθηματική αλληλο-
κατανόηση των πολιτών μεταξύ των δύο κοινοτήτων (empathy). 
“Γνωρίζουμε την δική μας πλευρά, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε 
και το τι αισθάνονται οι άλλοι, πρέπει να γίνει μια μεγάλη επέν-
δυση στην συναισθηματική αλληλοκατανόηση”.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατ ίας Νίκος Ανα-
σ τασ ιάδης εξήγησε 

απόψε κατά τη διάρκεια της 
εναρκτήριας ομιλίας του για 
την αποκέντρωση εξουσιών, 
σε μια λύση του Κυπριακού, 
ότι η πρότασή του δημιουργεί 
το αίσθημα ασφάλειας στους 
Τουρκοκύπριους, αναιρεί τα 
προσχήματα της Τουρκίας για 
τη διατήρηση εγγυητικών και 
επεμβατικών δικαιωμάτων, 
αλλά απαντά επίσης στις ανη-
συχίες των Ελληνοκυπρίων για 
τη λειτουργικότητα και τη βιω-
σιμότητα.
«Η μεγαλύτερη διοικητ ική 
αυτονομία δημιουργε ί το 
αίσθημα ασφάλειας σ τους 
Τουρκοκύπριους, αφαιρεί την 
εμμονή σε θετική ψήφο σε 
όλες τις αποφάσεις, αλλά και 
αναιρεί και τα προσχήματα 
της Τουρκίας για τη διατήρηση 
εγγυητικών και επεμβατικών 
δικαιωμάτων γ ια προσ τα-
σία των Τουρκοκυπρίων από 
αυθαίρετες αποφάσεις των 
Ελληνοκυπρίων», είπε.
Την ίδια ώρα, πρόσθεσε, 
«απαντά στις ανησυχίες των 
Ελληνοκυπρίων για τη λει-
τουργικότητα και βιωσιμότητα 
του Κράτους, αντιμετωπίζο-
ντας το αίσθημα ανασφάλειας 
από τον κίνδυνο κατάρρευσης 
της νέας κατάστασης πραγμά-
των».
Ο Πρόεδρος  Ανασ τασ ιά -
δης κατέστησε σαφές ότι «ως 
υπεύθυνος ηγέτης δεν μπορώ 
να παραγνωρίσω τους κινδύ-
νους από την παράταση του 
αδιεξόδου, για αυτό και δεν 
μένω αδρανής, αλλά και ταυτό-
χρονα δεν μπορώ να αποδεχτώ 
μια λύση που θα μας οδηγεί σε 
ένα μη λειτουργικό κράτος».
«Η παραγνώριση εύλογων 
ανησυχιών μπορεί να οδηγή-
σει σε μια συμφωνία μεταξύ 
ηγετών, αλλά, ταυτόχρονα, 
θα οδηγήσει σε περιφρόνηση 
των ηγετών με μια δεύτερη και 
οριστικά καταστροφική απόρ-
ριψη από το λαό», πρόσθεσε.

Αναστασιάδης: 
Άλλο αποκέντρωση 
εξουσιών και άλλο 
χαλαρή Ομοσπονδία

Επειδή η Συνεργατική 
ήταν μια κρατική τράπεζα, 
ήταν και ένας τρόπος για 
τους επόπτες να πιέζουν 
το κράτος για ευρύτερα 
θέματα, όπως το θέμα της 
νομοθεσίας των εκποιήσεων, 
ανέφερε ο πρώην Γενικός 
Διευθυντής της Συνεργατικής 
Κυπριακής Τράπεζας 
Νικόλας Χατζηγιάννης, 
κατά τη δεύτερη μέρα 
κατάθεσής του ενώπιον της 
Ερευνητικής Επιτροπής για 
τα αίτια κατάρρευσης του 
Συνεργατισμού.

Ο 
κ. Χατζηγιάννης ανέφε-
ρε ότι υπήρχε ΄αλλερ-
γία` στην κρατική ιδιό-
τητα της τράπεζας και η 

ίδια η Επιτροπή Ανταγωνισμού α-
νέφερε το θέμα των πολιτικών πα-
ρεμβάσεων. Η λύση, όπως είπε, θα 
ήταν η επίτευξη στόχων για Μη Ε-
ξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) και 
η όσο πιο γρήγορη ιδιωτικοποί-
ηση για να ομαλοποιηθεί η κατά-
σταση. Όπως είπε, πάντα υπήρχε 
αυτή η καχυποψία λόγω της κρα-
τικής οντότητας και επειδή η τρά-
πεζα ήταν κρατική ήταν ο τρόπος 
να ασκηθούν πιέσεις στο κράτος 
για ευρύτερα θέματα όπως το θέ-
μα των εκποιήσεων, μέσω Συνερ-
γατισμού.
Ο κ. Χατζηγιάννης ανέφερε επίσης 
ότι η θέση της τράπεζας είναι ότι 
οι υπολογισμοί του Ενιαίου Επο-
πτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) μετά 
τον επιτόπιο έλεγχο του 2018 ήταν 
λάθος, αφού οι θέσεις τους ήταν 
υποκειμενικές.
Ο κ. Χατζηγιάννης ερωτήθηκε 
επίσης από τον Πρόεδρο της Επι-
τροπής Γεώργιο Αρέστη, γιατί σε 
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 
της καταλληλότητάς του μέλους 
πιστωτικού ιδρύματος στην απά-

ντηση κατά πόσο αποτέλεσε αντι-
κείμενο έρευνας για θέματα που 
σχετίζονται με την παροχή χρημα-
τοοικονομικών υπηρεσιών απά-
ντησε αρνητικά, δεδομένων των 
δύο πειθαρχικών διαδικασιών 
που υπήρχαν εναντίον του όταν 
εργαζόταν στην πρώην Λαϊκή και 
την Τράπεζα Κύπρου.
Ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι απά-
ντησε αρνητικά επειδή δεν θεωρεί 
ότι όταν εργαζόταν στην Λαϊκή και 
στην Τράπεζα Κύπρου παρείχε ο 
ίδιος χρηματοοικονομικές υπηρε-
σίες, αλλά ότι ο οργανισμός στον 
οποίο εργαζόταν παρείχε χρημα-
τοοικονομικές υπηρεσίες.
«Είναι θέμα ερμηνείας», όπως 
είπε, απατώντας σε επίμονες υπο-
δείξεις του κ. Αρέ-
στη ότι το να εργά-
ζεται σε τράπεζα 
είναι παροχή χρη-
μ α τ ο ο ι κ ο ν ο μ ι -
κών υπηρεσ ιών. 
Κάποιος που προσ-
δοκούσε, είπε ο κ. 
Αρέστη, να είναι 
πρόεδρος και Γενικός Διευθυ-
ντής μιας υπό κρίση τράπεζας θα 
έπρεπε να μπορούσε να αντιλη-
φθεί τι σημαίνει ο όρος χρημα-
τοοικονομικές υπηρεσίες και να 
μην χρειαστεί να καταφύγουμε σε 
φιλολογική ερμηνεία του όρου.
Ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι δεν 
θεωρεί ότι αν κάποιος ερευνηθεί 
για κάτι και δεν αποδειχθεί κάτι 
καταδικαστικό εναντίον του, αυτό 
είναι μεμπτό. Είπε επίσης ότι δεν 
θυμάται σύγκληση Επιτροπής για 
την πρώτη περίπτωση.
Ο κ. Χατζηγιάννης ανέφερε ότι τον 
Ιούνιο του 2017 η ΣΚΤ με βάση τις 
οικονομικές καταστάσεις θεωρού-
νταν επαρκώς κεφαλαιοποιημένη, 
με μεγάλη ρευστότητα, δείκτη 
κάλυψης και ΜΕΔ €7,6 δισ. Τους 
επόμενες 9 μήνες, είπε, «άλλαξε το 
γήπεδο» και οι παράμετροι υπο-

λογισμού των προβλέψεων παρά 
τη σημαντική μείωση στα ΜΕΔ 
κάτω των €6,5 δισ.
Στη συνέχεια είπε ήρθαν οι εποπτι-
κές αρχές και ζήτησαν €816 δισ. 
προβλέψεις με βάση τον επιτόπιο 
έλεγχο. Ανέφερε ακόμα ότι ο Γιά-
γκος Δημητρίου από την ΚΤΚ τους 
είπε εκ των προτέρων ότι αναμένε-
ται να καταλήξουν σε προβλέψεις 
€800 δισ. οι Ευρωπαίοι επόπτες 
και διερωτήθηκε πώς ήξεραν από 
πριν πού θα κατέληγαν.
Όπως είπε, δεν παραβιάστη-
καν συγκεκριμένες οικονομικές 
παράμετροι, πέρασε και τα στρες 
τεστ η ΣΚΤ και ήρθαν και άλλα-
ξαν τις παραμέτρους, μηδενίζο-
ντας τις αξίες των εξασφαλίσεων 

για πρώτη κατοι-
κία. Διερωτήθηκε 
γιατί οι επόπτες δεν 
ζήτησαν από την 
Κυπριακή Δημο-
κρατία να αλλάξει 
το πλαίσιο των πλει-
στηριασμών, ανα-
φέροντας τους ότι 

διαφορετικά θα επιβληθεί χαρά-
τσι στο Συνεργατισμό. Η θέση της 
τράπεζας είπε, είναι ότι οι υπολο-
γισμοί του ΕΕΜ είναι λάθος επειδή 
είναι υποκειμενικοί.
Όσον αφορά τις διεργασίες για 
έξοδο του κράτους από το Συνερ-
γατισμό ο κ. Χατζηγιάννης είπε ότι 
στο τέλος του Νοεμβρίου 2017 ο 
Συνεργατισμός είχε ετοιμαστεί, 
μέσω της Citi να προσελκύσει 
ενδιαφέρον από επενδυτές. Ανέ-
φερε ότι έγιναν παρουσιάσεις στο 
Λονδίνο και οι επενδυτές είδαν 
κάποια θετικά παρά το ύψος των 
ΜΕΔ. Το έργο αυτό διακόπηκε, 
είπε, εν γνώσει του ΕΕΜ μόλις 
αποφασίστηκε ο επιτόπιος έλεγ-
χος. Η Citi, τότε, όπως ανέφερε ο 
πρώην ΓΔ της ΣΚΤ, τους είπε ότι 
ενόψει αυτή της αβεβαιότητας 
δεν μπορούσαν να συνεχίσουν με 

τους επενδυτές. Εκεί η τράπεζα, 
ανέφερε, βρέθηκε να διακόπτει το 
έργο της, να χάνει την αξιοπιστία 
της, χωρίς δυνατότητα για έξοδο 
του κράτους.
Επίσης, πρόσθεσε, δεν μπόρεσε 
να προχωρήσει από τη Citi το έργο 
για άντληση €100 εκ δευτερο-
βάθμιου κεφαλαίου, που ο οίκος 
πίστευε ότι ήταν εφικτό.
Ανέφερε ότι η Citi μιλούσε με τους 
επόπτες για το θέμα της ιδιωτικής 
τοποθέτησης και ακολούθως δια-
κόπηκε. Διερωτήθηκε τί είδους 
έξοδο του κράτους ήθελαν τελικά 
οι επόπτες.
Ανέφερε ακόμα ότι η ΣΚΤ ήταν 
υπεύθυνη για την ετοιμασία του 
πλαισίου για να γίνει η έξοδος και 
όχι για τον τρόπο διάθεσης των 
μετοχών, κάτι που αφορούσε τον 
μέτοχο, δηλαδή την Κυπριακή 
Δημοκρατία.
Ο ίδιος όπως είπε, δεν μπορούσε 
να αντιληφθεί πως, όπως προβλέ-
πετο στο σχέδιο αναδιάρθρωσης 
του 2015, θα μπορούσε να εντα-
χθεί στο Χρηματιστήριο ένας όμι-
λος με 18 θυγατρικές για αυτό η 
τράπεζα από μόνη της, τον Δεκέμ-
βριο του 2016 προχώρησε στη 
νομική συγχώνευση.
Όπως είπε, ο ίδιος έβλεπε και 
θετικά και αρνητικά στη δωρεάν 
παραχώρηση μετοχών από το 
κράτος αλλά δεν είχε μια ολοκλη-
ρωμένη άποψη, όμως δεν συζητή-
θηκε το θέμα για να πάρει θέση η 
Επιτροπεία.
Ερωτηθείς για τις ενστάσεις που 
υπήρχαν για δωρεάν παραχώ-
ρηση μετοχών από τον Έφορο 
Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, 
την ΚΤΚ, τον ΕΕΜ, τον Γενικό Ελε-
γκτή, και τον Γενικό Εισαγγελέα, 
είπε ότι ο ΕΕΜ εξέφρασε την ανη-
συχία του σε συνάντηση που είχαν 
στις 27-5-2017 στην Φρανκφούρτη 
ο ίδιος, ο κ. Ταουσιάνης και ο κ. 
Διονυσίου.

Χατζηγιάννης: Οι Ευρωπαίοι πίεζαν το κράτος μέσω 
του Συνεργατισμού 
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Ο 
πρώην πρόεδρος του Ισημερινού 
Ραφαέλ Κορέα, ο οποίος διώκεται 
στη χώρα του κατηγορούμενος για 
απαγωγή, έχει ζητήσει άσυλο από 

το καλοκαίρι από τις αρχές του Βελγίου, όπου 
διαμένει με την οικογένειά του από το 2017, α-
νέφεραν δύο πηγές προσκείμενες στην υπό-
θεση αυτή.
Ο Κορέα, πρόεδρος της χώρας του από το 
2007 μέχρι το 2017, κλήθηκε την Τετάρτη από 
τις δικαστικές αρχές του Ισημερινού να επι-
στρέψει στο Κίτο για να δικαστεί, κατηγορού-
μενος για την εμπλοκή του στην απαγωγή ενός 
στελέχους της αντιπολίτευσης το 2012. Ο ίδιος 
δηλώνει αθώος και νωρίτερα, σε συνέντευξη 
που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, 

υποστήριξε ότι είναι θύμα «πολιτικής δίωξης» 
εκ μέρους της σημερινής κυβέρνησης. Κατη-
γορεί επίσης τον διάδοχό και πρώην σύμμαχό 
του, τον Λένιν Μορένο, για «συνωμοσία» σε 
βάρος του.
Σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στην υπό-
θεση, το αίτημα για χορήγηση ασύλου υπο-
βλήθηκε στις 25 Ιουνίου και εξετάζεται από 
τον Αύγουστο από τη Γενική Επιθεώρηση για 
τους πρόσφυγες και τους απάτριδες (CGRA).
Ένας εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής, 
ο Νταμιέν Ντερμό, απέφυγε να σχολιάσει 
το θέμα. «Η εξέταση μιας υπόθεσης από τη 
CGRA διαρκεί κατά μέσο όρο τρεις μήνες. 
Υπάρχουν υποθέσεις για τις οποίες μπορεί να 
χρειαστεί περισσότερος χρόνος», εξήγησε.

διεθνή νέα

Ο 
κρατικός λειτουργός, αναφέρει 
πως αυτή τη στιγμή η «Νταγκέ-
τα» πρόκειται για το πιο ισχυρό 
δίκτυο οργανωμένου εγκλήμα-

τος στην Ιταλία, το οποίο διεισδύει σε ολό-
κληρη την Ευρώπη ιδρύοντας επιχειρήσεις 
τις οποίες χρησιμοποιεί για κάλυψη προκει-
μένου να διακινούνται ναρκωτικά.
Όπως τονίζει ο εισαγγελέας, η συγκεκρι-
μένη εγκληματική οργάνωση έχει πάψει 
εδώ και καιρό να δραστηριοποιείται μόνο 
σε πόλεις της Ιταλίας. Μάλιστα επισημαίνει 
ότι η μαζική καταδίκη μελών της δεν αρκεί 
αφού αποδεικνύεται πως «τα κύτταρα της 
«Ντραγκέτα» μπορούν να αναπτύσσονται 
παντού».
«Η δύναμη της οργάνωσης έχει αυξηθεί 
κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια λόγω του 
ρόλου της στη διακίνηση ναρκωτικών σε 
όλη την Ευρώπη από τη Νότια Αφρική.Ο 
τρόπος με τον οποίο διεισδύει σε μια περι-
οχή εκτός της χώρας μας είναι ο ίδιος ακρι-
βώς που χρησιμοποιείται και στην Ιταλία. 
Για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων διακί-
νησης κοκαΐνης, χρησιμοποιούν τα ευρω-
παϊκά λιμάνια, συμπεριλαμβανομένων των 
λιμανιών της Αμβέρσας, του Ρότερνταμ και 
του Άμστερνταμ, κυρίως για τις μεταφο-
ρές», προσθέτει σε δηλώσεις του ο Φεντε-
ρίκο Καφιέρο Ντε Ραχο.
Μάλιστα, σύμφωνα με τον εθνικό εισαγ-
γελέα, οι τοπικές κοινότητες έχει αποδει-
χθεί πως επωφελούνται οικονομικά από 
την άφιξη της οργάνωσης. «Κανείς σήμερα 
δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερη οικονομική 
σταθερότητα από τις κοινωνίες πίσω από τη 
«Ντραγκέτα» και τις άλλες οργανώσεις της 
μαφίας», δηλώνει στο Εuronews.
«Για να μπορέσουν να διαφύγουν την επι-
βολή του νόμου, χρησιμοποιούν πολλές 
εταιρείες κάλυψης, όπως η αγορά επιχει-
ρήσεων στην Ολλανδία που εμπορεύονται 
λουλούδια διεθνώς. Μέσω αυτών των εται-
ρειών διακινούν ναρκωτικά και χρήματα. Σε 
έρευνες που έγιναν προέκυψε ότι μεγάλες 
σακούλες οι οποίες χρησιμοποιούνται για 
τη συλλογή αποξηραμένων φύλλων, ήταν 
γεμάτες με χρήματα και διακινούνταν», 
αποκαλύπτει και συνεχίζει:
«Η «Ντραγκέτα» εδραιώθηκε σε όλες τις 
χώρες της Ευρώπης διότι έχει δημιουργή-
σει ένα «κινέζικο κουτί» το οποίο δυσκο-
λεύει τις Αρχές να παρακολουθήσουν την 

οικονομική δραστηριότητα ή να συνδέσουν 
τις εταιρείες με την οργάνωση. Από τις έρευ-
νές μας έχουμε διαπιστώσει πως η οργά-
νωση από την Ολλανδία, όπου έχει ισχυ-
ρές διασυνδέσεις, επεκτάθηκε στη Γερμανία 
και στη συνέχεια στο Βέλγιο. Από το Βέλγιο 
επεκτάθηκε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
όπως για παράδειγμα στη Ρουμανία. Ανα-
καλύψαμε επίσης πως κάποιες εταιρείες που 
άνοιξαν στη Ρουμανία, χρησιμοποιούσαν 
την κάλυψη των εργασιών ανακύκλωσης. 
Αυτές οι εταιρείες οι οποίες έκαναν δουλειά 
με την Ιταλία, στη συνέχεια μεταφέρθηκαν 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και έπειτα από δύο 
χρόνια έκλεισαν».
(Στον παραπάνω χάρτη με μπλε χρώμα 
οι χώρες όπου η Ντραγκέτα έχει ισχυρή 
παρουσία, ενώ με γαλάζιο χρώμα οι χώρες 
όπου δραστηριοποιείται κυρίως για διακί-
νηση ναρκωτικών, ή συνεργάζεται με τοπι-
κές μαφίες. Ο χάρτης είναι του 2015).
(Στον παραπάνω χάρτη, φαίνεται η εξά-
πλωση της «Ντραγκέτα» από το 2000 έως 
το 2011. Με γκρι χρώμα η Ιταλία, με μπλε 
σκούρο οι χώρες με ισχυρή παρουσία, ενώ 
με τα άλλα χρώματα, λιγότερη παρουσία 
αλλά διαφορετικές δραστηριότητες).
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του FBI, η «Nτρα-
γκέτα» αριθμεί περίπου 6.000 μέλη 
σήμερα, ενώ ελέγχει περίπου το 80% της 
διακίνησης της κοκαΐνης στην Ευρώπη. 
Άλλες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι σε όλο τον 
κόσμο μπορεί να υπάρχουν περίπου 10.000 
μέλη. Όσον αφορά στη χώρα μας, πλοκά-
μια της «Ντραγκέτα» διευκολύνουν τη δια-
κίνηση μαριχουάνας, χασίς και ηρωίνης σε 
συνεργασία με την «Καμόρα»( μαφία της 
Νάπολη).
Πριν από μερικές ημέρες, δικαστήριο στην 
περιοχή του Ρέτζιο Εμίλια επέβαλε ποινές 
φυλάκισης σε μέλη της οργάνωσης τα οποία 
είχαν παρεισφρήσει στην τοπική οικονομία.
Ο πρώην ποδοσφαιρικός αστέρας Βιντσέ-
ντσο Ιακίντα  ήταν μεταξύ εκείνων που 
καταδικάστηκαν αφού κρίθηκε ένοχος για 
παράνομη οπλοκατοχή. Ο δικαστής αν και 
απέρριψε τις κατηγορίες ότι είχε ο ίδιος 
άμεση σχέση με την «Ντραγκέτα», δεν έκανε 
το ίδιο για τον πατέρα του ποδοσφαιριστή, 
Τζουζέπε Ιακίντα, ο οποίος καταδικάστηκε 
σε 19 χρόνια φυλάκισης διότι αποδείχθηκε 
πως είχε δεσμούς με την εγκληματική οργά-
νωση.

«Η Ντραγκέτα καταλαμβάνει την 
Ευρώπη»
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Εθνικός Εισαγγελέας κατά της μαφίας στην Ιταλία, 
Φεντερίκο Καφιέρο Ντε Ραχο όσον αφορά στην εξάπλωση του εγκληματικού δικτύου της 
«Ντραγκέτα» (μαφία της Καλαβρίας)

Άσυλο στο Βέλγιο ζήτησε ο πρώην 
πρόεδρος του Ισημερινού
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Το ποσοστό ανήλθε στο 49% - Για 
πρώτη φορά ψήφισαν πάνω από 100 
εκατ. πολίτες

Ο
ι ψηφοφόροι που συμμετείχαν 
στις ενδιάμεσες εκλογές της 6ης 
Νοεμβρίου ξεπέρασαν τα 113 ε-
κατομμύρια, σύμφωνα με τους υ-

πολογισμούς του τηλεοπτικού δικτύου CBS, 
αριθμός που ξεπερνά κατά πόλυ τα 83 εκα-
τομμύρια που ψήφισαν στις αντίστοιχες εκλο-
γές του 2014.
Η συμμετοχή εκτιμάται ότι ανήλθε στο 49% 
των εγγεγραμμένων, αν και το αμερικανικό 
σύστημα καθιστά πολύ δύσκολο τον ακριβή 
υπολογισμό της.
Το CBS μετέδωσε ότι φέτος οι ψηφοφόροι 
ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 100 εκατομ-
μύρια σε ενδιάμεσες εκλογές.
Στις προεδρικές εκλογές του 2016 συμμετεί-
χαν 137 εκατομμύρια άνθρωποι, αριθμός 
ρεκόρ για τις ΗΠΑ.

Έντονο το ελληνικό «άρωμα» στις 
ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ
Επανεξελέγησαν στη Βουλή των Αντιπροσώ-
πων και οι τέσσερεις Ελληνοαμερικανοί βου-
λευτές: Κώστας Μπιλιράκης (Ρεπουμπλικάνος 
από τη Φλόριδα με ποσο-
στό 58%), Τσάρλι Κριστ 
(Δημοκρατικός της Φλό-
ριδας με 58%), Τζον Σαρ-
μπάνης (Δημοκρατικός του 
Μέριλαντ με 67%) και Ντίνα 
Τάιτους (Δημοκρατική της 
Νεβάδα με 67%). 
Όπως έγραφαν τα ΜΜΕ του 
Νιου Χαμσάιρ, πριν ακόμη 
ανοίξουν οι κάλπες, στην 1η περιφέρεια θα 
γραφόταν ιστορία ούτως ή άλλως, εκλέγο-
ντας είτε τον πρώτο ανοιχτά ομοφυλόφιλο 
υποψήφιο, ή τον πρώτο αφροαμερικανό. 
Νικητής τελικά, ήταν ο πρωτοεμφανιζόμενος 
στην πολιτική Ελληνοαμερικανός συνιδιοκτή-
της εστιατορίου, Κρις Πάππας με 53,55%.
Επίσης, επικράτησε με 56% στην 6η Περιφέ-
ρεια της Φλόριδας ο ρεπουμπλικάνος υποψή-
φιος με ελληνικές ρίζες Μάικλ Βαλτζ (Michael 
Waltz). Αντίθετα απέτυχε να εισέλθει στη 
Γερουσία η ρεπουμπλικανή Λία Παπαχρή-
στου - Βούκμιρ (Leah Vukmir) στην πολιτεία 
Ουισκόνσιν, λαμβάνοντας 44,5%..
Μόλις 14% έλαβε ο ρεπουμπλικάνος υποψή-
φιος βουλευτής Αντώνης Πάππας στην περι-
φέρεια του Κουίνς, απέναντι στο νέο αστέρι 

της αριστεράς του Δημοκρατικού Κόμματος 
Αλεσάντρια Οκάζιο - Κορτέζ.
Παρά τα 38 εκατομμύρια για αρνητική προε-
κλογική καμπάνια που έριξε ο δισεκατομμυ-
ριούχος ρεπουμπλικάνος Ρόμπερτ Χάγκιν, ο 
φιλέλληνας γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ 
επανεξελέγη με 53,5%.
Ηττήθηκε στο Στάτεν Άιλαντ - Μπρούκλιν ο 
υποστηριζόμενος από ομογενείς ρεπουμπλι-
κάνος βουλευτής Νταν Ντόνοβαν.
Σε τοπικό επίπεδο, η πολιτειακή γερουσία 
της Νέας Υόρκης θα έχει πλέον τρεις Ελληνο-
αμερικανούς, ενώ μεγάλη πλειοψηφία έχουν 
κατακτήσει οι Δημοκρατικοί. Μετά το Μιχάλη 
Γιάνναρη, εξελέγησαν στην πολιτειακή Γερου-
σία o Άντριου Γουνάρδης στο Μπέι Ριτζ του 
Μπρούκλιν, κι ο Τζέιμς Σκουφής στην 39η 
περιφέρεια.
Επανεξελέγησαν ακόμη, η δημοκρατική Αρα-
βέλα Σιμωτά στην Αστόρια κι η ρεπουμπλι-
κανή Νικόλ Μαλλιωτάκη στο Μπρούκλιν.

Τα αποτελέσματα προμηνύουν τα-
ραγμένη διετία για τον Τραμπ
Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι εξέλεξαν ένα 
διχασμένο Κογκρέσο που δίνει υπόσχεση για 
μία ταραγμένη δεύτερη διετία της προεδρι-
κής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Οι Δημο-
κρατικοί θα έχουν πλέον την δυνατότητα να 

θέσουν εμπόδια σε μεγάλο 
μέρος του προγράμματός 
του στην Βουλή των Αντι-
προσώπων.
«Ο Αμερικανός πρόεδρος 
πήρε ένα «γερό μάθημα» 
παραχωρώντας το δικαίωμα 
στο Δημοκρατικό Κόμμα να 
έχει τον πρώτο και κύριο 
λόγο στη Βουλή των Αντι-

προσώπων», γράφει η γαλλική εφημερίδα 
«Liberation». Χάνοντας τον έλεγχο ενός εκ 
των δύο σωμάτων του Κογκρέσου, τα στε-
λέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος κοι-
τούν με «μισό μάτι» τον Αμερικανό δισεκα-
τομμυριούχου, ο οποίος χρεώνεται ολοκλη-
ρωτικά την απώλεια του ελέγχου της Βουλής 
των Αντιπροσώπων.
Στις ενδιάμεσες εκλογές τον τόνο τον έδωσαν 
οι γυναίκες: μαύρες, λευκές, ιθαγενείς, πρό-
σφυγες από Σομαλία, λεσβίες αλλά και δηλω-
μένοι ομοφυλόφιλοι άνδρες που εξελέγησαν 
στο αξίωμα του κυβερνήτη.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το CNN ,οι 
ενδιάμεσες εκλογές ήταν ιστορικές για τις 
γυναίκες και την κοινότητα των διεμφυλικών 
«LGBT».

διεθνή νέα

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: 
Ρεκόρ συμμετοχής με 113 εκατ.

Ο 
Καναδός πρωθυπουργός Τζά-
στιν Τριντό ζήτησε επισήμως 
συγγνώμη για την άρνηση του 
Καναδά να υποδεχθεί το 1939 

εκατοντάδες Εβραίους από την Γερμανία 
που προσπαθούσαν να διαφύγουν από το 
καθεστώς των Ναζί.
Στις 15 Μαΐου 1939, λίγους μήνες από την 
έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το 
πλοίο «Saint Louis» απέπλευσε από την Γερ-
μανία με 1.000 περίπου επιβάτες, ανάμεσά 
τους 907 Γερμανούς Εβραίους που προσπα-
θούν να ξεφύγουν από τους διωγμούς.
Πρώτος σταθμός του πλοίου, η Κούβα η 
οποία τους αρνείται το άσυλο. Το ίδιο θα 
συμβεί στην συνέχεια στις Ηνωμένες Πολι-
τείες και στον Καναδά, εξαιτίας μίας μετα-
ναστευτικής πολιτικής διακρίσεων που βρί-
σκεται σε ισχύ εκείνη την εποχή.
Ο Καναδάς είχε τότε έναν πληθυσμό μόλις 
11 εκατομμυρίων κατοίκων, από τους οποί-
ους μόνο οι 160.000 ήσαν εβραϊκού θρη-
σκεύματος, υπενθύμισε ο Τζάστιν Τριντό.
«Ωστόσο, ήταν ακόμη πάρα πολύ νωρίς για 

έναν μεγάλο αριθμό Καναδών, περιλαμ-
βανομένου του Φρέντερικ Τσαρλς Μπλερ, 
που ήταν τότε υπεύθυνος για την μετα-
ναστευτική πολιτική της κυβέρνησης», 
δήλωσε ο καναδός πρωθυπουργός κατά 
την ομιλία του ενώπιον της Βουλής των Κοι-
νοτήτων.
Το πλοίο επιστρέφει τελικά στην Ευρώπη 
και ελλιμενίζεται στην Αμβέρσα, από όπου 
οι επιβάτες κατέληξαν να διασπαρούν ορι-
σμένοι στο Βέλγιο, άλλοι στην Γαλλία, στην 
Ολλανδία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι 254 
ανάμεσά τους χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα!
«Αν και έχουν περάσει δεκαετίες από τότε 
που γυρίσαμε την πλάτη στους εβραίους 
πρόσφυγες, ο χρόνος δεν έχει απαλλάξει 
τον Καναδά από την ενοχή του, ούτε έχει 
μειώσει το βάρος του ονείδους του», συνέ-
χισε ο Τζάστιν Τριντό.
«Σήμερα εγείρομαι σε αυτήν την Βουλή για 
να ζητήσω μία συγγνώμη την οποία ανα-
γκάσθηκαν να περιμένουν επί πάρα πολύ 
χρόνο οι εβραίοι πρόσφυγες που δεν 
δέχθηκε ο Καναδάς».

«Συγγνώμη» από τον Τζάστιν Τριντό 
για την άρνηση του Καναδά να δεχθεί 
πλοίο με εβραίους πρόσφυγες το 1939

Ολλανδία: Εξηνταεννιάχρονος ζητεί 
από τη δικαιοσύνη να αφαιρεθούν 
20 χρόνια από την ηλικία του

Έ
νας 69χρονος Ολλανδός, που δηλώ-
νει δυσαρεστημένος από τις διακρί-
σεις που υφίσταται λόγω της ηλικίας 
του στην αγορά εργασίας και στον έ-

ρωτα, ζητεί από τη δικαιοσύνη να του αφαι-
ρέσει δύο δεκαετίες από την ηλικία του και 
δηλώνει έτοιμος ακόμη και να απαρνηθεί 
την σύνταξή του, αν γίνει αυτό.
Το παράξενο, αλλά «σοβαρό», αίτημα του 
Εμίλε Ράτελμπαντ άφησε άφωνους τους 
νομικούς δικαστηρίου της νοτιοανατολικής 
Ολλανδίας.
Ο 69χρονος θέλει να αλλάξει η ημερομηνία 
γέννησής του στο διαβατήριό του από 11 
Μαρτίου του 1949 σε 11 Μαρτίου του 1969.
«Αισθάνομαι νέος, τα έχω τετρακόσια και 
θέλω αυτό να αναγνωριστεί νομικώς διότι 
αισθάνομαι ότι η ηλικία μου με κακοποιεί, 
με τραυματίζει και με κάνει να υφίσταμαι 
διακρίσεις», δήλωσε σήμερα στο AFP ο 
Ράτελμπαντ, προσωπικός γυμναστής «εξει-

δικευμένος στην ανάπτυξη της αυτοπεποί-
θησης».
Πρόκειται για ένα «απολύτως νόμιμο» 
αίτημα, επιχειρηματολόγησε ο Ράτελ-
μπαντ τη Δευτέρα ενώπιον δικαστηρίου του 
Άρνεμ, όπως αυτό των διεμφυλικών που 
εξασφάλισαν την αναγνώριση του δικαιώ-
ματός τους να αναγράφεται αυτό στο διαβα-
τήριό τους.
«Σήμερα μπορούμε να επιλέξουμε τη δου-
λειά μας, το φύλο μας, τον πολιτικό και 
σεξουαλικό προσανατολισμό μας. Έχουμε 
ακόμη και το δικαίωμα να αλλάξουμε 
όνομα. Άρα γιατί να μην έχουμε το δικαίωμα 
να αλλάξουμε ηλικία;», διερωτήθηκε.
Ο Ράτελμπαντ επιχειρηματολόγησε επί-
σης ότι σύμφωνα με τους γιατρούς του έχει 
σώμα 45χρονου και περιέγραψε εαυτόν ως 
«νεαρό θεό». Μάλιστα δήλωσε ότι θα απαρ-
νηθεί την σύνταξή του, αν αλλάξει η ημερο-
μηνία γέννησής του.
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Τέθηκε υπό κράτηση στα γραφεία της 
Δικαστικής Αστυνομίας, έπειτα από 
αίτημα των εισαγγελέων του Μονακό, 
καθώς κατηγορείται για υποθέσεις 
διαφθοράς - Έγινε έρευνα και στο σπίτι 
του

Σ
υνελήφθη, όπως γράφει η γαλλική ε-
φημερίδα Le Monde και άλλα γαλλικά 
μέσα ενημέρωσης, ο Ρώσος δισεκα-
τομμυριούχος Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, 

έπειτα από αίτημα εισαγγελέων του Μονακό.
Ο Ρώσος μεγιστάνας και ιδιοκτήτης της 
Μονακό, αλλά και του Σκορπιού, συνελήφθη 
στο πριγκιπάτο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 
καθώς ερευνάται για υποθέσεις διαφθοράς.
Οι Αρχές, σύμφωνα με τον Monde, έκαναν 
έρευνα και στο σπίτι του Ρώσου κροίσου. Ο 
Ρώσος δισεκατομμυριούχος παραμένει κρα-
τούμενος μέχρι αυτήν την ώρα στα γραφεία 
της Δικαστικής Αστυνομίας, όπως και πολλά 
άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτήν την 
υπόθεση, ανέφερε η εφημερίδα.
Το πρωί, οι Αρχές ερεύνησαν την εντυπωσι-
ακή βίλα του στο Μονακό, την Μπελ Επόκ, 
ενώ έγιναν και άλλες έρευνες, χωρίς να διευ-
κρινίζεται πού.
Ο Ριμπαλόβλεφ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας 
έρευνας που ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο 
από τη Γενική Εισαγγελία του Μονακό για 
«διαφθορά», «αθέμιτη άσκηση επιρροής, 
ενεργητική και παθητική», και συνέργεια 
στα αδικήματα αυτά. Στις 23 
Σεπτεμβρίου 2017, για την 
ίδια υπόθεση είχε τεθεί υπό 
κράτηση ο Φιλίπ Ναρμινό, 
λίγες ημέρες αφότου υποχρε-
ώθηκε να παραιτηθεί από τη 
θέση του υπουργού Δικαιο-
σύνης του πριγκιπάτου, μετά 
τις αποκαλύψεις του Monde.
Την εποχή που ήταν σε δικα-
στική αντιπαράθεση, για μια υπόθεση απά-
της, με τον Ελβετό έμπορο έργων τέχνης Ιβ 
Μπουβιέ, ο Ριμπαλόβλεφ φέρεται ότι έτυχε 
«ευνοϊκής μεταχείρισης» από τις δικαστικές 
αρχές του Μονακό. Η γαλλική εφημερίδα απο-
κάλυψε το περιεχόμενο ενός DVD και εκατο-
ντάδες μηνύματα που είχαν σταλεί μέσω κινη-
του τηλεφώνου και άφηναν να εννοηθεί ότι 
υπήρχε ένα «μυστικό» κέντρο που δρούσε 
υπέρ του Ριμπαλόβλεφ.
Σύμφωνα πάντα με τον Monde, άνθρωποι του 
περιβάλλοντος του ιδιοκτήτη της AS Monaco 
αντάλλαζαν μηνύματα με τους επικεφαλής της 
τοπικής δικαστικής αστυνομίας, ακόμη και με 

τον υπουργό Δικαιοσύνης, τον Φιλίπ Ναρμινό, 
ο οποίος παραιτήθηκε.
Ο δικηγόρος του επιχειρηματία δήλωσε στην 
εφημερίδα Vedomosti ότι τα ανακριτικά 
όργανα προσκάλεσαν τον Ριμπαλόβλεφ για 
να συζητήσουν και να ακούσουν τη δική του 
άποψη για την υπόθεση. «Λυπούμαστε επειδή 
παραβιάστηκε η μυστικότητα της ανάκρισης 
και παρακαλούμε να τηρηθεί αυστηρά το κρι-
τήριο της αθωότητας μέχρι την απόδειξη της 
ενοχής. Τα γεγονότα, με βάση τα οποία κλή-
θηκε και απαιτούν τη δική του μαρτυρία σχε-
τίζονται με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου 
της δικηγόρου του, κάτι που αυτή τη στιγμή 
αμφισβητείται από τους νομικούς στο Εφετείο 
του Μονακό» δήλωσε ο δικηγόρος.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπεράσπιση του 
Ριμπαλόβλεφ δεν θα δυσκολευτεί να δείξει 
«ότι ο κ. Ιβ Μπουβιέ, ο οποίος κατηγορείται 
για μεγάλη απάτη είχε και εξακολουθεί να έχει 
ευνοϊκή μεταχείριση από τα δικαστικά όργανα 
του Μονακό».

Στο «σκαμνί» και ο πρώην υπουρ-
γός Δικαιοσύνης του Μονακό
Κατηγορίες απαγγέλθηκαν σήμερα σε βάρος 
του Φιλίπ Ναρμινό, πρώην διευθυντή των 
δικαστικών υπηρεσιών του Μονακό, αξί-
ωμα που ισοδυναμεί με εκείνο του υπουρ-
γού Δικαιοσύνης του πριγκιπάτου, στο πλαί-
σιο της υπόθεσης του Ρώσου δισεκατομμυ-
ριούχου Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, με τους δυο 
τους να θεωρούνται ύποπτοι για διαφθορά, 

έγινε γνωστό σήμερα από 
την εισαγγελία.
Στο σκάνδαλο αυτό, που 
αποκαλύφθηκε το 2017 στη 
στροφή μιας δικαστικής 
διαδικασίας που ξεκίνησε 
στο Μονακό από τον δισε-
κατομμυριούχο σε βάρος 
ενός πρώην εμπόρου έργων 
τέχνης, ο Ναρμινό κατηγο-

ρείται για αθέμιτη άσκηση επιρροής έναντι 
ανταλλάγματος και για ενεργητική διαφθορά, 
σύμφωνα με την εισαγγελία.
Οι δύο άνδρες κατηγορούνται επίσης για 
παραβίαση μυστικών της προανάκρισης όπως 
και τρία άλλα άτομα: η δικηγόρος του Ριμπο-
λόβλεφ, Τετιάνα Μπερσεντά, η οποία είναι 
ύποπτη για αθέμιτη άσκηση επιρροής έναντι 
ανταλλάγματος και για ενεργητική διαφθορά. 
Η σύζυγος του Ναρμινό, Κριστίν, και ο γιος 
του, Αντουάν, ένας 35χρονος δικαστής, έχουν 
επίσης τεθεί υπό δικαστικό έλεγχο για απο-
δοχή κλοπιμαίων, και συνέργεια και αποδοχή 
κλοπιμαίων αντίστοιχα.

Μονακό: Συνελήφθη ο Ντμίτρι 
Ριμπολόβλεφ

H ανησυχία των υποστηρικτών 
του Brexit για το ενδεχόμενο 
«εγκλωβισμού» της χώρας σε μία 
τέτοιου είδους τελωνειακή ένωση 
αίρεται από τη «ρήτρα εξόδου» που 
εμπεριέχεται στη συμφωνία

Ε
κτενή αναφορά σε μια συμφωνία 
ανάμεσα στη Βρετανία και την Ε.Ε., 
προκειμένου η χώρα να παραμείνει 
στην τελωνειακή ένωση, κάνουν οι 

κυριακάτικοι «Times» σε άρθρο τους.
Η εν λόγω συμφωνία, εκτιμά ο αναλυτής 
της οικονομικής εφημερίδας, θα μπορούσε 
να αποτρέψει την επαναφορά των «σκλη-
ρών συνόρων» ανάμεσα σε Β. Ιρλανδία και 
Δημοκρατία της Ιρλανδίας, όπως και την 
de facto δημιουργία τελωνειακών συνό-
ρων μεταξύ Β. Ιρλανδίας και του υπόλοιπου 
Ηνωμένου Βασιλείου.
Την ίδια ώρα η ανησυχία των υποστηρι-
κτών του Brexit για το ενδεχόμενο «εγκλω-
βισμού» της χώρας σε μία τέτοιου είδους 
τελωνειακή ένωση αίρεται από τη «ρήτρα 
εξόδου» που εμπεριέχεται στη συμφωνία.
Όσοι τάσσονται υπέρ της εξόδου, πάντως, 
εκτιμούν ότι η εν λόγω ρήτρα δεν αποτε-
λεί «δικλίδα ασφαλείας», καθώς θεωρούν 
ότι σε περίπτωση που μελλοντικά το Ηνω-
μένο Βασίλειο εξέλθει από την Ένωση, τότε 
οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι θα ζητήσουν την 
παραμονή μόνο της Βόρειας Ιρλανδίας 
στους ευρωπαϊκούς τελωνειακούς κανόνες.
Το ζήτημα είναι περίπλοκο και σε αυτό προ-
στίθεται και η πρόθεση της κας Μέι να εξα-
σφαλίσει πολιτική συμφωνία επί της μελλο-
ντικής οικονομικής συνεργασίας με την Ε.Ε. 
Η συμφωνία αυτή, εν προκειμένω, θα αφή-
νει ανοικτή την πιθανότητα διατήρησης του 
καθεστώτος ελευθέρου εμπορίου, στα πρό-
τυπα του «deal» Ε.Ε. και Καναδά.
Το εν λόγω μοντέλο της εμπορικής σχέσης 
έχει παρουσιαστεί από τους Brexiteers ως η 
ιδανική σχέση με την Ε.Ε.
Σύμφωνα με τους «Sunday Times», οι δια-
δικασίες για το τελικό Brexit έχουν προχω-
ρήσει αρκετά, πολύ περισσότερο από όσο 
έχει γίνει γνωστό, και ήδη έχει συνταχθεί 
50σέλιδο κείμενο όπου αναφέρονται τα 
βασικά σημεία και οι όροι της συμφωνίας.
Κατά το δημοσίευμα, οι τελικές αποφάσεις 
θα ληφθούν σε κάποια έκτακτη Σύνοδο 
Κορυφής της Ε.Ε. πιθανόν στα μέσα ή στα 
τέλη του Νοέμβρη, ενώ το σχέδιο ενδεχομέ-

νως να συζητηθεί στο υπουργικό συμβού-
λιο υπό την Τερέζα Μέι την προσεχή Τρίτη.
Η Downing Street διέψευσε το δημοσίευμα 
κάνοντας λόγο για «εικασίες» και τονίζο-
ντας ότι η διαπραγμάτευση είναι υπό εξέ-
λιξη. Ειδικότερα, ερωτηθείς σχετικά με το 
δημοσίευμα, εκπρόσωπος του βρετανικού 
πρωθυπουργικού γραφείου απάντησε ότι 
πρόκειται για «σεναριολογία και μόνο», 
πρόσθεσε πάντως ότι «η πρωθυπουργός 
έχει καταστήσει σαφές πως σημειώνουμε 
καλή πρόοδο ως προς τη συμφωνία για τη 
μελλοντική σχέση, το 95% της συμφωνίας 
για την αποχώρηση έχει οριστικοποιηθεί 
και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται».
Τέλος, ακόμη ένα σημείο της συμφωνίας 
στο οποίο οι κυριακάτικοι «Times» δίνουν 
έμφαση είναι η φερόμενη υπαναχώρηση 
της Ε.Ε. όσον αφορά στους κανονιστικούς 
ελέγχους επί προϊόντων μεταξύ Ην. Βασι-
λείου και της Ένωσης. Η εν λόγω συμφωνία 
αφορά «στην αγορά», δηλαδή σε εργοστά-
σια και καταστήματα κι όχι στα σύνορα.
Στο μεταξύ, περισσότεροι από 70 γνω-
στοί Βρετανοί επιχειρηματίες απηύθυναν 
έκκληση να οργανωθεί δημοψήφισμα για 
τους όρους του Brexit, προειδοποιώντας 
για τον κίνδυνο η χώρα να κινηθεί προς 
την έξοδο από την Ε.Ε. «με τα μάτια σφα-
λισμένα» ή χειρότερα αντιμέτωπη με ένα 
«σκληρό Brexit».

Ξέπλυμα χρήματος μέσω της κα-
μπάνιας για το Brexit;
Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της καμπά-
νιας υπέρ του Brexit Άρον Μπάνκς παρα-
πέμπεται στην υπηρεσία κατά του Οικονο-
μικού Εγκλήματος. Στήριξε σειρά οργανώ-
σεων στην εκστρατεία κατά της Ευρώπης.
Ο Άρον Μπάνκς είναι μια σκοτεινή προσω-
πικότητα. Απασχόλησε τα βρετανικά Μέσα 
Ενημέρωσης, πριν μερικά χρόνια με τις 
εισφορές εκατομμυρίων στο Κόμμα Ανε-
ξαρτησίας του Νάιτζελ Φάρατζ.
Με την έναρξη της Καμπάνιας για το Δημο-
ψήφισμα, ο κ. Μπάνκς υποστήριξε οικο-
νομικά μια σειρά οργανώσεων υπέρ του 
Brexit. Συνολικά δαπάνησε 8 εκατομμύ-
ρια στερλίνες με την μερίδα του λέοντος, 3 
εκατομμύρια να πηγαίνουν στην καμπάνια 
Leave.EU. Τα χρήματα προήλθαν από εξω-
χώριο λογαριασμό με ύποπτες καταθέσεις 
από ανώνυμη πηγή. Έντονες φήμες φέρουν 
τα χρήματα να προέρχονται από ρωσικές 
πηγές.

Brexit: Από τον γάμο στο 
σύμφωνο συμβίωσης
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οικογένεια

Κ
άθε γονιός αναρωτιέται, αργά ή γρήγο-
ρα, αν αυτά που δίδαξε στο παιδί του εί-
χαν απήχηση επάνω του. Η Μαρία κι εγώ 
συναντήσαμε πρόσφατα μία νεαρή κυρία 

σ’ ένα γάμο. Συμμερίστηκε μαζί μας μία συζήτηση 
που είχε με τη μητέρα της. Μεταξύ άλλων η μητέ-
ρα της τη ρώτησε, “Ποιες νομίζεις ότι είναι οι πιο 
σημαντικές αξίες που σου διδάξαμε καθώς μεγά-
λωνες κι εξακολουθούν να είναι σημαντικές για 
σένα;» Εκείνο που ήθελε η μητέρα της να ξέρει ή-
ταν αν η κόρη της ενστερνίστηκε όλα εκείνα που η 
οικογένειά τους θεωρούσε σημαντικά και η μητέ-
ρα της της τα είχε διδάξει. Και ίσως να ήθελε ένα 
είδος επιβεβαίωσης ότι ως γονιός έκανε καλά τη 
δουλειά της.
Αυτό με έβαλε σε σκέψεις. Ως γονείς για ποια πράγ-
ματα είμαστε υπεύθυνοι; Πόσο υπεύθυνοι είμα-
στε αν θα ενστερνιστούν ή όχι αυτά που θα τους 
διδάξουμε; Δεν είναι εύκολη η απάντηση. Ας εξε-
τάσουμε αυτήν την ερώτηση συσχετίζοντάς την με 
την κηπουρική. 
Η μητέρα μου που τώρα ζει με την οικογένεια του 
αδελφού μου της αρέσει να ασχολείται με τον 
κήπο. Στην πίσω αυλή του αδελφού μου έκαναν 
μερικά παρτέρια για φυτά. Εκεί σπέρνουν  ντομά-
τες, παντζάρια, φασολάκια, αγγουράκια και άλλα. 
Τα περισσότερα μεγαλώνουν αρκετά καλά αλλά 
πάντοτε υπάρχει μία ποικιλία που δεν πάει καλά. 
Ο αδελφός μου κι η μητέρα μου είναι υπεύθυνοι 
να σπείρουν τους σπόρους, να τους ποτίζουν, να 
τους ρίχνουν λίπασμα, και να βγάζουν τα αγριό-
χορτα που φυτρώνουν γύρω τους.  Αλλά, τελικά, 
δεν τα κάνουν να μεγαλώνουν. Ασκούν μεγάλη επί-
δραση για τον καρπό που θα βγει, αλλά δεν μπο-
ρούν να ασκήσουν κάποιον έλεγχο και στον τρόπο 
που θα βγει.
Στην ανατροφή των παιδιών μπορούμε και πρέ-
πει να σπείρουμε καλούς σπόρους στην καρδιά 
και στο μυαλό τους. Ακόμα πρέπει να “ποτίζουμε» 
αυτούς τους σπόρους και να τους φροντίζουμε 
συστηματικά.
Ασκούμε τεράστια επίδραση επάνω στα παιδιά 
μας. Αλλά, καθώς μεγαλώνουν και γίνονται έφη-
βοι και στη συνέχεια ενηλικιώνονται, δεν μπο-
ρούμε να ασκήσουμε έλεγχο αν εκείνοι οι σπόροι 
θα μεγαλώσουν όπως περιμέναμε και να φέρουν 
τον καρπό που εμείς θέλουμε. Οπωσδήποτε μπο-
ρούμε  να τα επηρεάσουμε αισθητά, αλλά δεν μπο-
ρούμε να ελέγξουμε αυτά που θα πιστέψουν, αυτά 
που θα εκτιμήσουν, ή τον τρόπο που θα συμπερι-
φερθούν.
Αφού  λοιπόν ως γονείς μπορούμε και πρέπει να 
ασκήσουμε κάποια επίδραση, έχουμε παρακάτω 
μερικούς τρόπους που έχουν τεράστια θετική επιρ-
ροή στη ζωή των παιδιών μας:  

Να δημιουργήσουμε αναμνήσεις: Όταν δημι-
ουργούμε  καλές αναμνήσεις ασκούμε επάνω στα 
παιδιά μας μία επίδραση που διαρκεί. Φέρνοντας 
στο μυαλό τους τα παιδικά τους χρόνια, ο καρ-
πός των σπόρων που σπείραμε θα φανεί από τις 
ιστορίες που θα διηγούνται. Ακόμη με τις ιστορίες 
αυτές θα περιγράφουν την οικογένειά σας στις επό-
μενες γενιές.
Να διδάσκουμε μαθήματα πρακτικά: Να έχεις 
τα μάτια σου ανοιχτά για την “ευκαιρία να διδά-
ξεις” για να πάρουν τα παιδιά σου κάποιο μάθημα 
για τη ζωή. Θυμάμαι όταν κάποια φορά μία από τις 
κόρες μας μου τηλεφώνησε για να παραπονεθεί ότι 
το αφεντικό της την ανάγκαζε να κάνει υπερωρίες 
χωρίς προειδοποίηση ή να τη ρωτήσει. Τη δου-
λειά  αυτή την ήθελε πάρα πολύ και ήταν ενθουσι-
ασμένη όταν την προσέλαβαν. Τη ρώτησα, “αν στη 
συνέντευξη για τη δουλειά αυτή σε ρωτούσαν αν 
θα ήσουν πρόθυμη να δουλεύεις τα Σαββατοκύ-
ριακα ή να κάνεις  υπερωρίες, θα έλεγες ναι;” “Ναι, 
σίγουρα,”  μου είπε. Μετά από λίγη σιωπή άλλαξε 
η στάση της και είπε,  “ Σ’ ευχαριστώ, μπαμπά, γιατί 
έβαλες τα πράγματα στη θέση τους.”
Να έχεις καλές σχέσεις με τους άλλους: Ο τρό-
πος που συναλλάσσεσαι με τους ανθρώπους γύρω 
σου σπέρνει σπόρους στην καρδιά του παιδιού 
σου για το πώς εκείνο πρέπει να συναλλάσσεται με 
τους άλλους. Τα παιδιά παρακολουθούν περισσό-
τερο αυτά που κάνεις παρά αυτά που λες. Οι επι-
λογές τους στο μέλλον θα αντικατοπτρίζουν, κατά 
ένα μεγάλο μέρος, τις αξίες σου και τη σχέση σου 
με τους άλλους. 
Να γίνουμε πρότυπο αξιών: Τα παιδιά σου δεν τα 
ενδιαφέρει τόσο τι ιδιότητες του χαρακτήρα τους 
λες ότι είναι σημαντικοί. Εκείνο που τους ενδιαφέ-
ρει πιο πολύ είναι τι ιδιότητες τους δείχνεις καθη-
μερινά... ειλικρίνεια, ακεραιότητα, θάρρος, εντιμό-
τητα, πιστότητα.
Να ανατρέφουμε τα παιδιά μας με αλήθεια: 
Όταν σπέρνουμε σπόρους αλήθειας έχει μεγάλη 
σημασία για το μέλλον τους. Στη ζωή τους θα χρει-
αστεί να ξεχωρίζουν από εκατομμύρια συγκρουό-
μενες αλήθειες και σε χρειάζονται τώρα να εμφυ-
τεύσεις μέσα τους τις απόλυτες αλήθειες. Ο καρπός 
της αλήθειας του Θεού στο μυαλό τους και στην 
καρδιά τους θα τους βοηθήσει να απορρίπτουν τα 
ψέμματα του κόσμου που θα τους περικυκλώνουν.
Να αγαπάμε τα παιδιά μας σωστά:  Στο μέλλον, 
οι αποφάσεις του παιδιού σου να αγαπήσει ό,τι 
αγαπάς και να εκτιμήσει ό,τι εκτιμάς θα εξαρτάται 
από τους σπόρους της αγάπης που σπέρνεις μέσα 
του τώρα. Το παιδί σου πρέπει να ξέρει, με από-
λυτη βεβαιότητα, ότι το αγαπάς πάντοτε ο,τιδήποτε 
κι αν συμβεί και ότι  ενδιαφέρεσαι πάντοτε για το 
καλό του.

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

Έξη τρόποι που επηρεάζουν 
θετικά το παιδί σου

To παιδί μου και εγώ
Xαρακτηριστικά ενός 

καλού πατέρα 

Π
ολλά πράγματα κάνουν έναν πα-
τέρα καλό, αλλά υπάρχουν μερι-
κά χαρακτηριστικά που ξεχωρί-
ζουν από τα υπόλοιπα. Αυτά είναι 

οι πτυχές της προσωπικότητας ενός ανθρώ-
που που του επιτρέπουν να κάνει μια θετική 
διαφορά στη ζωή του παιδιού του, να απο-
τελέσει έναν πυλώνα υποστήριξης, αγάπης 
και καθοδήγησης και να έχει το σθένος να 
μην υπομένει απλώς την πατρότητα, αλλά 
να αγαπά και να δεσμεύεται απέναντι στα 
παιδιά του κάθε στιγμή. 
Διδάσκει τα παιδιά του να εκτιμούν: Ένας 
καλός πατέρας δεν αφήνει ποτέ τα παιδιά 
του να πάρουν αυτά που έχουν ως δεδο-
μένα. Από το φαγητό στο τραπέζι  έως την 
καλή εκπαίδευση, ένας σωστός πατέρας θα 
κάνει τα παιδιά του να δουν την αξία σε ό,τι 
έχουν. Θα ζητήσει από το παιδί του να βρει 
δουλειά για να εξασφαλίσει την ανεξαρτη-
σία του και θα αφιερώσει χρόνο για να δεί-
ξει πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση.  
Είναι ανοικτόμυαλος: Ένας καλός πατέρας 
καταλαβαίνει ότι οι καιροί, οι άνθρωποι και 
τα γούστα αλλάζουν με τα χρόνια και δεν 
προσπαθεί να διατηρήσει κάποιο πρότυπο 
της εποχής του. Για παράδειγμα, συνειδητο-
ποιεί ότι τα τατουάζ είναι πιο συνηθισμένα 
από πριν, ότι τα περισσότερα ζευγάρια 
έχουν προγαμιαίο σεξ και ότι οι άνθρωποι 
μιλούν πιο άμεσα για προσωπικά θέματα. 
Με άλλα λόγια, επιτρέπει στα παιδιά του 
να είναι άνθρωποι της εποχής και της ηλι-
κίας τους. 
Δέχεται ότι τα παιδιά του δεν είναι ακρι-
βώς όπως αυτός: Όλοι είναι διαφορετικοί 
και ο καλός πατέρας το γνωρίζει καλά. Δε 
θα περιμένει από τα παιδιά του να ζήσουν 
την ίδια ζωή με εκείνον και να ακολουθή-
σουν υποχρεωτικά το ίδιο επάγγελμα. Επί-
σης, σέβεται τις αξίες και τις απόψεις τους, 
εφόσον δεν βλάπτουν την οικογένεια ή 
οποιονδήποτε άλλο. 
Περνάει χρόνο με τα παιδιά του: Ένας 
μπαμπάς ξέρει να διασκεδάζει με τα παιδιά 
του, πηγαίνοντάς τα έξω σε παιχνίδια, ται-
νίες και υποστηρίζοντας τις αθλητικές τους 
ομάδες παρακολουθώντας τους αγώνες 
τους. Παίρνει το χρόνο να ακούει τα παιδιά 
του και να έχει μια ουσιαστική συνομιλία 
μαζί τους. Παρέχει επίσης χρόνο για να τα 
βοηθήσει με την εργασία τους, κάθε νύχτα, 
εάν είναι απαραίτητο. 

Αποτελεί ο ίδιος παράδειγμα: Ένας καλός 
πατέρας είναι υπεράνω του «πράξε όπως 
λέω, όχι όπως πράττω». Δε θα καπνίσει 
εάν δεν θέλει τα παιδιά του να το κάνουν 
και σίγουρα δε θα χάσει τον έλεγχο από το 
υπερβολικό αλκοόλ. Τα διδάσκει να ασχο-
λούνται με τις σχέσεις μεταξύ των μελών 
της οικογένειας και με άλλους, καθώς είναι 
στοργικός και λογικός ταυτόχρονα. Ένας 
καλός πατέρας απεικονίζει επίσης τη σημα-
σία της αγάπης διακηρύσσοντας την αγάπη 
του για τη μητέρα τους και δείχνοντας 
έμπρακτα την εκτίμησή του προς το πρό-
σωπό της. Γενικά, εμμένει στις αξίες που θα 
ήθελε να ακολουθήσουν τα παιδιά του. 
Είναι υποστηρικτικός και πιστός: Αν και 
μπορεί να είναι φανατικός ποδοσφαιρόφι-
λος, αν ο γιος του δε μοιράζεται την αγάπη 
του για το άθλημα, το δέχεται. Μπορεί να 
είναι υπερήφανος για το επάγγελμά του και 
το όνειρό του να είναι το να ακολουθήσει 
το παιδί του την κληρονομιά του, αλλά αν ο 
γιος του προτιμά να σπουδάσει κάτι διαφο-
ρετικό, θα υποστηρίξει την απόφασή του 
να ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία. 
Ένας καλός πατέρας είναι επίσης ο δημό-
σιος υπερασπιστής των παιδιών του και τα 
υποστηρίζει όταν χρειάζεται. Αποτελεί ένα 
δίχτυ ασφαλείας, είναι ο άνθρωπος στον 
οποίο στρέφονται τα παιδιά του όταν τα 
πράγματα πάνε στραβά. 
Προκαλεί τα παιδιά του να εξελίσσονται: 
Ένας πατέρας θέλει τα παιδιά του να είναι τα 
καλύτερα που μπορούν και τους προσφέ-
ρει προκλήσεις που τα βοηθούν να εξελι-
χθούν ως ανθρώπινα όντα. Αυτό σημαίνει 
να τους παρέχει την ελευθερία να αντιμε-
τωπίζουν τις αποτυχίες τους και να επιλύ-
ουν τις συγκρούσεις μόνα τους.  Εάν ένας 
πατέρας θέλει τα παιδιά του να αναλάβουν 
την οικογενειακή επιχείρηση, τους διδάσκει 
πώς να τη διατηρήσουν ακμάζουσα – εφό-
σον αυτό είναι το μονοπάτι που θέλουν να 
πάρουν. 
Διδάσκει τα παιδιά του: Από το ξύρισμα 
μέχρι το να είναι θαρραλέα, ένας πατέρας 
μεγαλώνει τα παιδιά του σε σωστά μέλη 
της κοινωνίας. Τα διδάσκει την κατάλληλη 
εθιμοτυπία, την ειλικρίνεια, να κρατάνε 
τον λόγο τους και να σέβονται τους γύρω 
τους. Ένας καλός πατέρας γνωρίζει ότι πολ-
λές φορές πρέπει να θυσιάσει τη δική του 
άνεση για τα πατρικά του καθήκοντα. 
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Σ
ημαντικά προστατευτι-
κή δράση στην οστική 
πυκνότητα και κατά συ-
νέπεια στην πρόληψη 

της οστεοπόρωσης σε πειρα-
ματόζωα είχε η χορήγηση μα-
στίχας Χίου, σύμφωνα με τα α-
ποτελέσματα μελέτης, η οποία 
παρουσιάστηκε στο 26ο Πα-
νελλήνιο Συνέδριο της Ελληνι-
κής Εταιρείας Μελέτης Μετα-
βολισμού των Οστών.
Πρόκε ιτα ι  γ ια την πρώτη 
μελέτη που έγινε στη χώρα μας 
σχετικά με την επίδραση της 
μαστίχας Χίου στον μεταβολι-
σμό των οστών. Η μαστίχα Χίου 
είναι επίσημα αναγνωρισμένη 
ως φυσικό φάρμακο από την 
Επιτροπή για τα Φυτικά Φαρ-
μακευτικά Προϊόντα του Ευρω-
παϊκού Οργανισμού Φαρμά-
κων και έχει γίνει αποδεκτή 
στην κατηγορία παραδοσια-
κών φαρμάκων φυτικής 
προέλευσης με θεραπευ-
τικές ενδείξεις για δυσπε-
πτικά προβλήματα, δερ-
ματικές φλεγμονές και 
για την επούλωση 
δερματικών πλη-
γών.
Η Μελέτη δράσης 
της μασ τ ίχας Χίου 
στην πρόληψη της οστεο-
πόρωσης στο πειραματικό 
πρότυπο του θήλεος 
ωοθηκεκτομημένου 
επίμυος πραγματο-
ποιήθηκε στο πλαί-
σιο της διδακτορικής 
διατριβής της τεχνολό-
γου-ακτινολόγου/ χημικού 
Αγγελικής Ειρήνης Πεπέ 
στο Εργαστήριο Έρευ-
νας Παθήσεων Μυο-
σκελετικού Συστήμα-
τος της Ιατρικής Σχολής 
του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (ΕΚΠΑ).
«Αποφασίσαμε να ασχολη-
θούμε με την οστεοπόρωση 
στο μοντέλο του ωοθηκεκτη-
μένου επιμύος. Δεν είχε μελε-
τηθεί ξανά η δράση της μαστί-
χας Χίου στον μεταβολισμό 
των οστών και αρχικά κάναμε 
κάποια βιβλιογραφική έρευνα. 

Είδαμε ότι ίσως να επηρεάσει 
κάποια μονοπάτια του οστικού 
μεταβολισμού και έτσι απο-
φασίσαμε να ξεκινήσουμε το 
διδακτορικό με αυτή την περί-
πτωση. Είμαστε μια ομάδα 
τριών ερευνητών και στο πεί-
ραμα χρησιμοποιήσαμε 30 
θήλεις επίμυες που τις χωρί-
σαμε σε τρεις ομάδες. Η μία 
ομάδα ήταν η φυσιολογική, 
στην οποία δεν κάναμε καμία 
παρέμβαση και δεν δώσαμε 
τίποτα. Στις άλλες δύο ομά-
δες κάναμε ωοθηκεκτομή και 
προκαλέσαμε οστεοπενία, και 
στη μία δώσαμε μαστίχα Χίου, 
ενώ στην άλλη δεν δώσαμε. 
Τη μαστίχα Χίου τη βάλαμε 
σε μορφή σκόνης στην τροφή 
που δώσαμε στους επίμυες σε 
αναλογία 0,83 γραμμάρια ανά 
κιλό βάρους ανά ημέρα. Υπο-
λογίσαμε με κάποιους ειδι-

κούς τύπους ότ ι η αν τ ι-
σ τοιχ ία σ τον άνθρωπο 
είναι δύο κουταλάκια του 
γλυκού για ένα άτομο 70 

κ ιλών.  Το πε ίραμα 
κράτησε έξι μήνες και 
έδειξε ότι και τα ζώα 

που έπαιρναν μασ τ ίχα 
Χίου είχαν μείωση της 

οστικής πυκνότητας, 
αλλά η μείωση ήταν 
η μισή από ότι σ τα 

ζώα που δεν πήραν. 
Δηλαδή είδαμε ότ ι η 

μαστίχα Χίου έχει μία ευερ-
γετική, μία προληπτική 

δράση καθώς μειώνει 
την οσ τ ική απώλεια, 
αλλά δεν μπορούμε να 

πούμε ότι έχει θεραπευ-
τική δράση» ανέφερε στο 

Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδή-
σεων η κ. Πεπέ.
Το συμπέρασμα της μελέ-
της είναι ότι η χορήγηση 

μασ τ ίχας Χίου έχει μια 
σημαν τ ικά προσ τατευτ ική 

δράση στην οστική πυκνότητα 
της κνήμης στο πρότυπο του 
θήλεος ωοθηκετομημένου επί-
μυος τόσο στους τρεις όσο και 
σε έξι μήνες και ότι η μαστίχα 
Χίου δεν είχε οιστρογονική 
δράση στο κολπικό επιθήλιο 
και στο βάρος της μήτρας.

Ό
ταν το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι πεσμένο όλα πάνε λά-
θος. Έχουμε κομμάρες, αδιαθεσία και φυσικά οι πιθανότητες να 
αρρωστήσουμε αυξάνονται υπερβολικά πολύ. Για αυτό και είναι 
πολύ σημαντικό να φροντίζουμε το ανοσοποιητικό μας σύστη-

μα να είναι όσο το δυνατόν πιο ενδυναμωμένο. Δε χρειάζεται να τρέξεις να 
πάρεις βιταμίνες, μιας και υπάρχουν φυσικοί τρόποι για να το καταφέρεις.

Ισορροπημένη διατροφή
Λογικά θα το περίμενες μιας και είναι το Α και το Ω. Μια ισορροπημένη δια-
τροφή ισούται με μια καλολαδωμένη μηχανή, η οποία παίρνει όλα τα απα-
ραίτητα θρεπτικά συστατικά για να δουλεύει χωρίς προβλήματα.
Ισορροπημένη διατροφή σημαίνει τρώμε από όλα και σε σωστές ποσότη-
τες. Δε χρειάζονται υπερβολές και σίγουρα οι κραιπάλες καλό είναι να απο-
φεύγονται!

Καλός ύπνος
Βασικό συστατικό για να έχουμε ενέργεια μέσα στη μέρα μας είναι η βρα-
δινή ξεκούραση. Καλώς ή κακώς πρέπει να κοιμόμαστε ένα καλό 6ωρο με 
8ωρο το βράδυ, προκειμένου ο οργανισμός μας να ξεκουραστεί πλήρως. 
Δεν είναι τυχαίο πως όταν αρρωσταίνουμε θέλουμε να κοιμόμαστε συνέ-
χεια. Αυτό συμβαίνει γιατί ο οργανισμός μας είναι πεσμένος και χρειάζεται 
να ξεκουράζεται για να μπορεί να αντιμετωπίσει το κρυολόγημα. Αν μπορείς 
οι ενδιάμεσοι ύπνοι στην ημέρα μπορούν να σε βοηθήσουν, ειδικά αν κάνεις 
δύσκολο ύπνο το βράδυ. 

Άσκηση
Η καθημερινή άσκηση είναι άκρως αναζωογονητική και δεν εξυπηρετική 
μόνο μια καλή εξωτερική εμφάνιση. Η άσκηση είναι καλή και για το ανοσο-
ποιητικό μας σύστημα, μιας και μας εκτονώνει από άγχη, στρες. Αυτό έχει ως 
συνέπεια καλύτερη ποιότητα ύπνου.

Η 
αφαίρεση των αμυγδαλών 
(αμυγδαλεκτομή) δεν ωφε-
λεί επτά στα οκτώ παιδιά 
που την κάνουν, σύμφωνα 

με μια νέα μεγάλη βρετανική επιστη-
μονική μελέτη.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου 
του Μπέρμιγχαμ, με επικεφαλής 
τον καθηγητή Δημόσιας Υγείας Τομ 
Μάρσαλ, ανέλυσαν ιατρικά αρχεία 
για περισσότερα από 1,6 εκατ. παι-
διά, από τα οποία τα 18.271 είχαν 
κάνει επέμβαση αφαίρεσης αμυγδα-
λών μεταξύ 2005-2016.
Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι μόνο για τα 2.144 παιδιά (ποσο-
στό 11,7%) η αμυγδαλεκτομή ήταν 
πραγματικά δικαιολογημένη και είχε 
κάποιο όφελος για αυτά.
Κάθε χρόνο, αρκετές χιλιάδες παιδιά 
σε όλο τον κόσμο κάνουν αμυγδαλε-
κτομή, αλλά είναι απίθανο τα περισ-
σότερα να έχουν κάποιο όφελος. 
Μάλιστα, σύμφωνα με τους ερευ-
νητές, στην πραγματικότητα πολλά 
παιδιά που όντως μπορεί να ωφε-
λούνταν δεν κάνουν την επέμβαση. 
Η μελέτη εντόπισε 15.764 παιδιά 
που είχαν επαρκή συμπτώματα στον 
λαιμό τους, τα οποία δικαιολογούσαν 
την αφαίρεση των αμυγδαλών τους, 
όμως μόνο το 14% την είχε κάνει.
Για να υπάρχει πιθανότητα να ωφε-
ληθεί ένα παιδί από την αμυγδαλε-
κτομή, πρέπει να υποφέρει από του-
λάχιστον επτά διαγνωσμένα περι-
στατικά πονόλαιμου μέσα σε έναν 
χρόνο ή από τουλάχιστον πέντε 
τέτοια περιστατικά ετησίως επί δύο 
συνεχόμενα χρόνια ή από τρία περι-
στατικά πονόλαιμου ετησίως για τρία 
διαδοχικά χρόνια. Η μελέτη έδειξε 
ότι η μεγάλη πλειονότητα των παι-
διών που κάνουν αφαίρεση αμυγδα-
λών δεν πληροί τα παραπάνω κρι-
τήρια.
«Τα παιδιά που έχουν λιγότερους 
πονόλαιμους δεν ωφελούνται συνή-
θως από την αφαίρεση των αμυγδα-
λών, επειδή ούτως ή άλλως οι πονό-
λαιμοι τείνουν να εξαφανιστούν 
μόνοι τους. Τα περισσότερα παιδιά 
δεν έχουν τόσο σοβαρά συμπτώ-
ματα που να δικαιολογείται η αμυ-
γδαλεκτομή. Μάλιστα, μπορεί μάλ-
λον να βλαφτούν παρά να ωφελη-
θούν από την επέμβαση» δήλωσε ο 
Μάρσαλ.

Ανώφελη 
και περιττή η 
αφαίρεση των 
αμυγδαλών για 
τα παιδιά

Το τρίπτυχο για υγιές 
ανοσοποιητικό σύστημα

Η μαστίχα Χίου κάνει καλό 
και στην οστεοπόρωση

υγεία

Μία φαγούρα, ένας ερεθι-
σμός, μία φουσκάλα ή 
ένα μικρό πρήξιμο στα 

χέρια, τα αυτιά, το μάγουλο, το 
λαιμό ή το σαγόνι μπορεί να προ-
έρχεται από αλλεργική αντίδραση 
κάποιου στο μέταλλο του κινητού 
τηλεφώνου του, σύμφωνα με μία 
νέα δανο-αμερικανική επιστημο-
νική έρευνα.
Το νικέλιο, το κοβάλτιο και το χρώ-
μιο των συσκευών μπορεί να προ-
καλέσουν αλλεργία, γι’ αυτό οι επι-
στήμονες συνιστούν να καλύπτε-
ται το τηλέφωνο με μία πλαστική 
θήκη. Οι ερευνητές, με επικεφαλής 
την Κλερ Ρίτσαρντσον της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Λόμα 
Λιντ της Καλιφόρνια και ο Γιάκομπ 
Τάισεν του Τμήματος Δερματο-
λογίας και Αλλεργιολογίας του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 
της Κοπεγχάγης, που έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο ιατρικό 
περιοδικό «Pediatric Allergy, 

Immunology and Pulmonology», 
σύμφωνα με τη βρετανική «Τέλε-
γκραφ», αναφέρουν ότι έχουν δια-
πιστωθεί τουλάχιστον 37 περιστα-
τικά αλλεργικής δερματίτιδας που 
οφείλονται στα μέταλλα των κινη-
τών τηλεφώνων.
Οι περισσότερες αλλεργικές αντι-
δράσεις εμφανίζονται στο πρό-
σωπο, ιδίως αν γίνεται πολύ συχνή 
χρήση του κινητού σε επαφή με το 
δέρμα. Υπάρχουν όμως και σπα-
νιότερες περιπτώσεις, όπως αυτή 
μιας 17χρονης Γαλλίδας που ερεθί-
στηκε στο στήθος της, επειδή στε-
ρέωνε το κινητό στο σουτιέν της.
Η χρησιμοποίηση πλαστικής 
θήκης, η χρήση της συσκευής 
μακριά από το πρόσωπο και γενικά 
από το δέρμα, καθώς και η από-
κτηση ενός τηλεφώνου που δεν 
περιέχει μέταλλα, αποτελούν, κατά 
τους ερευνητές, τις ενδεδειγμένες 
λύσεις, κυρίως για όσους εμφανί-
ζουν αλλεργικές αντιδράσεις.

Τα κινητά προκαλούν αλλεργίες
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Α
σχέτως τόπου και χρόνoυ πά-
ντοτε υπήρχε μια ιδιαίτερη ομά-
δα ανθρώπων, ενωμένων στην 
παγκόσμια ανάγκη ανατροπής 

του συμβατικού στο ντύσιμο. Παρεξηγη-
μένοι από τους σύγχρονούς τους, αυτοί οι 
άνθρωποι είναι πραγματικά διαιτητές της 
μόδας και η συμβολή τους είναι κρίσιμη 
για την προαγωγή της. To αρχικά ασυνή-
θιστο, αλλόκοτο ή και άσχημο,  αργότε-
ρα ανθίζει ως τάση της μόδας. Και ο Paul 
Poiret στα 1910ς και οι σουρρεαλιστές 
στα 1920ς θεωρήθηκαν ριζοσπαστικοί 
για την εποχή τους όμως πρόσφατα χει-
ροκροτήθηκαν με σεβασμό σε μουσεία 
της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου. Σή-
μερα το μέλλον της μόδας είναι στα χέρια 
των σχεδιαστών που τολμούν να ονειρεύ-
ονται έξω από τα καθιερωμένα και σ’ ε-
κείνους που είναι αρκετά γενναίοι ώστε 
να φορούν μόνον αυτό που πιστεύουν 
ότι τους ταιριάζει. Στην εποχή μας κανείς 
δεν μπορεί να υποτιμήσει την απίστευτη 
πρωτοτυπία των σχεδιαστών McQueen, 
John Galliano και Lagerfeld.
   Σχεδόν 100 χρόνια πριν, η απόλυτα εξε-
ζητημένη εμφάνιση κοριτσιού ήταν μιας 
Μαρκησίας από το Μιλάνο, της Luisa 
Casati. Το πρώτο που παρατηρούσε 
κάποιος στην Μαρκησία – μετά το φόβο 
του για τους δύο μεγαλόσωμους άνδρες 
από την Τυνησία που την ακολουθούσαν 
κρατώντας αναμμένους δαυλούς, και τα 
ζωάκια της, τις λεοπαρδάλεις – ήταν τα 
κομένα και βαμένα με χένα μαλλιά της 
που έρχονταν σε χτυπητή αντίθεση με 
το πουδραρισμένο σα φάντασμα πρό-
σωπo, και τα καταπληκτικά, περασμένα 
με χρώμα γύρω – γύρω μάτια της, που οι 
κόρες τους είχαν ενισχυθεί για μεγαλύ-
τερη ζωηρότητα με σταγόνες από από-
σταγμα του φυτού belladonna. Η παρά-
ξενη μεταμόρφωσή της ολοκληρωνόταν 
με δραματικά φορέματα  Poiret ή Bakst 
και μακρυές σειρές από πέρλες και σμα-
ράγδια γύρω από τον λαιμό της. Κι ενώ 
η Μαρκησία προκαλούσε αναταραχή 
στη Βενετία στα 1920ς, η Αμερική γευ-
όταν τη δική της ανταρσία με την Elsie de 
Wolf ( Lady Mendl ): Ηταν η πρώτη σχε-
διάστρια εσωτερικών χώρων για διαση-
μότητες στην Αμερική και η πρώτη που 
αποφάσισε να βάψει τα μαλλιά της μπλε 
για να ταιριάξει μια κυανοπράσινη τιάρα 
Cartier. Στα εξήντα της η de Wolfe έτρεχε 
στην αυλή της κάνοντας ασκήσεις γυμνα-
στικής, φορώντας φόρμα χορευτών και 
σαρίκι, με το αμίμητο στύλ της διάσημης 
Little Edie Beale των ¨Γκρίζων Κήπων¨, 
εξαδέλφη της  Jacqueline Onassis. Σήμερα 
οι θεατές θαμπώνονται από τις γρήγορες 
μεταμορφώσεις της Madonna, που τη 
συνόδεψαν μέσα στις δεκαετίες από παρ-
θένα με ξασμένα μαλλιά μπροστά από τον 
Σταυρό με την εικόνα του Εσταυρωμέ-
νου σε λαμπερό κορίτσι με υπέροχη κόμ-
μωση σαν της Farrah Fawcett και κοιλια-
κούς από ατσάλι.
   Βέβαια με τόση δημιουργικότητα ανα-
πόφευκτα υπάρχει κίνδυνος. Στην εποχή 

της η τολμηρή Casati 
προσπάθησε ν’αναβιώσει 
το μαρτύριο του Αγίου 
Σεβαστιανού με φωτι-
σμένα βέλη που έβγαι-
ναν από τη σ τολή που 
ετοίμασε για ένα μεγάλο 
χορό αλλά κατέληξε να 
τιναχτεί άσχημα όταν το 
φόρεμά της συνδέθηκε με 
το ηλεκτρικό ρεύμα. Και 
στη δεξίωση του γάμου 
της Paloma Picasso στο 
Παρίσι το 1978, της εκκε-
ντρικής Piaggi ( έγραφε 
σε περιοδικά μόδας ) τα 
φτερά από παραδείσια 
πουλιά που προεξείχαν 
από τη μεταλλική περικε-
φαλαία, έπιασαν φωτιά 
όταν το κεφάλι της ακού-
μπησε περνών τας σε 
αναμμένο πολυέλαιο. Πιο 
πρόσφατα η ηθοποιός 
Sevigny φορώντας πολύ 
ψηλές μπότες έπεσε με το 
πρόσωπο και έσπασε τέσ-
σερα δόντια! Και φυσικά 
για όλους τους αιρετικούς 
της μόδας ωοτοκεί και ο 
κίνδυνος του γελοίου. Το 
απόλυτο έμβλημα άφιξης 
μιας εκκεντρικής είναι να 
κρατάει ένα ζωάκι. Το φόρεμα από κύκνο 
της μουσικής παραγωγού και ηθοποιού 
Bjork στα Oscars προκάλεσε μαζική υστε-
ρία, όμως αυτό δεν συγκρίνεται με το 
μουσκεμένο με αίμα αποκεφαλισμένο 
κοτόπουλο που κάποτε φόρεσε η Casati 
στην όπερα σα γούνα λαιμού ή τα δύο 
νεκρά περιστέρια που η Piaggi κρέμασε 
γύρω από το λαιμό της στον Ενετικό χορό 
του Lagerfeld το 1978. 
     Ο μεγαλύτερος φόβος των επώνυμων 
σήμερα είναι μήπως καταλήξουν στη 
σελίδα ¨Μα τι σκεφτόταν;¨ στις διάφορες 
φυλλάδες. Ομως σ’αυτήν τη σελίδα βρί-
σκεται όλη η έξαψη.  Καθώς η μόδα αγγί-
ζει παγκόσμια ομοιογένεια θα μπορού-
σαμε όλοι να πάρουμε μάθημα από έναν 
εκκεντρικό: Παραδέχεται ότι θα μπο-
ρούσε να φορέσει διαμάντια στη λαϊκή 
αγορά όμως όταν απαιτείται αυστηρά ιδι-
αίτερη ενδυμασία ακολουθεί τους κανό-
νες. Επίσης, έχοντας προσωπική άποψη 
για τη μόδα μερικοί δεν φορούν καθό-
λου τζηνς ή παπούτσια χωρίς τακούνι ή 
κάποιες δεν φορούν ποτέ παντελόνια. 
Είναι σκληρή δουλειά αλλά και ένδοξες 
στιγμές όταν ντύνεσαι με τον δικό σου 
ρυθμό. Τουλάχιστον ξεχωρίζεις με γεν-
ναιότητα σε μια θάλασσα ντροπαλών 
βάζοντας το χέρι σου στην προώθηση της 
μόδας. Επειδή η μόδα χρειάζεται εκκε-
ντρικούς όπως χρειάζεται και ο κόσμος. 
Μα είναι αλήθεια, ο κόσμος θα ήταν 
βαρετός χωρίς αυτούς!

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

ΕΚΚΕΝΤΡΙΚΕΣ  ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΑΝΙΑΣ ΜΕΣΙΣΚΛΗ
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ιστορίες

Δ
εν θα ισχυριστώ ότι οι Έλληνες του 5ου αιώνα 
π.Χ. [...] έμοιαζαν πραγματικά τόσο Άγγλοι τζέ-
ντλεμεν της βικτωριανής εποχής όσο, ας πούμε, 
κάποιοι Άγγλοι τζέντλεμεν της βικτωριανής επο-

χής ήθελαν να πιστεύουν», αναφέρει ο Βρετανός φιλόσο-
φος Μπέρναρντ Γουίλιαμς. Kαι έχει δίκιο. Τον αρχαίο κόσμο 
πρέπει να τον εξετάζουμε με τα δικά του ιδεώδη, τα οποία 
δεν είχαν σχέση με τα μετέπειτα χριστιανικά ήθη. Ήταν ιδε-
ώδη που επέτρεπαν στους θεούς να έχουν ανθρώπινα ελατ-
τώματα, στον Δία να μεταμορφώνεται σε κύκνο, ταύρο ή 
χρυσή βροχή για να σμίξει με το θηλυκό στοιχείο, αλλά και 
να ερωτεύεται έναν άνδρα, τον Γανυμήδη.
Παιδεραστία
Η λέξη «παιδεραστία» προέρχεται από τις λέξεις παῖς και 
ἐρῶ και όπως αναφέρει ο Ηans Licht στο βιβλίο του «Η ερω-
τική ζωή των αρχαίων Ελλήνων» σημαίνει τον πνευματικό 
και αισθησιακό έρωτα προς ένα αγόρι. Ο έρωτας για τα αγό-
ρια, δεν αφορούσε παιδιά τρυφερής ηλικίας, αλλά πάντοτε 
αγόρια σεξουαλικώς ώριμα, που είχαν φτάσει δηλαδή στο 
στάδιο της εφηβείας. Οι σεξουαλικές επαφές με μικρά αγό-
ρια τιμωρούνταν στην Αρχαία Ελλάδα και μάλιστα πολύ 
αυστηρά.
Ο αρχαίος πολιτισμός είναι γένους αρσενικού. Ο Βασίλειος 
Βερτουδάκης, λέκτορας στον τομέα Κλασσικής Φιλολογίας 
του ΕΚΠΑ, αναφέρει ότι η σεξουαλική σχέση αναπτυσσόταν 
μεταξύ ενός νέου άνδρα εραστή και ενός έφηβου ερωμέ-
νου με ρόλο παθητικό. Ο εραστής που είχε ρόλο ενεργητικό 
προσέφερε δώρα στον ερωμένο του, τελώντας εκπαιδευ-
τικό ρόλο και τον κατεύθυνε ως μέντορας ώστε να ενταχθεί 
στην κοινωνική ζωή.
Η σεξουαλική επαφή συνήθως δεν γινόταν παρά φύση αλλά 
με τριβή του πέους ανάμεσα στους μηρούς. Όταν το αγόρι 
μεγάλωνε αναλάμβανε εκείνο ρόλο εραστή, ενώ περίπου 
στην ηλικία των 30 ετών οι άνδρες καλούνταν να παντρευ-
τούν και να εγκαταλείψουν την ομοφυλοφιλία. Όπως είναι 
φυσικό βέβαια, κάθε σχέση είχε τις δικές τις ιδιομορφίες και 
η πραγματικότητα πολλές φορές ήταν πολύ πιο περίπλοκη 
και λιγότερο οριοθετημένη από την παραπάνω περιγραφή.
Οποιοσδήποτε μπορούσε να συνάψει σχέση με κάποιο 
νεαρό πλην των δούλων, στην πραγματικότητα όμως ήταν 
μια υπόθεση που αφορούσε ανθρώπους με τον ανάλογο 
χρόνο, απαλλαγμένους δηλαδή από την ανάγκη της εξασφά-
λισης των προς το ζην. Οι γνωριμίες των εραστών γίνονταν 
στην παλαίστρα και τα γυμναστήρια. Η σχέση που δημιουρ-
γούνταν είχε οφέλη και για τις δύο πλευρές: Ο εραστής επι-
δίωκε ο ερωμένος του να είναι όμορφος και ευγενικής κατα-
γωγής και ο ερωμένος ήθελε ο εραστής του να είναι ένας 
διακεκριμένος πολίτης.
Ο ερωτικός πόθος κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει μόνο 
από την πλευρά του εραστή. Αν ο νέος άρχιζε να νιώθει 
σεξουαλική ευχαρίστηση, η σχέση θα έπρεπε να τερματι-
στεί. Η παρά φύση σεξουαλική επαφή θεωρούνταν μειω-
τική, γιατί εξομοίωνε τον ερωμένο με τον ρόλο της γυναί-
κας. Οι νεαροί ερωμένοι όταν ενηλικιώνονταν θα έπρεπε 
να αλλάξουν ρόλο. Αν συνέχιζαν τον παθητικό τους ρόλο 
θεωρούνταν εκθηλυμένοι και αν δέχονταν χρήματα για τις 
υπηρεσίες τους θα μπορούσαν να τιμωρηθούν με στέρηση 
των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Πάντως, στον νεαρό ερω-
μένο δεν έμενε το στίγμα του θηλυπρεπή. Ας θυμηθούμε 
την περίπτωση του Αλκιβιάδη που σύμφωνα με τον Διογένη 
τον Λαέρτιο «όταν ήταν νεαρός, έπαιρνε τους άνδρες από 
τις γυναίκες, ενώ αργότερα έπαιρνε τις γυναίκες από τους 
άνδρες».
Η ανδρική ομοφυλοφιλία ήταν σύμφυτη της πολιτικής, καλ-
λιτεχνικής και κοινωνικής ζωής στην Αρχαία Ελλάδα, έχο-
ντας παιδαγωγικό χαρακτήρα στη διαμόρφωση του πολίτη. 
Μάλιστα ο λέκτορας Βασίλειος Βερτουδάκης τονίζει ότι η 
ανδρική ομοφυλοφιλία θεωρούνταν ένας θεσμός ενισχυτι-
κός του δημοκρατικού πολιτεύματος και ότι οι τύραννοι την 
αντιμετώπιζαν με καχυποψία εξαιτίας των ισχυρών δεσμών 
που δημιουργούσε ανάμεσα στους άνδρες. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι ο τύραννος Ίππαρχος δολοφονήθηκε από τους 
εραστές Αρμόδιο και Αριστογείτονα το 514 π.Χ. - προς τιμή 
τους στήθηκε άγαλμά τους στην Ακρόπολη. Ομοφυλοφιλι-
κοί δεσμοί χτίζονταν και ανάμεσα σε πολεμιστές, ενισχύο-

ντας τη συνοχή των στρατευμάτων.
Ο γάμος
«Έχουμε τις εταίρες για να μας προσφέρουν ηδονή, τις παλ-
λακίδες για να περιποιούνται το σώμα μας και τις συζύ-
γους για να μας δίνουν νόμιμα παιδιά και για να είναι πιστοί 
φύλακες του σπιτιού μας». Η ρήση που αποδίδεται στον 
δημιουργό του λόγου «Κατά Νεαίρας» είναι κομβικός για 
την κατανόηση της δομής της αρχαίας ελληνικής κοινω-
νίας. Όπως γραφεί ο Ηans Licht, οι άνδρες παντρεύονταν 

τις γυναίκες κυρίως για να αποκτήσουν παιδιά. Σύμφωνα 
με τον Πλάτωνα ο γάμος θεωρούνταν ως εκπλήρωση του 
καθήκοντος προς τους θεούς. Η ηλικία του γάμου για τα 
κορίτσια ήταν περίπου τα 14 έτη, με την εμφάνιση της έμμη-
νου ρύσης, ενώ για τους άνδρες η ηλικία των 30 ετών. Η 
φήμη της οικογένειας αλλά και η προίκα φαίνεται ότι έπαι-
ζαν σημαντικότερο ρόλο από την εξωτερική εμφάνιση της 
νύφης. Είναι μάλιστα πιθανόν ότι οι νέοι δεν βλέπονταν και 
πολύ πριν από τον αρραβώνα.
Η παρθενία των κοριτσιών ήταν ουσιώδες ζήτημα, όπως και 
η μετέπειτα επαγρύπνηση για την πίστη της συζύγου. «Οι 
πιο ενάρετες γυναίκες είναι αυτές για τις οποίες θα μιλάνε 
οι άνδρες ανάμεσα τους όσο γίνεται λιγότερο, είτε για τις 
παινέψουν είτε για να τις κατηγορήσουν», είναι η ρήση που 
αποδίδει ο Θουκυδίδης στον Περικλή.
Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν υπήρχαν άπιστες γυναί-
κες στην Αρχαία Ελλάδα. Η μοιχεία της γυναίκας ατίμαζε τον 
άνδρα, ο οποίος είχε το δικαίωμα να σκοτώσει τον μοιχό 
χωρίς νομικές συνέπειες, αν έπιανε το παράνομο ζευγάρι 
επ΄ αυτοφώρω. Συνήθως όμως προσέφευγε στα δικαστή-
ρια εναντίον του αντιζήλου του και ζητούσε διαζύγιο από 
τη γυναίκα του. Ο Στέφανος, γνωστός από τον λόγο «Κατά 
Νεαίρας», εκμεταλλευόταν τις χάρες της νεαρής γυναί-
κας του: Έπιανε το παράνομο ζευγάρι επ’ αυτοφώρω και 
εκβίαζε με αξιόλογο ποσό τον άτυχο άνδρα που έπεσε στα 
δίχτυα της συζύγου του. Σύμφωνα με τον ρήτορα Αισχίνη 
η μοιχαλίδα δεν επιτρέπονταν να στολίζεται ούτε να παρα-
κολουθεί τις δημόσιες θρησκευτικές τελετές. Αν το έκανε, 
όποιος άνδρας την έβρισκε μπροστά του μπορούσε να της 
σκίσει τα ρούχα, να της αφαιρέσει τα στολίδια και να τη χτυ-
πήσει. Δεν επιτρεπόταν όμως να τη σκοτώσει ή να την αφή-
σει ανάπηρη. Βέβαια όλα αυτά ίσχυαν για τη γυναίκα. Γιατί 
αντίθετα ο σύζυγος μπορούσε να την απατά ελεύθερα. Η 
συζυγική μονοτονία μπορούσε να σπάσει στην αγκαλιά μιας 
πόρνης, μιας παλλακίδας, μιας εταίρας αλλά και ενός νεα-
ρού. Ο μόνος απαγορευμένος καρπός; Η σεξουαλική συνεύ-
ρεση με άγαμα κορίτσια ή με τις συζύγους άλλων ανδρών.
Πορνεία
Στην Αθήνα η ίδρυση οίκων ανοχής ανάγεται στην εποχή του 
σοφού Σόλωνα. Σύμφωνα με τον συγγραφέα Ηans Licht, οι 
πόρνες ήταν πολύ ελαφριά ντυμένες ή γυμνές ώστε ο επι-
σκέπτης να μπορεί να τις επιλέξει προτού πάει μαζί τους. 
Η είσοδος στο πορνείο δεν κόστιζε ακριβά, αλλά η τιμή 
όπως είναι φυσικό καθοριζόταν ανάλογα με την ποιότητα 
του οίκου ανοχής. Οι πελάτες πέρα από το ποσό που πλή-
ρωναν για την είσοδό τους, έπρεπε να δίνουν και ένα ποσό 
στα κορίτσια το οποίο οριζόταν ανάλογα με αυτά που θα 
τους ζητούσαν. Από τα έσοδα που κέρδιζε ο ιδιοκτήτης του 
οίκου ανοχής, ο λεγόμενος πορνοβοσκός, έπρεπε να πλη-
ρώνει έναν ετήσιο φόρο στο κράτος που ονομάζονταν τέλος 
πορνικόν. Τα περισσότερα πορνεία μπορούσε να τα βρει 
κάποιος στις περιοχές των λιμανιών, ενώ πολλά επίσης βρί-

σκονταν στην περιοχή του Κεραμεικού.
Πολλές βέβαια ήταν και οι περιπλανώμενες πόρνες. Μάλι-
στα, στη σόλα του παπουτσιού μια γυναίκας πόρνης που 
έχει σωθεί, βρέθηκε γραμμένη η λέξη «ΑΚΟΛΟΥΘΙ», ακο-
λούθησέ με δηλαδή. Με το πάτημα του ποδιού η φράση 
αποτυπωνόταν στο έδαφος, ώστε ο περαστικός να μην έχει 
αμφιβολία για την ιδιότητα της γυναίκας. Οι περιπλανώμε-
νες πόρνες όπως αναφέρει ο Licht πήγαιναν τους πελάτες σε 
δικά τους ή σε νοικιασμένα δωμάτια, ή έκαναν σεξ μαζί τους 
σε σκοτεινούς δρόμους, ακόμη και μεταξύ ψηλών ταφικών 
μνημείων, αλλά και στα δημόσια λουτρά. Υπήρχαν όμως 
και ειδικά ξενοδοχεία για τέτοια ζευγάρια που ονομάζονταν 
ματρυλλεία.
Εταίρες
Οι εταίρες βρίσκονταν σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από τις 
πόρνες. Οι νεαροί άνδρες όταν τις διάλεγαν έδιναν όπως 
φαίνεται μεγάλη αξία στην εμφάνιση και στο προσεχτικά 
επιλεγμένο ντύσιμο. Τα μαλλιά τους ήταν καλοχτενισμένα 
και τα νύχια τους άψογα. Γνωρίζουμε ακόμη ότι στους 
άνδρες άρεσε οι γυναίκες να αφαιρούν τις τρίχες από τα 
γεννητικά τους όργανα. Ο Αριστοφάνης στη «Λυσιστράτη» 
λέει: «Αν καθόμαστε σπίτι, καλοβαμμένες, μες στο διαφανές 
το ζιπουνάκι μας, από κάτω γυμνές, με ξυρισμένο το νινί και 
περπατάμε κουνιστές, οι άνδρες θα καυλώσουν. Θα λαχτα-
ρούν να μας πλακώσουν σα μουρλοί».
Η αυτοϊκανοποίηση των κοριτσιών στην αρχαία Ελλάδα 
γίνονταν είτε με το χέρι είτε με τη βοήθεια οργάνων. Αυτά τα 
όργανα τα αποκαλούσαν βαυβώνες ή όλισβους...
Στις Αθηναίες εταίρες, είναι γνωστό ότι δεν έλειπε το πνεύμα 
και η ευφυΐα. Διέθεταν ευστροφία και γνώση των ανδρι-
κών αδυναμιών ώστε να καταφέρνουν να τους αποσπούν 
όλο και περισσότερα χρήματα. Πιο γνωστή από όλες ήταν 
η εταίρα Ασπασία, η οποία συνδέθηκε με τον Περικλή. Γεν-
νημένη στη Μίλητο, ήρθε στην Αθήνα και συγκέντρωσε 
στο σπίτι της τους πιο σπουδαίους άνδρες της εποχής 
της. Ο Περικλής μάλιστα χώρισε τη γυναίκα του για να την 
παντρευτεί. Λέγεται ότι η πολιτική επιρροή της ήταν τόσο 
μεγάλη, που σύμφωνα με τον Πλούταρχο ήταν εκείνη που 
υποκίνησε τον πόλεμο ανάμεσα στην Αθήνα και τη Σάμο 
για χάρη της πατρίδας της, της Μιλήτου. Οι πολιτικοί αντί-
παλοι του Περικλή χρησιμοποίησαν τη σχέση που είχε μαζί 
της εναντίον του. Όταν την κατηγόρησαν για ασέβεια και 
μαστροπεία ο Περικλής την υπερασπίστηκε και κατάφερε 
να την αθωώσει. Μετά τον θάνατό του παντρεύτηκε τον 
Λυσικλή, έναν άνθρωπο ταπεινής καταγωγής, που χάρη σε 
εκείνη απέκτησε μεγάλη επιρροή.
Αυνανισμός, σεξουαλικά βοηθήματα και cross dressing
Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν ηθικούς ενδοιασμούς απέ-
ναντί στην άσκηση του αυνανισμού. Σύμφωνα με τις αντι-
λήψεις, ασκούνταν συνήθως από ανθρώπους που δεν είχα 
ευκαιρία για σεξουαλική επαφή, από δούλους, αλλά και 
ανθρώπους κατώτερης κοινωνικής τάξης. Ο Διογένης ο 
Κυνικός αυνανιζόταν δημοσίως και μάλιστα υπερασπίστηκε 
την πράξη του λέγοντας «μακάρι να ήταν τόσο εύκολο να 
εξαφανίσω και την πείνα τρίβοντας την κοιλιά μου».
Η αυτοϊκανοποίηση των κοριτσιών στην αρχαία Ελλάδα 
γίνονταν είτε με το χέρι είτε με τη βοήθεια οργάνων. Αυτά 
τα όργανα τα αποκαλούσαν βαυβώνες ή όλισβους και κατα-
σκευάζονταν κυρίως στη Μίλητο, από όπου εξάγονταν σε 
όλες τις πόλεις. Toν όλισβο τον χρησιμοποιούσαν οι κοπέ-
λες άλλοτε μόνες τους και άλλοτε δύο μαζί. Σύμφωνα με 
τον Λουκιανό, κατά τη γενική αντίληψη της αρχαιότητας η 
γυναικεία ομοφυλοφιλική επαφή συνηθιζόταν ιδιαίτερα 
στη Λέσβο, γενέθλιο τόπο της Σαπφούς. Σύμφωνα με τον 
Πλούταρχο, ο έρωτας μεταξύ γυναικών ήταν πολύ συχνός 
και στη Σπάρτη, χωρίς βέβαια να αποκλείονται και άλλες 
περιοχές.
Για την παρενδυσία στους αρχαίους Έλληνες δεν είναι γνω-
στά ιδιαίτερα πολλά. Γνωρίζουμε όμως ότι εφαρμόζονταν 
πρακτικές παρενδυσίας στη θρησκευτική λατρεία, όπως 
στη γιορτή Κοτύττια στην Αθήνα, που τελούνταν προς τιμής 
της Κότυος ή Κοτυττώς, θεότητας του αισθησιασμού. Οι 
άνδρες χόρευαν φορώντας γυναικεία ρούχα και περού-
κες. Λέγεται ότι σταδιακά η γιορτή εξελίχθηκε σε τέλεση 
οργίων. 

Οι Αρχαίοι Έλληνες Έκαναν Καλύτερο Σεξ από Εσένα
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απόψεις

ΠΕΡΙ ΠΟΥ...Σ Ο ΛΟΓΟΣ, ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ!

Π
ουτανιά  προερχεται απ το  ιταλική λέξη  puttana  
(λατινική λέξη putta)  που σημαίνει πόρνη (κορί-
τσι).
Πουτανιά κάποτε αποκαλούσαν το είδος συμπε-

ριφοράς και διάθεσης που χαρακτηρίζει εκπροσώπους του 
αρχαιότερου επαγγέλματος τις ιερόδουλες.
Το να είσαι γύφτος δεν αποτελεί ούτε απαραίτητη αλλά 
ούτε ικανή συνθήκη για να κάνεις γυφτιές. Γυφτιές 
κάνουν και άλλοι που υποτίθεται ότι ειναι κυριλέ άνθρω-
ποι.  Επισης,  η «πουστιά» δεν προϋποθέτει ομοφυλό-
φιλο για να τη κάνει, όλοι μπορεί να κάνουν «πουστιες».   
Ετσι, και η πουτανιά εδώ και καιρό υπερέβη τα στενά 
όρια της πορνείας απ την οποία προήλθε 
και μπήκε κανονικά  στα ευρύτερα κοι-
νωνικά στρώματα.  Ετσι,  η έκφραση «η 
πουτανιά είναι στο αίμα της» δεν απηχεί 
την έλλειψη  ήθους μιας πόρνης, αλλά 
την μαεστρία μιας «κυρίας» στις πουτα-
νιες. Παρομοίως πουτανιες κάνουν πολ-
λές γυναίκες που κάθε άλλο πάρα  πουτα-
νιες  ειναι.
Πολύ λίγες γυναίκες είναι πουτάνες, αλλά 
φαίνεται ότι οι γυναίκες έχουν τη πουτα-
νιά μεσα τους, μόνο  που σε πολλές βρί-
σκεται σε κατάσταση χειμέριας νάρκης.
Η πουτανιά δεν κατοικοεδρεύει  αναγκα-
στικά σε μια  γυναίκα που πληρώνεται για 
να κάνει σεξ. 
Η πουτανιά δεν είναι αναγκαστικό να 
είναι και επάγγελμα. 
Η πουτανιά δεν είναι ίση σε όλες τις 
γυναίκες 
Η πουτανιά δεν ειναι το ίδιο έντονη σε 
όλες τις περιοχές της χώρας. Στην Ελλάδα συνήθως ανα-
φέρουν  περιοχές της Ελλάδος -εκτός περιοχής που κατά-
γονται φυσικά-που είναι γνωστές,  σύμφωνα με τις κακές 
γλώσσες παντα,  για τη  πουτανιά  τους.  Δεν σας λέω ονό-
ματα περιοχών γιατί αν κατάγεστε από εκεί  θα διαμαρτυρη-
θείτε. Ξέρετε όμως  οι πιο πολλοί απ σας γιατί μιλάω. Έχασα 
την αθωότητα μου στο θέμα όταν με ρωτήσαν πιτσιρικά 
καποτε  «Τι παράγει το Μεσολόγγι»  όταν είπα ότι ζουσα εκεί.  
Και μου έδωσαν την απάντηση που δεν ήξερα «Ψαρ, κνουπ, 
κι ...νι»
Μα τι είναι τελος πάντων πουτανιά?
Η  πουτανιά  περιλαμβάνει σαγηνευτικό χαμόγελο, παι-
χνιδιαρισμα των ματιών, κούνημα  του κορμιού, και 
των οπίσθιων, τσαχπινιά, επίδειξη λίγο γυμνού για 
δόλωμα,  γοητευτικά ψεματάκια,  ένδειξη ενδιαφέρο-
ντος για το αρσενικό που είναι όμως  ανακλητό ανά 
πασά στιγμή!
Το κύριο γνώρισμα της πουτανιας είναι η πονηριά, ή 
κομπίνα,  και κάθε αθέμιτο μέσο να τυλίξει η γυναίκα 
στα δίχτυα της ένα άνδρα.  
Η  πουτανιά  δεν έχει ταμπού και δεν είναι ποτέ ανοργα-
σμική. Το θηλυκό με πουτανια ξέρει και τον εαυτό της 
και τον άντρα απέναντί της.
Η πουτανιά  δεν βρίσκεται  στην ωραία εμφάνιση, γιατί 
και ένα πραγματικό όμορφο μοντέλο μπορεί να είναι 
κρυοκωλο και ξυλάγγουρο.

Κοινός παρονομαστής της πουτανιας είναι  το σκέρ-
τσο, το κούνημα, το παιχνίδι, γενικά η πουτανιά  είναι ο 
γυναίκειος τρόπος να σου δίνει την εντύπωση  ότι είναι 
εύκολη χωρίς απαραίτητα να είναι.
Η 100% γυναίκα δεν μπορεί πάρα να εχει και κάποια 
δόση  πουτανιάς. Γίνεται τώρα  ένα γνήσιο θηλυκό  να 
μη ξέρει να «παίξει» λίγο τον άνδρα;  
Η πουτανιά κάνει τη γυναικά , ερωτική, θερμή, επι-
θυμητή ,  ακτύπητη. Είναι το  "εγχειρίδιο της έξυπνης 
γυναίκας" με  όλες τις συνταγές της κατάκτησης ενός 
άνδρα!
Η πουτανιά θέλει χαλαρότητα, εμπιστοσύνη στον εαυτό 

σου , σιγουριά αλλά και τόλμη και θράσος.
Με τη πουτανιά  η γυναίκα ξέρει να πατάει τα κουμπιά 
σου,  ξέρει να σου σου λέει αυτά που θέλεις να ακούσεις 
και  να σε σιγοψήνει…  
Η πουτανιά εχει χρησιμότητα γιατί οι άνδρες είναι  
απλά πλάσματα του Θεού και χρειάζονται, κίνητρο, 
ενδιαφέρον, σκέρτσο, κούνημα να μπουν στη διαδι-
κασία. Η  πουτανιά είναι  ένα εξαιρετικό  δώρο που θα 
θυμάται για καιρό ο άνδρας που ωφελήθηκε απ αυτή!
Με τη πουτανια της η γυναικά θα «παίξει» τον άνδρα και 
κατά πασά πιθανότατα θα τον κερδίσει. Αλλά αν το κάνει 
σωστά  ούτε που θα το καταλάβει ότι ο αρσενικός ότι της 
παρέδωσες τα ηνία.  Αν δε του κάνει και ένα καλό κρεβάτι, 
η άνευ ορών παράδοση του σ’ αυτή θα του φανεί τελείως  
ανώδυνη.
Παίζει με τον άνδρα για να δει κατά πόσο αξίζει να ασχολη-
θεί μαζί του και αν  εκείνος στη κρίση της δεν αξίζει, θα τον 
αγνοήσει.  
Γνωμικά για την πουτανιά:
Η πουτανιά είναι γένους θηλυκού και ο κερατάς γένους 
αρσενικού!
H φτώχεια θέλει καλοπέραση και η πουτανιά φτιασίδι!
Καμία πουτάνα δεν ειναι σαν τη παλιά πουτάνα.
Ο τίτλος «είσαι παλιά πουτάνα» σπάνια πλέον απονέμεται σε 
παλαίμαχες ιερόδουλες, αλλά περισσότερο σε πεπειραμένα, 
κωλοπετσωμένα και παμπόνηρα θηλυκά  με πολλά χιλιόμε-

τρα πουτανιάς στο κοντέρ τους.
Σε κάθε καμπή της ανθρώπινης ιστορίας, υπήρξε απεί-
ρως ευκολότερο για μια γυναίκα με πουτανιά  να αποκτά 
αγαθά και αξιώματα, εκμεταλλευόμενη τα θέλγητρα της, 
και την μαλαγανιά της παρά με άλλο τρόπο.   Επενδύοντας 
στο  λίμπιντο ενός αρσενικού η πουτανιά κάνει κατακτητικά 
θαύματα. 
Οι περισσότερες γυναίκες με  πουτανιά  ποτέ δεν παρα-
δέχονται τη  πουτανιά τους και κάνουν τις αθώες περι-
στερές.  Οι γυναίκες πάντα φαίνεται να  έχουν ο πρό-
βλημα αυτοκριτικής  Είναι σαν το άρωμα  που φοράς 
και εσύ δεν το μυρίζεις αλλά οι άλλοι γύρω σου το απο-

λαμβάνουν και καποτε σε ρωτούν με θαυ-
μασμό «Αα… τι ωραίο άρωμα  φοράς».  
Φυσικά μη περιμένεις ποτέ να σου πει μια 
γυναίκα  «έχω μαεστρία  στη πουτανιά».  Άντε 
το πολύ να παραδεχτούν μερικές γυναίκες 
ότι τους αρέσει να φλερτάρουν.  Βέβαια  όταν 
το καημένο το αρσενικό  πάρει θάρρος απ 
τα κουνήματα της και  πάει να κάνει  κίνηση  
ξαφνικά η γυναίκα παίχτης τον βλέπει σαν 
φίλο, δεν ειναι  έτοιμη για σχέση, εχει άλλο 
δεσμό  ή οποιαδήποτε άλλο της κατεβεί στο 
κεφάλι. Αυτό το «παίξιμο» είναι μεγάλο κομ-
μάτι της πουτανιας της.
Να λέμε όμως τα πράματα με το ονομα τους 
άμα δεν θες να ψήσεις μπριζόλες, γιατί ανά-
βεις τη φωτιά στο φουκαριάρικο το αρσενικό?
ΟΚ δεν είναι τίμιο να τον παίζεις τον άνδρα, 
όπως δεν είναι επισης τίμιο να παίζεις και με 
τα αισθήματα μιας γυναίκας.
Μια γυναίκα με πουτανιά είναι πουτανα ? ΟΧΙ 
βέβαια το είπαμε ήδη.

Πότε μια γυναίκα είναι πουτάνα?
Πουτάνα ειναι για ένα άνδρα αυτή που θέλει αλλά 
δεν του κάθεται, αλλά και αυτή που του κάθεται απ τη 
πρώτη στιγμή μαζί του! 
«Αα! τη πουτάνα» αναφωνεί ο άνδρας και στη μια και 
στην άλλη περίπτωση!
Δίκαιο έχουν μερικές φορές οι γυναίκες με μας τους 
άνδρες. Είμαστε άδικοι μαζί τους και δεν μας βρίσκουν 
πουθενά !
Στην ουσία του πράγματος λοιπόν: Πουτάνα είναι η γυναίκα 
που δίνεται σε έναν άντρα με μόνο σκοπό να τον εκμεταλ-
λευτεί (οικονομικοί σκοποί , καριέρα κτλ.)
Πουτάνα είναι η γυναίκα που κερατώνει το σύντροφό της.
Πουτάνα είναι η γυναίκα που εχει σεξ ανεξέλεγκτα επειδή 
της αρέσει το σεξ αδιαφορώντας για το ποιος είναι (ελεύθε-
ρος ή όχι) ο εκάστοτε σύντροφό της.
Πουτάνα είναι η γυναίκα που χρησιμοποιεί τους άντρες για 
να ικανοποιήσει την δική της αυταρέσκεια και δεν νοιάζεται 
για τον σύντροφό της.
Και ποια γυναίκα δεν είναι ποτέ πουτανα?  
Η  γυναικά που είναι  συγγενής πρώτου βαθμού, η μάνα 
σου, και η κόρη σου, η  και δευτέρου βαθμού  συγγενείας 
η αδελφή σου. Οι θηλυκοί στενοί συγγενείς δεν είναι ποτέ 
πουτανες όσα και εξώγαμα να κάνουν, αλλα αυτή η νοοτρο-
πία σε κάνει υποψήφιο για έγκλημα τιμής Πρόσεχε φίλε πρό-
σεχε!
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Γεια σας και χαρά σας.
Τελικά ο χειμώνας ήρθε και στη γειτονιά μας φυσικά με 
ελαφρύ πανωφόρι ακόμα, αλλά προειδοποίησε να μην 

ανησυχούμε θα φορέσουμε τα χειμωνιάτικά τα πιο βαριά. 
Ειλικρινά, όσα χρόνια κι αν περάσουν στην ζωή μας, και φυσικά 
εννοώ εμάς τους πιο «σιτεμένους», πάντα έχουμε ένα επιφώνημα 
χαράς βλέποντας σε μερικές βιτρίνες τα πρώτα χριστουγεννιά-
τικα στολίδια. Κακά τα ψέματα, όσο και να μεγαλώνεις οι ημέρες 
που έρχονται σε κάνουν, μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια σου, να 
αισθάνεσαι κι εσύ παιδί. Προσμονή, λοιπόν, κι ας αρχίσουμε από 
τώρα να βάζουμε στο πρόσωπο περισσότερα χαμόγελα και στην 
ψυχή μας περισσότερη αγάπη. Όχι μόνο για τα δικά μας κοντινά 
πρόσωπα, αλλά και εν γένει για τους ανθρώπους, με τους οποίους 
συμβιώνουμε στον ίδιο πλανήτη. Όπως και να το κάνουμε, αδέλ-
φια, έχουμε ξεφύγει και ξεχνάμε παραδοσιακά αρκετοί από τους 
Έλληνες, αξίες που μεγαλώσαμε και γαλουχηθήκαμε από γονείς, 
δασκάλους, που ήταν πάντα κοντά μας στα όμορφα κι αξέχαστα 
παιδικά, σχολικά, ξέγνοιαστα χρόνια, της εφηβείας, του στρατού 
και βάλε…

Γιατί, βρε αδέλφια, εμείς ειδικά οι πιο μεγάλοι να μην μεταλα-
μπαδεύσουμε στις επερχόμενες γενεές όλα τα θετικά στοιχεία 
της φυλής μας, που είναι τόσα πολλά και χρήσιμα σε κάθε παιδί; 
Κάνω μια δουλειά, με την οποία μιλάω με αρκετό κόσμο κι εδώ 
και στην Αμερική. ΝΑΙ, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό του κακού 
λόγου, του αθέμιτου ανταγωνισμού, του γιατί εσύ κι όχι εγώ, είτε 
έχει είτε δεν έχει τα προσόντα, έχει όμως τον κακό λόγο στο στόμα 
του. Γιατί, βρε γαμώτο, και δεν θα σας κρύψω ότι τα τελευταία χρό-
νια που γράφω και το βιβλίο μου για ότι είδα, άκουσα κι έζησα 
δημοσιογραφικά, καλλιτεχνικά, κοινωνικά τα τελευταία 45 χρό-
νια σε Αμερική και Καναδά αποφεύγω δημόσιες αντιπαραθέσεις 
και κριτικές που μπορεί να φέρουν διχόνοια κι αναστάτωση, αδι-
αφορώντας παντελώς και το τονίζω ΠΑΝΤΕΛΩΣ από γραφόμενα 
επώνυμα κι ανώνυμα, από περαστικά αποτυχημένα ανθρωπάκια 
αυτής της μάταιας ζωής.
Και πραγματικα, η καθημερινότητα μου έχει ηρεμήσει και προ-
σπαθώ να το μεταβιβάσω και σε αυτούς που είναι γύρω μου. 
Αγνοήστε, αγαπήστε, δώστε θετική ενέργεια και η ζωή θα σας 
χαμογελάσει (όσο μπορεί η ρουφιάνα). Πάμε τώρα στην ιστορία 
μας. 

Ξ
εκινά την ιστορία του, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών 
του δήμου δυτικής Αχαΐας Βασίλης Γκοτσόπουλος για 
τον Φέλιξ:
«Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ήταν Παρα-

σκευή 24 Ιουνίου, ο ήλιος καυτός και η θερμοκρασία ήταν 
σε υψηλά για την εποχή επίπεδα αφού εκείνη την ημέρα τις 
μεσημεριανές ώρες κυμαινόταν από 36 μέχρι 38 βαθμούς 
Κελσίου. Τις προηγούμενες ημέρες από την περιοχή μας είχε 
περάσει ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού με θερμοκρα-
σίες που άγγιξαν τους 40 βαθμούς.
Εμείς, δηλαδή εγώ και η σύζυγος μου Γιώτα, είχαμε τις ετοιμα-
σίες για τον γάμο μας ο οποίος θα γινόταν στις 31 Ιουλίου. Την 
προηγούμενη ημέρα δηλαδή την Πέμπτη 23 Ιουνίου η Βέσπα 
της Γιώτας, με την οποία μετακινείται μέσα στην Πάτρα, παρου-
σίασε κάποια προβλήματα και την πήγαμε στο συνεργείο. Αν 
δεν μας είχε συμβεί αυτή η μικρή αναποδιά τότε η ιστορία που 
θα σας διηγηθώ στην συνέχεια δεν θα είχε συμβεί..
Έτσι εκείνη την Παρασκευή η Γιώτα αναγκάστηκε να πάρει το 
αυτοκίνητο για να πάει στο γραφείο και με την ευκαιρία ανέ-
λαβε να τελειώσει και κάποιες δουλειές για τον γάμο. Αφού 
τακτοποίησε τις δουλειές αυτές πάρκαρε το αυτοκίνητο στο 
λιμάνι και με τα πόδια πήγε στο γραφείο.
Το μεσημέρι γύρω στις 14:00 έφυγε από το γραφείο ακο-
λουθώντας το αντίθετο δρομολόγιο. Καθώς κατέβαινε την 
Πατρέως στην συμβολή της με την Ρήγα Φεραίου είδε μαζε-
μένο κόσμο. Πλησίασε στο σημείο και είδε ένα σκυλάκι σε 
ημιθανή κατάσταση και τον κόσμο να κοιτάζει χωρίς να μπο-
ρεί να κάνει κάτι. Την ίδια ώρα στο σημείο έφτασε και μία 
κυρία η οποία ήταν μέλος κάποιας φιλοζωϊκής οργάνωσης η 
οποία είχε μαζί της φαγητό και νερό. Παρά τις προσπάθειες 

όλων ο σκύλος δεν έλεγε να συνέλθει και παρέμενε στην ίδια 
άσχημη κατάσταση.
Μίλησαν στο τηλέφωνο με κάποιο Κτηνίατρο ο οποίος τους 
είπε ότι ο σκύλος πιθανόν να έχει πάθει θερμοπληξία. Για 
να συνέλθει θα έπρεπε να του βρέξουν με δροσερό νερό 
τις μασχάλες και τις πατούσες και αν δεν συνέρθει, τότε θα 

έπρεπε να τον καταβρέξουν με μπόλικο δροσερό νερό.
Έκαναν αυτά που τους είπε και ο σκύλος άνοιξε μεν τα μάτια 
του αλλά δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του και εξακο-
λουθούσε να είναι πεσμένος κάτω. Αρκετό τρεχούμενο νερό 
στο σημείο δεν υπήρχε, ο κόσμος είχε αρχίσει να φεύγει και 
η κυρία από την φιλοζωϊκή δεν είχε μεταφορικό μέσο για να 
μπορέσει να μεταφέρει τον σκύλο σε σημείο που θα μπο-
ρούσε να του προσφέρει την απαιτούμενη φροντίδα. Η Γιώτα 
τότε αποφάσισε να πάρει τον σκύλο και να τον φέρει στο σπίτι 
μας, στην Πάτρα, για να τον περιθάλψει και να τον περιποιηθεί.

Έτσι και έγινε. Η κυρία από την φιλοζωϊκή περίμενε στο 
σημείο, η Γιώτα αφού ειδοποίησε μια φίλη της, πήγε στο 
λιμάνι και πήρε το αυτοκίνητο, πέρασε πήρε την φίλη της από 
την συμβολή των οδών Γούναρη και Αγίου Ανδρέου, πάρ-
καρε πρόχειρα στην συμβολή των οδών Πατρέως και Αγίου 
Ανδρέου, πήγε με τα πόδια στο σημείο που ήταν ο σκύλος, ο 
οποίος εξακολουθούσε να μην μπορεί να σταθεί στα πόδια 
του, τον πήρε αγκαλιά, τον έβαλε στο αυτοκίνητο, άφησε την 
φίλη της στο σπίτι της και ήρθε στο δικό μας παρέα με τον 
σκύλο.
Όταν ήρθε στο σπίτι τον έβαλε στην μπανιέρα και τον 
έκανε μπάνιο με δροσερό νερό για αρκετή ώρα. Ο σκύλος 
συνήλθε. Τον σκούπισε, του έβαλε παγωμένο γάλα να φάει 
και αφού έφαγε έπεσε ξερός για ύπνο μέχρι της επτά το από-
γευμα.
Το απόγευμα πήγε πήρε λουρί και όταν ο σκύλος ξύπνησε τον 
πήρε και τον πήγε στον Κτηνίατρο, ο οποίος αφού τον εξέ-
τασε διαπίστωσε ότι ήταν ηλικίας πέντε με έξι μηνών, άλλαζε 
δόντια, ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και του έκανε τα 
εμβόλια που απαιτούντο. Μετά την επίσκεψη στον Κτηνίατρο 
και αφού πήγαν μια βόλτα στο φάρο γύρισαν πίσω στο σπίτι.
Εκείνο το βράδυ εγώ ήρθα αργά στο σπίτι, διότι γιόρταζε η 
Αχαγιά, ήταν η εορτή του Γενεσίου του Αγίου Ιωάννου του 
Προδρόμου. Η Γιώτα μου διηγήθηκε όλη την ιστορία με τον 
σκύλο και αφού το συζητήσαμε αποφασίσαμε να τον κρατή-
σουμε και τον ονομάσαμε ΦΕΛΙΞ.
Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 τον φέραμε στο σπίτι μας στην 
Λακκόπετρα. Από τότε μένει εδώ μαζί μας. Είναι σκύλος με 
έντονη προσωπικότητα, τρυφερός, παιχνιδιάρης, λαίμαργος, 
σκανδαλιάρης, κοινωνικός και υπερκινητικός!!!!

Πώς σώθηκε ο μικρός Φέλιξ



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ30 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

9 Νοεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ 
κας ΕΙΡΗΝΗΣ ΝΤΟΤΣΙΚΑ

Φίλες και φίλοι,
Με συγκίνηση και με ιδιαίτερη τιμή μαζί όλες οι κυρίες του Συλλόγου 
Αχαιών σας καλωσορίζουμε και στο φετινό Ετήσιο Ερανικό μας Τσάι. Είναι 
το 38ο στη σειρά και καθώς όλοι κι όλες γνωρίζουμε, όλα τα χρήματα που 
θα συγκεντρωθούν θα σταλούν και πάλι στην Πάτρα, στο Ίδρυμα «Κιβωτός 
της Αγάπης» για παιδιά με βαριές νοητικές και σωματικές αναπηρίες και το 
ακόμα πιο τραγικό, εγκαταλελειμμένα από τους οικείους τους.
Τον καιρό αυτόν το «Κιβωτός της Αγάπης» φιλοξενεί 68 παιδιλα, όχι μόνο 
από την περιοχή της Αχαϊκής Πρωτεύουσας, την Πάτρα, αλλά και το τονίζω 
αυτό, φιλοξενεί παιδάκια από όλη την Ελλάδα. Η οικονομική κρίση, καθώς 
όλοι γνωρίζουμε, που τα χρόνια αυτά πλήττει βάναυσα την πατρίδα μας, 
έχει αυξήσει σε ένταση και σε αριθμούς τα προβλήματα, που σε καθημερινή 
βάση αντιμετωπίζει η σημαντικότατη αυτή ανθρώπινη φωλιά αγάπης. Θέτο-
ντας σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία της, ακόμα και αυτήν της ύπαρξης της.
Εκείνο που μετράει καθοριστικά το ανθρώπινο μέγεθος όλων μας, είναι η 
στάση μας απέναντι στον πάσχοντα κι έχοντα ανάγκη συνάνθρωπο μας. Και 
η σημερινή, για άλλη μία φορά, μαζική σας παρουσία με στόχο την συμπα-
ράσταση σας σε αυτά τα αθώα, αδικημένα από τη φύση αλλά κι από τους 
δικούς τους πλάσματα αποδεικνύει τι; Ότι η ελπίδα για κάτι σημαντικά καλό 
στην σημερινή σκληρή πραγματικότητα δεν χάθηκε!
Η καλοσύνη, η αγάπη και η συμπόνια εξακολουθούν να υπάρχουν στην ζωή 
μας. Κι ένα λαμπρό παράδειγμα, επαναλαμβάνω, είναι η δική σας μαζική 
παρουσία. Ως οργανώτριες της εκδήλωσης αυτή και γεμάτες ευγνωμοσύνη 
και γεμάτες ευγνωμοσύνη  σας απευθύνουμε από τα βάθη της καρδιάς μας 
ένα απέραντο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
Κλείνοντας θα θέλαμε να σας πούμε πως στο Τσάι θα μας μιλήσει, αφιλοκερ-
δώς προσφερθείσα, η χειροπράκτωρ της παροικίας μας, η οποία με καταβο-
λές από την ευρύτερη περιοχή του Νομού Αχαΐαςμ προέρχεται από τα σπλά-
χνα αυτής της ωραίας κι ευαίσθητης ελληνικής παροικίας του Τορόντο. Είναι 
η γιατρόρς, Δρ. Νταϊάνα Γιαννούλια, την οποία ευχαριστούμε πολύ.
Θα ήθελα ολοκληρώνοντας να ευχαριστήσω τα πρόσωπα και τους φορείς, 
που με τις ανθρώπινες ευαισθησίες τους κάθε φορά όλα αυτά τα χρόνια βοη-
θούν σταθερά αυτήν την ωραία προσπάθεια:
Τους κυρίους Τάκη και Γιάννη Μανιατάκο, ιδιοκτήτες του Odyssey TV και του 
ελληνικού ραδιοφώνου,
Τις κυρίες του Ιερού Ναού του Αγίου Νεκταρίου,
Τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρηματιών της Danforth, κ. Ντίνο Βοϊδο-
νικόλα,
Την κυρία Νώτα Ηλιοπούλου, η οποία τυγχάνει και πρόεδρος του Γυναικείου 
Τμήματος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας,
Τους αδελφούς, κύριους Κώστα και Γιώργο Παπαγιάννη, της γνωστής εται-
ρίας Kariba Foods,
Τους επιχειρηματίες, κυρίους Θανάση Παναγόπουλο και Νέαρχο Χατζηνικο-
λάου της εταιρίας Laird Auto Body
Και τον ιδιοκτήτη κι εκδότη της εφημερίδας HELLAS NEWS, κ. Θανάση Κουρ-
τέση.

Το τραπέζι της κας Ειρήνης Ντότσικας

Η Δρ. Νταϊάνα Γιαννούλια, χειροπτάτωρ, η οποία 
αφιλοκερδώς μίλησε στην εκδήλωση

Το τραπέζι του κ. Χρήστου Μαρτζώκα

Η κα Ειρήνη Ντότσικα

Η κα Σία, η κα Σοφία, η κα Λίτσα, η κα Ζωή και η κα Αγαθούλα

$14.000 εμάζεψαν ο Σύλλογος Αχαιών
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΣΕΣ ΚΑΙ 
ΟΣΟΥΣ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΣΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΕΡΑΝΙΚΟ ΤΟΥΣ ΤΣΑΪ

Πέρα από τις ευχαριστίες τους προς την τοπική ομογένεια,για τη μαζική της 
παρουσία στο φετινό 38ο Ετήσιο Φιλανθρωπικό Τσάι,ευχαριστούν επίσης 
δημόσια και τους κάτωθι,πρόσωπα και φορείς:
Τους ιδιοκτήτες του Odyssey TV και του Ελληνικού Ραδιοφωνικου Σταθμού 
κυρίους,Τάκη και Γιάννη Μανιατάκου.
Τις Κυρίες του Ι.Ναου του Αγίου Νεκταρίου.
Τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρηματιών της Danforth,κύριο Ντίνο Βοϊ-
δονικόλα.
Την κυρία Νώτα Ηλιοπούλου.
Τους αδελφούς κυρίους Κώστα και Γιώργο Παπαγιάννη,ιδιοκτήτες της εται-
ρίας Kariba Foods.
Τους επιχειρηματίες,κυρίους Θανάση Παναγιωτόπουλο και Νέαρχο Χατζηνι-
κολάου,της εταιρίας Laird Aoutobody.
Τον κύριο Θανάση Κουρτέση,ιδιοκτήτη/εκδότη της ομογενειακής εφημερί-
δας Hellas News.
Και τέλος,την κυρία Ελένη Ροδοπούλου,μέλος του Τμήματος«Πρόνοια» της 
Ελληνικής Κοινότητας.

Το τραπέζι του Hellenic Hope

Η κα Φωτεινή, η κα Βίκυ, η κα Έφη, η κα Κατίνα, η κα Αφροδίοτη, η κα Τριαντάφυλλη

Η κα Μαρία Gova, η κα Αρετή Παΐζι και η κα Τούλα Ανδρικόπουλου

η κα Χριστίνα, η κα Αγγελική, η κα Χρυσοβαλάντω, η κα Ασιμήνα και η κα Σοφία

Η κα Πίτσα Γεροχριστοδούλου, η κα Μαίρη Σάμπαλου, ο κ. Ανδρέας και η κα Γεωργία Χατζηγιάννη, ο κύριος 
και η κυρία Κωτσόπουλου, η κα Ελένη Ροδόπουλος, η κα Ουρανία, η κα Agatha Mulga και η κα Χαρούλα

Η κα Ειρήνη Ντότσικα, η κα Ειρήνη Κερογλίδου,η κα Αλεξία, η κα Σοφία Δεδες, η κα Μπέση Μαρόπας, 
η κα Ευγενία Φωτεινού, η κα Εύα Κουρού, η κα Ελένη Βοτέας και η κα Δέσποινα Γιαννοπούλου

στο φετινό Ετήσιο Ερανικό Τσάι τους
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ΤΟ «ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ» ΕΛΛΗΝΕΣ.
ΟΙ ΦΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΩΝ!

Δ
εν πέρασαν μερικά χρόνια από την οριστική "κον-
σερβοποίηση" του Ελληνισμού, μετά την κατα-
στροφή της Μικράς Ασίας και η Ευρώπη ξανα-
παίρνει φωτιά. Νέοι φιλόδοξοι "αυτοκράτορες" 

θέλουν να κατακτήσουν τον κόσμο. Ο δρόμος όμως για την 
κατάκτηση "περνάει" και πάλι μέσα από την Ελλάδα. Ο "άξο-
νας" πρέπει να περάσει από την Ελλάδα, για να φτάσει στα 
πετρέλαια. Πρέπει, με βάση την Ελληνική λογική, να τους νι-
κήσει και άρα να τους "ταπεινώσει". Πώς θα δεχθούν όμως 
την "ταπείνωση" αυτοί οι οποίοι κοιμούνται με τον Αχιλλέα 
και τον Μέγα Αλέξανδρο στο μυαλό τους; Πώς θα νικηθούν 
αυτοί οι οποίοι ντρέπονται για τη φτώχεια τους και γνωρί-
ζουν ότι το μόνο που τους απομένει, για ν' "αποδείξουν" κά-
τι σημαντικό στην παγκόσμια κοινωνία, είναι ο ηρωισμός 
τους και η συγγένεια αίματος με τους διάσημους αρχαίους 
προγόνους τους;
Ο "άξονας" επιτίθεται και το "φαινόμενο" ενεργοποιεί-
ται. Μετά από αιώνες αλλάζει ο εχθρός του, που ήταν οι 
Τούρκοι και η Οθωμανική Πύλη. Η "φωτιά" κολλάει στο 
"ξύλινο" σύστημα του φασισμού. Ο "άξονας" γίνεται εχθρός 
του Ελληνικού Λαού και όχι απλά εχθρός του υπό αγγλικό 
έλεγχο Ελληνικού κράτους. Ο "άξονας" αποκτά εχθρό 
το "φαινόμενο" και όχι τη βαλκανική "Μπανανία" με 
το όνομα "Greece". Ο "άξονας" μπορεί να νικήσει 
εύκολα τον στρατό της "Μπανανίας", αλλά πλέον θα 
πρέπει να νικήσει και τον Ελληνικό λαό. Αυτό είναι το 
πρόβλημα και είναι μεγάλο.
Ο Ελληνικός Λαός είπε "ΟΧΙ" και αυτό δεν άλλαζε. 
Είναι αιώνιο "ΟΧΙ". Συμφέρει δεν συμφέρει, δεν τους 
νοιάζει. Σωστό ή λάθος, δεν τους απασχολεί. Το είπαν 
και από εκεί και πέρα είναι θέμα υπερηφάνειας! Θα 
το υπερασπιστούν όσο και να τους κοστίσει. Θα "εκτε-
θούν" στα μάτια της παγκόσμιας κοινωνίας; Τι θα 
πουν οι ξένοι; Ότι οι σύγχρονοι Έλληνες είναι "μπά-
σταρδοι", που δεν έχουν σχέση με τους αρχαίους 
ήρωες προγόνους τους; Το "φαινόμενο" αρχίζει πλέον 
κι ανεβάζει "θερμοκρασία". Τα μάτια "λάμπουν" και ένας 
λαός ολόκληρος βλέπει τον πόλεμο σαν "ευκαιρία" ανάδει-
ξης και επανασύνδεσης με το "λαμπρό" παρελθόν.
Ο Ελληνικός Λαός είναι ο ΜΟΝΟΣ ΛΑΟΣ στον κόσμο που 
μέσα σε διάρκεια πέντε χρόνων ΝΙΚΗΣΕ με τον πιο απόλυτο 
τρόπο δύο "αυτοκρατορίες" και έγινε η αιτία της απόλυ-
της καταστροφής μιας τρίτης ακόμα μεγαλύτερης. Την ίδια 
στιγμή το αγγλοκρατούμενο Ελληνικό κράτος των χαφιέδων 
έχασε καί τους δύο αυτούς πολέμους. Τι σημαίνει αυτό το 
φαινομενικά αντιφατικό; Πώς είναι δυνατόν ένας λαός να 
κερδίσει δύο πολέμους τη στιγμή που το κράτος του έχασε 
καί στους δύο;
Τον πόλεμο με τους Ιταλούς τον κέρδισε ο Ελληνικός Λαός 
μόνος του. Αυτός στήριξε τις λίγες μονάδες του τακτικού 
στρατού, που βρίσκονταν στα σύνορα. Ο Λαός ήταν αυτός 
ο οποίος ανέλαβε τη διοικητική του μέριμνα. Έπλεκε, επιδι-
όρθωνε, μαγείρευε και κουβαλούσε ό,τι χρειαζόταν, για να 
πολεμάνε οι στρατιώτες. Ο Λαός ανέλαβε τον εφοδιασμό 
του. Ο Λαός ανέλαβε την περίθαλψή του. Ανήλικοι και γυναί-
κες κουβαλούσαν όπλα και πυρομαχικά εκεί όπου υπήρχε 
ανάγκη. Δεν σταμάτησε όμως μόνον σ' αυτά. Ο Λαός μπήκε 
και στην ίδια τη μάχη. Αυτός ανέλαβε τις ειδικές "δυνάμεις" 
του. Υλοτόμοι έγιναν οι ιχνηλάτες του στρατού. Τσομπάνη-
δες έγιναν οι ‘καταδρομείς" του.
Ο Λαός νίκησε τους Ιταλούς. Αυτός τους απώθησε από την 
Ελλάδα. Το Ελληνικό κράτος εκείνον τον πόλεμο τον είχε 
χαμένο. Αυτό είναι κάτι το πρωτοφανές για τη σύγχρονη 
στρατιωτική ιστορία. Ηττήθηκε ένας πανίσχυρος στρατός 
από μεμονωμένες στρατιωτικές μονάδες και από έναν λαό. 
Δεν υπήρχε καν κεντρική διοίκηση. Δεν υπήρχε κεντρικό 
στρατηγείο. Οι αγγλόδουλοι της Αθήνας θεωρούσαν τον 
πόλεμο τόσο χαμένο, που δεν είχαν μπει στον κόπο οι στρα-
τηγοί να πάνε στο μέτωπο για να ρίξουν έναν πυροβολισμό 
ή να δώσουν μια εντολή επίθεσης.

Το αρχιτρωκτικό, που παρίστανε τον αρχιστράτηγο του 
Ελληνικού Στρατού, δεν είχε μετακινήσει καν το επιτελείο 
του από την Αθήνα. Ο αρχιστράτηγος Παπάγος ήταν μόνον 
για "ταρατατζούμ και παράτες". Να φιλάει χέρια βασιλέων 
και πρέσβεων. "Ήρωας" σε καιρό ειρήνης να φοράει παρά-
σημα, να κυνηγάει "κομμουνιστοσυμμορίτες" και να μοι-
ράζει οικόπεδα σε στρατιωτικούς. Στον πόλεμο, που διεξή-
χθη επί των ημερών της αρχιστρατηγίας του, απλά δεν συμ-
μετείχε. Από τις εφημερίδες έμαθε ο "αρχιστράτηγος" ότι 
ο στρατός του νίκησε τους Ιταλούς. Δεν είχε το ζώον ούτε 
την ευθιξία ν' αυτοκτονήσει για το μοναδικό και παγκόσμιο 
ρεκόρ στην παγκόσμια στρατιωτική ιστορία. Αρχιστράτη-
γος, που η νίκη του στρατού του να τον βρήκε με τις πιτζάμες 
μακριά από το μέτωπο της μάχης, δεν έχει ξαναϋπάρξει κι 
ούτε πρόκειται να υπάρξει. Ούτε ως απλός περίεργος παρα-
τηρητής δεν είχε δει το πεδίο της μάχης. Ό,τι θυμόταν από 
την εποχή που ήταν ανθυπολοχαγός.
Η νίκη των Ελλήνων έκανε αίσθηση παγκοσμίως, εφόσον 
την ίδια εκείνη εποχή μια τεράστια Γαλλία έπεφτε στα χέρια 
του "άξονα" χωρίς καμία αντίσταση. Ο Χίτλερ γελούσε με 
τον Μουσολίνι. Γελούσε, γιατί δεν γνώριζε τι συμβαίνει. 

Επιτέθηκε κι αυτός στην Ελλάδα. Απέναντί του βρήκε κι 
αυτός δύο διαφορετικές καταστάσεις. Το κράτος της Αθή-
νας ήθελε να παραδοθεί και ο Λαός αρνούνταν. Αξιωματι-
κοί του Ελληνικού Στρατού αρνούνταν να πολεμήσουν και 
οι φαντάροι δεν εγκατέλειπαν τις θέσεις τους. Έδιναν άδειες 
στους στρατιώτες να επιστρέψουν στα σπίτια τους και δεν 
έφευγε κανένας!!!
Ο Χίτλερ είδε πώς είναι να πολεμάς έναν Λαό χωρίς στρα-
τιωτική ηγεσία. Από το πουθενά είχε απώλειες. Ο στρα-
τός ήταν διαλυμένος και τα φυλάκια αντιστέκονταν χωρίς 
κανέναν απώτερο σκοπό. Απλά αυτοί οι οποίοι ήταν μέσα 
δεν ήθελαν να νικηθούν. Δεν τους ένοιαζε τίποτε άλλο. Δεν 
το έκαναν βάση κάποιου εναλλακτικού σχεδίου. Απλά δεν 
ήθελαν να γυρίσουν στα σπίτια τους νικημένοι. Δεν ήθελαν 
να τους πουν οι συντοπίτες τους ότι, στη μία και μοναδική 
φορά που τους δόθηκε η ευκαιρία να γίνουν ήρωες, αυτοί 
εγκατέλειψαν "Θερμοπύλες". Το αποτέλεσμα; Χωρίς επί-
σημο αντίπαλο ο γερμανικός στρατός καθυστερούσε επι-
κίνδυνα και είχε μεγάλες απώλειες. Όταν έφτασε η ώρα της 
Κρήτης, τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα. Το τίμημα σε 
χρόνο και σε έμψυχο υλικό ήταν ακόμα πιο μεγάλο. Ο πιο 
ισχυρός στρατός του κόσμου "μάτωνε" από τον "στρατό" 
της "τσουγκράνας" και του "δρεπανιού". Ο Χίτλερ είχε μάθει 
αυτό το οποίο δεν ήξερε κι ο Ξέρξης.
Όπως ήταν φυσικό η μάχη των Ελλήνων χάθηκε. Οι Γερμανοί 
μπήκαν ως κατακτητές στην Ελλάδα. Ο αρχιστράτηγος των 
Ελλήνων αυτήν τη φορά δεν έμαθε για νίκη του από τις εφη-
μερίδες. Τουλάχιστον είχε γλιτώσει και το "ταξίδι" στον Βορά. 
Τώρα ετοίμαζε τις βαλίτσες του, για να φύγει εκτός Ελλάδας. 
Τον Ελληνικό Λαό θα τον παρατούσε η ηγεσία του στο έλεος 
των κατακτητών, για να τον "σώσει" μακροπρόθεσμα. Όταν οι 
Έλληνες ετοιμάζονταν να υπομείνουν το αβάστακτο, οι ηγέτες 
τους έκλειναν δωμάτια σε ξενοδοχεία του εξωτερικού.
Ανάμεσα σ' αυτούς και η στρατιωτική ηγεσία. Ο αρχιστρά-

τηγος ήταν έτοιμος και με τις βαλίτσες στο χέρι. Ξαφνικά οι 
πολιτικοί "ηγέτες" τού χρεώνουν τις ήττες και δεν τον παίρ-
νουν μαζί τους. Κλάμα ο αρχιστράτηγος. Και πάλι δεν είχε 
τη στοιχειώδη ντροπή ν' αυτοκτονήσει. Και πάλι κάνει το 
κορόιδο, όταν ο λαός θρηνεί χιλιάδες θύματα, τα οποία έπε-
σαν ηρωικά για έναν Εθνικό σκοπό, για τον οποίο ο αρχι-
στράτηγος πληρωνόταν να τον δει από απόσταση και δεν 
έκανε ούτε αυτό.
Η γερμανική "μπότα" πατάει την Ελλάδα. Το "φαινόμενο" 
όμως δεν νικιέται. Η "μπότα" που το πατάει είναι θέμα χρό-
νου να πάθει ζημιά. Η "φωτιά" κόλλησε πάνω της. Ο Ελληνι-
κός Λαός δεν τα παρατάει. Δεν τον ενδιαφέρει αν έχασε τον 
πόλεμο στο στρατιωτικό επίπεδο. Βγαίνει στο βουνό. Δημι-
ουργεί εκ του μηδενός το τερατώδες ΕΑΜ. Το οπλίζει μέσα 
από τις πολεμικές του πράξεις. Ο εκφραστής του Ελληνικού 
Λαού είναι πανίσχυρος και οπλισμένος. Μέσα σε τρία χρό-
νια σε μια απόλυτα γερμανοκρατούμενη Ευρώπη τα δύο 
τρίτα τής θεωρητικά κατακτημένης Ελλάδας είναι ελεύθερα.
Όμως, το ΕΑΜ ήταν εφιάλτης για τους πάντες. Δεν τρόμαζε 
μόνον τους Γερμανούς. Τρόμαζε και όσους φιλοδοξούσαν 
να τους διαδεχθούν στη μεταπολεμική περίοδο. Εξέφραζε 

τον Ελληνικό Λαό και όποιος κι αν είναι ο νικητής του 
πολέμου, θα το έβρισκε μπροστά του. Στους Γερμα-
νούς έκανε τεράστια ζημιά, γιατί τους καθυστερούσε. 
Τους καθυστερούσε σε έναν πόλεμο όπου η ταχύ-
τητα ήταν το ζητούμενο. Έντεκα πάνοπλες Μεραρ-
χίες της Βέρμαχτ, ειδικά πλαισιωμένες από Ες Ες! 
ΕΝΤΕΚΑ! Τους δημιουργούσε προβλήματα στα μετό-
πισθεν και δεν τους επέτρεψε να κάνουν περίπατο 
στη Μέση Ανατολή, όπως ήταν μέσα στις δυνατότη-
τές τους. Αυτή η καθυστέρηση ήταν το αίτιο της ήττας 
του "άξονα". Δεν πρόλαβε να ελέγξει το πετρέλαιο και 
έμεινε από "καύσιμα". Οι Έλληνες, που με τον αγώνα 
τους συνέβαλαν σ' αυτήν την καθυστέρηση συνετέλε-
σαν στην ήττα αυτήν.
Όταν ηττήθηκαν οι Γερμανοί, η Ελλάδα ήταν η μόνη 

κατακτημένη χώρα που δεν είδε "απελευθερωτές". Δεν 
παρηλάσαν απελευθερωτές στις πλατείες της, όπως συνέβη 
στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στη Δανία κλπ. Η Ελλάδα είχε 
απελευθερωθεί από μόνη της πολύ καιρό πριν. Η Ελλάδα 
είχε απελευθερωθεί από το ΕΑΜ. Ένα ΕΑΜ-ΕΛΑΣ που είχε 
φτάσει στο σημείο να είναι πιο ισχυρό και πιο καλά εξοπλι-
σμένο από τον προπολεμικό της τακτικό στρατό. Χάρη έκανε 
η Ελλάδα στον γερμανικό κατακτητικό στρατό, που του επέ-
τρεψε να φύγει από τη χώρα. Αν άφηναν το ΕΑΜ ελεύθερο 
να δράσει, δεν θα επέστρεφε κανένας Γερμανός στρατιώτης 
ζωντανός στην πατρίδα του.
Οι Έλληνες είχαν νικήσει τις αυτοκρατορίες του άξονα. Τώρα 
όμως είχαν άλλα προβλήματα. Ο πόλεμος αποκάλυψε πράγ-
ματα, τα οποία ήταν καλά κρυμμένα. Διαχωρίστηκε ο λαός 
από την ηγεσία του. Ο λαός είχε δημιουργήσει με το αίμα 
του τη δική του ηγεσία. Το ΕΑΜ ήταν έτοιμο να σκοτώσει 
τους δοσίλογους των Γερμανών και ν' αφήσει στο απόλυτο 
περιθώριο τους αγγλόδουλους "παραθεριστές" του Νείλου. 
Είχε μάθει να ζει ελεύθερος και δεν θα ήθελε να επιστρέψει 
ξανά στους λακέδες των ιμπεριαλιστών. Αυτό όμως ήταν μια 
τρομακτική προοπτική για τους Άγγλους. Γιατί; Γιατί, χάνο-
ντας τον έλεγχο της Ελλάδας, κινδύνευαν να χάσουν έναν 
πόλεμο στον οποίο είχαν νικήσει.
Η ανεξάρτητη Ελλάδα ήταν απειλή για τα αγγλικά συμφέ-
ροντα στην περιοχή. Η ανεξάρτητη Ελλάδα θα μπορούσε 
να χειριστεί τα εθνικά της συμφέροντα με τρόπο που αυτά 
να απειλούσαν την αγγλική πολιτική. Ταυτόχρονα οι Άγγλοι 
στον καιρό του πολέμου είχαν χάσει το μεγάλο τους "πλε-
ονέκτημα" στην Ελλάδα. Μέχρι τον πόλεμο εμφανίζονταν 
σαν οι προστάτες της ελευθερίας του Ελληνικού Λαού. Στον 
πόλεμο, εξαιτίας λαθών και πανικού, έχασαν τη συμπά-
θειά του. Οι Έλληνες, εξαιτίας του αγγλικού αποκλεισμού 
και λόγω της πείνας που ακολούθησε, έχασαν εκατοντάδες 
χιλιάδες πολίτες. Δεν τους συμπαθούσαν πλέον.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΕΥΘΥΝΗ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ. ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ
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T
his year, Canadians are marking the 
100th Anniversary of the Armistice.  
The First World War saw more than 
650,000 Canadian men and  women 

volunteer to serve - over 60,000 paid the 
ultimate sacrifice.   
In Toronto, more than 4,000 men and 
women did not return home.   
Countless others were returned suffering 
the mental and physical affects of being 
wounded or taken as prisoners-of-war.
Each year, at the eleventh hour on the 
eleventh day of the eleventh month, 
Canadians gather to remember the men 
and women who have died in defense of 

our way of life.  We also gather to thank 
those who fought and returned home.  We 
also gather to pay respects to the men and 
women who served in more than thirty 
peacekeeping missions around the world.  
Many of these men and women returned 
home suffering from physical and mental 
injuries.
Each year, on November 11th, I remember 
and pay my respects to my cousin, Sergeant 
Christos Karigiannis, and two of his fellow 
soldiers, who were killed on June 20, 2007, 
when their vehicle struck an improvised 
explosive device, outside Kandahar, 
Afghanistan.
This year remember the brave men and 
women who have made the decision to 
protect us; stand and fight for Canadian 
values; and, represent us and our values 
where ever they are sent.  Wear your poppy 
proudly over your heart and, if you see 
a veteran or serving member, shake their 
hand and thank them for their service.

Hon. Jim Karygiannis
Councillor Ward 22
Scarborough-Agincourt
3850 Finch Ave E G7
Scarborough Ontario M1T 3T6
(416) 321 2788 Phone
(647) 723 0287 Fax
jim@karygiannis.net

Jim Karygiannis statement 
for Rememberance Day
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Η 
Παμποντιακή Ομοσπονδία 
ΗΠΑ και Καναδά τάσσεται 
στο πλευρό των Παμμακε-
δονικών Ενώσεων Αμερικής 

και Καναδά στον αγώνα τους για την 
ακύρωση της Συμφωνίας των Πρε-
σπών. Η Ομοσπονδία μάλιστα εξέ-
δωσε και ψήφισμα μετά τη διεξαγωγή 
του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της 
το Σάββατο 6 Οκτωβρίου, στη Νέα Υ-
όρκη, υπό την επιμέλεια του τοπικού 
σωματείου «Κομνηνοί».
Η Ομοσπονδία επιζητεί την ασφά-
λεια, σταθερότητα, συνεργασία και 
ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή, κάτι 
που μόνο η αλήθεια και το δίκαιο 
μπορεί να εγγυηθεί, σε συνδυασμό 
με τον αμοιβαίο σεβασμό στην ιστο-
ρία και τον πολιτισμό όλων.
Διαβάστε όλο το ψήφισμα της Ομο-
σπονδίας:
Σήμερα, ημέρα Σάββατο της 6ης 
Οκτωβρίου του 2018, οι επίσημα 
εντεταλμένοι αντιπρόσωποι των 
οργανωμένων φορέων-μελών της 
Παμποντιακής Ομοσπονδίας Η.Π.Α. 
και Καναδά (ΠΠΟ) που συμμετείχαμε 
στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της 
ΠΠΟ, που πραγματοποιείται στην 
πόλη της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ υπό 
την επιμέλεια του τοπικού σωμα-
τείου «Κομνηνοί», και κατόπιν ολο-
κληρωμένης ενημέρωσης και εποι-
κοδομητικού διαλόγου, καταθέσαμε 
και ψηφίσαμε ομόφωνα προτάσεις 
στα πλαίσια των εργασιών και δια-
βουλεύσεων του εν λόγω συνεδρίου 
σύμφωνα με τις οποίες:
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ:
Η «Συμφωνία των Πρεσπών» δεν 
συμβάλει μήτε στην ομαλοποίηση 
των σχέσεων της Ελλάδος με το τη 
FYROM ούτε στην επίτευξη συνθη-
κών μακρόχρονης ασφάλειας, στα-
θερότητας, συνεργασίας και ειρή-
νης στις μεταξύ των δύο κρατών και 
λαών σχέσεις αλλά και της ευρύτε-
ρης περιοχής των Βαλκανίων που, 
μετά την κατάρρευση της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας αλλά και πιο 
πρόσφατα της Σοβιετικής Ένωσης 
και της Γιουγκοσλαβίας, αποτελεί εν 
δυνάμει (αν όχι εν ενεργεία) πυρι-
τιδαποθήκη διεθνών προστριβών, 
ακόμη και συρράξεων, με απρόβλε-
πτες συνέπειες. Τα αίτια είναι η προ-
σπάθεια επιβολής αλυτρωτικών βλέ-
ψεων και υλοποίησης επεκτατικών 
σχεδίων δια της προπαγάνδας και 
του σφετερισμού.
Ειδικότερα , θεωρούμε ότι:
1. Το Άρθρο 1 της προαναφερόμε-
νης «Συμφωνίας» είναι μη-αποδεκτό
2. Το Άρθρο 6 είναι αντιδημοκρα-
τικό και δεσμεύει την ελεύθερη 
έκφραση του ελληνικού λαού
3. Το Άρθρο 7 είναι ανούσιο για 
την ελληνική πραγματικότητα και 
ιστορία
4. Το Άρθρο 8 προβλέπει μια Επι-

τροπή, το έργο της οποίας κρίνουμε 
ότι θα αποτελέσει πράξη βαρβαρό-
τητας για την ιστορία, την αρχαιολο-
γία και την εκπαίδευση της πατρίδας 
μας
5. Το Άρθρο 13 δεν είναι 
ανέφικτο για όσο διά-
στημα η Ελλάς δεν θα 
έχει  θεσπίσει  την 
ΑΟΖ της
6. Το Άρθρο 14 
θα παραμένει ανε-
νεργό όσο οι δια-
φορές μας με τη 
FYROM παραμέ-
νουν ανεπίλυτες 
Επιπλέον κρίνουμε 
ότι  το erga omnes 
είναι ουτοπία.
Η αναφορά σε ιστορικά γεγο-
νότα είναι πλέον περιττή. Κάθε νοή-
μων γνωρίζει ότι η Μακεδονία ποτέ 
δεν υπήρξε ανεξάρτητο κράτος, ποτέ 
δεν είχε δική της γλώσσα ή δική της 
ιστορία ή πολιτιστική διαδρομή. Η 
Μακεδονία ήταν πάντα ενιαίο και 
αναπόσπαστο τμήμα του ευρύτε-
ρου Ελληνισμού, του πολιτισμού 
του, της γλώσσας του και της ιστο-
ρίας του.
Οποιαδήποτε  διαστρέβλωση ή 
παραχάραξη της πραγματικότητας 
θα έχει δραματικές συνέπειες. Οι 
εθνικιστικές αθλιότητες, οι προκλη-
τικοί και προσβλητικοί αλυτρωτι-
σμοί και επεκτατισμοί, οι εθνικιστές 
εξάρσεις, ο βανδαλισμός της πολι-
τιστικής κληρονομιάς των άλλων, η 
διαστρέβλωση της ιστορικής αλή-
θειας, η υπονόμευση της εθνικής 
συνέχειας δεν πρέπει και δεν μπο-
ρούν να σταθούν στον χώρο του 
πολιτισμού. Η πολιτική του πολιτι-
σμού προϋποθέτει αλλά και απαι-
τεί πρόνοια και προνοητικότητα, 
διπλωματία και πολιτισμό.
Ως γνωστόν, η Ελλάς συνυπέγραψε 
την ανεξαρτητοποίηση της FYROM, 
εγγυάται τα σύνορα της και έχει συν-
δράμει πολλαπλώς, κυρίως οικο-
νομικά, στην σταθεροποίηση και 
ανάπτυξη της. Αυτά είναι επισήμως 
καταγεγραμμένα και αποδεικτέα.
Όποτε η Δύση των αρχών, των αξιών 
και του πολιτισμού ζήτησε την βοή-
θεια της Ελλάδος, η (μόνιμη, η πραγ-
ματική και ουσιαστική σύμμαχος) 
Ελλάς συνέδραμε χωρίς υστεροβου-
λία, χωρίς ιδιοτέλεια και με εκατο-
ντάδες χιλιάδες νεκρούς να υπηρε-
τήσει την ελευθερία, την δημοκρα-
τία, την δικαιοσύνη, και τις αρχές 
και τις αξίες του ανθρώπου.
ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΩΝ:
Αιτούμεθα από την Διεθνή Κοινό-
τητα, ως έχει «ιερή» υποχρέωση να 
πράξει, να ενστερνιστεί την αλήθεια, 
να επιβάλλει το δίκαιο αλλά και να 
προστατέψει το λίκνο της δημοκρα-
τίας, των αξιών, και του πολιτισμού 

της ανθρωπότητας διότι σε περιό-
δους σκοταδισμού εκεί θα αναζη-
τήσει λύσεις και θα βρει λύτρωση ο 
ελεύθερος και πολιτισμένος κόσμος. 

Αν ποτέ η Διεθνής Κοινό-
τητα και ειδικότερα οι 

πατρίδες  μας ,  ΗΠΑ 
και Καναδά, χρεια-

στούν και πάλι σύμ-
μαχο, η Ελλάς, για 
άλλη μ ια  φορά 
θα υπερασπιστεί 
με συνέπεια,  με 
ευθύνη και αξιο-

πιστία, το ιστορικό 
δίκαιο και την πολι-

τική ηθική, την δημο-
κρατία και την ελευ-

θερία, όπως το πράττει 
πάντα ενάντια σε τέρατα και 

θηρία χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς υστε-
ροβουλία, χωρίς υπεκφυγές αλλά 
γενναία και παλικαρίσια, με σθένος 
και όραμα.
Τασσόμεθα ανεπιφύλακτα στο 
πλευρό των Παμμακεδονικών Ενώ-

σεων Αμερικής και Καναδά στην 
προσπάθεια τους για αποκατάσταση 
και εδραίωση της αλήθειας και του 
δικαίου με αμοιβαίο σεβασμό στην 
ιστορία και τον πολιτισμό όλων.
Επιζητούμε ασφάλεια, σταθερότητα, 
συνεργασία και ειρήνη στην ευρύ-
τερη περιοχή κάτι που μόνο η αλή-
θεια και το δίκαιο μπορεί να εγγυη-
θεί σε συνδυασμό με τον αμοιβαίο 
σεβασμό στην ιστορία και τον πολι-
τισμό όλων. Αυτό είναι το πραγμα-
τικό ζητούμενο στην περιοχή.
Και βέβαια η προοπτική για να καλύ-
τερο και ασφαλέστερο αύριο δεν 
μπορεί να βασίζεται μήτε σε ψευδε-
πίγραφους τίτλους ιδιοκτησίας με 
βάση σφετερισμούς και επεκτατι-
σμούς αλλά ούτε και σε αυθαίρετες 
οικειοποιήσεις ονομάτων και συμ-
βόλων.

Απο το Γραφείο Τύπου της Παμπο-
ντιακής Ομοσπονδίας ΗΠΑ-Καναδά 

Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης

Ψήφισμα της Παμποντιακής Ομοσπονδίας ΗΠΑ και 
Καναδά για το Σκοπιανό και τη Συμφωνία των Πρεσπών
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Α
ργοπαίζει μέσα μου ο θυμός 
αυτές τις μέρες , αργοπαίζει η 
αγανάκτηση για όλα τα πολι-
τικά παιγχνίδια που συνέθε-

σαν την τραγωδία της εκχώρησης της 
Βόρειας Ηπείρου στην Αλβανία το τρα-
γικό έτος 1914.
Θεωρώ πως αυτή η εκχώρηση απο-
τελεί τεράτια προδοσία των συμμαχι-
κών δυνάμεων σ την Ελλάδα εξαιτ ίας 
του επάρατου βασιλιά Κωνσταντίνου 
που δεν ήθελε να συμμετέχει κατ΄αρ-
χάς στις δυνάμεις της ΑΝΤΑΝΤ κατά τον 
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ο Ελληνας της Βόρειας Ηπείρου, Κων-
σταντίνος Κατσίφας πέθανε σαν ήρωας 
καρφώνον τας την ε λ λην ική σημαία 
σ τον τόπου όπου ζε ι ακόμη Ελλην ι-
σμός.
Δεν είναι αλυτρωτισμός να ξέρεις την 
ιστορία σου. Δεν είναι αλυτρωτισμός 
να την διεκδικείς με ειρηνικό τρόπο! 
Μπερδευτήκαμε τελευταία και λησμο-
νήσαμε την ιστορία μας.
«Στο πατρικό του σπίτι στους Βουλια-
ράτες έφτασε, μετά από 11 ημέρες, η 
σορός του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Τη 
σορό του 35χρονου Βορειοηπειρώτη 
συνόδευσαν συγγενείς και φίλοι του 
ενώ...
προπορευόταν η ε λ λην ική σημαία. 
Η κηδεία του θα τελεσ τεί αύριο σ τ ις 
13:00’ τοπική ώρα (Αλβανίας).»
Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας είναι σύμ-
βολο ηρωισμού. Στη μνήμη του κατα-
θέτω ένα κεφάλαιο απο το βιβλίο μου 
«ΠΕΤΑΕΙ, ΠΕΤΑΕΙ το ΣΥΝΝΕΦΟ», το 
οποίο είναι βασισμένο στα απομνημο-
νεύματα του μακαριστού παππού μου 
παπα-Κώστα Κακαβούλη.
Μυθιστορηματική αδεία ο παπα-Κώ-
στας Κακαβούλης στο μυθιστόρημα 
φέρει το όνομα Κωστάγγελος:
"Με το νέο του λόχο σ τρατοπέδευαν 
σε χωριά της Βορείου Ηπείρου, σιγου-
ρεμένοι πως ήταν πιά δικαιούχοι του 
τόπου όπου πλήθαινε ο Ελ λην ικός 
λαός. Ο σκληρός χειμώνας με τις βρο-
χές, τα χιόνια και την παγωνιά, πέρασε 
κάτω από τ’ αντίσκηνα. Οι κουβέρτες, 
λίγες και τραχειές στην αφή, στάθηκε 
αδύνατο να ζεστάνουν τ’ ανδρικά κορ-
μιά. Τα πόδια ερμητικά κλεισμένα μέσα 
στις μπότες υπέφεραν απ’ τα κρυοπα-
γήματα.
Το αίσθημα της νίκης κόπηκε στα δύο 
όταν αναγγέ λθηκε η αυτονομία της 
Βορείου Ηπείρου το Μάρτη του 1914. 
Εκείνοι πάλευαν μέσα στις κακουχίες 

για το αύριο της Ελλάδας και οι Μεγά-
λες Δυνάμεις υπέγραφαν για έναν άλλο 
κόσμο, κομμένο και ραμμένο στα δικά 
τους μέτρα. Ο σ τρατός παρέδωσε σε 
πλήρη ταπείνωση τη Βόρειο Ηπειρο 
σ την Ιταλική Καραμπινερία, προκει-
μένου να προστευθούν τα δικαιώματα 
του νέου Αλβανικού κράτους που ξαφ-
νικά ξεφύτρωσε απ’ το πουθενά.
Η απογοήτευση έτρωσε κυριολεκτικά 
το κορμί και την ψυχή του Κωστάγγε-
λου. Τα μάτ ια του πλημμύρισαν από 
δάκρυα θυμού καθώς έβλεπε τους 
Ελληνες να ολοφύρονται για την τρα-
γωδία, να εγκαταλε ίπουν μαζικά τα 
σπιτικά τους μαζεύοντας τ’ απαραίτητα 
της προσφυγιάς σε μπόγους.
Σπάραζε η ψυχή του που η Ελληνική 
ηγεσία δέχθηκε τούτη την ταπείνωση 
και την ισ τορική αδικία. Σύν τομα οι 
Βορειοηπειρώτες βγήκαν σ το αν τάρ-
τ ικο γ ια  ν ’ανακ τ ήσουν τ η  χαμέ νη 
πατρίδα. Τους πλαισ ίωσαν σ τε λέ χη 
του Ελληνικού στρατού στον αγώνα για 
την ανάκληση της ισ τορικής αδικίας. 
Ο Κωστάγγελος ζήτησε απ’ το λοχαγό 
του να τον αφήσει να καταταγεί στους 
ανάρτες. Κι εκείνος πήρε πάνω του το 
ηθικό βάρος της προσφοράς του:
-Κωστάγγελε, παιδί μου, γύρνα πίσω 
σ τον τόπο σου, σ τους γονε ίς  σου, 
σ τ’ αδέρφια σου. Σε λίγο τε λε ιώνε ι 
η θητεία σου και θα είσαι ελεύθερος 
πολίτης. Θα πάω εγώ στη θέση σου στο 
αν τάρτ ικο, που ε ίμαι επαγγελματ ίας 
στρατιωτικός. Για μένα δεν είναι μόνο 
ιδεολογία η πατρίδα, είναι καριέρα και 
γαλόνια. Για τον απλό φαντάρο τελειώ-
νει το χρέος όταν προδίδεται ο αγώ-
νας!
Αβάσ ταχ τη του αξ ιωματ ικού η ε ιλι-
κρίνεια! Τον έπεισε όμως να κατηφο-
ρίσει σ την Κόν ιτσα με τον υπόλοιπο 
λόχο του. Το Πάσχα του 1914 ήταν 
ένα μαρτύριο γ ια τον Κωστάγγελο. Η 
φύση πανηγύριζε την ανάδυσή της απ’ 
το χειμώνα κι εκείνος άφηνε πίσω του 
τή χ ίμαιρα της Μεγάλης Ελλάδας. Τα 
χαμομήλια κι οι παπαρούνες μέσα στις 
καταπράσινες πλαγιές για πρώτη φορά 
δεν τον χαροποιούσαν. Παραδινόταν με 
πόνο στην ιδέα ότι αυτή η γή που μόλις 
εγκατέλειπε δεν θα γ ινόταν ποτέ πιά 
Ελληνική. Η σφραγίδα των ξένων είχε 
μπεί για τα καλά στον απελευθερωτικό 
αγώνα της μικρής του πατρίδας.
Η μέρα του απολυτηρίου απ’ το στρατό 
ήρθε γρηγορότερα απ’ τις αντοχές του. 
Με απάθεια ο νέος λοχαγός του παρέ-
δωσε το άψυχο χαρτί που τον έστελνε 
μ’  εύφημη μνε ία σ την αγκαλιά της 
οικογένειας και του χωριού του. Στ ις 
20 Μαίου 1914 ο στρατιώτης Κωστάγ-
γελος Αργυρίου έπαιρνε το ξανασφρι-
γηλεμένο υγιές κορμί και τα λιγοστά 
υπάρχον τά του γ ια να κατηφορίσε ι 
προς το νησί του. Αφηνε πίσω του τ’ 
όπλο, τη χλαίνη και την εποχή της αθω-
ότητάς του. Η πατρίδα είχε σ τρογγυ-
λοποιηθεί μέσα στον κριτικό του νού, 
χάνοντας τη μυθική διάσταση της αλά-
θητης δύναμης που τον καθοδηγούσε 
άκριτα στον όποιο αγώνα. "

Ο θάνατος Ενός Ήρωα

ΤΗΣ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ- ΑΡΓΥΡΗ
ΠΗΓΗ: IOUSTINI.BLOGSPOT.COM
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Η 
αστυνομία του Τορόντο ανακοίνωσε ότι η ανακάλυψη 25 όπλων κρυμμένων στη 
δεξαμενή βενζίνης ενός αυτοκινήτου στη Γέφυρα Ειρήνης στο Fort Erie οδήγησε 
στην ανακάλυψη ενός υποτιθέμενου διασυνοριακού δακτυλίου λαθρεμπορίου 
πυροβόλων όπλων. Στις 31 Οκτωβρίου, μια γυναίκα σταμάτησε στη Γέφυρα της 

Ειρήνης και μετά από εκτεταμένη αναζήτηση 25 όπλα βρέθηκαν στο εσωτερικό της δεξαμε-
νής βενζίνης του αυτοκινήτου. Η Ρίμα Μανσούρ, 50 ετών, από το Τορόντο συνελήφθη και α-
ντιμετωπίζει πολυάριθμες κατηγορίες. Ήταν ο μόνος επιβάτης στο αυτοκίνητο. Η αστυνομία 
λέει ότι η σύλληψή της ήταν το σημείο ανατροπής του Project Belair - μια έρευνα για το φε-
ρόμενο λαθρεμπόριο που άρχισε τον Μάρτιο του 2018 σε συνεργασία με το Γραφείο των Η-
ΠΑ για το οινόπνευμα καπνού και τα πυροβόλα όπλα και των Υπηρεσιών Συνόρων Καναδά.

Τ
ο Ontario Cannabis Store (OCS) α-
νακοίνωσε ότι οι πληροφορίες ο-
ρισμένων πελατών που παρήγγει-
λαν κάνναβη έγινε γνωστά σε ένα 

άτομο που παραβίασε τα δεδομένα μέσω 
διαδικτύου και της επιλογής της Canada 
Post για παρακολούθηση της αποστολής. 
Σε επιστολή που απέστειλε στους πελά-
τες την Τετάρτη, το OCS ανακοίνωσε ότι 
κοινοποιήθηκε από την Canada Post στις 

1 Νοεμβρίου ότι τα δεδομένα για το 2% 
των  πελατών ή περίπου 4.500 παραγγελι-
ών είχαν πρόσβαση σε ένα άτομο. Οι πλη-
ροφορίες περιλαμβάνουν ταχυδρομικούς 
κώδικες, το όνομα ή τα αρχικά του προ-
σώπου που υπέγραψε την παράδοση. Η 
διεύθυνση παράδοσης, τα στοιχεία πλη-
ρωμής και τα περιεχόμενα της παραγγε-
λίας δεν παραβιάστηκαν όπως ανέφερε 
το OCS.

Έ
νας Υπουργός του ανώτερου συμ-
βουλίου του Οντάριο αναγκάστη-
κε να αποχωρήσει την περασμένη 
εβδομάδα, αφού υπάρχει εναντίον 

του ισχυρισμός περί σεξουαλικής κακομε-
ταχείρισης, δήλωσε την Τετάρτη ο πρω-
θυπουργός Νταγκ Φορντ, παραβιάζοντας 
τη σιωπή της κυβέρνησής του επί του αμ-
φισβητούμενου θέματος. Την περασμένη 
Παρασκευή ο Jim Wilson παραιτήθηκε α-
μέσως από το ρόλο του υπουργού Οικο-
νομικής Ανάπτυξης και της Προοδευτικής 
Συντηρητικής Κυβέρνησης για να αντιμε-
τωπίσει με θεραπεία θέματα εθισμού. Μι-
λώντας σε εκδήλωση στο ανατολικό Οντά-
ριο, ο πρωθυπουργός δήλωσε την Τετάρ-
τη ότι το γραφείο του αρνήθηκε αρχικά 
να επιβεβαιώσει δημοσιευμένες αναφο-
ρές σχετικά με τον ισχυρισμό εναντίον του 
Wilson προκειμένου να προστατευθεί η 
ταυτότητα του καταγγέλλοντος.

Παραβιάστηκαν τα προσωπικά δεδομένα 
χρηστών κατά την παραγγελία κάνναβης 
μέσω διαδικτύου της Canada Post

Ο πρωθυπουργός του Οντάριο επιβεβαίωσε 
την καταγγελία για σεξουαλικής 

παρενόχλησης εναντίον Jim Wilson

Έκρηξη σε σπίτι στο Whitby συνδέεται 
με την παραγωγή πετρελαίου κάνναβης

Έ
νας άντρας 48 ετών αντιμε-
τωπίζει κατηγορίες επειδή 
ένα σπίτι στο Whitby υπέ-
στη σοβαρές ζημιές σε μια 

έκρηξη την Τετάρτη το απόγευμα. 
Ο Jody Cormier κατηγορείται για 
εμπρησμό, εγκληματική αμέλεια 
και χρέωση βάσει του νόμου περί 
κάνναβης σχετικά με την παρα-
γωγή προϊόντος κάνναβης. Η αστυ-
νομία ανέφερε πώς δεν υπήρχε 
καλλιέργεια μαριχουάνας στην ιδι-
οκτησία και οι ερευνητές πιστεύ-
ουν ότι η έκρηξη έγινε όταν το βου-
τάνιο χρησιμοποιήθηκε για την 
παραγωγή κάνναβης. Ο Cormier 
ήταν κάτοικος του σπιτιού και ένας 
από τους τρεις ανθρώπους που 
υπέστη μικρούς τραυματισμούς 
στην έκρηξη που συνέβη στην 
οδό Cedar κοντά στην οδό Garden 
Street και την οδό Dundas East 
περίπου στις 3:30 μ.μ. Οι άλλοι 
άνθρωποι που τραυματίστηκαν 
ήταν ένας άντρας και ένας βετερά-
νος στα ‘70.

Ανακαλύφθηκε κύκλωμα 
διακίνησης παράνομων όπλων
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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

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ/-ΗΣ

ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΣ ΣΥΖΗΤΙΣΗΜΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΗΝ κα ΑΝΝΑ
437-922-1016
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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

Η παρέα του Τσιτσάνη τη μέρα της απελευθέρωσης της 
Θεσσαλονίκης (30/10/1944)

1928. Ο Νίκος Καζαντζάκης με τον Ρουμάνο συγγραφέα, Παναγιώτη 
Ιστράτη, πίνοντας καφέ κάτω από την Ακρόπολη Παρέα στα Ανώγεια Κρήτης Τσοπάνηδες στον Ψηλορίτη

Με μια σκούπα στο χέρι το 1966 στην Αθήνα

Καφέ-Ουζερί Η ΚΥΠΡΟΣ στην Ελλάδα το 1957

Πειραιάς 1958. Το τραμ της Παραλιακής μπροστά από το σταθμό του Πειραιά

Αθήνα 1953Έλληνες φαντάροι στήνουν χορό στην Αλβανία το 1941

Οκτώβριος 1960, παγωτατζής στην Ύδρα
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LIFE

Anastasiya Kvitko:
Η πληθωρική Ρωσίδα

Η Αναστασία Κβίτκο 
είναι μια από τις πιο 
δημοφιλείς Ρωσίδες 
στο Instagram 
με σχεδόν 9 
εκατομμύρια 
ακόλουθους.

Η Αναστασία λοιπόν 
είναι το λαμπρό 
παράδειγμα που 
διαψεύδει όσα 
μάθαμε για τις 
γυναίκες από την 
Ρωσία. Για ψηλές, 
ξανθές κι αδύνατες 
γυναίκες ακούγαμε, 
αλλά όσες διάσημες 
κυρίες έχουμε 
δει, μόνο έτσι δεν 
περιγράφονται.

Παραδείγματος 
χάριν, Ιρίνα Σάικ και  
Βίκι Οντιντκόβα.

Ωστόσο, η κυρία 
Κβίτκο είναι τόσο 
πληθωρική και 
χυμώδης που αξίζει 
να την follow. 
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Ο 
ν ι κ η -
τής του 
Survivor 
1  π ο υ 

πλέον απολαμβά-
νουμε μέσα από τη 
σειρά «Το Τατου-
άζ», αποκάλυψε ό-
τι θα κυκλοφορή-
σει την αφηγημα-
τική του αυτοβιο-
γραφία σε λιγότερο 
από ένα μήνα. Είπε 
επίσης ότι έχει αφή-
σει την προσωπική 
του ζωή στην ά-
κρη ενώ θα ταξιδέ-
ψει ως την Αμερική 
για να γνωρίσει τον 
Antony Robbins.  Α-
ναφέρθηκε και στο 
Survivor 2 το οποίο 
δεν πήγε καλά σε 
νούμερα τηλεθέ-
ασης αλλά και στο 
Nomads 2 που πλέ-
ον έχει αρκετούς 
πρώην συμπαίκτες 
του

Νικολέττα Ράλλη: θύμα 

των «ροζ χάκερς»

Σύμφωνα με πληροφορίες 
θύμα του cracking έπεσε και η 
Νικολέττα Ράλλη. Οπως φέρε-
ται να υποστήριξε στη μήνυσή 
της, άγνωστος κατάφερε να 
αποκτήσει πρόσβαση στο 
κινητό της τηλέφωνο και σε 
πολύ προσωπικές της φωτο-
γραφίες, τις οποίες η ίδια δεν 
είχε στείλει ποτέ σε κανέναν.

Πολυδερόπουλος: Τι κοινά 

έχει με τον Ορφέα που 

υποδύεται στο Τατουάζ;

Ο Νίκος Πολυδερόπου-
λος υποδύεται τον δολο-
φόνο, τον Ορφέα στην πετυ-
χημένη σειρά του Alpha «To 
τατουάζ»! Έχει κοινά χαρα-
κτηριστικά; «Ως Νίκος έχω 
πολλή λογική και δεν παρεκ-
κλίνω, έχω μεθοδικότητα. Ο 
Ορφέας «διαβάζει» τις κινή-
σεις του, αντίστοιχα κι εγώ 
κινούμαι έτσι στη ζωή μου. 
Είμαι βέβαια και εκρηκτικός, 
αλλά ποτέ δεν ξεσπάω στους 
άλλους, ακόμα κι αν φταίνε.»

Tο μοντέλο έδωσε τη δική της απά-
ντηση στα δημοσιεύματα που τη 
θέλουν να μπαίνει άμεσα στο παι-
χνίδι επιβίωσης, Nomads.  «Παι-
διά επειδή με ρωτάτε, φυσικά 
και έχουμε συζητήσει κατά και-
ρούς για ενδεχόμενη συμμετοχή 
μου στο @nomadsant1, όμως 
σκοπός της επίσκεψης μου στην 
εξωτική Μαδαγασκάρη δεν είναι 
αυτός. Είναι να δω καλές μου φίλες 
και φίλους από την Ελλάδα που 
εργάζονται για την εκπομπή, και 
φυσικα να κάνω διακοπές και να 
ξεκουραστώ.

Γιώργος Αγγελόπουλος: «Θα 
πάω στην Αμερική να γνωρίσω 
τον Antony Robbins»

Ελισάβετ Δοβλιατίδου: Η «ψηλή» 
του Survivor στο Nomads

Η Έλλη Παπαγγελή 

ξεκαθαρίζει για το 

Nomads

Τ
ις τελευταίες μέρες έχει προκληθεί με-
γάλος ντόρος και οι κακές γλώσσες λέ-
νε πως ο αγαπημένος της Δήμητρας 
Αλεξανδράκη, Δημήτρης Μηλλιώνης 

νυχτοπερπατά με την Ιωάννα Μπέλλα.
Όλα ξεκίνησαν όταν στο επεισόδιο της Κυρια-
κής, η Δήμητρα Αλεξανδράκη ανακοίνωσε 
δημόσια την απόφασή της να αποχωρήσει 
από το «Nomads», προκειμένου να επιστρέ-
ψει στην αγκαλιά του συντρόφου της που 

τόσο πολύ αγαπά.
Η μητέρα της Δήμητρας, Κατερίνα Ζερβάκη 
μίλησε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά και 
ρωτήθηκε σχετικά: «Η αλήθεια είναι ότι ο 
Δημήτρης δεν ήθελε να μπει η Δήμητρα στο 
παιχνίδι για τους δικούς του λόγους. Βέβαια, 
όταν βρεθήκαμε στα Studio Kappa για να 
αποχαιρετήσουμε την Δήμητρα, τους είδα 
καλά μαζί, δεν ξεκολλάγανε» είπε μεταξύ 
άλλων.

Η μαμά της Δήμητρας Αλεξανδράκη 
μιλάει για το σύντροφο της κόρης της

Η 
Ελισάβετ Δο-
βλιατίδου που 
έγινε γνωστή 
στο ευρύ κοι-

νό μέσα από τη συμμε-
τοχή της στο Survivor, θα 
ανεβάζει τη θερμοκρα-
σία στη Μαδαγασκάρη!
Μπορεί να μην έμεινε 
πολύ καιρό στον Άγιο 
Δομίνικο και να μην 
εν τυπωσίασε με τ ις 
αθλητικές της επιδό-
σεις μέσα στο παιχνίδι, 
όμως, έμεινε αξέχαστη 
για τις ιδανικές της ανα-
λογίες.
Τ ο  ε ν τ υ π ω σ ι α κ ό 
μοντέλο διαθέτει ένα 
εκπληκτικό σώμα και 
με μία επίσκεψη στον 
προσωπικό της λογα-
ριασμό, στο Instagram 
διαπιστώνετε του λόγου 
το αληθές. Η Ελισάβετ 
ξεκίνησε τη σταδιοδρο-
μία της στο μόντελινγκ, 
πριν λίγα χρόνια όταν 
κατέκτησε τον τίτλο της 
«Σταρ Δυτικής Ελλά-
δας».
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Μ
όν ιμη επ ι -
σκέπτρια του 
γηπέδου της 
Γιουβέν τους 

είναι η εκρηκτική κόρη του 
Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, Βαλε-
ντίνα, και όπως φαίνεται της 
αρέσει πολύ το ποδόσφαι-
ρο, όπως δηλώνει συχνά 
στο Instagram.
Είναι ένα από τα πιο γνωστά 
Instagram model της Ιτα-
λίας. Δηλώνει influencer και 
έχει πάνω απ΄380.000 ακο-
λούθους στα social media. Η 
Βαλεντίνα Αλέγκρι ξεχωρίζει 
όχι μόνο επειδή είναι κόρη 
του προπονητή της Γιουβέ-
ντους.
Γεννημένη πριν από 23 χρό-
νια, η κόρη του Μασιμιλιάνο 
Αλέγκρι, είναι από τα hot ονό-
ματα που κυκλοφορούν στα 
social media της Ιταλίας.

Έ
χουμε νέα! Υπάρ-
χει νέος πιο σέξι ά-
ντρας στον πλανή-
τη και το όνομά του 

ίσως να μην το περίμενες. 
Ο ηθοποιός είναι 46 ετών, 
είναι δημοφιλής και έριξε 
από την κορυφή αρσενικά 
όπως ο Jason Momoa και ο 
Chris Pratt. Ο λόγος για τον 
Idris Elba που είναι ο πιο 
σέξι άντρας σύμφωνα με 
την αμερικάνικη έκδοση 
του περιοδικού People. Ο 
Idris εμφανίστηκε στο σό-
ου του Jimmy Fallon όπου 
και έγιναν γνωστά τα νέα 
της κατάκτησης του τίτλου 
και όπου ο ηθοποιός έκα-
νε την πιο ασέξουαλ δήλω-
ση: «Είναι φανταστικό το 
εξώφυλλο, είμαι πολύ χα-
ρούμενος. Σας ευχαριστώ 
που με κάνατε τον πιο σέξι 
άντρα. Η μαμά μου θα εί-
ναι πολύ πολύ περήφανη».

Ο πιο σέξι άντρας στον κόσμο για το 
2018 έκανε απογοητευτική δήλωση

Η 
Larsa κα-
τέθεσε αί-
τηση δι-
α ζ υ γ ί ο υ 

και λίγες ημέρες με-
τά έκανε μία απίστευ-
τα «καυτή» εμφάνιση 
στο Hollywood.

Ο γάμος του Σκότι 
Πίπεν είχε περάσει 
από αρκετά κύματα. 
Ωστόσο, οι τελευταίες 
φήμες περί απιστίας την 
άνοιξη που μας πέρασε 
ξεχείλισαν το ποτήρι. 
Έπειτα από 21 χρόνια 
γάμου η σύζυγός του, 
Larsa κατέθεσε αίτηση 
διαζυγίου.

Λίγες ημέρες αργότερα 
εμφανίστηκε σε πάρτι 
με ελάχιστα ρούχα πάνω 
της…

Η κόρη του Αλέγκρι ομορφαίνει 
διαρκώς το “Juventus Stadium”

Θυμάσαι τη Μαρία Χοακίνα; 
Μεγάλωσε και τρελαίνει κόσμο! 

Α
κόμα κι αν δεν έχετε παρακο-
λουθήσει, σε μικρή ηλικία, το 
σίριαλ «Καρουζέλ» σίγουρα 
θα γνωρίζετε την «Μαρία Χο-

ακίνα». Αλλά θα πάθετε… πλάκα με την 
«μεταμόρφωσή» της.
Η «πρωταγωνίστρια» ήταν ένα κακομα-
θημένο κορίτσι, αλλά και παράλληλα 
το πιο όμορφο της τάξης και σίγουρα ο 
μεγάλος έρωτας του «Σιρίλο». Εντάξει 
δεν κατάφερε να κάνει και πολλά αλλά 
αυτό δεν είναι κάτι που μας ενδιαφέρει 

αυτή την στιγμή.
Αντίθετα, θα ασχοληθούμε την εξαιρε-
τική… εξέλιξη της «Μαρία Χοακίνα» ή 
της Λουντβίκα Παλέτα, όπως λέγεται η 
ηθοποιός. Η ξανθιά καλλονή διανύει το 
40ο έτος της ηλικίας της και πραγματικά 
έχουμε μείνει με το στόμα… ανοικτό από 
την εξαιρετική της εξέλιξη.
Μάλιστα, η Λουντβίκα Παλέτα έχει κάνει 
στο παρελθόν πολλές αποκαλυπτικές 
εμφανίσεις και πραγματικά… κόβει την 
ανάσα!

Η Larsa ζήτησε διαζύγιο από τον 
Πίπεν
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Με αφετηρία την ψηλότερη 
πρωτεύουσα της Ελλάδας, το 
διάσημο και αγαπημένο Καρπενήσι, 
αναζητούμε στα πυκνόφυτα δάση, στα 
γοργόνερα ποτάμια, στα βαθύσκιωτα 
φαράγγια και στα χιονισμένα τοπία 
του Βελουχιού τη μαγνητική γοητεία 
της απαράμιλλης ευρυτανικής γης.

Η 
πρώτη θέαση θα γίνει από τις ευ-
θείες του λαμιώτικου κάμπου. Εκεί, 
πίσω από τα σκιερά πλατανοδάση 
του Σπερχειού ποταμού, θα δείτε 

να ξεπροβάλλει εντυπωσιακός και να τρυπά 
τον γαλάζιο ουρανό ο χιονισμένος -ήδη από 
τα τέλη του Νοέμβρη- κώνος. Οσο τα χιλιό-
μετρα κυλούν, θα βρίσκεστε να οδηγείτε α-
νάμεσα σε ευθυτενή έλατα και γεροδεμένες 
βελανιδιές, ενώ το κάδρο του ορίζοντα βαθ-
μηδόν θα γεμίζει με ανταριασμένες κορφές. 
Με αυτόν τον τρόπο το Βελούχι θα σας πάρει 
στη ράχη του και στροφή τη στροφή θα σας 
«μυήσει» στη μαγεία της ευρυτανικής ορει-
νής φύσης.
Το επιβλητικό αυτό βουνό του Καρπενησίου 
ήταν γνωστό στον αρχαίο κόσμο με την ονο-
μασία «Τυμφρηστός», που κάποιοι τη συν-
δέουν με τον αρχαίο βασιλιά Τέφραντα, γιο 
του Ηρακλή, ενώ κάποιοι άλλοι τη συσχετί-
ζουν με παράφραση της λέξης «τύμβος», που 
παραπέμπει στο χαρακτηριστικό σχήμα του. 
Ο αρχαίος Ελληνας ιστορικός και γεωγράφος 
Στράβων (64 π.Χ. – 24 μ.Χ.), πάντως, αναφέ-
ρεται στο Βελούχι αποκαλώντας το «όρος 
Δρυόπων». Η σημερινή ονομασία, που συνα-
ντάται καταγεγραμμένη για πρώτη φορά το 
1453, είναι πιθανόν βλάχικης-λατινικής κατα-
γωγής, αφού τα ορεινά λιβάδια του βουνού, 
σύμφωνα με τους στίχους γνωστού δημο-
τικού τραγουδιού, ήταν πλούσιοι βοσκότο-
ποι για τα πολυάριθμα κοπάδια των νομάδων 
Βλάχων:
«Βελούχι μου περήφανο
κι Οξιά ζωγραφισμένη,
λιώσε τα χιόνια γλήγορα
να χορταριάσει ο τόπος.
Να βγουν οι Βλάχοι στα βουνά
να βγουν κι οι Βλαχοπούλες,
να βγουν και τα Βλαχόπουλα
λαλώντας τις φλογέρες».
Μάλιστα, η ίδια ονομασία ήταν αυτή που 
έδωσε το ψευδώνυμο «Βελουχιώτης» στον 
θρυλικό αρχικαπετάνιο του ΕΛΑΣ, Θανάση 
Κλάρα (1905-1945). Αν και η νεότευκτη 
σήραγγα που διαπερνά τα σπλάχνα του έχει 
διευκολύνει αφάνταστα τις μετακινήσεις των 
οχημάτων που κινούνται από τη Λαμία προς 
το Καρπενήσι και αντίστροφα, οι στροφές 
τις οποίες θα κληθεί ν’ αντιμετωπίσει ο οδη-
γός, κυρίως λίγο πριν και αμέσως μετά το 
χωριό Ράχες Τυμφρηστού, παραμένουν ζόρι-
κες. Σε γενικές γραμμές, πάντως, ο ταξιδιώ-
της θα πρέπει να γνωρίζει ότι η απόσταση 
που χωρίζει τη Λαμία από την πρωτεύουσα 
της Ευρυτανίας -το Καρπενήσι– είναι 72 χλμ. 
και ο χρόνος που απαιτείται για να τη διανύ-
σει είναι περίπου 90 λεπτά. Βέβαια, αν έχει 
προηγηθεί χιονόπτωση και η χρήση αντιολι-
σθητικών αλυσίδων είναι επιβεβλημένη, τότε 
η διάρκεια της διαδρομής εξαρτάται από τις 

διαθέσεις του χιονιά…

Η ψηλότερη πρωτεύουσα
Το Καρπενήσι, σκαρφαλωμένο σε ύψος 950 
μ. στις πλαγιές του Τυμφρηστού, δίκαια κατέ-
χει τον τίτλο της ψηλότερης πρωτεύουσας της 
Ελλάδας. Στην περιοχή έχουν βρεθεί υπο-
λείμματα αρχαίων οικισμών, ενώ στον λόφο 
Παλιόκαστρου (Αγιος Δημήτριος) βρέθηκαν 
35 χρυσά, υψηλής τεχνικής, κοσμήματα ελλη-
νιστικών χρόνων, τα οποία έγιναν γνωστά 
σαν «Θησαυρός του Καρπενησίου». Σήμερα 
εκτίθενται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-
σείο και στο Μουσείο Μπενάκη. Ωστόσο, η 
καταγεγραμμένη ιστορία της ορεινής πολί-
χνης ξεκινά από τα ύστερα βυζαντινά χρό-
νια, ενώ τη σημαντικότερη ακμή της γνώ-
ρισε τον 18ο αιώνα, όταν μετεξελίχθηκε από 
μικρή γεωργοκτηνοτροφική πόλη σε σημα-
ντικό εμπορικό, αλλά και πνευματικό κέντρο. 
Μάλιστα, εδώ λειτουργούσε η φημισμένη 
«Ανώτερη Σχολή Ελληνικών Γραμμάτων», 
την οποία ίδρυσε τον 17ο αιώνα ο Ευγένιος 
Γιαννούλης. Ανάμεσα στα άλλα, διδάσκονταν 
Φιλοσοφία, Λογική, Πατερικά Κείμενα και 
Αρχαία Ελληνική Γραμματεία!
Λόγω της θέσης του, αλλά και της ορεινής 
φύσης που αγκαλιάζει από παντού τον πολε-
οδομικό ιστό, το Καρπενήσι θα μπορούσε 
σήμερα να είναι μία από τις ομορφότερες 
πόλεις της Ελλάδας. Δυστυχώς, τις χρονιές 
1943 και 1944 τα ναζιστικά στρατεύματα 
κατοχής ανατίναξαν τα παλιά μεγαλόπρεπα 
πέτρινα κτίρια και στη συνέχεια πυρπόλησαν 
την ορεινή πρωτεύουσα, πιστεύοντας πως 
έτσι θα καθυποτάξουν την καθολική αντί-
σταση του περήφανου ευρυτανικού λαού. 
Συνολικός απολογισμός της γερμανοϊταλικής 
κατοχής: από τα 1.000 παραδοσιακά λιθό-
κτιστα κτίρια της πόλης γλίτωσαν την κατα-
στροφή μόλις 8! Αργότερα ακολούθησαν τα 
«πέτρινα χρόνια» της ανέχειας και της εγκα-
τάλειψης, αλλά και ο κακός σχεδιασμός ανά-
πλασης που στηρίχτηκε στην κατασκευή 
απρόσωπων τσιμεντένιων κτισμάτων. Ετσι, 
το θρυλικό Καρπενήσι έχασε την αυθεντική 
αρχιτεκτονική του ταυτότητα.
Πριν βιαστείτε να το εγκαταλείψετε και να 
«πάρετε τα βουνά», μην παραλείψετε να 

κάνετε μια βόλτα στην ιστορική πλατεία Μπό-
τσαρη και στους πλατανοσκέπαστους δρό-
μους Εθνικής Αντιστάσεως και Ζηνοπούλου, 
να ξεδιψάσετε στις πέτρινες κρήνες, να πιείτε 
τον καφέ σας στα όμορφα καφέ, να επισκε-
φθείτε τον ιστορικό μητροπολιτικό ναό της 
Αγίας Τριάδας (17ος αι.) και να περιεργαστείτε 
το κτίριο του παλιού Δημαρχείου.
Δύο χιλιόμετρα νότια από το κέντρο της 
πόλης θα συναντήσετε τη φυσική τοποθε-
σία Κεφαλόβρυσο που, όταν το επιτρέπει ο 
καιρός, είναι ιδανικός τόπος για ευχάριστους 
περιπάτους κάτω από τα θεόρατα πλατάνια 
και δίπλα στις πηγές του Καρπενησιώτη με 
τα κεφαλάρια, απ’ όπου αναβλύζουν τα νερά 
του ποταμού. Στον πανέμορφο αυτό τόπο 
διαδραματίστηκε στις 9 Αυγούστου του 1823 
η -καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη του 
Αγώνα- «Μάχη του Κεφαλόβρυσου», που, 
παρ’ όλη τη νικηφόρα για τα ελληνικά όπλα 
έκβασή της, στοίχισε τη ζωή του θρυλικού 
Σουλιώτη οπλαρχηγού Μάρκου Μπότσαρη.

Πάνω από τα σύννεφα
Η ψηλότερη κορφή του βουνού αγγίζει τα 
2.315 μ. και είναι ορατή από τα περισσότερα 
σημεία της Ευρυτανίας, της ορεινής Φωκί-
δας, της Φθιώτιδας, αλλά και της Καρδίτσας. 
Τα τελευταία χρόνια το Καρπενήσι και το 
βουνό του το Βελούχι έγιναν γνωστά κυρίως 
στους λάτρεις των χειμερινών σπορ, μετά τη 
λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου, το 
οποίο ξεδιπλώνει τις πίστες του στη θέση 
Διαβολότοπος, σε υψόμετρο που κυμαίνεται 
από 1.850 έως 2.040 μ.
Οι πρώτες εγκαταστάσεις δημιουργήθηκαν 
γύρω από το ορειβατικό καταφύγιο το 1974. 
Σήμερα, το χιονοδρομικό κέντρο Καρπενη-
σίου, που απέχει από την πόλη 12 χλμ., δια-
θέτει 15 πίστες σκι και μια οργανωμένη πίστα 
snowboard. Η μεταφορά των χιονοδρόμων 
γίνεται με πέντε αναβατήρες, εκ των οποίων 
ένας είναι συρόμενος, ενώ τρεις διθέσιοι και 
ένας τριθέσιος είναι εναέριοι. Το σαλέ και το 
snow bar είναι πλήρως ανακαινισμένα.
Αν ακόμη δεν έχει χιονίσει ή το χιόνι δεν είναι 
επαρκές για χιονοδρομία, αξίζει με το παρα-
πάνω ν’ ανηφορίσετε τις αλλεπάλληλες φιδί-
σιες στροφές που θα σας φέρουν από την 

πλατεία του Καρπενησίου στα ανεμοδαρμένα 
ύψη του Βελουχιού. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
έντονα ανηφορικής πορείας (προσοχή στον 
πρωινό πάγο που συνήθως καλύπτει μέρος 
του οδοστρώματος), θα έχετε πολλές ευκαι-
ρίες ν’ απολαύσετε, ιδίως με καθαρή ατμό-
σφαιρα, την ανεπανάληπτη θέα στο σύνολο 
σχεδόν του ορεινού ανάγλυφου της Ρούμε-
λης.
Η πόλη του Καρπενησίου, η κοιλάδα της 
Ποταμιάς, τα βουνά Χελιδόνα, Καλιακούδα, 
η πολύκορφη οροσειρά των Αγράφων στον 
Βορρά και οι κορυφογραμμές της Οξιάς, των 
Βαρδουσίων και της Γκιώνας στον Νότο, από 
εδώ πάνω φαντάζουν μυθικές, καθώς ξεπρο-
βάλλουν από την ομίχλη, τυλιγμένες με τα 
χιόνια του χειμώνα.
Για τον ταξιδιώτη που θέλει να γνωρίσει 
την άγνωστη πλευρά του Βελουχιού και να 
ξεφύγει κάπως από τα πεπατημένα ταξιδιω-
τικά μονοπάτια, προτείνουμε να ακολουθή-
σει τον ασφάλτινο δρόμο που διατρέχει σε 
υψόμετρο από 900 έως 1.200 μ. περιμετρικά 
το βουνό. Σε αυτήν τη μικρή, αλλά περιπε-
τειώδη, πορεία, κυρίως λόγω στροφών και 
κατολισθήσεων, θα γνωρίσει από κοντά την 
περιβαλλοντική του αξία και θ’ ανακαλύψει 
ένα πλήθος μικρών και μεγαλύτερων χωριών 
που κουρνιάζουν κάτω από τον επιβλητικό 
κώνο του.
Στα ψηλότερα σημεία η χλωρίδα αποτελείται 
από εκτεταμένα δάση κεφαλονίτικης ελάτης, 
ενώ πιο χαμηλά εκτείνεται η ζώνη όπου φύο-
νται κυρίως δάση δρυός και άλλων φυλλο-
βόλων. Αρκετά πλούσια παραμένει η πανίδα 
του, παρότι το παράνομο κυνήγι έχει προκα-
λέσει σημαντικές καταστροφές. Στην ευρύ-
τερη περιοχή ζουν πολλά αγριογούρουνα, 
αρκετοί λύκοι, λίγα ζαρκάδια, ενώ τελευταία 
έχει αναφερθεί η παρουσία της αρκούδας 
που φαίνεται να επαναδιεκδικεί τα παλιά της 
λημέρια. Σημαντική, επίσης, είναι και η πτη-
νοπανίδα. Δυστυχώς η συνεχής, ανεξέλεγκτη 
διάνοιξη δρόμων και η παράνομη υλοτομία 
υποβαθμίζουν το εύθραυστο οικοσύστημα 
του σημαντικού αυτού βουνού και καταστρέ-
φουν το ορεινό ενδιαίτημα πολλών απειλού-
μενων ειδών, δημιουργώντας σε αυτά προ-
βλήματα επιβίωσης.

Βελούχι: Η ατίθαση πλευρά της Ευρυτανίας!
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

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

ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 ΜΕΡΙΔΕΣ)
 ª 1 πακέτο Φύλλο κρούστας για πίτες 450 γρ.
 ª 5 - 6 κ. σούπας ελαιόλαδο
 ª 3 - 4 πράσα, μικρά
 ª 2 μελιτζάνες, μεσαίες
 ª 20 ντοματάκια κονσέρβας
 ª 2 κ. σούπας βασιλικός, ψιλοκομμένος
 ª 2 κ. σούπας ελαιόλαδο
 ª 6 κ. σούπας χυμός ντομάτας
 ª 200 γρ. καπνιστό τυρί, χοντροτριμμένο
 ª  αλάτι πιπέρι, φρεσκοτριμμένο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Βγάζετε το φύλλο από την κατάψυξη και το αφήνουμε μέσα στη συσκευασία του σε 

θερμοκρασία δωματίου, μέχρι να ξεπαγώσει καλά.
 ª Προθερμαίνετε το φούρνο στους 200° C. Κόβετε τα φύλλα κρούστας στα τέσσερα. 

Λαδώνετε φορμάκια για τάρτες διαμέτρου 10 - 12 εκ. απλώνετε τέσσερα κομμάτια φύλ-
λου κρούστας σε κάθε φορμάκι, λαδώνοντάς το ένα-ένα και από τις δύο πλευρές. Ψήνετε 
τις τάρτες για 7 - 8 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν ελαφρά.

 ª Κόβετε τα πράσα σε ροδέλες 1 εκ., τις μελιτζάνες σε κύβους, τα ντοματάκια στα τέσ-
σερα. Σοτάρετε τα λαχανικά στο ελαιόλαδο για 6 - 7 λεπτά. Προσθέτετε το βασιλικό, λίγο 
αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και τον χυμό ντομάτας. Βράζετε για άλλα 5 λεπτά. Αφή-
νετε να κρυώσουν λίγο τα λαχανικά και μετά γεμίζετε με αυτά τις τάρτες και πασπαλίζετε 
από πάνω με καπνιστό τυρί.

 ª Λίγο πριν σερβίρετε, βάζετε τις τάρτες στο φούρνο για 4 - 5 λεπτά, μέχρι να λιώσει 
το τυρί. Σερβίρετε τις τάρτες ζεστές.

Άρωμα Κουζίνας
Ταρτάκια με χειμωνιάτικο 
μπριάμ και καπνιστό τυρί
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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
Οικονομικές συμφωνίες ή επαγγελματικές 
προτάσεις που σας είχαν γίνει, χρειάζονται 
επανεξέταση. Μία σύνθετη εβδομάδα, που 
θα σας απασχολήσουν πολλά θέματα και 
διάφοροι άνθρωποι. Βάζετε τη ζωή σας σε 
νέες βάσεις, ενώ αποφασίζετε να πολεμή-
σετε και να υπερασπιστείτε ανοιχτά, όλα 
αυτά που από χρόνια πιστεύατε και θέλατε.

ΤΑΥΡΟΣ
Πρέπει να καταλάβετε πως η καλή φυσική 
σας κατάσταση εξαρτάται και από την 
ψυχική σας διάθεση. Αν και το κλίμα είναι 
ευμετάβλητο και οι διαθέσεις των ανθρώ-
πων ασταθείς, εσείς θα διατηρήσετε μια 
δυναμική ισορροπία και θα εκφράζεστε 
εντονότερα, ειδικά αν ανήκετε στους καλ-
λιτεχνικούς τύπους του ζωδίου σας. Οι επι-
χειρηματίες θα έχετε νέες ιδέες που θα πάνε 
πολύ καλά στην πρακτική τους εφαρμογή.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αφήστε το άγχος κατά μέρος γιατί θα αλλάξει 
δυναμικά. Μην πάρετε τις καταστάσεις στα 
σοβαρά, καθώς υπάρχει μία τάση υπερβολής 
της κακής εκτίμησης των πραγμάτων. Είναι 
μία ευχάριστη εποχή για να διευθετήσετε τις 
υποθέσεις σας. Ίσως προκύψει κάποιο πρό-
βλημα στο φιλικό σας περιβάλλον που θα σας 
στεναχωρήσει. Από τη μία θα έχετε την ανά-
γκη επαφής και κοινωνικότητας και από 
την άλλη θα νιώθετε κούραση ή / 
και υπερκόπωση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Κάποιε ς φιλοδοξ ίε ς 
σας θα ικανοποιηθούν, 
καθώς θα προκύψουν 
ευκαιρίες για αξιόλο-
γες συνεργασίες. Επειδή 
οι αποφάσεις που θα 
πάρετε τώρα μπορεί να 
επηρεάσουν τα συμφέρο-
ντά σας για μεγάλο διάστημα, 
να είστε συγκροτημένοι και να μην 
παρασύρεστε.

ΛΕΩΝ
Όλα δείχνουν ότι περνάτε μια μεταβατική 
κατάσταση, μετά την οποία πολλά στην 
προσωπική και την οικογενειακή σας ζωή 
θ’ αλλάξουν. Αυτό το διάστημα θα πάρετε 
αποφάσεις για οικονομικά και οικογενειακά 
θέματα. Είναι σκόπιμο να μην κάνετε τίποτα 
βιαστικό. Είστε δυναμικοί, γεμάτοι ζωτικό-
τητα και αισιοδοξία. Όμως, κάπως καταπι-
έζετε τους άλλους με τις επίμονες ιδέες και 
επιθυμίες σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Ορισμένοι, μπορεί να πιεστείτε για κάποια 
πληρωμή ή για κάτι που θέλετε να αποκτή-
σετε. Κάποιοι άλλοι, μπορεί να απογοητευ-
θείτε από την συμπεριφορά ενός αγαπη-
μένου σας ανθρώπου. Οι συνθήκες ίσως 
φέρουν μια ξαφνική αλλαγή στην εργασία 
σας, που παρά τις πρώτες ενδείξεις, θα είναι 
μάλλον για το καλό σας. Μη σταματήσετε τις 
προσπάθειές σας για τους επαγγελματικούς 
σας στόχους και προσπαθήστε να διερευ-
νήσετε την κοινωνική σας δραστηριότητα. 

ΖΥΓΟΣ
Αν ασχολείστε με τα κοινά, φροντίστε να 
πιάσετε το σφυγμό του πλήθους και να απο-
δειχθείτε χρήσιμοι. Αν κάποιοι ευνοούνται 
να ζήσουν συγκλονιστικές στιγμές, αυτοί 
είστε εσείς. Είναι μια ειδική εβδομάδα σε 
όλους τους τομείς: τον αισθηματικό, τον 
επαγγελματικό, τον κοινωνικό. Προσπαθή-
στε να βρίσκετε χρόνο και να τον διαθέτετε 
στον εαυτό σας, μόνο καλό θα σας κάνει. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η αισθηματική σας ζωή προχωράει σε ένα 
επίπεδο, έχετε τακτοποιήσει πια τα προβλή-
ματά σας και είστε πιο ήρεμοι και σίγουροι 
για ότι κάνετε τώρα. Αρκετοί μάλιστα συζη-
τούν, για την ήρεμη ζωή σας. Αν θέλετε λοι-
πόν να επιχειρήσετε κάποιες αλλαγές στη 
σχέση σας, θετικές πάντα, επιχειρήστε το 
πολύ γρήγορα… τώρα. Στον επαγγελμα-
τικό τομέα μην ριψοκινδυνέψετε να κάνετε 
κάποιες επενδύσεις. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αυτή την περίοδο απομακρύνετε κάθε 
δυσάρεστη σκέψη που μόνο αρνητικά απο-
τελέσματα μπορεί να έχει στη ζωή και στη 
σκέψη σας. Πάρτε αποφάσεις σε σημαντικά 
θέματα που σας απασχολούν και ιδιαίτερα 
σε θέματα που αφορούν την καριέρα σας. 
Ήρθε η ώρα να δράσετε επιτέλους και θα 

δείτε πως σε λίγο καιρό θα έχετε απο-
τελέσματα. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Κάτι που βλέπατε ότι 
είναι δύσκολο να πραγ-
ματοποιηθεί, οφεί-
λεται στο ότι κάποιος 
σας προβάλλει διά-
φορα προσχήματα και 

σας στεναχωρεί. Παρά 
τη διάθεσή σας για κοι-

νωνικότητα και πρόοδο, 
οι δυσκολίες θα εξακολουθή-

σουν. Μην αποθαρρύνεστε από 
καθυστερήσεις ή διαδικασίες, που απαιτούν 
κόπο και συζητήσεις. Προσπαθήστε να δείτε 
με ρεαλισμό τη σχέση σας, με το άμεσο περι-
βάλλον σας, οικογενειακό και επαγγελματικό.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Τα νεύρα σας είναι τεντωμένα και καλό είναι 
να ηρεμήσετε ασχολούμενοι με χρήσιμες 
δραστηριότητες – αλλά με σύνεση. Οι προ-
σπάθειές σας για οικονομική βελτίωση ίσως 
καρποφορήσουν, αν δεν είστε ριψοκίνδυ-
νοι ή άπληστοι και δε δημιουργείτε περιττά 
έξοδα. Πιθανή ξαφνική αλλαγή στο σπίτι. 
Ίσως δε χρειάζεται να ασχολείστε τόσο με 
τη δουλειά σας, στο σπίτι ή στο γραφείο. 

ΙΧΘΕΙΣ
Οι μέρες της στεναχώριας, της μελαγχολίας 
και της μιζέριας φτάνουν στο τέλος τους. Τις 
επόμενες θα αισθανθείτε ξανά αισιόδοξα 
και ενέργεια και θα νιώσετε την ανάγκη να 
εκτονωθείτε. Με τέτοια διάθεση μην μένετε 
μέσα στο σπίτι. Ντυθείτε, στολιστείτε και 
βγείτε έξω να γνωρίσετε κόσμο! Είναι βέβαιο 
ότι η καλή σας διάθεση δεν θα σας αφήσει 
και φυσικά δεν θα περάσετε απαρατήρητοι.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Συμμετείχαν 2.500 χορευτές 
και 100 μουσικοί, μέλη των 
ΔΣ, των 460 Ποντιακών 
Σωματείων μελών της 
Παμποντιακής Ομοσπονδίας 
Ελλάδος, από ολόκληρη την 
ελληνική επικράτεια

Τ
ο 14ο Φεστιβάλ Ποντια-
κών Χορών φιλοξενήθηκε 
φέτος στην πόλη της Λάρι-
σας. Πρόκειται για ένα ε-

ντυπωσιακό φεστιβάλ στο οποίο 
θα συμμετείχαν 2.500 χορευτές 
και 100 μουσικοί, μέλη των ΔΣ, 
των 460 Ποντιακών Σωματείων 
μελών της Παμποντιακής Ομο-
σπονδίας Ελλάδος, από ολόκληρη 
την ελληνική επικράτεια.
Το φεστιβάλ ήταν αφιερωμένο  
στον σπουδαίο πολιτικό και αντι-
πρόσωπο του ποντιακού ελλη-
νισμού, που σε όλη του τη ζωή 
αγωνίστηκε για την ελευθερία 
και αποκατάσταση των Ποντίων, 
Λεωνίδα Ιασονίδη..
Ο Λεωνίδας Ιασονίδης γεννήθηκε 
στον Πόντο (κατ” άλλους στην 
Ορντού, κατ” άλλους στην Που-
λαντζάκη) το 1884. Αποφοίτησε 
από το φημισμένο “Φροντιστή-
ριον”  Τραπεζούντος το 1902 και 
στη συνέχεια σπούδασε νομικά 
στην Κωνσταντινούπολη, από 
όπου έλαβε πτυχίο το 1912. Συνέ-
χισε τις σπουδές του στο Παρίσι, 
λαμβάνοντας πτυχίο στις πολιτι-
κές και κοινωνικές επιστήμες, το 
έτος 1915.

Κατά τη διάρκεια του α’ παγκο-
σμίου πολέμου φεύγει από τη 
Γαλλία και βρίσκεται στον Καύ-
κασο, προκειμένου να εμψυχώ-
σει και να οργανώσει τους Έλλη-
νες του Πόντου που αναζητούν 
καταφύγιο στη Ρωσία, για να 
αποφύγουν τις διώξεις από τους 
Τούρκους. Ιδρύει στο Ροστόβ 
την «Ευξεινοπόντειον ΄Ενωσιν», 
το 1917, και πρωτοστατεί στην 
ίδρυση της «Κεντρικής Ενώσεως 
των Ποντίων» στο Αικατερινο-
ντάρ το 1918. Συμμετέχει, το 1919, 
στην Εθνοσυνέλευση των Ποντίων 
του Βατούμ, της οποίας διετέλεσε 
τελευταίος πρόεδρος, με σκοπό 
την αποκατάσταση του Πόντου και 
τη δημιουργία ανεξάρτητης-αυτό-
νομης Δημοκρατίας.

Το 1920 μεταβαίνει στην Αθήνα, 
επισκέπτεται το Παρίσι και το 
Λονδίνο αργότερα, ως επικεφαλής 
της «Επιτροπής Εθνικής Αμύνης», 
και αγωνίζεται με κάθε τρόπο για 
την ανεξαρτησία του Πόντου.
Η πατριωτική δράση του έχει ως 
αποτέλεσμα την ερήμην καταδίκη, 
στις 21 Σεπτεμβρίου 1921,  του σε 
θάνατο με απαγχονισμό από τα 
δικαστήρια «ανεξαρτησίας» της 
Αμάσειας. Το 1931 ο πρωθυπουρ-
γός της Τουρκίας Ισμέτ Ινονού, ως 
ανταπόδοση στην επίσκεψη του 
Έλληνα πρωθυπουργού Ελευθε-
ρίου Βενιζέλου στην Άγκυρα, επι-
σκέφθηκε την Αθήνα. Ο Ελευθέ-
ριος Βενιζέλος ζήτησε από τον 
Ιασονίδη, Υπουργός Πρόνοιας,  να 
προσφωνήσει τον Τούρκο πρωθυ-

πουργό στην τουρκική γλώσσα. Ο 
Λ. Ιασονίδης εκφώνησε τότε έναν 
από τους λαμπρότερους λόγους σε 
άπταιστη τουρκική λόγια γλώσσα. 
Ο Ισμέτ Ινονού ενθουσιάστηκε 
τόσο πολύ που ρώτησε τον Έλληνα 
πολιτικό αν είχε κάποια επιθυ-
μία, για να του την πραγματοποι-
ήσει. Ο Ιασονίδης, σε συνεννόηση 
με τον τότε Μητροπολίτη Ξάνθης 
Πολύκαρπο,  ζήτησε την άδεια για 
τη μεταφορά της ιστορικής εικό-
νας της Παναγίας Σουμελά από 
τον Πόντο στην Ελλάδα. Ο Τούρ-
κος πρωθυπουργός δέχτηκε να 
εκπληρώσει την επιθυμία του, 
όπως είχε υποσχεθεί, και ο δια-
καής πόθος του Ιασονίδη και 
όλων των Ποντίων ικανοποιή-
θηκε.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
προστά σε μια ακόμη σπουδαία 
αρχαιολογική ανακάλυψη, βρί-
σκεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Φθιώτιδας - Ευρυτανίας. Είναι 

γνωστό ότι στην περιοχή της Λοκρίδας έχουν 
βρεθεί πολλά αρχαία στο παρελθόν.
Όμως κοντά στο συγκεκριμένο σημείο δεν είχε 
βρεθεί κάτι που να παραπέμπει σε τέτοια ανα-
κάλυψη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας αγρότης στην 
περιοχή της Λοκρίδας κατά τη διάρκεια εργα-
σιών στο κτήμα του - συγκεκριμένα φύτευε 
ρίζες ελιές - χτύπησε αντικείμενο που από την 
πρόχειρη εκσκαφή που έκανε επρόκειτο για 
άγαλμα.
Αμέσως ενημέρωσε την Αρχαιολογική Υπη-
ρεσία που έφτασε στο σημείο με τους ειδι-
κούς επιστήμονες - αρχαιολόγους και ανέ-
λαβαν δράση, φέρνοντας στο φως κομμάτια 
από αγάλματα και μέρος αρχαίου νεκροτα-
φείου. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για τέσ-
σερις ή πέντε Κούρους αρχαϊκής περιόδου, οι 
οποίοι μάλιστα είναι μεγάλοι, σχεδόν διπλά-
σιοι από το μέγεθος ενός ανθρώπου.
Η εύρεση των αρχαίων κρατήθηκε για μέρες 

επτασφράγιστο μυστικό μέχρι που είδαν το 
φως του ήλιου τα εντυπωσιακά ευρήματα 
που παραπέμπουν σε μια σπουδαία ανακά-
λυψη.
Εδώ και δεκαπέντε ημέρες η περιοχή φυλάσ-
σεται και οι επιστήμονες προχωρούν στις 
ανασκαφές με αρχαιολογικούς ρυθμούς, δια-
φυλάσσοντας την ασφάλεια του αρχαιολογι-
κού θησαυρού και συλλέγοντας στοιχεία για 

τον προσδιορισμό της ταυτότητάς του.
Οι αρχικές πληροφορίες κάνουν λόγο ότι 
τα σημαντικά αυτά ευρήματα ανήκουν στην 
αρχαϊκή περίοδο και οι τάφοι είναι από τον 5ο 
έως τον 2ο αιώνα Π.Χ.
Οι αρχαιολόγοι λένε ότι ακόμη η έρευνα είναι 
στην αρχή, ενώ η επίσημη ανακοίνωση αναμέ-
νεται από το Υπουργείο Πολιτισμού στις αρχές 
της επόμενης εβδομάδας.

Έφυγε από τη ζωή 
ο σκηνοθέτης 
και συγγραφέας 
Κώστας Βρεττάκος

Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από 
τη ζωή ο σκηνοθέτης και συγ-
γραφέας Κώστας Βρεττάκος 

μετά από προβλήματα υγείας που 
τον ταλαιπωρούσαν από καιρό, ενώ 
τελευταία νοσηλευόταν στο Νοσο-
κομείο Σωτηρία.
Γιος του ποιητή και ακαδημαϊκού 
Νικηφόρου Βρεττάκου, ο Κώστας 
Βρεττάκος γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1938. Από πολύ νωρίς γοητεύ-
τηκε από τον κινηματογράφο, όμως 
δεν αφοσιώθηκε αποκλειστικά σε 
αυτόν.
Σπούδασε κινηματογράφο στην 
Ελλάδα και την Ιταλία και παράλ-
ληλα με τις κινηματογραφικές του 
ενασχολήσεις συνέχισε να εργά-
ζεται βιοποριστικά ως επιμελητής 
εκδόσεων, παραγωγός διαφημιστι-
κών ταινιών και περιστασιακά ως 
δημοσιογράφος. Κατά τη δικτατο-
ρία εργάστηκε ως μεταφραστής λαϊ-
κών μυθιστορημάτων και ως φωτο-
γράφος εγκυκλοπαιδειών.
Τις πρώιμες λογοτεχνικές συνεργα-
σίες με την «Επιθεώρηση Τέχνης» 
ακολούθησαν δύο ποιητικές συλ-
λογές το 1971 και 1977 με τον τίτλο 
«Ανάριθμα». Από το 1977, παράλ-
ληλα με τη φωτογραφική του δρα-
στηριότητα, ασχολήθηκε πάλι με τον 
κινηματογράφο γυρίζοντας ως το 
1987 μια σειρά από ταινίες από τις 
οποίες ξεχώρισαν «Το στρώμα της 
καταστροφής» (1980) και «Τα παι-
διά της Χελιδόνας» (1987). Παράλ-
ληλα, η μακροχρόνια φωτογραφική 
του συνεργασία με την Εμμανουέλα 
ντε Νόρα οδήγησε στην ίδρυση του 
εκδοτικού οίκου «Τρία Φύλλα».
Από το 1990 εγκατέλειψε πάλι τις 
εκδόσεις, τη φωτογραφία και τον 
κινηματογράφο και ασχολήθηκε με 
την πολιτική διαχείριση της ελλη-
νικής κινηματογραφίας αρχικά ως 
ειδικός σύμβουλος Κινηματογρα-
φίας του Υπουργείου Πολιτισμού 
(1989), σε συνέχεια ως πρόεδρος 
του Ελληνικού Κέντρου Κινημα-
τογράφου (1991-1998) και εκπρό-
σωπος της Ελλάδας στο Eurimages, 
στο Συμβούλιο της Ευρώπης (1991-
2006).

14ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών 

Σπουδαία ανακάλυψη στη Φθιώτιδα: Στο φως 
Κούροι της αρχαϊκής περιόδου
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αθλητικά

Έ
νας φοβερός και... τρομερός Ολυμπιακός που 
είχε τέσσερα από πέντε... ελληνικά γκολ απέ-
ναντι στην αδύναμη και ανήμπορη να αντι-
δράσει Ντουντελάνζ σκόρπισε στους... πέντε 

ανέμους τους Λουξεμβούργιους με 5-1 στο γήπεδο 
Καραϊσκάκη και αποθεώθηκε από τον κόσμο του. 
Σκόρερ δύο φορές ο Φορτούνης, εξαιρετικό ψαλιδάκι 
ο Λάζαρος ενώ τα άλλα δύο τέρματα έβαλαν οι Τορο-
σίδης αλλά και ο Χασάν σε φάση με σουτ του Φετφα-
τζίδη όμως. Οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς έπιασαν 
τους επτά πόντους στον όμιλό τους στο Europa και 
φυσικά παρέμειναν γερά στο κόλπο της πρόκρισης. 
Αποχώρησαν τραυματίες οι Ναουέλ και Νάτχο.
Μολις στο 2ο λεπτό ο Ολυμπιακός απείλησε 
με ένα φάουλ του Φορτούνη όπου ο Σισέ 
δεν μπήκε όμως τόσο καλά στην φάση 
για γκολ. Στο 6ο λεπτό χάθηκε μεγάλη 
φάση με τετ α τετ του Ποντένσε μετά 
από συνεργασία Νάτχο - Φορτούνη. 
Πολύ λίγο μετά ήρθε το γκολ. Μπα-
λιά του Ποντένσε που ανάγκασε τον 
Μπονεφουά να διώξει με έξοδο αλλά ο 
Καμαρά έστειλε με ένα σουτ την μπάλα στα 
πόδια του Τοροσίδη που με τακουνάκι σκό-
ραρε ξανά κατά της Ντουντελάνζ. Ο έμπειρος άσος 
είχε βάλει γκολ και στο Λουξεμβούργο αλλά και στο 
Κύπελλο με την Παναχαϊκή. 
Ο Ολυμπιακός δεν έμεινε στο 1-0. Στο 15’ μετά από 
σέντρα του Τσιμίκα και σε φάση που πίεσε και βγήκε 
πάνω στην μπάλα ο Ποντένσε ο Φορτούνης βγήκε 
δυνατά και με πολύ καλό πλασέ και λανθασμένη αντί-
δραση του Μπονεφουά έκανε το 2-0. Στο 16ο λεπτό ο 
Σισέ πήρε την κεφαλιά από το κόρνερ του Φορτούνη 
που μπλόκαρε ο αντίπαλος κίπερ. Ο Ολυμπιακός ήταν 
ανώτερος και κυρίαρχος από το ξεκίνημα του αγώνα. 
Στο 18’ ένα σουτ του Λάζαρου βρήκε κόντρα και πήγε 
κόρνερ. Στο 21’ ο Ναουέλ έκανε την κίνηση και έψαξε 
και το σουτ που έκανε και μπλόκαρε ο Μπονεφουά.
Στο 26ο λεπτό ήρθε και το 3-0. Μετά από κλέψιμο 
στον χώρο του κέντρου ο Φορτούνης γύρισε την 
μπάλα στον Χριστοδουλόπουλο που με τρομερό 
γύρισμα του σώματός του και ψαλίδι βρήκε δίχτυα. Σε 
αυτό το σημείο ο Ναουέλ είχε χτυπήσει το πόδι του, 
βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και έδειξε να  πονάει 
αλλά μπήκε πάλι στο ματς.

Στο 34ο λεπτό ο Ναουέλ έγινε αναγκαστική αλλαγή 
λόγω τραυματισμό στο πόδι του. Έδειχνε πως δεν 
μπορούσε να συνεχίσει και την θέση του πήρε ο 
Φετφατζίδης. Ο νεαρός άσος είχε μεγάλο πάθος και 
ήθελε να μείνει στο ματς αλλά ήταν εμφανές πως δεν 
μπορούσε. Στο 36ο λεπτό ο Ποντένσε έκανε μία εξαι-
ρετική ενέργεια. Άδειασε τον αντίπαλό του και σημά-
δεψε το κεφάλι του Φορτούνη, ο οποίος έκανε από 
κοντά το 4-0 και σημείωσε το 2ο προσωπικό του 
τέρμα στο ματς. Νωρίτερα είχαν χάσει ευκαιρίες Φετ-
φατζίδης και Νάτχο.
Ο Ολυμπιακός συνέχισε το... κρεσέντο του και στο 
β’ μέρος. Στο 47’ ο Ποντένσε είχε ένα σουτ άουτ από 

θέση βολής. Λίγο μετά ο Σνελ πάτησε άσχημα 
χαμηλά στον αστράγαλο τον Νάτχο με τον 

Ισραηλινό να σηκώνεται αλλά να κου-
τσαίνει μετά. Στο 53’ ο Νάτχο είχε ένα 
σουτ λίγο έξω. Ένα καλό σουτ που είχε 
φάλτσο. Με την είσοδο του Τουρέ στο 
61’ αντί του Νάτχο που κούτσαινε μετά 
το χτύπημά του ο Ολυμπιακός είχε και 

άλλες φάσεις με Ποντένσε και Καμαρά.
Στο 69ο λεπτό η Ντουντελάνζ βρήκε γκολ 

με τον Σινάνι. Έκανε μία πολύ ωραία ενέργεια, 
απέφυγε τον Μιράντα και σούταρε μπροστά από δύο 
αμυντικούς για το 4-1. Στο 71’ ο Φετφατζίδης είχε το 
σουτ που κατέληξε στα δίχτυα. Μετά από μία πολύ 
καλή ενέργεια του Ποντένσε και γύρισμα του Τσι-
μίκα ο Φετφατζίδης έκανε το σουτ που φάνηκε να 
βρίσκει και κάπου και να καταλήγει γκολ για το 5-1. 
Αρχικά χρεώθηκε ως σκόρερ ο Έλληνας άσος αλλά 
στην συνέχεια αποδόθηκε στον Χασάν που φάνηκε 
να είναι ο τελευταίος που βρήκε την πορεία της μπά-
λας προτού μπει γκολ. Στο 89’ ο Λάζαρος είχε μία 
πολύ καλή ενέργεια και ένα σουτ που αποκρού-
στηκε δύσκολα. Στις καθυστερήσεις και ο Ποντένσε 
είχε ένα σουτ που έβγαλε δύσκολα ο κίπερ Μπονε-
φουά.
MVP: Φορτούνης και Νάτχο και κυρίως ο πρώτος. 
Εξαιρετική δημιουργική και μεσοεπιθετική δουλειά 
και από τους δύο και συνεργασίες που αξίζει τον 
κόπο να βλέπεις. Ο ‘Φορτού’ έχει κάνει το 2-0, είναι 
και στο γκολ για το 3-0 και σκόραρε για το 4-0. Από 
κοντά τους και ο Λάζαρος μόνο και μόνο για την γκο-
λάρα του στο 3-0 με ψαλίδι.

SPORTSNEWS

Η Ντουντελάνζ δεν θα μπορούσε να σταθεί εμπόδιο! Ο καταιγιστικός Ολυμπιακός προηγήθηκε 4-0 στο 
36’, κέρδισε με 5-1 και... χόρτασε θέαμα τους φίλους του πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό! 2 γκολ ο 
Φορτούνης, από ένα Χριστοδουλόπουλος, Τοροσίδης, Χασάν

Δυνατή προπόνηση, 
θεαματική παράσταση! Ο ΠΑΟΚ δεν κρατάει την (ευρωπαϊκή) τύχη στα χέρια του. Η δεύ-

τερη ήττα του από τη Βίντι τον φέρνει σε δυσμενή θέση απέναντι 
στους πρωταθλητές Ουγγαρίας, που πλέον έχουν τον πρώτο λόγο 
για να πάρουν αυτοί το δεύτερο εισιτήριο από τον 4ο όμιλο.

Ένας ΠΑΟΚ σκιά του καλού εαυτού του, που στις δύο παρτίδες με την ουγ-
γρική ομάδα, έδειξε να την υποτιμά και να το πληρώνει ακριβά. Μαθημα-
τικά έχει ελπίδες, όμως τίποτα δεν εξαρτάται απ’ αυτόν.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε προαναγγείλει αλλαγές στο αρχικό σχήμα με 
το οποίο θα κατέβαζε την ομάδα του στη Groupama Arena. Ένα σχήμα 
με τον Τόσκα να καλείται να καλύψει το κενό του τραυματία Βιεϊρίνια, τον 
Σάχοφ να δίνει ανάσες στον Κάνιας και τον Ελ Καντουρί να ξεκινάει σε 
ρόλο επιτελικού μέσου.
Από την άλλη ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε την ίδια ακριβώς ενδεκάδα μ’ 
αυτή που είχε ξεκινήσει το παιχνίδι στην Τούμπα. Ένα 4-2-3-1 με τον 
Μιλάνοφ να είναι αυτός που θα έπαιρνε τις περισσότερες μπάλες στα 
πόδια του.
Ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ πιο σοβαρά από ότι είχε κάνει πριν από δύο εβδο-
μάδες στην Τούμπα, με αποτέλεσμα στα πρώτα λεπτά ήταν απόλυτος 
κυρίαρχος στο γήπεδο, το οποίο παρότι ανακοινώθηκε sold out είχε πάνω 
από 3.000 καθίσματα άδεια, με τον Λημνιό να απειλεί (7’) με μια αδύναμη 
κεφαλιά, την εστία του Κόβατσικ.
Στο 15’ η κατοχή της μπάλας ήταν 77%-23% υπέρ του «Δικεφάλου», 
που είχε περιορίσει τους (τυπικά) γηπεδούχους σε παθητικό ρόλο, την 
ίδια στιγμή οι περίπου 1.500 φίλοι του έδιναν ρεσιτάλ στις κερκίδες της 
Groupama Arena, αλλά έλειπε για τους «ασπρόμαυρους» η μεγάλη φάση. 
Οι Ούγγροι με 8-9 παίκτες πίσω από την μπάλα είχε μπει στο γήπεδο με 
ξεκάθαρο στόχο να κλείσει τους διαδρόμους προς την εστία του Κόβα-
τσικ, διατηρώντας το μηδέν, αφού αυτό ήταν το πλάνο του Νίκολιτς.
Η εικόνα του αγώνα δεν διαφοροποιήθηκε στο επόμενο διάστημα του 
πρώτου μέρους, με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να κρατάνε την μπάλα στα 
πόδια τους (70%-30% το ποσοστό κατοχής), ωστόσο αυτό που  έλειπε 
ήταν η τελική προσπάθεια. Ο Πασχαλάκης χρειάστηκε να επέμβει για 
πρώτη φορά στο 32’ κι αυτή βγαίνοντας από την εστία του. Όχι, ότι ο 
Κόβατσικ είχε περισσότερη δουλειά… Στα τελειώματα του πρώτου 
μέρους ο Μιλάνοφ έκανε την πρώτη τελική της Βίντι προς την εστία του 
«Δικεφάλου».
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με διπλό λάθος (Βέρνμπλουμ και Μάτος) για 
τον ΠΑΟΚ και γκολ για την Βίντι, που σε μια ανύποπτη φάση, ο Βινίσιους 
έκλεψε την μπάλα, ο Στοπίρα έκανε την σέντρα και ο Μιλάνοφ με κεφαλιά 
έκανε το 1-0 στο 50ο λεπτό.
Ο Λουτσέσκου έριξε στο ματς τον Μπίσεσβαρ (60’) με την ελληνική 
ομάδα να έχει μπροστά της μισή ώρα για να αντιδράσει, ενώ τρία λεπτά 
αργότερα ο Ελ Καντουρί έδωσε τη θέση του στον Άκπομ, με τον ΠΑΟΚ να 
τα παίζει «όλα για όλα», δίχως πάντως να μπορεί να διασπάσει την καλο-
στημένη άμυνα της Βίντι.
Ο ΠΑΟΚ έβαλε και τρίτο ποδοσφαιριστή (Βέρνμπλουμ) μέσα στην περι-
οχή των Μαγυάρων, αλλά τίποτα δεν άλλαζε προς το θετικό για τους 
«ασπρόμαυρους», με τον Πασχαλάκη να κρατάει το σκορ στο 1-0 απο-
κρούοντας ενστικτωδώς το δυνατό σουτ του Μιλάνοφ (79’). Η πιο καλή 
στιγμή για το «Δικέφαλο» ήρθε στο 84’ από την στραβοκλωτσιά του 
Άκπομ και το κακό τελείωμα του Μπίσεσβαρ, με το σουτ του να μπλοκά-
ρεται από τους αμυντικούς της Βίντι.

Βίντι - ΠΑΟΚ 1-0
Δεν είχε μυαλό για Ευρώπη

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Ένα... ανόητο πέναλτι του Τσόσιτς 
και μια αδράνεια σε κόρνερ, έδωσαν 
στο Λεβαντόφσκι την ευκαιρία να 
σκοράρει δύο φορές και η καλύτερη 
Μπάγερν επικράτησε 2-0 της ΑΕΚ, που 
το πάλεψε, αλλά δεν μπορούσε κάτι 
περισσότερο! Παραμένει στο μηδέν η 
Ένωση! 

Ο
ταν πρέπει να πας στην Allianz 
Arena ξέρεις ότι έχεις μπροστά 
σου ένα πολύ δύσκολο 90λεπτο, 
ακόμη κι αν η Μπάγερν Μονάχου 

δεν είναι στα καλύτερα της. Ούτε η ΑΕΚ ήταν 
άλλωστε, αφού το Σάββατο κόντρα στον Πα-
ναθηναϊκό έκανε τη χειρότερη εμφάνιση της 
σεζόν. Παρ’ όλα αυτά, στη Βαυαρία η πρωτα-
θλήτρια έβγαλε αντίδραση και στάθηκε πάρα 
πολύ καλά, παρά την ήττα με 2-0. Μια ήττα 
που ήρθε εν πολλοίς από το... χαζό και εύκο-
λο πέναλτι του Τσόσιτς στον Λεβαντόφσκι, με 
τους δύο να είναι οι πρωταγωνιστές -αρνητι-
κός και θετικός αντίστοιχα- στη φάση και του 
δεύτερου γκολ.
«Να είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε 
την ορμή της Μπάγερν στο ξεκίνημα», έλεγε 
χθες ο Ουζουνίδης και οι παίκτες του μπή-
καν στο ματς τέλεια! Για την ακρίβεια, θα ήταν 
όλα τέλεια αν στο 5’ η μπάλα κατέληγε στα 
δίχτυα και όχι ακριβώς δίπλα από το δοκάρι 
μετά την κεφαλιά του Λαμπρόπουλου. Δύο 
λεπτά μετά η Μπάγερν απάντησε με τον ίδιο 
τρόπο, κεφαλιά του Γκορέτσκα δηλαδή, αλλά 
ο Μπάρκας είπε «όχι» και το ματς στη συνέ-
χεια κυλούσε... μαγικά για την ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ 

που πατούσε πολύ καλά, είχε τον Αλεφ μετα-
μορφωμένο στο κέντρο να κυριαρχεί και από 
εκεί και πέρα έκλεινε με πολύ ωραίο τρόπο 
κάθε χώρο μπροστά από την περιοχή του 
Μπάρκα.
Η Ενωση, η οποία είχε και μια πολύ καλή αντε-
πίθεση που δεν ολοκληρώθηκε λόγω του όχι 
καλού κοντρόλ του Πόνσε, δεν ένιωθε καμία 
απειλή από τους Βαυαρούς, οι οποίοι είχαν 
μια ελαφρά υπεροχή αλλά ως εκεί. Το γεγο-
νός ότι η ομάδα του Νίκο Κόβατς προσπα-
θούσε κυρίως με σέντρες δείχνει και τα προ-
βλήματα που αντιμετώπιζε στο να ανοίξει 
την ΑΕΚ, η οποία είχε φτάσει στο ημίωρο... 
εύκολα. Πολύ. Και εκεί, πολύ εύκολα, ο διαι-
τητής έδωσε πέναλτι για το κράτημα του Τσό-
σιτς στον Λεβαντόφσκι, ο οποίος ανέλαβε και 
την εκτέλεση για το 1-0. Ενα γκολ από το που-
θενά, το οποίο έκανε και όλη τη διαφορά στο 
πρώτο 45λεπτο, το οποίο ήταν -ίσως- ανέλπι-
στα καλό για τους Κιτρινόμαυρους.
Το ζητούμενο για την Ενωση ήταν να διατη-
ρήσει την ίδια καλή εικόνα και στην επανά-
ληψη και το έκανε για όσο είχε δυνάμεις. Η 
επιβάρυνση κάποιων παικτών, συν φυσικά 
το γεγονός ότι απέναντι είχαν τους παίκτες 
της Μπάγερν και όχι κάποιας ελληνικής ομά-
δας, λογικό ήταν να επιφέρουν κούραση μετά 
τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Αυτό 
είχε ως συνέπεια οι Κιτρινόμαυροι να δυσκο-
λεύονται πολύ να κρατήσουν την μπάλα και 
έτσι οι Βαυαροί είχαν συνεχώς κατοχή και πίε-
ζαν. Περισσότερο από ό,τι στο πρώτο 45λεπτο 
και με καλύτερες για αυτούς προϋποθέσεις.
Ετσι, σε αντίθεση με το πρώτο ημίχρονο, στο 
δεύτερο ήρθαν και ευκαιρίες για τους Γερμα-

νούς αλλά ο Μπάρκας απέκρουε συνεχώς τις 
προσπάθειες των Γκορέτσκα και Λεβαντόφ-
σκι. Τουλάχιστον μέχρι το 71’, όταν στο κόρ-
νερ της Μπάγερν ο Μπακάκης δε βρήκε καλά 
την μπάλα με το κεφάλι, ο Τσόσιτς... δε βρήκε 
καν το πού ήταν ο Λεβαντόφσκι για να τον 
ακολουθήσει και ο Πολωνός φορ έκανε το 
2-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, 
αφού ο Μπάρκας σταμάτησε και τον Γκνά-
μπρι σε τετ α τετ, όταν πλέον η ΑΕΚ φανερά 
είχε απόδεχθεί τη -φυσιολογική στο φινάλε- 
μοίρα της.
Man of the match: Από τη στιγμή που έβαλε 
δύο γκολ, ο Λεβαντόφσκι παίρνει αυτόν τον 
«τίτλο» από τον Μπάρκα. Ο Πολωνός δεν 
ήταν καλός, δεν... τρομοκράτησε τους αμυ-

ντικούς της ΑΕΚ, αλλά βρήκε δίχτυα και υτό 
μετράει.
Αδύναμος κρίκος: Ο Τσόσιτς έκανε το χαζό 
πέναλτι του 1-0, έχασε τον Λεβαντόφσκι στη 
φάση του 2-0 και κάποια στιγμή... τράβηξε 
και τα μαλλιά του Χουλτ επειδή είχε νεύρα. 
Κάποιος θα πρέπει να του εξηγήσει, πάντως, 
ότι θα έπρεπε να έχει νεύρα με τον εαυτό του 
γιατί με δική του ευθύνη η ΑΕΚ δέχθηκε δύο 
γκολ. Οχι του Χουλτ.
Στο ύψος του: Σε μία φάση χρειάστηκε να 
επέμβει στο πρώτο μέρος, το έκανε τέλεια. 
Σε άλλες 3-4 χρειάστηκε στο δεύτερο, όταν 
οι Κιτρινόμαυροι κουράστηκαν, και το έκανε 
ξανά τέλεια. Ο λόγος για τον Μπάρκα, ο 
οποίος ήταν άψογος.

«Έπεσε» με αξιοπρέπεια...
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Την πρώτη της νίκη πανηγύρισε η 
Παναχαϊκή κόντρα στην Σπάρτη, 
επικρατώντας 1-0 με τέρμα του 
Αργυρόπουλου στο 82’.

Α
νώτερη ήταν η Παναχαϊκή στην α-
ναμέτρηση με την Σπάρτη, με τους 
Πατρινούς να παίρνουν τη νίκη με 
1-0 χάρη σε ένα τέρμα που σημει-

ώθηκε στο 82’.
Στο πρώτο μέρος, οι Πατρινοί είχαν τον 
έλεγχο, όμως δεν κατάφεραν να απειλή-
σουν ουσιαστικά κι έτσι δεν έχασαν κάποια 
μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ. 
Αντίθετα όμως, στην επανάληψη, η Πανα-
χαϊκή αύξησε την πίεσή της κι έφτασε κοντά 
στο γκολ.
Συγκεκριμένα, στο 58’ ο Σταμόπουλος βρήκε 
τον Ελευθεριάδη κι αυτός με σουτ εντός 
περιοχής έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο 
δοκάρι. Η πίεση έγινε ακόμα πιο έντονη με 
το σουτ του Κολ στο 68’ να καταλήγει στην 
αγκαλιά του Σταματόπουλου. Τελικά το 
γκολ ήρθε για την Παναχαϊκή στο 82’, όταν 
ο Αργυρόπουλος με απευθείας εκτέλεση 
φάουλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 
1-0. Αυτό το γκολ τελικά έκρινε και την ανα-
μέτρηση, με τους Πατρινούς να πανηγυρί-
ζουν την πρώτη τους νίκη στο νέο πρωτά-
θλημα της Football League.
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): 
Σούλης, Ντάσιος (46’ Πολίμος), Σταμόπου-
λος, Τσελεπίδης, Λουμπαρδέας, Πλέγας (46’ 
Αργυρόπουλος), Παπατόλιος, Μαυριάς, 
Ελευθεριάδης, Κολ, Μωραΐτης (63’ Κυνηγό-
πουλος).   
ΣΠΑΡΤΗ (Αντρέι Τσερνίσοφ): Σταματόπου-
λος, Κοζάκης, Κολτσίδας, Βλάχος, Τιεντσέ, 
Στογιάνοβιτς, Φραγκούλης, Βλαχομήτρος, 
Καινούργιος (57’ Καινούργιος), Σαραντόπου-
λος (26’ Κωνσταντινόπουλος), Μαντζίρης (74’ 
Καψάσκης).

Κέρκυρα - Ηρακλής 1-0
Το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς στο Football 
League ανάμεσα σε Κέρκυρα και Ηρακλή 
έβγαλε νικήτρια την ομάδα του Ιονίου με 1-0.
Στο παιχνίδι είχαμε γενικά χαμηλό ρυθμό με 
τις μεγάλες φάσεις να απουσιάζουν και το 
πρώτο ημίχρονο να τελειώνει με μια καλή 
στιγμή για τον Ηρακλή. Στο 43’, ο Παναγιω-
τούδης έπιασε ένα ωραίο σουτ με τον Κου-
τζαβασίλη να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ.
Κάπως καλύτερος ήταν ο ρυθμός στην επα-
νάληψη, με τις δύο ομάδες να ανεβάζουν 

στροφές και να ψάχνουν πιο έντονα το γκολ 
της νίκης. Ο Ηρακλής, έφτασε και πάλι κοντά 
στο γκολ, όταν στο 60’ ο Περόνε με κεφαλιά 
έστειλε την μπάλα λίγο έξω. Η επόμενη φάση 
ήταν και το γκολ που τελικά έκρινε την ανα-
μέτρηση.
Ο Σιατραβάνης έκλεψε την μπάλα και από 
το ημικύκλιο της περιοχή με υπέροχο σουτ 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στο 
67’. Τα υπόλοιπα 23 λεπτά που απέμεναν 
μαζί με τις καθυστερήσεις άνηκαν στον Ηρα-
κλή. Ο «Γηραιός», απείλησε στο 87’ με σουτ 
του Ντούνη να φεύγει άουτ και στο φινάλε 
ένα σουτ του Κλέιτον είχε την ίδια κατάληξη 
με το 1-0 να μένει μέχρι τέλους.
Αυτή ήταν η πρώτη νίκη για την Κέρκυρα στο 
πρωτάθλημα, ενώ αντίθετα ο Ηρακλής γνώ-
ρισε την πρώτη του ήττα.
ΚΕΡΚΥΡΑ (Δημήτρης Σπανός): Κουτζαβασί-
λης, Σπίνουλας, Θεοδωράκης, Ιωάννου, Κού-
ρος, Νίκιτς (63’ Κόντος), Ν. Κρητικός, Ζορ-
μπάς (92’ Στ. Κρητικός), Σιατραβάνης (85’ 
Βέρτζος), Βίλα, Τουράμ.
ΗΡΑΚΛΗΣ (Αλέκος Βοσνιάδης): Βοσνιάδης, 
Κουτρομάνος, Πασάς, Ζιαμπάρης, Κούσας, 
Μουμίν, Παναγιωτούδης (71’ Τάι), Ντούνης, 
Κλέιτον, Μενδρινός (54’ Περόνε), Χασομέ-
ρης (80’ Ρόβας).

Δόξα Δράμας - Βόλος 2-1
Μεγάλη ανατροπή και δύο στα δύο στην 
Football League για την Δόξα που μάλιστα 
πήρε ματς με έναν πολύ δυνατό και ανταγω-
νιστικό αντίπαλο στην έδρα της, τον Βόλο. 
Ο Βόλος φάνηκε να παίρνει το πάνω χέρι σε 
αυτό το πρόωρο και άτυπο ντέρμπι δύο διεκ-
δικητών της ανόδου, αλλά οι Δραμινοί είχαν 
άλλη... άποψη. Οι φιλοξενούμενοι πήραν 
προβάδισμα στο 38’ με τον Ηλιόπουλο. Από 
εκτέλεση φάουλ και διώξιμο ο Ηλιόπουλος 
βρέθηκε ανάμεσα σε Ανδρέου και Πίτκα και 
με κεφαλιά σκόραρε. Στο 64’ ήρθε το 1-1 με 
σουτ του Μάρτινς.
 Στο 70’ η Δόξα γύρισε το ματς κάνοντας το 
2-1 με ασίστ του Μπαϊκαρά και τελική και 
γκολ του Κουσκουνά. Ο Κουσκουνάς είχε 
μπει στο 57’. Η Δόξα έτσι συνέχισε με νίκη 
σε μία χρονιά που στοχεύει στην άνοδό της.
 Δόξα Δράμας (Βεργέτης): Πίτκας, Πεταυρά-
κης, Σιώπης (25 λ.τρ. Μπαϊκαρά), Ανδρέου, 
Μακρής Ρουγκάλας (57’ Κουσκουνάς), Ριζο-
γιάννης, Πατράλης, Μάρτινς, Κρουθ & Πέρεθ 
(77’ Καψάλης).
 Βόλος ΝΠΣ (Φεράντο): Καραγκιολίδης, Ντε-
ντάκης, Πέντα (55´ Καμπαγέρο), Δημόπουλος 
(58’ Ρούσσος), Γκαλίτσιος, Νγκουέμ (72’ Λού-

κας Γκαρσία), Μάντζης, Ηλιόπουλος, Κότο, 
Ουνγιαλίδης & Πίτου Γκαρσία.

 ΑΟΧ / Κισσαμικός – Εργοτέλης 1-2
Στο κρητικό ντέρμπι ο φιλοξενούμενος Εργο-
τέλης είχε πιο καλή εικόνα από τον ΑΟΧ/Κισ-
σαμικό και πήρε το ματς. Στο 14ο λεπτό ήρθε 
το 0-1 με κόρνερ του Μπουρσέλη και κεφα-
λιά του Μπάτζιου. Στο 78’ ο Γιακούμπου με 
διαγώνιο σουτ σκόραρε για το 0-2. Για τον 
Εργοτέλη είναι η 2η νίκη σε 2 αγωνιστικές. 
Στο 81’ ο ΑΟΧ / Κισσαμικός έμεινε με 10 παί-
κτες μετά την αποβολή του Καραγιάννη. 
Μέσα σε δύο λεπτά είδε δύο κίτρινες και 
αποβλήθηκε! Παρόλα αυτά οι γηπεδούχοι 
είχαν γκολ με τον Αρναρέλλη με σουτ στο 94’ 
για το τελικό 1-2. Η μπάλα πρώτα βρήκε στο 
δοκάρι και μετά πέρασε την γραμμή.

Αιγινιακός – Απόλλων Λάρισας  0-
4 
Εμφανώς ανώτερος ο Απόλλων Λάρισας 
κυριάρχισε στην έδρα του Αιγινιακού όπου 
είχε τέσσερα γκολ αλλά και δοκάρι. Στο 15’ ο 
Μαρκολίνο έκανε την σέντρα και ο Τασιούλης 
σκόραρε με σουτ. Ο σκόρερ είχε δοκάρι στο 
36’ αφότου πέρασε τρεις παίκτες και σού-
ταρε. Στο 41’ ο Πολέτο έκανε το κόρνερ, η 
άμυνα απομάκρυνε και στην επαναφορά ο 
Χατζής σε κενή εστία έκανε το 0-2. Στο 50’ 
έγινε μία βαθιά μπαλιά του Σουλιώτη, ο Για-
γκόζης βγήκε πάνω στον Λουκάο (Λούκας 
Μάρκος Μεϊρέλες), όμως ο Λουκάο τον... 
κρέμασε για το 0-3. Στο 90’ έγινε το 0-4. 
Μετά από κόρνερ ο Σουλιώτης βρέθηκε σε 

πλεονεκτική θέση και βρήκε δίχτυα. Η ομάδα 
της Λάρισας έτσι νίκησε και στην 2η αγωνι-
στική. 

Ηρόδοτος – Αήττητος Σπάτων 1-0
Την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα της 
Football League πανηγύρισε ο Ηρόδοτος, 
που επικράτησε 1-0 του Αήττητου Σπάτων σε 
ένα παιχνίδι που στο πρώτο ημίχρονο οι δύο 
ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο.
Αρχικά στο 17’ ο Φουκαράκης έκανε σουτ 
μέσα από την περιοχή κι έστειλε την μπάλα 
στο δοκάρι. Στη συνέχεια, ο Αήττητος είχε 
τρεις ευκαιρίες για το 0-1 και στο 38’, ο Γρο-
ντής με απευθείας εκτέλεση φάουλ έστειλε 
την μπάλα στο δοκάρι με το 0-0 να μένει 
μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους.
Στην επανάληψη, ο Ηρόδοτος ήταν αυτός που 
βρήκε το γκολ και πήρε τη νίκη. Ο Μασάδο 
έδωσε στον Σμυρλή κι αυτός με σουτ μέσα 
από την περιοχή έκανε το 1-0 δίνοντας και 
την νίκη στην ομάδα του, πρώτη μετά την επι-
στροφή της στη Football League.

Απόλλων Πόντου - Τρίκαλα 1-0
Ένα γρήγορο γκολ ήταν αρκετό για τον Απόλ-
λωνα Πόντου κόντρα στα Τρίκαλα ώστε να 
φτάσει στην πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα.
Η ομάδα της Καλαμαριάς, άνοιξε το σκορ στο 
21’ όταν ο Γεωργιάδης μετά από σέντρα του 
Αμαραντίδη έστειλε την μπάλα στα δίχτυα 
για το 1-0. Αυτό ήταν και το σκορ του πρώ-
του μέρους, με τον ρυθμό στην επανάληψη 
να πέφτει αισθητά και τις φάσεις να είναι ελά-
χιστες.

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Ο Αργυρόπουλος... λύτρωσε την Παναχαϊκή
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αθλητικά

O
ύτε ο πόνος δεν μπορεί να τον 
νικήσει! Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ και 
ΧΡΥΣΟΣ Λευτέρης Πετρούνιας 
για άλλη μια φορά απέδειξε ότι 

είναι το αφεντικό των κρίκων με την κατά-
κτηση του 3ου σερί Παγκοσμίου πρωτα-
θλήματος! 
Το τρίτο χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα κατέκτησε το απόγευμα 
της Παρασκευής στη Ντόχα ο Λευτέρης 
Πετρούνιας. 
Ο «μίδας των κρίκων» με βαθμολογία 
15.366 διατηρήθηκε στην κορυφή του 
κόσμου, όπου είχε ανέβει το 2015 για 
πρώτη φορά, αφήνοντας στη 2η θέση τον 
Βραζιλιάνο Ζανέτι (15.100).
Ο 27χρόνος Πετρούνιας διατήρησε το 
αήττητο του σε μεγάλους αγώνες για 2,5 
χρόνια κι έφτασε τα 9 μετάλλια σε σημα-
ντικές διοργανώσεις. Έγινε ο πρώτος 
Έλληνας που κατακτά τρία σερί χρυσά 
μετάλλια (2015, 2017, 2018) στη γυμνα-
στική δίνοντας στην Ελλάδα την δυνατό-
τητα να φτάσει τα 11 στη διοργάνωση. 
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης στην διάρκεια 
του τελικού είχε την συμπαράσταση των 
Ελλήνων που κατέκλυσαν την εξέδρα και 
τον αποθέωσαν για την τεράστια επιτυ-
χία του. Ο Πετρούνιας που τη Δευτέρα 
θα υποβληθεί σε επέμβαση στον αρι-
στερό ώμο, συγκίνησε όλους τους Έλλη-
νες, σφίγγοντας τα δόντια και εκτελώντας 
τέλεια το πρόγραμμα του. 
Τα μετάλλια στη Γλασκόβη, στο Μόντρεαλ 
και στη Ντόχα έχρισαν τον Πετρού-
νια τον μοναδικό αθλητή της ενόργανης 
στον κόσμο που κατακτά 3 συνεχόμενα 
μετάλλια στον 21ο αιώνα. Χάρη στον τρίτο 
συνεχόμενο παγκόσμιο τίτλο του, ο Λευ-
τέρης Πετρούνιας μπήκε στο «top-3» με 
τους κορυφαίους σπεσιαλίστες των κρί-
κων στην 115χρονη ιστορία του θεσμού, 
αφού μόνο ο Ιταλός Γιούρι Κέκι με πέντε 
νίκες (1993, 1994, 1995, 1996, 1997) και 
ο Κινέζος Τσεν Γιμπίνγκ με τέσσερις (2006, 
2007, 2010, 2011) έχουν πανηγυρίσει 
περισσότερα χρυσά μετάλλια στο συγκε-
κριμένο αγώνισμα.

Χρυσή πορεία 
Από το 2015 έως και το 2018 ο Λευτέρης 
Πετρούνιας έχει ... σαρώσει τα χρυσά 
μετάλλια στις μεγάλες διοργανώσεις. 
Φυσικά ξεχωρίζει το χρυσό στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του 2016. Αναλυτικά τα 

χρυσά μετάλλια: 
Ολυμπιακοί Αγώνες (2016)
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (2015,2017, 
2018)
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (2015, 2016, 
2017, 2018)
Ευρωπαϊκοί Αγώνες (2015)

Η ενδεκάδα των μεταλλίων
Το μετάλλιο του Πετρούνια στη Ντόχα 
ήταν το 11ο της χώρας μας σε Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα. Αναλυτικά τα μετάλλια: 
Λευτέρης Πετρούνιας 3 (2015 (1ος), 2017 
(1ος), 2018 (1ος))-Κρίκοι 
Βλάσης Μάρας 3 (2001 (1ος), 2002 (1ος), 
2006 (3ος))-Μονόζυγο 
Δημοσθένης Ταμπάκος 2 (1999 (3ος), 
2003 (1ος))-Κρίκοι 
Ιωάννης Μελισσανίδης 1 (1994 (2ος))-Α-
σκήσεις Εδάφους
Λευτέρης Κοσμίδης 1 (2010 (1ος))-Ασκή-
σεις Εδάφους 
Βασίλης Τσολακίδης 1 (2011 (2ος))-Δίζυγο

Πρωταθλητής και με διαφορά... 
Ο Λευτέρης Πετρούνιας δεν ανεβαίνει 
απλά επί χρόνια στο ψηλότερο σκαλί του 
βάθρου αλλά έχει και πολύ μεγάλες δια-
φορές από τον αθλητή που είναι στο 2ο 
σκαλί. 
Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2015 
στη Γλασκόβη είχε συγκεντρώσει 15.800 
βαθμούς έναντι 15.733 του Κινέζου Γιου 
Χάο ενώ το 2017 στο Μόντρεαλ είχε 100 
βαθμούς διαφορά (15.433-15.333) ένα-
ντι του Ρώσου Αμπλιαζίν. Στη Ντόχα είχε 
266 βαθμούς διαφορά από τον 2ο Ζανέτι 
από τη Βραζιλία ενώ στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Ρίο είχε 234 περισσότερους 
βαθμούς από τον ίδιο αθλητή. Η μεγα-
λύτερη διαφορά του είναι οι 367 βαθμοί 
στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2017. 
Ο Πετρούνιας είχε 15.433 και ο Άγγλος 
Τάλοχ 15.066. 

Η τελική κατάταξη στη Ντόχα 
1.Λευτέρης Πετρούνιας 15.366 βαθμούς
2.Αρτούρ Ναμπαρέτε Ζανέτι (Βραζιλία) 
15.100
3.Μάρκο Λοντάντιο (Ιταλία) 14.900
4.Αρτούρ Τοβμασιάν (Αρμενία) 14.766
5.Νικίτα Ναγκόρνι (Ρωσία) 14.733
6.Βαχάγκν Νταβτιάν (Αρμενία) 14.733
7.Νικίτα Σιμόνοφ (Αζερμπαϊτζάν) 14.266
9.Ίγκορ Ραντιβίλοφ (Ουκρανία) 14.133

«Ισόβια» χρυσός ο Λευτέρης 
Πετρούνιας! 

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Η Ακαδημία Αλέξανδρος Κιλκίς είχε 
παρένθεση με Κύπελλο, φέρνοντας 
0-0 στην έδρα της Αναγέννησης 
Πλαγιάς και σε συνδυασμό με τη 
νίκη με 2-0, στον πρώτο ημιτελικό 
εντός, προκρίθηκε στον τελικό 
Κυπέλλου Κιλκίς, για πρώτη φορά 
στην ιστορία του. Αντίπαλος θα είναι 
ο πρωτοπόρος του τοπικού, ΠΑΟΝΕ 
Επταλόφου.

Μ
ετά τη νίκη πρωταθλήματος ε-
πί του Απόλλωνα Παραλιμνίου 
(2-0) στο ντεμπούτο του Μάκη 
Κατσαβάκη, η Ακαδημία Αλέ-

ξανδρος Κιλκίς είχε παρένθεση με Κύπελλο, 
φέρνοντας 0-0 στην έδρα της Αναγέννησης 
Πλαγιάς και σε συνδυασμό με τη νίκη με 2-
0, στον πρώτο ημιτελικό εντός, προκρίθη-
κε στον τελικό Κυπέλλου Κιλκίς, για πρώτη 
φορά στην ιστορία του. Αντίπαλος θα είναι 
ο πρωτοπόρος του τοπικού, ΠΑΟΝΕ Επτα-
λόφου.
Ο τεχνικός της Ακαδημίας Αλέξανδρος 
έκανε αρκετές αλλαγές, με νεαρούς και 
«εφεδρείες», για μίνι-ροτέισον πριν τον 
αγώνα της Κυριακής, με το Καλαμπάκι εκτός 
έδρας για το πρωτάθλημα.
Σύνθεση: Ζάικος , Μπουλγκουρίδης, Βασι-
λειάδης, Τσαταλμπασίδης, Τερζής, Παπα-
δόπουλος Σωκρ., Όσιρις (82’ Πολυχρόνου 
) , Σερταρίδης (75’ Παπαδόπουλος Κ.), Αγα-
θαγγελίδης, Αηδονίδης (89’ Λατινόπουλος), 
Τσολακίδης  (87’ Κασιάνος).
Ευκαιρίες για τους φιλοξενούμενους (προ-
φύλαξαν Προβατίδη, Φουρτζίου, Μου-
σόνι, ενώ έλειψαν οι τιμωρημένοι Αθανα-
σίου-Κώτσιας και οι τραυματίες Σαβελίδης, 
Ντιόγκο, Κοκονόζι, Τζεβελέκης) έχασαν οι 
Αγαθαγγελίδης (13΄), Σερταρίδης (26΄), Τσο-
λακίδης (28 ,́ 35΄), Τερζής (41΄), Όσιρις (81΄), 
ενώ ο Ζάικος ήταν παρών όταν χρειάστηκε, 
σε τρεις «απειλές» της Πλαγιάς (22΄, 60΄, 
90΄).

Στην παράταση προκρίθηκε ο Ε-
θνικός Αλεξανδρούπολης
Όσα δεν έδωσαν σε στιγμές μπροστά από 
τις δύο εστίες τα 90 λεπτά, πρόσφεραν οι 
καθυστερήσεις του αγώνα και η παράταση. 
Εκεί ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης επικρά-
τησε 3-1 του Ιπποκράτη (μετά το 1-1 της 
κανονικής διάρκειας) και προκρίθηκε στην 
Γ’ φάση του Κυπέλλου ΕΠΣ Έβρου όπου 
και θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγα-

ριού Ένωση Άνθειας/Αρίστεινου – Θράκη 
Φερών.
Σε ένα παιχνίδι με καλό ρυθμό το οποίο 
όμως είχε ελάχιστες κλασσικές ευκαιρίες, 
ο Εθνικός ήταν αυτός που χαμογέλασε στο 
τέλος φεύγοντας νικητής από το γήπεδο της 
Δραγάνας και παίρνοντας έτσι την πρόκριση 
στην επόμενη φάση του θεσμού.
Στο πρώτο του επίσημο ματς χωρίς τον Σάκη 
Παπαράδη στον πάγκο του, με τον Μιχάλη 
Φλώρο να ηγείται από τον πάγκο, ο Εθνικός 
ήταν εκείνος που είχε την πρωτοβουλία των 
κινήσεων στο α΄μέρος, αλλά και η ομάδα 
που απείλησε. Στο 30’ ο Πατσιώρας με σουτ 
έστειλε τη μπάλα άουτ, ενώ λίγο αργότερα 
ο Γιαννόπουλος απέκρουσε το σουτ του 
Καρακασίδη.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ιπποκράτης 
πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, 
αλλά δεν μπορούσε να δημιουργήσει ευκαι-
ρίες. Στο 60’ ο Πεταλωτής πήρε την κεφαλιά 
στέλνοντας τη μπάλα άουτ, ενώ στο 77’ την 
ίδια κατάληξη είχε το σουτ του Σταθάκη από 
πλευράς γηπεδούχων. Πέντε λεπτά νωρί-
τερα στο 72’, ο Κολονέρος πήρε τη θέση του 
Μαρασλή, αλλαγή που έμελλε να αλλάξει το 
ματς. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων 
ο Κολονέρος πλάσαρε τον γκολκίπερ των 
«γιατρών» αλλά εκείνος απέκρουσε. Μετά 
και από αυτή τη χαμένη ευκαιρία όλα έδει-
χναν ότι οι δύο ομάδες θα λύσουν τις δια-
φορές τους στην παράταση.
Αυτό έγινε αλλά έτσι όπως λίγοι φαντά-
ζονταν. Στο 90+3 ο Γκαϊδατζής με κεφαλιά 
στέλνει τη μπάλα άουτ, ενώ στην επόμενη 
φάση μετά από ωραία μπαλιά του Λίτσιου 
και σέντρα από τα αριστερά, ο Κολονέρος 
δίνει προβάδισμα στους «μπάλα. Ο Εθνι-
κός βρισκόταν μία ανάσα από την πρόκριση, 
αλλά στην τελευταία φάση της κανονικής 
διάρκειας ο διαιτητής της αναμέτρησης κ. 
Βασιλόπουλος υποδεικνύει πέναλτι σε ανα-
τροπή του Ηλία Στεφανίδη από τον Αρβα-
νίτη. Ο Σταθάκης αναλαμβάνει την εκτέλεση 
και σκοράρει, δίνοντας την ευκαιρία στην 
ομάδα του Βασίλη Τσιομλεκίδη να διεκδική-
σει την πρόκριση στην παράταση.
Στον έξτρα χρόνο ο Εθνικός φάνηκε πως είχε 
περισσότερα ψυχικά και σωματικά αποθέ-
ματα και έφτασε στη νίκη. Στο 95’ ο Μάζης 
έκανε το σουτ και ο Αρβανίτης μπλόκαρε. 
Στο 100’ ο Κολονέρος κάνει το 1-2 με πλασέ 
μετά από σέντρα του Δορουγιδένη. Στο 
108’ ο Δεδελούδης με κεφαλιά εξ επαφής 
χάνει μια τεράστια ευκαιρία για τους φιλο-
ξενούμενους να «κλειδώσει» την πρόκριση, 

στέλνοντας τη μπάλα άουτ.
Με τους παίκτες του Ιπποκράτη να έχουν 
ξεμείνει από δυνάμεις και με τον Μακιτσιάν 
να αποχωρεί με πρόβλημα τραυματισμού 
και την ομάτου να συνεχίζει με παίκτη λιγό-
τερο για τα τελευταία 8 λεπτά της παράτα-
σης, ο Εθνικός θα πετύχει και τρίτο τέρμα. Ο 
Κολονέρος θα χάσει δύο ευκαιρίες στο 110’ 
(απόκρουση Γιαννόπουλου) και στο 116’ 
(σουτ άουτ), αλλά στο 118’ θα βρει δίχτυα 
από κοντά μετά από σέντρα του Δορουγι-
δένη, σημειώνοντας χατ τρικ και διαμορφώ-
νοντας το τελικό 1-3.
Εκτός από την πρόκριση στην επόμενη 
φάση του Κυπέλλου ο Εθνικός, αυτή η νίκη 
μπορεί να τονώσει και την ψυχολογία του 
Εθνικού (μετά και την ήττα στο Σιδηρόκα-
στρο) ενόψει του εντός έδρας αγώνα της 
Κυριακής με τον Αετό Ορφανού για την 7η 
αγωνιστική της Γ’ Εθνικής.

Στους “4” του Κυπέλλου η Χαλκίδα
Ο αγώνας ρεβάνς της προημιτελικής φάσης 
του Κυπέλλου ανάμεσα στην Προποντίδα 
και τον ΑΟΧ στο Πάρκο του Λαού εκ προ-
οιμίου δεν είχε ενδιαφέρον μετά το 9-2 του 
πρώτου αγώνα.
Ενα ματς που βρήκε νικήτρια τη Χαλκίδα με 
2-1, με την Προποντίδα πάντως, να στέκεται 
πολύ καλά στο γήπεδο και είναι βέβαιο ότι 
αδίκησε τον εαυτό της στον αγώνα του Δημ. 
Σταδίου πριν μία εβδομάδα.
Στα αξιοσημείωτα του ματς το ντεμπούτο 

του Φουντοραδάκη με τη φανέλα του ΑΟΧ 
(έπαιξε δεξιός μπακ), αλλά και η επιστροφή 
των Χριστόφορου και Δημήτρη Τσακλάνου 
στην Προποντίδα μετά από πολλά χρόνια.
Ο πρώτος ήταν αυτός που κέρδισε και το 
πέναλτι με το οποίο η Προποντίδα στο τέλος 
μείωσε το σκορ.
Για τον ΑΟΧ δεν έπαιξε ο Θεόφιλος Μπασι-
νάς που παραμένει τραυματίας (θλάση στον 
δικέφαλο) και θα επιστρέψει στη δράση σε 
δύο εβδομάδες, ενώ τραυματίας αποχώ-
ρησε από το γήπεδο ο Χολέβας και τις επό-
μενες μέρες θα διαπιστωθεί αν θα μπορεί 
να βοηθήσει την ομάδα στο δύσκολο ματς 
της Κυριακής με τη Θύελλα Καμαρίου στη 
Σαντορίνη.
Τα γκολ του αγώνα πέτυχαν στο 44’ ο Σταμα-
τούκος με πέναλτι το 0-1, στο 71’ ο Παλαιο-
λόγος με σουτ το 0-2 (φωτό πάνω) και στο 
86’ ο Φρυγανάς με πέναλτι το 1-2.
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ (Δημήτρης Καραγιάννης): 
Σιμηστήρας, Αθανασίου, Ελευθεριάδης, 
Θαλάσσης, Φρυγανάς, Αναγνώστου, Στα-
θόπουλος, Βελούσι, Παπαδόπουλος, Στού-
πας, Gjoshi. (Δημ. Τσακλάνος, Χρ. Τσακλά-
νος, Σαμαράς, Τσακόγιας, Κουσκούτης, Τσα-
κόγιας, Παράκατης, Νερούτσος).
ΧΑΛΚΙΔΑ (Δημήτρης Λύκος): Ανδρούτσος, 
Χολέβας, Δούλος, Μπουζούρας, Φουντο-
ραδάκης, Τόλης, Ντάμπος, Σταματούκος, 
Σπυριδάκης, Παπαδάκης, Παλαιολόγος. 
(Χαραλαμπίδης, Σχίζας, Γιαλαμίδης, Μήλιος, 
Νυφαδόπουλος, Βέργος, Πατερίτσας).

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
«Πέρασε» στον τελικό Κυπέλλου ο Αλέξανδρος Κιλκίς
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Οι Ροχιμπλάνκος καθάρισαν 2-0 
την Ντόρτμουντ, αλλά οι Γερμανοί 
εξακολουθούν να υπερισχύουν 
στην ισοβαθμία χάρη στην τεσσάρα 
του αντίστροφου αγώνα.

Ε
ίχε τεράστια.... κάβα με την τεσσά-
ρα που έριξε στο αντίστροφο ματς 
στη Γερμανία. Είχε και το μυαλό 
στο μεγάλο ντέρμπι τίτλου με την 

Μπάγερν που έπεται. Οχι ότι χρειαζόταν 
δικαιολογίες η Ντόρτμουντ, αλλά η πρώ-
τη ήττα σε όλες τις διοργανώσεις στη σε-
ζόν ήρθε απολύτως δίκαια στη Μαδρίτη. 
Η Ατλέτικο που είχε από την πλευρά της 
τεράστιες απουσίες, έφτασε στο 2-0, ισο-
φάρισε τους βαθμούς των Βεστφαλών, αλ-
λά εκείνοι τους νικούν ακόμα στη μεταξύ 
τους ισοβαθμία.
Ο Σαούλ άνοιξε το σκορ (33’) με κοντινό 
πλασέ και ήταν το ένατο του στον θεσμό 
και τρίτο κόντρα σε Γερμανούς. Πέντε 
λεπτά αργότερα είχε δοκάρι ο Παρ-
τέι, αλλά χρειάστηκε μία επέμβαση του 
Ομπλάκ και μία αστοχία του Γκερέιρο για 
να μην γίνει το 1-1. Και αφού δεν συνέβη 
αυτό, στην αντεπίθεση ο Γκριεζμάν δεν 
αστόχησε (80’) και με το 20ό δικό του 
κλείδωσε το τρίποντο για την ομάδα του 
Ντιέγο Σιμεόνε.
Ατλέτικο Μαδρίτης (Ντιέγο Σιμεόνε): 
Ομπλάκ, Χιμένες (46’ Μοντέρο), Ερνα-
ντές, Φιλίπε Λουίς, Χουανφράν, Ρόδρι, 
Παρτέι, Σαούλ, Κορέα (81’ Βιτόλο), Γκριεζ-
μάν, Κάλινιτς (62’ Ζέλσον Μάρτινς)
Ντόρτμουντ (Λουσιέν Φαβρ): Μπίρκι, 
Ακανζί, Τοπράκ, Χακίμι, Πίστσεκ, Ντιλέινι, 
Βίτσελ, Σάντσο (79’ Λάρσον), Πούλισιτς 
(59’ Γκερέιρο) Ρόις, Αλκάθερ (75’ Γκέτσε).

Ιντερ - Μπαρτσελόνα 1-1
Ο Μάουρο Ικάρντι, προϊόν των τμημά-
των υποδομής της Μπαρτσελόνα, τιμώ-
ρησε τους Blaugrana για τις πολλές χαμέ-
νες ευκαιρίες και χάρισε στην Ιντερ βαθμό 
στο Meazza (1-1).
Η Μπαρτσελόνα ήταν πολύ πιο επιθετική 
από την Ιντερ, έπαιξε το μεγαλύτερο κομ-
μάτι του αγώνα στο μισό γήπεδο, έχασε 
πολλές ευκαιρίες, όμως στο φινάλε έφυγε 
από το Giuseppe Meazza με μόλις έναν 
βαθμό και την πρώτη της απώλεια στον 

όμιλο. Η Ιντερ έμεινε στο ματς κυρίως 
χάρη στον Σαμίρ Χαντάνοβιτς και τις επεμ-
βάσεις του, όμως παρά το γκολ του... ξεχα-
σμένου, Μάλκομ, ο Μάουρο Ικάρντι, προ-
ϊόν της Masia, έκανε γκολ τη μισή φάση 
που βρήκε στον αγώνα και τιμώρησε την 
ομάδα που τον έκανε παίκτη.
Κάτι περισσότερο από ένα λεπτό χρειά-
στηκαν οι Blaugrana για να απειλήσουν, 
με τον Ντεμπελέ να δοκιμάζει τον Χαντά-
νοβιτς από απόσταση, ενώ ο Σουάρες είχε 
μια σειρά από τελειώματα με ένα σουτ με 
το αριστερό ψηλά και μια λόμπα μόλις έξω 
να είναι τα πιο επικίνδυνα. Οι Καταλανοί 
ήταν σαφώς πιο επιθετικοί και περνού-
σαν πολύ περισσότερο χρόνο στο αντί-
παλο μισό και στη συνέχεια είχαν κι άλλες 
φάσεις, με τον Σκρίνιαρ να βάζει καθορι-
στικό μπλοκ και τον Σουάρες να μην μπο-
ρεί ξανά να κάνει τη ζημιά. Κουτίνιο και 
πάλι ο Σουάρες είχαν στα τελευταία λεπτά 
του πρώτου μέρους καλά σουτ, όμως και 
στα δύο ο Χαντάνοβιτς έδειξε σταθερός 
κρατώντας την εστία του ανέπαφη.
Και στην επανάληψη είχε πολλή δουλειά 
ο Σλοβένος keeper της Ιντερ, που έσωσε 
τετ-α-τετ με τον Ράκιτιτς ύστερα από πάσα 
του Σουάρες. Ο Κουτίνιο έκανε στη συνέ-
χεια τα γάντια του να ακουστούν, με την 
Ιντερ να έχει ένα διάστημα πίεσης, όμως 
η κεφαλιά του Πολιτάνο υπό καλές προ-
ϋποθέσεις πέρασε έξω. Αυτό που έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα 
ήταν το.. όνειρο του Βαλβέρδε να βάλει 
τον Μάλκομ στο 81’ και στο επόμενο 
λεπτό ο Βραζιλιάνος που δεν έβλεπε ούτε 
αποστολή πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ και 
ξέσπασε σε κλάματα. Τελικά το 0-1 όμως 
δεν έμεινε μέχρι το φινάλε. Στο 87’ μετά το 
σουτ του Βεσίνο πήγε στον Ικάρντι και ο 
Αργεντινός για ακόμα μια φορά απέδειξε 
γιατί χρειάζεται μισή φάση για να πετύχει 
γκολ (1-1).
Ιντερ (Λουτσιάνο Σπαλέτι): Χαντάνοβιτς, 
Βρσάλικο, Σκρίνιαρ, Ντε Βράι, Ασαμόα, 
Βεσίνο, Μπρόζοβιτς (85’ Λαουτάρο Μαρ-
τίνες), Ναϊνγκολάν (63’ Μπόρχα Βαλέρο), 
Πολιτάνο (81’ Καντρέβα), Πέρισιτς, Ικάρντι.
Μπαρτσελόνα (Ερνέστο Βαλβέρδε): Τερ 
Στέγκεν, Τζόρντι Αλμπα, Λενγκλέ, Πικέ, 
Σέρτζι Ρομπέρτο, Μπουσκέτς, Ράκιτιτς, 
Αρτούρ (74’ Βιδάλ), Ντεμπελέ (81’ Μάλ-
κομ), Κουτίνιο, Σουάρες.

Ωραία, αλλά ακόμα 2η η 
Ατλέτικο

Ο Αγιαξ έγινε το μεγάλο φαβορί για να 
πάρει τη δεύτερη θέση από τον όμιλο 
της ΑΕΚ, καθώς πήρε 1-1 στην Λισαβόνα 
από την Μπενφίκα και είναι με το ένα 
πόδι στους «16».

Σ
τον όμιλο στον οποίο συμμετέχει και η 
ΑΕΚ, ο Αγιαξ είναι η ομάδα που φαίνε-
ται πως θα ακολουθήσει την Μπάγερν 
Μονάχου στη νοκ-άουτ φάση της δι-

οργάνωσης. Μετά την ισοπαλία στο Μόναχο, 
ο Αίαντας πήρε 1-1 και στην Λισαβόνα και ύ-
στερα από αυτό το αποτέλεσμα είναι στο +4 
από την Μπενφίκα με δύο αγωνιστικές να α-
πομένουν.
Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια πήρε το προβά-
δισμα στο 29’ όταν ο keeper των Ολλανδών, 
Ονάνα, έκανε λανθασμένη εκτίμησης της 
φάσης, έχασε την μπάλα και ο συνήθης ύπο-
πτος, Ζόνας, άρπαξε την ευκαιρία για να γρά-
ψει το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι έψαξαν 
την αντίδραση και με τον Φαν Ντε 
Μπεεκ στο φινάλε του πρώτου 
μέρους έχασαν μεγάλη ευκαι-
ρία. Τελικά, το γκολ που φαί-
νεται να χαρίζει στον Αγιαξ την 
πρόκριση, πέτυχε ο Ντούσαν 
Τάντιτς στο 61’ όταν μετά την 
μπαλιά του Ζίγιεχ πρόλαβε και 
τσίμπησε από τον Βλαχοδήμο και 
από απίστευτα δύσκολη γωνία έγραψε 
το 1-1 που έμεινε μέχρι το τέλος.

Πλζεν – Ρεάλ Μαδρίτης 0-5
Οι Μαδριλένοι θυμήθηκαν έπειτα από καιρό 
ότι είναι οι πρωταθλητές Ευρώπης και πέρα-
σαν με 0-5 από την Πλζεν, με τον Γάλλο σέντερ 
φορ να γίνεται ο 7ος του club που ξεπέρασε τα 
200 γκολ.
Τα προβλήματα πολλά και χιλιοειπωμένα. Οχι 
ότι με το που έφυγε ο Χουλέν Λοπετέγκι κι ανέ-
λαβε ο Σαντιάγο Σολάρι, λύθηκαν. Ωστόσο, 
με τον Αργεντινό υπηρεσιακά στον πάγκο, η 
Ρεάλ έφτασε την τρίτη νίκη σε ισάριθμα παι-
χνίδια. Μόνο που αυτή τη φορά θύμισε τον 
καλύτερο εαυτό της και ξέσπασε, διαλύοντας 
5-0 την Πλζεν στην Τσεχία. Ολη η ομάδα έπαιξε 
πολύ καλά και μπροστάρης ήταν ο Μπενζεμά, 
ο οποίος έγραψε ιστορία και ο Κρόος που μοί-
ρασε δύο γκολ και έβαλε ένα πανέμορφο εκεί-
νος.
Ολα ξεκίνησαν βέβαια με τον Νάτσο να αγγί-
ζει το αυτογκόλ (9’), αλλά η μπάλα σταμάτησε 
στο οριζόντιο δοκάρι. Λίγο αργότερα ο Σέρχιο 
Ράμος θα έπρεπε να αποβληθεί για αγκωνιά 
που έσπασε τη μύτη αντιπάλου. Ωστόσο, με 

σούπερ ενέργεια ο Μπενζεμά άνοιξε το σκορ 
(20’), ο Καζεμίρο με κεφαλιά (23’) έκανε το 0-2 
και στο 37’ ο Μπενζεμά επίσης με το κεφάλι 
έφτασε τα 201 γκολ με τη Ρεάλ σε όλες τις διορ-
γανώσεις, για να γίνει ο έβδομος παίκτης 
της που το καταφέρνει (Κριστιάνο Ρονάλντο, 
Ραούλ, Ντι Στέφανο, Πούσκας, Σαντιγιάνα, 
Ούγκο Σάντσες).
Το ωραίο φαλτσαριστό του Μπέιλ (40’), που 
είχε και δοκάρι στις καθυστερήσεις και το 
τέλειο τελείωμα με λομπίτσα του Κρόος (65’) 
επανέφεραν κάπως τη διάθεση και την... κανο-
νικότητα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, η 
οποία τώρα θα πάει στη Ρώμη για να παίξει την 
1η θέση του ομίλου με τη Ρόμα.

Γιουβέντους - Μαν. Γιουνάιτεντ 1-2
Ο Κριστιάνο πέτυχε το πρώτο του γκολ στο 
Champions League με τη φανέλα της Γιουβέ-
ντους, πανηγύρισε έξαλλα, αλλά στο τέλος η 
ομάδα του Μουρίνιο ήταν αυτή που... γιόρτασε 

τρελά. Απίθανη ανατροπή για τη Γιουνά-
ιτεντ, επικράτησε 2-1 στο Τορίνο και 

βρέθηκε στη 2η θέση και στο -2 
από τη «Μεγάλη Κυρία». Αξίζει 
να σημειωθεί, πως η Μάντσε-
στερ έκανε come back νίκης σε 
αγώνα Champions League με 
δυο γκολ στα πέντε τελευταία 

λεπτά για πρώτη φορά από τον 
τελικό του 1999. 

Η Γιουβέντους μπήκε πιο δυνατά, είχε 
τον έλεγχο, με τους Κριστιάνο, Ντιμπάλα να 
είναι απειλητικοί για την ομάδα του Αλέγκρι. 
Βέβαια, χρειάστηκε να φτάσουμε στο 34ο 
λεπτό για να έρθει η πρώτη μεγάλη φάση στο 
ματς, όταν ο Ντε Χέα με εξαιρετική επέμβαση 
νίκησε τον Κουαδράδο. το γκολ για τους γηπε-
δούχους. Εξαιρετική μπαλιά του Μπονούτσι, 
και ο Κριστιάνο Ρονάλντο με υπέροχο τελείωμα 
πέτυχε 1-0. Μάλιστα, πανηγύρισε έξαλλα το 
γκολ, το οποίο ήταν το 121ο στη διοργάνωση. 
Λίγο αργότερα η Γιουβέντους άγγιξε το δεύ-
τερο γκολ, ο Πορτογάλος μοίρασε στον Πιά-
νιτς, αλλά ο Βόσνιος νικήθηκε από τον Ντε 
Χέα. Ούτε ο Κουαδράδο όμως κατάφερε να 
σφραγίσει τη νίκη και το... πλήρωσε! Στο 79’ 
ο Μάτα πήρε θέση στο βασικό σχήμα και στο 
86’ με εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ έφερε 
το ματς στα ίσα! Ο ενθουσιασμός των φιλο-
ξενούμενων έφερε και την ανατροπή. Η Γιου-
νάιτεντ πίεσε και στο 89’ από την προσπάθεια 
του  Πογκμπά και το... τελείωμα του Σάντρο 
ήρθε το 2-1. Μάλιστα, οι Κόκκινοι θα μπο-
ρούσαν να σκοράρουν και τρίτο γκολ, αλλά 
ο Ράσφορντ στις καθυστερήσεις έχασε μονα-
δική ευκαιρία!

Ισοπαλία πρόκρισης ο Αγιαξ 
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ΑΕΚ και Λουντογκόρετς παρέμειναν χωρίς νίκη στη φάση των 
ομίλων του Europa League μετά το 0-0 στην «Λουντογκό-
ρετς Αρένα» και αποχαιρετούν την διοργάνωση. Καλύτεροι οι 
Κιτρινοπράσινο στο πρώτο ημίχρονο, ανέβηκαν στο δεύτερο 

ημίχρονο όπως και ο… Τόνιο πο διατήρησε ανέπαφη την εστία του 
μέχρι το τέλος του αγώνα.

Eικόνα του αγώνα
Με ξεκάθαρο επιθετικό προσανατολισμό μπήκε στον αγωνιστικό 
χώρο της «Λουντογκόρετς Αρένα» η ΑΕΚ, με τον Ασούμπρε να 
δημιουργεί… αναστάτωση στην άμυνα των γηπεδούχων.
Οι Λαρνακείς ήταν η ομάδα που είχε τον έλεγχο στο πρώτο μισά-
ωρο του αγώνα με την Λουντογκόρετς να επιλέγει κυρίως μακρινά 
σουτ για να προκαλέσει ζημιά. Μετά το 30’ η ομάδα του Ραζγκράντ 
ανέβηκε και επιδίωξε να φτιάξει τις συνθήκες για το προβάδισμα 
όμως η δυστοκία στην τελική προσπάθεια δεν έφερε για τους Βούλ-
γαρους το γκολ.
Το 0-0 παρέμεινε αναλοίωτο μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου 
με τις δύο ομάδες να αφήνουν ανοικτούς λογαριασμούς για το Β’ 
ημίχρονο. Oι μονομαχίες ήταν στο επίκεντρο των φάσεων στο δεύ-
τερο ημίχρονο με την Λουντογκόρετς να ανεβαίνει πιο ψηλά στον 
αγωνιστικό χώρο και την ΑΕΚ να βρίσκει χώρο για να δημιουργήσει 
τις προϋποθέσεις για το γκολ.
Στα τελευταία στάδια της αναμέτρησης η Λουντογκόρετς έχασε 
αρκετές ευκαιρίες για το γκολ όμως ο Τόνιο διατήρησε απαραβία-
στη την εστία του μέχρι το τέλος της αναμέτρησης, με τις δύο ομά-
δες να παίρνουν από ένα βαθμό μετά το τελικό 0-0.

Παπαπαναγή: «Δικαιούμασταν κάτι περισσότερο» 
Ο Συνεργάτης του Σωφρόνη Αυγουστή, Περικλής Παπαπαναγή, 
μίλησε εκ μέρους του Απόλλωνα στη συνέντευξη τύπου αφού είχε 
αποβληθεί ο Κύπριος τεχνικός…
Αναλυτικά:
“Είμαστε αρκετά στεναχωρημένοι για το αποτέλεσμα. Πολύ ευχαρι-
στημένοι για την απόδοση. Οι παίκτες σε ακόμα ένα δύσκολο παι-
χνίδι, έδειξαν ότι μπροούν να αντεπεξέλθουν. Δικαιούμασταν κάτι 
περισσότερο από αυτό το αποτέλεσμα. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων 
οι παίκτες μας.
Θέλω να μιλήσω για κάποια παιδιά που ξεκίνησαν σήμερα βασικοί, 
έδειξαν ότι μπορούμε να τους υπολογίζουμε στην συνέχεια.
Αλλάξαμε λίγο την τακτική μας σε σχέση με το πρώτο ματς. Την δου-
λέψαμε μόνο σε δύο προπονήσεις. Η εικόνα μας όμως δικαίωσε 
τους παίκτες μας. Εκτιμώ ότι στο πρώτο μέρος, είχαμε τις ευκαιρίες 
για να μην είμαστε πίσω στο σκορ. Στο δεύτερο μέρος, είχαμε τον 
έλεγχο στα πρώτα λεπτά όμως χάθηκε η μπάλα, μας βρήκαν ανορ-
γάνωτους στην κόντρα και έγινε το 0-2. Τα λάθη σ΄αυτό το επίπεδο 
δεν συγχωρούνται. Μέχρι να συνέλθουμε, φάγαμε και το τρίτο 
γκολ. Παρόλα αυτά και σ΄ένα 0-3 που ήταν πλασματικό… Βρήκαμε 
τα ψυχικά αποθέματα να σκοράρουμε και να πάρουμε ότι καλύ-
τερο από αυτό το παιχνίδι. Αν βάζαμε το δεύτερο γκολ στο 80΄, στο 
82΄και με τον παίκτη λιγότερο, θα είχαμε την ευκαιρία να διεκδική-
σουμε την ισοπαλία που θα ήταν ένα μικρό θαύμα. Η παρουσία της 
ομάδας μας πέρυσι και φέτος στους ομίλους, έχουμε αποδείξει ότι 
είμαστε ανταγωνιστικοί. Ο φετινός και ο περσινός όμιλος είναι Τσά-
μπιονς Λιγκ όχι Γιουρόπα. Όλα αυτά τα ματς είναι κέρδος, μεγαλώ-
νει η ομάδα».

Ο Απόλλωνας φιλοξένησε για την τέταρτη 
αγωνιστική των ομίλων του Europa League 
την Άιντραχτ Φρανκφούρτης και «έπεσε» 
μαχόμενος (2-3), αποχαιρετώντας την 
διοργάνωση.

Ο
ι «Αετοί» έχοντας σε εξαιρετική κατάστα-
ση του Γκατσίνοβιτς, Αλέρ και Βίλεμς πήραν 
μία σπουδαία νίκη που τους εξασφαλίζει 
την πρόκριση στην επόμενη φάση του τουρ-

νουά. Το σκορ άνοιξε ο Γιόβιτς (17΄), για να έρθουν στο 
δεύτερο μέρος οι Αλέρ (55΄) και Γκατσίνοβιτς να απλο-
ποιήσουν την κατάσταση.
Το μόνο που κατάφερε ο Απόλλωνας που έπαιξε δίχως 
άγχος μετά το 0-3, ήταν να μειώσει, με δύο τέρματα του 
Ζελάγια (71΄90+4΄) και να διασκεδάσει τις εντυπώσεις 
κόντρα σε έναν ανώτερο αντίπαλο που βάζει υποψηφι-
ότητα για σπουδαία πορεία στο Europa League.
Στο πρώτο ημίχρονο, οι δύο ομάδες μπήκαν δυνατά, με 
σκοπό να ελέγξουν το ρυθμό και να «παγιδεύσουν» τον 
αντίπαλο. Οι Γερμανοί από την αρχή έδειξαν τις προθέ-

σεις τους, ωστόσο, ο Απόλλωνας απείλησε πρώτος, με 
το φάουλ που εκτέλεσε ο Χάμπος (8΄) και κόντραρε στον 
Στεντέρα για να καταλήξει σε κόρνερ, το οποίο πέρασε 
χωρίς ουσία. Από εκεί και πέρα, οι φιλοξενούμενοι 
ανέβασαν «στροφές», απείλησαν με σουτ του Στεντέρα 
(15΄), και λίγο αργότερα μπήκαν σε ρόλο «οδηγού».
Ο Απόλλωνας έχασε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, ο 
Βίλεμς βρήκε με υπέροχη πάσα τον Γιόβιτς (17΄) που με 
τεχνικό πλασέ «έγραψε» το 0-1. Στη συνέχεια το σύνολο 
του Σωφρόνη Αυγουστή προσπάθησε να ισορροπήσει 
και εν μέρει τα κατάφερε. Μάλιστα, θα μπορούσε να 
φέρει στα ίσα το παιχνίδι, εάν η προβολή του Μάγκλι-
τσα (24΄) δεν έβρισκε στα σώματα για να περάσει εκτός 
αγωνιστικού χώρου. Το «καμπανάκι» το άκουσαν οι 
παίκτες του Χιούτερ και κράτησαν μακριά από την περι-
οχή του Τραπ τους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα, 
ρίχνοντας τον ρυθμό.
Πριν την ανάπαυλα, καταγράφηκαν δύο ευκαιρίες χωρίς 
να σημειωθεί κάποιο τέρμα. Αρχικά, οι Γερμανοί απεί-
λησαν με τον Αλέρ (41΄) για να αντιδράσει σωστά ο Κίσ-
σας, και στη συνέχεια ο Μάγκλιτσα θα μπορούσε να 
στείλει στα ουράνια τους φίλους της ομάδας του, αλλά 

το πλασέ που επιχείρησε σε τετ-α-τετ με 
τον Τραπ (44΄) πέρασε παράλληλα. Έτσι, οι 
δύο αντίπαλοι πήγαν στα αποδυτήρια με το 
ρευστό 0-1 που εξασφαλίζει την πρόκριση 
στην Άιντραχτ.
Στο δεύτερο μισό του αγώνα, οι «αετοί» 
μπήκαν αποφασισμένοι να «καθαρίσουν» 
την υπόθεση νίκη και τα κατάφεραν, με τον 
Απόλλωνα να μην προβάλει αντίσταση. 
Συγκεκριμένα, το 0-2 «γράφτηκε» από την 
σέντρα του Γκατσίνοβιτς και το τελείωμα 
με τη μία του Αλέρ (55΄) που συνεχίζει την 
εκπληκτική χρονιά του.
Μέσα σε τρία λεπτά (58΄) το σύνολο του 
Χιούτερ σημείωσε και τρίτο τέρμα, αφού 
ο Σέρβος από δημιουργός, έγινε σκόρερ 
νικώντας τον Κίσσα με δυνατό σουτ από 
τον άξονα. Έπειτα από αυτό το ξέσπασμα, 
οι δύο ομάδες άφησαν τις σκοπιμότητες 
στην άκρη, με τον Απόλλωνα να λύνεται και 
να σημειώνει το 1-3, με τον Ζελάγια (72΄).
Οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να αγχώ-
σουν τους φιλοξενούμενους, ωστόσο, το 
σουτ του Φαουπάλα (80΄) δεν βρήκε στόχο, 
ενώ το τελείωμα του Ζελάγια (89΄) βρήκε 
απέναντι του τον Τραπ, που πραγματοποί-
ησε μία εξαιρετική επέμβαση για να κρα-
τήσει το σκορ σε αυτά τα επίπεδα. Το «επι-
δόρπιο» της αναμέτρησης, ανήκε στους 
Λεμεσιανούς που με τον Αργεντινό φορ 
πέτυχαν το 2-3, ύστερα από πέναλτι που 
κέρδισε ο ίδιος.

αθλητικά
Απόλλωνας-Άιντραχτ 2-3

Έπεσε «μαχόμενος» 
Λουντογκόρετς-ΑΕΚ 0-0
ΕυτυΧισμένος κανείς…
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αθλητικά
Ολυμπιακός - Κολοσσός 84-53

Ξεκούραστα στον ημιτελικό!

Ο Ολυμπιακός είχε ένα ξεκούραστο απόγευμα απέναντι στον Κολοσσό (84-53) και πήρε το 
εισιτήριο όπως αναμενόταν για τον ημιτελικό Κυπέλλου. 

Ο 
Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε πρόβλημα στην 
αναμέτρηση με τον Κολοσσό (84-53) και πή-
ρε εύκολα το εισιτήριο για την ημιτελική φάση 
του Κυπέλλου Ελλάδας.

Με τον Γιάνις Τίμα να ξεκινάει στη θέση «4» και τον Ολυ-
μπιακό να παίζει πολύ καλή άμυνα και να βρίσκει καλάθια 
στον αιφνιδιασμό με τον Ουίλιαμς Γκος, η διαφορά ήρθε 
νωρίς (14-7, 6’). Η άμυνα συνέχισε σε υψηλό ρυθμό με 
αποτέλεσμα οι Ροδίτες να μη βρίσκουν το δρόμο για το 
καλάθι. Στην άλλη πλευρά τα συνεχόμενα τρίποντα από 
Τουπάν και Τίμα έστειλαν τη διαφορά στο +18 (30-12, 
14’). Μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου οι ψηλοί του Ολυμπια-
κού (Μιλουτίνοφ, Μπόγρης) έκαναν καλή δουλειά κι έτσι 
το σκορ έγινε 44-23 (20’).
Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Μπλατ έπαιξε με τρία φόργου-
ορντ ταυτόχρονα (Τίμα, Παπανικολάου, Τουπάν) με απο-
τέλεσμα στην άμυνα να κρύβονται οι διάδρομοι και στην 
επίθεση να επιμένει αρκετά στο post (55-30, 26’). Ο 
Κολοσσός με τον Ντιγκς κυρίως βρήκε τρόπο να 
ρίξει τη διαφορά από τους 20 πόντους, αλλά 
δεν κράτησε για ώρα αφού η υπεροχή 
κοντά στο καλάθι ήταν τεράστια.
Μέχρι το 35’ οι «ερυθρόλευκοι» είχαν 
αφημένο το πόδι στο γκάζι και με συνε-
χόμενα καλάθια από τον ΛεΝτέι η δια-
φορά πήγε στο +35 (79-44). Μέχρι το 
τέλος πάντως σούταραν μόνο πίσω από 
τα 6.75, υπό άριστες επιλογές, όμως ήταν 
απίστευτα άστοχοι κι έτσι δεν ξέφυγε κι άλλο 
η διαφορά.

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 82-80
Σ’ ένα παιχνίδι… θρίλερ ο ΠΑΟΚ επικράτησε της ΑΕΚ με 
82-80 στο PAOK SPORTS ARENA και εξασφάλισε την πρό-
κριση στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου. Ο κορυφαίος 
για την ΑΕΚ, Μέις, αστόχησε σε σουτ τριών πόντων στην 
εκπνοή.
Οι δύο ομάδες πάτησαν πάνω στα εξαιρετικά ποσοστά 
ευστοχίας τους στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας διαφορε-
τική λογική στο παιχνίδι τους και κατ’ αυτόν τον τρόπο 
κάλυψαν τα (συνολικά) 12 λάθη στα οποία υπέπεσαν, έξι 
για την καθεμία. Αρχικά ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε την 
παρουσία του Γιανίκ Μορέιρα στη ρακέτα, η δε ΑΕΚ βασί-
στηκε περισσότερο στο παιχνίδι των περιφερειακών της. 
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 12-7, για να απαντήσει 
η ΑΕΚ κυρίως μέσα από την ικανότητά της στο transition 
game (και τις αρχές επιστροφές του ΠΑΟΚ), καθώς προ-
ηγήθηκε με 19-24 (9’). Εκεί ο ΠΑΟΚ βρήκε δύο μακρινά 
σουτ (είχε 4/5 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο) και απέ-
κτησε βραχεία κεφαλή 25-24 (10’).

Η ΑΕΚ έδειξε βραχυκυκλωμένη στα πρώτα λεπτά της δεύ-
τερης περιόδου με συνέπεια να δοθεί η δυνατότητα στον 
ΠΑΟΚ να ξεφύγει με 31-24 (12’), διευρύνοντας το σερί 
του στο 12-0 σε τρία αγωνιστικά λεπτά. Εκεί οι φιλοξε-
νούμενοι βρήκαν λύσεις έξω από τα 6,75, απάντησαν 
με δικό τους επιμέρους σκορ (33-34, 15’). Με τους Γκος, 
Χάτσερ να μην ανταποκρίνονται, ο ΠΑΟΚ βρήκε στηρίγ-
ματα στους Τζόουνς, Αθηναίου και το ημίχρονο έκλεισε 
με σκορ 44-45.
Η ΑΕΚ βρήκε δύο μακρινά σουτ και προηγήθηκε με 44-51 
έπειτα από ένα λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά στα 
επόμενα πέντε αγωνιστικά λεπτά υπέπεσε σε ισάριθμα 
λάθη. Γενικώς, η ομάδα του Λούκα Μπάνκι «εξαφανί-
στηκε» στο παρκέ και θα μπορούσε να πληρώσει πιο βαρύ 
τίμημα αν ο ΠΑΟΚ ήταν πιο αποτελεσματικός στην επίθεση 
(62-56, μετά τη συμπλήρωση οκτώ λεπτών στην 3η περί-
οδο). Μάλιστα οι γηπεδούχοι αναγκάστηκαν να συνεχί-

σουν χωρίς τον προπονητή τους στα τελευταία 13:30 
λεπτά καθώς ο Ηλίας Παπαθεοδώρου απο-

βλήθηκε δεχόμενος δύο τεχνικές ποινές 
(σ. σ. είχε προηγηθεί και μία στο πρώτο 
μέρος). Το δεκάλεπτο έκλεισε με σκορ 
67-58 καθώς από το 22’ έως και το 30’ ο 
ΠΑΟΚ έκανε επιμέρους σκορ 21-5!
Έπειτα από εύστοχο τρίποντο του Φιλ 
Γκος, ο ΠΑΟΚ πάτησε πάνω σε διαφορά 

12 πόντων (70-58), για να ακολουθήσει 
η αντίδραση της ΑΕΚ η οποία μείωσε σε 

70-64 (33:30). Εκεί ένα εύστοχο τρίποντο του 
Λίνου Χρυσικόπουλου έδωσε ανάσα στον ΠΑΟΚ. 

Στα τελευταία έξι λεπτά η ΑΕΚ αναγκάστηκε να συνεχί-
σει δίχως τον Βινς Χάντερ ο οποίος αποβλήθηκε με δύο 
τεχνικές ποινές (σ. σ. είχε δεχθεί και μία στο πρώτο ημί-
χρονο). Οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν ακόμη μεγαλύτερη 
αντίδραση με τον Μέις να αποδεικνύεται σε ηγετική φυσι-
ογνωμία και μείωσαν σε 74-72 λίγο πριν την είσοδο του 
αγώνα στα τελευταία τρία λεπτά.
Η ΑΕΚ μπήκε στο τελευταίο λεπτό με προβάδισμα ενός 
πόντου (78-79), χάρη στον Μέις. Δύο εύστοχες βολές από 
τον Γκος (80-79, 56’’) διαδέχθηκε μια άστοχη προσπά-
θεια του Μέις, ένα άστοχο σουτ τριών πόντων αλλά και το 
επιθετικό ριμπάουντ από τον Μαργαρίτη. Η ΑΕΚ αναγκά-
στηκε να δώσει φάουλ, το έκανε στον Αθηναίου ο οποίος 
με 2/2 βολές έκανε το 82-79 με την ΑΕΚ να έχει επίθεση 
9.4 δευτερολέπτων. Ο Μέις κέρδισε φάουλ, ευστόχησε 
στην πρώτη, αστόχησε στη δεύτερη, τρεις παίκτες διεκ-
δίκησαν την μπάλα και οι διαιτητές υπέδειξαν τζάμπολ. Η 
ΑΕΚ είχε το δικαίωμα της κατοχής αλλά στα 3.1 δευτερό-
λεπτα που απέμεναν η επιλογή της ήταν κακή, ένα τρίπο-
ντο του Μέις σχεδόν από το κέντρο.

Ζορίστηκε, αλλά... 
προκρίθηκε

Ο 
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ 
επικράτησε δύσκολα 
του αξιόμαχου Προ-
μηθέα στην Πάτρα με 

76-68 και έγινε η τελευταία ομά-
δα που πήρε το εισιτήριο για τα 
ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδας.
Η αλήθεια είναι ότι οι «πράσινοι» 
δεν εντυπωσίασαν με την από-
δοσή τους στην Πάτρα ωστόσο 
πήραν αυτό που ζητούσαν. Τη 
νίκη και την πρόκριση στα ημι-
τελικά του κυπέλλου Ελλάδας, 
τα οποία διεξαχθούν στις 13 
Φεβρουαρίου, μόλις τέσσερις 
μέρες πριν από τον μεγάλο τελικό 
στο Ηράκλειο της Κρήτης (17/2).
Μπορεί να μην έπιασαν υψηλά 
στάνταρ απόδοσης αλλά κατάφε-
ραν να νικήσουν με 76-68 χωρίς 
να απειληθούν ουσιαστικά από 
τον ελλιπέστατο και πολύ καλό, 
Προμηθέα. Άλλωστε η διαφορά 
δυναμικότητας μεταξύ των δύο 
ομάδων σε πρόσωπα και ποιό-
τητα είναι μεγάλη, γεγονός που 
εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον ο 
Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ.
Ένα ξέσπασμα στο δεύτερο και 
στο τρίτο δεκάλεπτο με το οποίο 
μετέτρεψε το -1 (32-31 στο 18’) 
σε +15 (58-43 στο 25’) έμελλε να 
αποτελέσει και το σημείο-κλειδί 
για την τελική έκβαση του αγώνα. 
Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα 
του Τσάβι Πασκουάλ έβαλε απα-
γορευτικό στους Πατρινούς, 
οι οποίοι ωστόσο κοίταξαν τον 
μεγάλο αντίπαλο στα μάτια και 
φρόντισαν να του... βάλουν και 
δύσκολα σε πολλά σημεία του 
αγώνα.
Ο Νικ Καλάθης με 15 πόντους 
και 5 ασίστ ήταν από τους παί-
κτες που ξεχώρισαν για λογα-
ριασμό του Παναθηναϊκού -που 
έπαιξε χωρίς τον Θανάση Αντε-
τοκούνμπο-, ενώ «διψήφιοι» 
για τους «πράσινους» ήταν και 
οι Τόμας (12π.), Λάσμε (10π.) Για 
τον Προμηθέα που έπαιξε χωρίς 
τους Οκτάβιους Έλις και Τζεϊβόν 
Πίνκστον, το δελτίο του οποίου 
δεν έχει εκδοθεί ακόμα, ο Παρκς 
είχε 14 πόντους και 11 ριμπάουντ.
Σε αντίθεση με το παιχνίδι στην 
Ποντγκόριτσα, ο Παναθηναϊ-
κός ήταν... κακός στην άμυνα και 

εξαιρετικός στην επίθεση! Του-
λάχιστον στο πρώτο δεκάλεπτο 
όταν και προηγήθηκε με 29-24. 
Ένα διάστημα όπου η ομάδα της 
Πάτρας είχε προκαλέσει πολλά 
προβλήματα στην «πράσινη» 
άμυνα και πιο συγκεκριμένα από 
το «ζωγραφιστό» δια χειρός Τσα-
ϊρέλη. Από πλευράς Παναθηνα-
ϊκού ο Τόμας ήταν εκείνος που 
ξεκίνησε «ζεστός» και ο Καλά-
θης εκείνος που πήρε την σκυ-
τάλη απο τον συμπαίκτη του στην 
επίθεση. Μάλιστα οι «πράσινοι» 
κρατούσαν προβάδισμα πέντε 
πόντων (26-31 στο 12’) αλλά δύο 
σερί τρίποντα του Προμηθέα 
γύρισαν το ματς... τούμπα για το 
32-31.
Ο Τσάβι Πασκουάλ κάλεσε τάιμ 
άουτ το οποίο έφερε ένα σερί 
10-0 του Παναθηναϊκό με απο-
τέλεσμα να προηγηθεί με 9 
πόντους (41-32) στα μέσα της 
δεύτερης περιόδου. Έχοντας τα 
ηνία στο σκορ και τον Καλάθη να 
έχει κάνει εξαιρετικό ημίχρονο 
όσον αφορά τα επιθετικά του 
καθήκοντα (13π., 2/2β., 4/4δίπ., 
1/3τρ.) το «τριφύλλι» κατάφερε 
να συνέλθει από το momentum 
που θέλησαν να αποκτήσουν οι 
γηπεδούχοι.
Εξίσου δυνατά μπήκε στο δεύ-
τερο ημίχρονο η ομάδα του 
Τσάβι Πασκουάλ. Όπως φάνηκε 
ήθελε να εξασφαλίσει διαφορά 
στο σκορ ώστε να μην έχει προ-
βλήματα στη συνέχεια του ματς. 
Πράγματι. Κατάφερε σε διά-
στημα πέντε λεπτών να πραγμα-
τοποιήσει ένα επιμέρους 12-4 
και να πάρει διαφορά 15 πόντων 
(58-43). Ο Κιθ Λάνγκφορντ με 
τον ΝτεΣόν Τόμας ήταν εκείνοι 
που είχαν αναλάβει δράση στην 
επίθεση κρατώντας την διαφορά 
στους 11 πόντους (61-50) με την 
λήξη της τρίτης περιόδου.
Στην τέταρτη και τελευταία περί-
οδο, ο Προμηθέας μπορεί να 
φάνηκε απειλητικός, μπορεί να 
έκανε την ύστατη προσπάθεια 
για να γυρίσει το ματς, αλλά η 
εμπειρία των «πρασίνων» στά-
θηκε αρκετή για να παραμείνει η 
διαφορά σε «μαξιλαράκι» ασφα-
λείας. 
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