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Η αντεπίθεση των Αντετοκούνμπο

Ξ
επέρασε κάθε όριο ανοχής αλλά και αντοχής 
η απρόκλητη ρατσιστική επίθεση που δέχτη-
κε η οικογένεια των Αντετοκούνμπο από τον 
γνωστό επαγγελματία τηλε-οπαδό Τάκη Τσου-

καλά για τα λεγόμενα του οποίου έχει ήδη επιληφθεί 
η Δικαιοσύνη. Οι αντιδράσεις πέρασαν τα σύνορα της 
Ελλάδας και απασχολούν πλέον τα πρωτοδέλιδα δι-
εθνών πρακτορείων ειδήσεων του αθλητικού Τύπου 
και των τηλεοπτικών δικτύων. 
Ο πρωθυπουργός της χώρας Αλέξης Τσίπρας αντι-
δρώντας έμπρακτα, θεσμικά αλλά και συμβολικά 
φωτογραφήθηκε με τη φανέλα της εθνικής ομάδας 
μπάσκετ του Θανάση Αντετοκούνμπο. Η φωτογραφία 
αυτή αναρτήθηκε στον προσωπικό λογαριασμό του 
τουίτερ που διαθέτει ο πρωθυπουργός. 
Οι αντιδράσεις των διεθνών ΜΜΕ είναι έντονες.
Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει χαρα-
κτηρισ τικά: Ο σταρ του ΝΒΑ Γιάννης Αντετοκούν-
μπο «επιτέθηκε» την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου σε 
έναν Έλληνα τηλεοπτ ικό παρουσιασ τή, ο οποίος 
χαρακτήρισε τον αδερφό του «πίθηκο», έπε ιτα 
από έναν αγώνα της περασμένης εβδομάδας γ ια 
την Euroleague. Ο παρουσιασ τής Τάκης Τσουκα-
λάς, ένας πολύ επώνυμος οπαδός του Ολυμπιακού, 
«σημάδεψε» τον Θανάση Αντετοκούνμπο με αυτόν 
τον ρατσιστικό χαρακτηρισμό, λίγο αφότου εκείνος 
είχε βοηθήσει την ομάδα του, τον Παναθηναϊκό, να 
κερδίσει τον αιώνιο αντίπαλο Ολυμπιακό με 93-80 
σε αγώνα της Euroleague που έγινε την περασμένη 
Παρασκευή.
Η «L’ Equipe» δημοσίευσε επίσης ρεπορτάζ. «Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, ο αθλητικός σχολιαστής 
Τάκης Τσουκαλάς -που είναι γνωστός υποστηρικτής 
του Ολυμπιακού- αναφέρθηκε στον Θανάση με τη 
λέξη «πίθηκος» στην τηλεόραση, σε μία φράση που 
προκάλεσε αρνητ ικές εν τυπώσεις και ώθησε τον 
αδερφό του, Γιάννη, να αντιδράσει».

Συμβολική ενέργεια του Αλέξη Τσίπρα
Τη στήριξη στους αδελφούς Αντετοκούνμπο εκφράζει 
ο πρωθυπουργός. Σε φωτογραφία που ανήρτησε στο 
Instagram ο Αλέξης Τσίπρας καταδίκασε τη ρατσι-
σ τ ική επίθεση που δέχθηκε ο Θ. Αν τετοκούνμπο 
φορώντας τη φανέλα που φορά ο μπασκετμπολίστας 
στην Εθνική Ελλάδας.
Στην ανάρτηση του ο πρωθυπουργός γράφει «σεβα-
σμός και περηφάνια για τους ανθρώπους που γεννήθη-
καν, μεγάλωσαν εδώ και έκαναν την Ελλάδα δική τους 
πατρίδα. Καμία ανοχή στο ρατσισμό και το μίσος».

Τι έχει συμβεί με τον Τάκη Τσουκαλά και 
τον Θανάση Αντετοκούνμπο
O γνωστός οπαδός του Ολυμπιακού και της Θύρας 7 
ήταν έξαλλος κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του 
εκπομπής και τα είχε με τη διοίκηση του Ολυμπιακού 
για τον σχεδιασμό της ομάδας στους κοντούς τονίζο-
ντας πως ήταν λάθος, ενώ τόνισε πως ο Βασίλης Σπα-
νούλης δεν γίνεται να παίζει τόσα πολλά λεπτά και 
δεν μπορεί να τρέχει πάνω κάτω.
Ο Τάκης Τσουκαλάς στη συνέχεια χαρακτήρισε τον 
παίκτη του Παναθηναϊκού Θανάση Αν τετοκούν-
μπο  πίθηκο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ένα μπ...
λο είστε. Με έναν πίθηκο. Εκείνος ο Αντεμπακούκο 
πίθηκος είναι. Τι είναι αυτά που κάνει ο καραγκιό-
ζης; Δεν ντρέπεται λιγάκι; Ξεφτιλίζει και τον αδερφό 
του».
Απάντηση σ τη ρατσισ τική επίθεση που δέχθηκε 
ο αδερφός του, Θανάσης, έδωσε μέσω των social 
media ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Λίγες μέρες μετά, ο αδελφός του παίκτη του Πανα-
θηναϊκού, ο Γιάννης, ξέσπασε, μέσω Instagram, υπο-
γραμμίζοντας πως δεν θα αλλάξει αυτό το περιστα-
τικό την αγάπη του για την Ελλάδα, προσθέτοντας 

«Είμαστε Ελληνονιγηριανοί και σε όποιον αρέσει».
Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:
Καταρχάς Θανάση θέλω να σου ζητήσω συγνώμη 
γιατί ξέρω αυτό που θα πω θα τραβήξουν πολλά 
βλέμματα πάνω σου και πάνω μου και ξέρω είναι 
κάτι που δεν θες.. Αλλά είμαι σίγουρος άμα ήταν 
ο μπαμπάς εδώ θα ήταν πολύ απογοητευμένος αν 
κρατήσω την σιωπή μου. Έχω χάσει τον ύπνο μου 
τ ις τελευταίες μέρες γ ια το αρνητικό-ρατσισ τικό 
περιστατικό που έγινε πρόσφατα. Αν αυτό μπορεί 
να συμβεί στον Θανάση ο οποίος εκπροσωπεί με 
περηφάνια και με ένα συνεχές χαμόγελο την Εθνική 
Ελλάδας και τον Παναθηναϊκό, δεν μπορώ να φαντα-
στώ την περνάνε άλλοι έγχρωμοι στην Ελλάδα. Είμαι 
παρά πολύ λυπημένος και απογοητευμένος.
Αλλά δεν θα αφήσουμε τα αρνητικά σχόλια να αλλά-
ξουν αυτή την οικογένεια και την αγάπη μας για την 
χώρα στην οποία μεγαλώσαμε. Εγώ και τα αδέρφια 
μου είμαστε Ελληνονιγηριανοί και σε όποιον αρέσει 
και θα συνεχίσουμε να εκπροσωπούμε και να μιλάμε 
με τα καλύτερα λόγια για την Πατρίδα μας».

Αμετανόητοι οι παράγοντες του Ολυμπι-
ακού
Ο επίσημος εκπρόσωπος της ποδοσφαιρικής ομά-
δας του Πειραιά Κωνσταντίνος Καραπαππάς ο οποίος 
εκφράζει τις απόψεις του ιδιοκτήτη της ομάδας του 
εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη και του προεδρεύο-
ντος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Γιάννη Μώραλη, ξεπέρασε 
σε χυδαιότητα κάθε προηγούμενο, αναρτώντας στο 
διαδίκτυο τα εξής:
«Μακάρι να είχατε την ψυχή του Τάκη ξεφτιλισμέ-
νοι. Ποιος είναι ρατσιστής ρε βλάκες; Ρωτήστε πόσα 
παιδιά από την Αφρική έχει βοηθήσει και με πόσους 
πίνει καφέ κάθε μέρα… Ξεφτίλες, ψεύτες…».

Την παρέμβαση του Αρείου Πάγου και του 
ΕΣΡ για Τσουκαλά ζητά η Γιαννακάκη
Την παρέμβαση του ΕΣΡ και της ε ισαγγελίας του 
Αρείου Πάγου για την αναφορά του Τάκη Τσουκαλά 
σ τον Θανάση Αντετοκούμπο μετά το ν τέρμπι του 
Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, που διεξήχθη την 
προηγούμενη Παρασκευή, για την Euroleague, ζητά, 
με επιστολή της, η γενική γραμματέας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Μαρία Γιαννακάκη.
Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι το γεγονός ότι 
ο Τσουκαλάς αποκάλεσε «πίθηκο» τον παίκτη του 
Παναθηναϊκού, Θανάση Αντετοκούνμπο, λίγες ώρες 
μετά το παιχνίδι στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Διεθνείς διαστάσεις παίρνει η 
ρατσιστική επίθεση Τσουκαλά 
στον Θανάση Αντετοκούνμπο 
- Η «παρέμβαση» του Γιάννη 
Αν τε τοκούνμπο σ τα soc ial 
media προκάλεσε παγκόσμιο 
ενδιαφέρον
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Τ
ο δρόμο για τις φυλακές πήρε πρώ-
ην ειδικός φρουρός της Αστυνομί-
ας, ο οποίος κρίθηκε ένοχος και σε 
δεύτερο βαθμό για ένοπλη ληστεία 

που κατηγορείται ότι διέπραξε το Μάιο του 
2014 σε πρατήριο υγρών καυσίμων, στο 
Κάτω Σχολάρι, έξω από τη Θεσσαλονίκη.
Το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης επι-
κύρωσε την ποινή της οκταετούς κάθειρ-
ξης που του είχε επιβληθεί πρωτόδικα, την 
οποία καλείται τώρα να εκτίσει. Μετά την 
εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό 
είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς 
όρους και χρηματική εγγυοδοσία ενόψει 
του Εφετείου.
Ο ίδιος όταν διέπραξε την εις βάρος του 

αποδιδόμενη πράξη υπηρετούσε σε αστυ-
νομικό τμήμα ανατολικά της Θεσσαλονί-
κης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, υπό 
την απειλή του υπηρεσιακού του όπλου 
και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά 
του, απέσπασε από το πρατήριο υγρών 
καυσίμων το ποσό των 600 ευρώ. Όμως, 
στην προσπάθειά του να διαφύγει εντοπί-
στηκε και συνελήφθη από συναδέλφους 
του.
Όπως είχε γίνει γνωστό στο πρωτοβάθμιο 
δικαστήριο, γενετικό υλικό του ιδίου είχε 
βρεθεί σε ψάθινο καπέλο που φορούσε 
κατά τη διάπραξη της ληστείας, ενώ υπάλ-
ληλοι του πρατηρίου φαίνεται ότι τον είχαν 
αναγνωρίσει.

Οκτώ χρόνια φυλάκιση σε πρώην 
ειδικό φρουρό για ένοπλη ληστεία 

Συντάξεις: «Πράσινο φως» από το 
Euro Working Group για να μην 
περικοπούν 

«Η εισήγηση που έγινε δεκτή 
αφορούσε την κατάργηση του 
μέτρου της περικοπής των 
συντάξεων», λένε κύκλοι του 
υπουργείου Οικονομικών και 
συνεπώς το μέτρο καταργείται, 
δεν αναβάλλεται - Δεν υπήρξαν 
ενστάσεις επί του σχεδίου 
προϋπολογισμού του 2019 λένε 
οι ίδιες πηγές - Η τελική απόφαση 
αναμένεται στο Eurogroup της 3ης 
Δεκεμβρίου

Θ
ετική ήταν η ανταπόκριση του 
Euroworking Group σχετικά με 
τη μη περικοπή των συντάξεων.
Συγκεκριμένα, στη συνεδρί-

αση που έληξε πριν από λίγο δεν υπήρξαν 
ενστάσεις απέναντι στην εισήγηση ότι η 
Ελλάδα θα καταφέρει να πετύχει τον δημο-
σιονομικό της στόχο για πρωτογενές πλεό-
νασμα 3,5% του ΑΕΠ ακόμα και χωρίς την 
περικοπή των συντάξεων το 2019.
Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί 
στο Eurogroup της 3ης Δεκεμβρίου, όπως 
προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός, διότι 
τότε ε ίναι προγραμ-
ματισμένο να συζητη-
θούν οι προϋπολογισμοί 
των κρατών-μελών της 
ευρωζώνης. Το έκτακτο 
Eurogroup της προσε-
χούς Δευτέρας θα περι-
οριστεί εν τέλει σε συζή-
τηση για την κατάσταση 
στην Ιταλία και την περαιτέρω εμβάθυνση 
της ευρωζώνης.
Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών ανέ-
φεραν πριν από λίγο ότι «το Euro Working 
Group, αφού εξέτασε την εισήγηση της 
ελληνικής πλευράς και τη θετική αποτί-
μηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν προ-
έβαλε ενστάσεις στο σχέδιο προϋπολογι-
σμού του 2019». Οι ίδιες πηγές διευκρίνι-
σαν ότι η ελληνική εισήγηση προέβλεπε 
ακύρωση του μέτρου της περικοπής των 
συντάξεων και όχι αναβολή του. Όσον 
αφορά στο συνολικό ύψος του πακέτου 
θετικών μέτρων, παρέπεμψαν στις πρόσφα-
τες δηλώσεις του πρωθυπουργού Αλέξη 
Τσίπρα, ο οποίος είχε ανεβάσει το ύψος του 
πακέτου στα 900 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά στα θετικά μέτρα που επιδιώ-
κει η κυβέρνηση να εφαρμοστούν το 2019, 
σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το 
EWG προχώρησε σε μικρές περικοπές των 
κονδυλίων που θα διατεθούν για ορισμένα 
μέτρα.
Οι ανεπιβεβαίωτες ακόμη πληροφορίες 
κάνουν λόγο για κάποια περικοπή στα κον-
δύλια για τη μείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών, ενώ φαίνεται να προχώρησε το 
θέμα της μείωσης του ΕΝΦΙΑ.
Για να βγει ο τελικός λογαριασμός, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, το EWG αποδέ-
χτηκε η εθνική χρηματοδότηση του προ-
γράμματος δημοσίων επενδύσεων, η οποία 
είχε προβλεφθεί στο προσχέδιο προϋπο-
λογισμού που κατατέθηκε στις Βρυξέλλες, 
να αυξηθεί στο 1,5 δισ. ευρώ το 2019, από 
1 δισ. φέτος.

Επιμένει το ΔΝΤ: Κόψτε συντάξεις 
και αφορολόγητο
Την πάγια σύσταση του Διεθνούς Νομι-
σματικού Ταμείου (ΔΝΤ) προς την Ελλάδα 
να εφαρμόσει τις περικοπές των συντά-
ξεων και τη μείωση του αφορολογήτου 
ορίου, ώστε να εξοικονομήσει πόρους για 

«πιο φιλικές προς την ανά-
πτυξη δημοσιονομικές πολι-
τικές», επανέλαβε σήμερα ο 
εκπρόσωπος του ΔΝΤ Τζέρι 
Ράις, διευκρινίζοντας ωστόσο 
ότι «το Ταμείο δεν έχει πρό-
γραμμα με την Ελλάδα» και 
δεν επιβάλλει πολιτικές στη 
χώρα μας.

Κληθείς να σχολιάσει το σημερινό «πρά-
σινο φως» του Euro Working Group για την 
αποφυγή της περικοπής των συντάξεων 
και την εφαρμογή των θετικών μέτρων, ο κ 
Ράις δήλωσε: «Το ΔΝΤ δεν έχει πλέον πρό-
γραμμα με την Ελλάδα, άρα δεν εμπλεκό-
μαστε λεπτομερώς στις συζητήσεις. Είναι 
θέματα της ελληνικής κυβέρνησης και των 
Ευρωπαίων, τα οποία αντιμετωπίζονται 
μέσα στο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί». 
Ωστόσο, συμπλήρωσε ότι το Ταμείο «συνε-
χίζει να προτρέπει την Ελλάδα να χρησιμο-
ποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία (όπως το 
προνομοθετημένο πακέτο μέτρων για μεί-
ωση συντάξεων και αφορολογήτου ορίου), 
ώστε να υιοθετηθούν πιο φιλικές προς την 
ανάπτυξη δημοσιονομικές πολιτικές».
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Τον ιστορικής σημασίας ρόλο του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη 
Παυλόπουλου για την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη υπογράμμισε ο πρώην Πρόεδρος 
της Γαλλικής Δημοκρατίας 

Τ
ον ιστορικής σημασίας ρό-
λο του Προέδρου της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας κ. Προκό-
πη Παυλόπουλου για την πα-

ραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώ-
νη υπογράμμισε ο πρώην Πρόεδρος 
της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Φραν-
σουά Ολάντ κατά την συνάντησή του 
με τον κ. Προκόπη Παυλόπουλο στο 
Προεδρικό Μέγαρο.
Ειδικότερα, ο κ. Ολάντ χαρακτήρισε 
ιστορικό το τηλεφώνημα, που είχε 
δεχθεί από τον Πρόεδρο της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυ-
λόπουλο, το 2015 αμέσως μετά το 
Δημοψήφισμα, υπογραμμίζοντας 
ότι ο Έλληνας Πρόεδρος διαδραμά-
τισε καθοριστικό ρόλο για την επα-
νέναρξη των διαπραγματεύσεων 
και την παραμονή της Ελλάδας στην 
Ευρωζώνη.
Αποκαλύπτοντας τις λεπτομέρειες 
εκείνης της συνομιλίας ο κ. Ολάντ, 
τόνισε ότι από την πλευρά του ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας έθεσε τον εαυτό του, ως εγγυ-
ητή της Βούλησης της Ελλάδος να 
παραμείνει στην Ευρωζώνη μετά 
από το Δημοψήφισμα, ενώ παράλ-
ληλα τον διαβεβαίωσε ότι ο πρωθυ-
πουργός κ. Αλέξης Τσίπρας θα ξεκι-
νούσε τις διαπραγματεύσεις, καθώς 
και ότι η αντιπολίτευση ήταν και 
εκείνη έτοιμη να πράξει τα δέοντα 
έτσι ώστε η Ελλάδα να παραμείνει 
εντός της Ευρωζώνης.
Όπως σημείωσε ο ρόλος του τώρα 
πλέον είναι να υπηρετεί την ιστορία 
και τόνισε ότι «το τηλεφώνημα αυτό 
ήταν ιστορικό, καθώς χάρη σε αυτό 
καταφέραμε να ξεκινήσουμε και 
πάλι τον κύκλο των διαπραγματεύ-
σεων, στον οποίο ο τότε Υπουργός 
Οικονομικών της Γαλλίας κ. Μισέλ 
Σαπέν διαδραμάτισε καθοριστικό 
ρόλο».
Υπογράμμισε, επίσης, ότι μέχρι την 

τελευταία στιγμή, είχαν πιστέψει ότι 
όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και 
τελικά στις 13 Ιουλίου κατέληξαν σε 
Συμφωνία.
Στο πλαίσιο αυτό χαρακτήρισε απο-
φασιστική την παρέμβαση του ίδιου 
του Προέδρου της Ελληνικής Δημο-
κρατίας, καθώς και του ρόλου της 
Γαλλίας, ενώ σημείωσε ότι η χώρα 
του δεν θα τα είχε καταφέρει αυτά 
εάν δεν είχε εταίρους, οι οποίοι ήταν 
πρόθυμοι να συμβάλλουν, όπως η 

κ.Μέρκελ, η οποία διαδραμάτισε 
έναν ρόλο σημαντικό και θετικό.
Απευθυνόμενος σ τον κ. Παυλό-
πουλο, τόνισε ότι μπορεί να είναι 
υπερήφανος για το αποτύπωμα των 
πράξεών του, προς όφελος της χώρας 
του και πρόσθεσε πως και ο ίδιος 
είναι υπερήφανος για το γεγονός ότι 
η Γαλλία στάθηκε δίπλα στην Ελλάδα 
σε εκείνες τις δύσκολες στιγμές.
«Η φιλία ανάμεσα στη Γαλλία και την 
Ελλάδα σας οφείλει πάρα πολλά» 
πρόσθεσε επίσης ο κ. Ολάντ απευ-
θυνόμενος στον Προκόπη Παυλό-
πουλο.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος 
της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προ-
κόπης Παυλόπουλος τόνισε ότι «O 
Φρανσουά Ολάντ ήταν, είναι και θα 
παραμείνει ένας μεγάλος Φίλος της 
Ελλάδας αλλά και μια ηγετική πολι-
τική φυσιογνωμία στον Ευρωπα-
ϊκό χώρο», ενώ υπογράμμισε και 
την πολύτιμη συμβολή του πρώην 
Υπουργού Οικονομικών της Γαλ-

λίας κ. Μισέλ Σαπέν, ο οποίος συνό-
δευε τον κ. Ολάντ στο Προεδρικό 
Μέγαρο.
Ο κ. Παυλόπουλος υπενθύμισε ότι 
οι Έλληνες - και ο ίδιος προσωπικώς 
- θα θυμόμαστε, στο διηνεκές, τον 
καθοριστικό ρόλο σας ως Προέδρου 
της Γαλλικής Δημοκρατίας για την 
εμπέδωση, σε κρίσιμες στιγμές, της 
ομαλής και δημιουργικής πορείας 
της Ελλάδας εντός της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και εντός του σκληρού 
πυρήνα της, της Ευρωζώνης.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότ ι ο 
ελληνικός λαός δεν ξεχνά, ότι ο 
Φρανσουά Ολάντ είχε το θάρρος να 
αναγνωρίσει ευθέως τις τεράστιες 
θυσίες του Ελληνικού Λαού για να 
ευοδωθεί η όλη προσπάθεια, καθώς 
και το ότι ο Ελληνικός Λαός κατέ-
βαλε το αντίστοιχο βαρύ τίμημα, 
ακόμη και για λάθη που δεν θα μπο-
ρούσαν να του αποδοθούν.
«Με την σ τάση σας όμως αυτή, 
εκτός από τη φιλία σας προς την 
Ελλάδα, αναδείξατε και την ευρω-
παϊκή ηγετική σας φυσιογνωμία. 
Και τούτο διότι όλοι σήμερα ανα-
γνωρίζουν αφενός ότι η τότε υπε-
ράσπιση της Ευρωπαϊκής πορείας 
της Ελλάδας ήταν και υπεράσπιση, 
γενικότερα, της συνοχής της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, 
κάτι που αποκτά ιδιαίτερη σημασία 
σήμερα όταν το Ευρωπαϊκό Οικοδό-
μημα βάλλεται από τα μορφώματα 
λαϊκισμού που φθάνουν στα όρια 
του φασισμού και του ναζισμού» 
επισήμανε ο κ. Παυλόπουλος.
Καταλήγοντας, τόνισε ότι η Ελλάδα 
δεν διανοείται την πορεία της προς 
το μέλλον εκτός της Ευρωπαϊκής μας 
Οικογένειας, πλην όμως και η Ευρω-
παϊκή Ένωση δεν θα μπορούσε να 
διατηρήσει αλώβητη την ιστορική 
της φυσιογνωμία δίχως την Ελλάδα 
στην χορεία των κρατών-μελών της.

Ολάντ σε Παυλόπουλο: «Είμαι υπερήφανος 
που η Γαλλία ήταν δίπλα στην Ελλάδα τις 
κρίσιμες στιγμές του 2015»

Ανοίγουν οι 
λογαριασμοί του 
Σημίτη, συγγενών και 
υπουργών του

Ο πρώην υπουργός Δημόσιας Τάξης Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης επιβεβαίωσε πως η Αρχή 
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 
από Εγκληματικές Δραστηριότητες ζήτησε από 
πέντε τράπεζες το άνοιγμα των λογαριασμών 
του Κώστα Σημίτη, συγγενών του καθώς και 
υπουργών του.

Σ
υγκεκριμένα, ζητήθηκε από τις τράπεζες Alpha 
Bank, Πειραιώς, Eurobank, Εθνική και Αττικής 
να ανοίξουν οι λογαριασμοί του Κώστα Σημίτη, 
της συζύγου του Δάφνης, του αδελφού του Σπύ-

ρου, του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του πρώην υφυπουργού 
Δημόσιας Τάξης Ευάγγελου Μαλέσιου, της συζύγου του 
υφυπουργού Διαμαντούλας Παντούλα και του Λουκά 
Ρωμανού, γνωστού μεσάζοντα στην αγορά οπλικών συ-
στημάτων.
Το γεγονός ότι στον κατάλογο αυτόν περιλαμβάνονται 
τα ονόματα του υπουργού και υφυπουργού Δημόσιας 
Τάξης κυβερνήσεων Σημίτη αλλά και το όνομα του μεσά-
ζοντα στην αγορά οπλικών συστημάτων οδηγεί σε ένα 
πρώτο συμπέρασμα, πως η υπόθεση αφορά στην προ-
μήθεια του συστήματος ασφαλείας C4I για τη διεξαγωγή 
των Ολυμπιακών Αγώνων.
Το αίτημα της Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος 
έχει αποσταλεί την 30ή Οκτωβρίου.

Tι απαντά ο Κώστας Σημίτης
Ανακοίνωση με την οποία απαντά στην εντολή για 
άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών του και μελών 
της οικογενείας του από την Αρχή νομιμοποίησης εσό-
δων από παράνομες δραστηριότητες εξέδωσε το ίδρυμα 
Κώστα Σημίτη.
Όπως αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός στην ανακοί-
νωσή του, «η προαναγγελθείσα επιχείρηση δίωξής μου 
δεν με αγγίζει» και σημειώνει ότι «η Ιστορία δεν γράφε-
ται από τους περιστασιακούς ένοικους της εκτελεστικής 
εξουσίας».
Τονίζει, μάλιστα, ότι η έρευνα στους λογαριασμούς του 
είναι ευπρόσδεκτη, καθώς, όπως επισημαίνει, δεν έχει 
τίποτα να κρύψει. Χαρακτηρίζει, δε, συκοφαντίες τα σχε-
τικά δημοσιεύματα και επιφυλάσσεται να απαντήσει στις 
συκοφαντίες, αφού διαπιστώσει ποιοι εμπλέκονται.

Αναλυτικά η απάντηση του ιδρύματος 
«Κωνσταντίνος Σημίτης»
«Η προαναγγελθείσα επιχείρηση δίωξής μου δεν με 
αγγίζει. Η Ιστορία δεν γράφεται από τους περιστασια-
κούς ένοικους της εκτελεστικής εξουσίας.
»Είναι προφανές ότι η έρευνα στους λογαριασμούς μου 
είναι ευπρόσδεκτη. Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Τα σχε-
τικά δημοσιεύματα εστιάζονται σε συκοφαντίες. Και στις 
συκοφαντίες θα απαντήσω, αφού διαπιστώσω ποιοι 
εμπλέκονται».

επικαιρότητα
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Ο Τούρκος υπουργός 
Εξωτερικών δήλωσε ότι η 
Άγκυρα λαμβάνει όλα τα 
μέτρα για να προστατεύσει 
τα συμφέροντά της στην 
περιοχή

Ν
έες απειλές εκτόξευσε ο 
υπουργός Εξωτερικών 
της Τουρκίας, Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου, σε δη-

λώσεις του αναφορικά με την Ανα-
τολική Μεσόγειο και τις γεωτρή-
σεις εντός της κυπριακής ΑΟΖ.
Λαμβάνουμε όλα τα απαραί-
τητα μέτρα προκειμένου να προ-
στατεύσουμε τα συμφέροντάς 
μας στην θαλάσσια περιοχή της 
Κύπρου», δήλωσε ο Τσαβούσο-
γλου. «Δεν θέλουμε να μπει κανείς 
σε περιπέτειες», συνέχισε ο Τούρ-
κος υπουργός.
Χθες το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έστειλε 
σαφές μήνυμα στην στην Άγκυρα 
να αποφεύγει την προκλητική 
ρητορική της στέλνει το Στέιτ Ντι-
πάρτμεντ, αποθαρρύνοντας ενέρ-
γειες που ενισχύουν περαιτέρω 
την ένταση στις σχέσεις μεταξύ 
Τουρκίας και Κύπρου.
Παράλληλα, το αμερικαν ικό 
υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρί-
ζει ότι η στάση της Ουάσινγκτον 
παραμένει απαρέγκλιτη: οι Ηνω-

μένες Πολιτείες αναγνωρίζουν το 
δικαίωμα της Δημοκρατίας της 
Κύπρου να διεξάγει έρευνες εντός 
της Αποκλειστικής της Οικονομι-
κής Ζώνης (ΑΟΖ).
Η «απάντηση» του αμερικανικού 
ΥΠΕΞ έρχεται λίγες ώρες μετά τις 
νέες προκλητικές δηλώσεις του 
Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, ο οποίος «εκτόξευσε» 
νέες απειλές προς Ελλάδα και 
Κύπρο, ξεκαθαρίζοντας ουσια-
στικά τις θέσεις του για την Ανατο-
λική Μεσόγειο.
«Λέμε στους φίλους μας (Έλληνες, 
Κύπριους, Αμερικανούς) τα απα-
ραίτητα λόγια, μην μας ζορίζετε, 
μην μας στριμώχνετε. Η αμοιβαία 
εμπιστοσύνη μόνο έτσι μπορεί να 
επιτευχθεί» δήλωσε χαρακτηρι-
στικά, αναφερόμενος στα συμφέ-
ροντα της χώρας του σε σχέση με 
τα ενεργειακά ζητήματα στην Ανα-
τολική Μεσόγειο.
«Στο θέμα της Ανατολικής Μεσο-
γείου τα συμφέροντα συγκρούο-
νται. Υπάρχει η κοινή συνεργασία 
των Ελληνοκυπρίων με την Exxon 
Mobil των ΗΠΑ. Οι Αμερικα-
νοί έχουν μια στάση “μην μπείτε 
μόνο εκεί και από ‘κει και πέρα να 
κάνετε οτιδήποτε”. Όπως ξέρετε 
εμείς πρώτα ξεκινήσαμε από τα 
βόρεια» είπε στους δημοσιογρά-
φους, σημειώνοντας πως για τη 

δουλειά αυτή η Τουρκία θα έχει 
δυο πλοία-γεωτρύπανα και δύο 
πλοία ερευνών.
«Τα ερευνητικά μας ήδη συνε-
χίζουν. Θα συνεχίσουμε με τον 
ίδιο αποφασιστικό τρόπο. Δίπλα 
τους έχουν ληφθεί τα απαραί-
τητα μέτρα για την ασφάλειά τους. 
Εμείς για το θέμα αυτό λέμε στους 
φίλους μας τα απαραίτητα λόγια. 
Τους λέμε ‘’μην μας ζορίζετε, μην 
μας στριμώχνετε’’» είπε ο Ερντο-
γάν στους δημοσιογράφους, επι-
στρέφοντας από το Παρίσι, όπου 
συμμετείχε στις εκδηλώσεις για 
τα 100 χρόνια από το τέλος του Α’ 
Παγκοσμίου Πολέμου.

Μήνυμα ΗΠΑ προς Τουρ-
κία: Σταματήστε να προκα-
λείτε
Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα να 
αποφεύγει την προκλητική ρητο-
ρική της στέλνει το Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ, αποθαρρύνοντας ενέργειες 
που ενισχύουν περαιτέρω την 
ένταση στις σχέσεις μεταξύ Τουρ-
κίας και Κύπρου.
Παράλληλα, το αμερικαν ικό 
υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρί-
ζει ότι η στάση της Ουάσινγκτον 
παραμένει απαρέγκλιτη: οι Ηνω-
μένες Πολιτείες αναγνωρίζουν το 
δικαίωμα της Δημοκρατίας της 
Κύπρου να διεξάγει έρευνες εντός 

της Αποκλειστικής της Οικονομι-
κής Ζώνης (ΑΟΖ).
Η «απάντηση» του αμερικανικού 
ΥΠΕΞ έρχεται λίγες ώρες μετά τις 
νέες προκλητικές δηλώσεις του 
Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, ο οποίος «εκτόξευσε» 
νέες απειλές προς Ελλάδα και 
Κύπρο, ξεκαθαρίζοντας ουσια-
στικά τις θέσεις του για την Ανατο-
λική Μεσόγειο.
«Λέμε στους φίλους μας (Έλληνες, 
Κύπριους, Αμερικανούς) τα απα-
ραίτητα λόγια, μην μας ζορίζετε, 
μην μας στριμώχνετε. Η αμοιβαία 
εμπιστοσύνη μόνο έτσι μπορεί να 
επιτευχθεί» δήλωσε.

Νέες απειλές Τσαβούσογλου: Δεν θέλουμε να μπει κανείς σε 
περιπέτειες στην Ανατολική Μεσόγειο

επικαιρότητα
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Επίθεση από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας 
σε ΕΥΠ, ΕΕ και ΝΑΤΟ - Είπε ότι δεν γνωρίζει 
αν θα συνεχίσει την πολιτική του καριέρα

Σ
ε μία άνευ προηγουμένου ομιλία σε συ-
νέδριο που διοργάνωσε το ΓΕΕΘΑ, ο υ-
πουργός Εθνικής Άμυνας επιτέθηκε κατά 
της ΕΥΠ, της ΕΕ, αλλά και του ΝΑΤΟ, εγεί-

ροντας ερωτήματα και προκαλώντας έντονο προ-
βληματισμό σχετικά με τις σχέσεις της χώρας με 
τους εταίρους, αν και οι αναφορές του κινήθη-
καν σε επίπεδο αντιμετώπισης της τρομοκρατί-
ας, όπου ο ίδιος δήλωσε ότι αναμένει μια μεγάλη 
«κρίση».
Το θέμα έφερε στη δημοσιότητα το armyvoice.
gr, το οποίο «ανέβασε» και βίντεο με την ομιλία 
Καμμένου. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εθνικής 
Άμυνας, μιλώντας στο συνέδριο, δήλωσε ότι η 
ΕΥΠ δεν μοιράζεται πληροφορίες με το υπουρ-
γείο Εθνικής Άμυνας τόσο σε ό,τι αφορά το οργα-
νωμένο έγκλημα, αλλά και στα θέματα που ενδε-
χομένως αφορούν στην τρομοκρατία, αφήνοντας 
σαφέστατες αιχμές για τη διοίκηση της Υπηρεσίας 
και τον τρόπο που λειτουργεί.
«Δεν μοιραζόμαστε πληροφο-
ρίες με τις υπηρεσίες πληροφο-
ριών. Οι υπηρεσίες πληροφο-
ριών μοιράζονται πληροφο-
ρίες, μόνο εάν το επιθυμούν, με 
τους αρχηγούς των κυβερνή-
σεων» είπε, προσθέτοντας ότι 
χτύπημα δεν είναι «οι τρελοί 
ισλαμιστές μαχητές στη μέση 
μιας πόλης». Μεγάλο χτύπημα, για τον Πάνο Καμ-
μένο, είναι «η χρήση ενός drone 500 ευρώ με βιο-
λογικά ή χημικά όπλα 500 γραμμαρίων, τα οποία 
μπορούν να καταστρέψουν μια ολόκληρη πόλη»
Σκληρές ήταν και οι αναφορές του για την Ευρω-
παϊκή Ένωση. Όπως σημείωσε, η ΕΕ είναι ανύ-
παρκτη για την αντιμετώπιση κρίσεων, καθώς και 
ότι είναι καλή μόνο «για δεξιώσεις και συμφω-
νίες».
«Δεν είμαστε έτοιμοι να ενεργήσουμε μαζί» 
δήλωσε για τη συνεργασία στην ΕΕ και υποστή-
ριξε πως υπάρχουν σε πολλές χώρες άνθρωποι 
που εκπαιδεύουν τρομοκράτες. Φέρνοντας ως 
παράδειγμα τη Γαλλία, τόνισε ότι σε αυτή, όπως 
και αλλού, «υπάρχουν δάσκαλοι και καθηγητές 
από τη Συρία, πρώην πολεμιστές που εκπαιδεύ-
ουν μαθητές να γίνουν τρομοκράτες, έχοντας 
ευρωπαϊκή ταυτότητα».
Για το ΝΑΤΟ είπε πως επίσης δεν είναι έτοιμο. Το 
κατηγόρησε μάλιστα ότι ασχολείται πιο πολύ με 
τη Ρωσία, παρά με τον κίνδυνο της τρομοκρα-
τίας «Κάθε χρόνο κάνει σενάρια ρωσικής επίθε-

σης στην Βόρεια Ευρώπη και αφήνει τη νοτιοα-
νατολική Μεσόγειο χωρίς έλεγχο» είπε, προσθέ-
τοντας: «Εδώ είναι οι τρομοκράτες, η παράνομη 
διακίνηση ναρκωτικών, η παράνομη διακίνηση 
όπλων και η παράνομη διακίνηση ανθρώπων».
«Τα πλοία μας συμμετέχουν στο παιχνίδι να 
ψάχνουν τα ρωσικά υποβρύχια» συνέχισε, αλλά 
το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο ΝΑΤΟ, όπως είπε. 
«Αν δεν συνεργαστούμε με τη Ρωσία στο θέμα της 
τρομοκρατίας, είμαστε γυμνοί απέναντι στην τρο-
μοκρατία»,
Τέλος, προκάλεσε αίσθηση, λέγοντας ότι ο ίδιος 
δεν γνωρίζει σχετικά με τη συνέχιση της πολιτι-
κής του καριέρας και για το λόγο αυτό οφείλει να 
πει αυτά που γνωρίζει. Να πει την αλήθεια. «Είμαι 
ένα από τους πιο μεγάλους σε ηλικία υπουργούς 
Άμυνας στην Ευρώπη και δεν γνωρίζω εάν θα 
συνεχίσω την πολιτική μου καριέρα στο μέλλον, 
γι’ αυτό και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας» κατέ-
ληξε.

Ακάρ σε Καμμένο: Ο εναέριος χώρος 
της Ελλάδας είναι μόνον έξι μίλια
Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ 

διεμήνυσε στην Ελλάδα ότι η 
Άγκυρα διατηρεί τη στρατη-
γική της για τις πτήσεις στο 
Αιγαίο – Ο κ. Καμμένος είχε 
δηλώσει ότι τουρκικά μαχητικά 
ζήτησαν άδεια για να εισέλ-
θουν στο ελληνικό FIR
«Η Τουρκία δεν έχει αλλά-
ξει τίποτα στη στρατηγική της 
όσον αφορά στις πτήσεις στο 

Αιγαίο» διεμήνυσε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, 
Χουλουσί Ακάρ, που τις τελευταίες ημέρες έχει 
προβεί σε μπαράζ προκλητικών δηλώσεων κατά 
της Ελλάδας.
Ο Χουλουσί Ακάρ τόνισε ότι η στρατηγική της 
Άγκυρας παραμένει αμετάβλητη καθώς, όπως 
είχε αναφέρει λίγο νωρίτερα το υπουργείο Εξω-
τερικών της Τουρκίας, η χώρα αναγνωρίζει ως 
εναέριο χώρο της Ελλάδας μόνο τα 6 και όχι τα 12 
ναυτικά μίλια. Ως εκ τούτου, μόνο για τα έξι ναυ-
τικά μίλια υποβάλλουν σχέδιο πτήσης.
«Όπως είναι γνωστό, μια χώρα που θέλει να κάνει 
χρήση του εναέριου χώρου μιας άλλης χώρας, 
έχει την υποχρέωση να ζητήσει την άδεια και 
για πολιτικές αλλά και για στρατιωτικές πτήσεις. 
Όπως είναι φυσικό, η χώρα μας αναγνωρίζει τον 
εναέριο χώρο της Ελλάδος που εκτείνεται στα 6 
μίλια και σε πτήσεις προς την Ελλάδα και σε πτή-
σεις που γίνονται μέσω της Ελλάδος κάνει αίτηση 
άδειας, σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς 
και συμβάσεις. Αυτή, δεν είναι μια νέα πρακτική», 
αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Καμμένος κατά πάντων: Η ΕΥΠ δεν 
μοιράζεται πληροφορίες μαζί μας - Τα 
πλοία μας ψάχνουν ρωσικά υποβρύχια 

Μήνυμα του Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, προς την Τουρκία 
από τη Θεσσαλονίκη: Οι ΗΠΑ είναι σαφείς: υποστηρίζουμε το δικαίωμα της 
Κύπρου να εκμεταλλευθεί τους πόρους της

Πάιατ: O Τσίπρας θα δικαιωθεί για 
τις Πρέσπες

Η 
συμφωνία των Πρεσπών είναι πο-
λύ σημαντική για την Ελλάδα και 
θα ενισχύσει τον ρόλο της ως οι-
κονομική πύλη των Βαλκανίων εί-

πε ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέ-
φρι Πάιατ, μιλώντας σήμερα στο Thessaloniki 
Summit. Αποτελεί, ακόμη, όπως είπε, ευκαι-
ρία για να αποκατασταθεί ο ιστορικός ρόλος 
της Θεσσαλονίκης ως κοσμοπολίτικη πρω-
τεύουσα των δυτικών Βαλκανίων.
«Η ιστορία θα είναι γενναιόδωρη με τον Τσί-
πρα, ο οποίος επέδειξε πολιτικό θάρρος για 
να προχωρήσει η συμφωνία με την ΠΓΔΜ. 
Οι ΗΠΑ θα δουλέψουν πολύ σκληρά για να 
την προωθήσουμε. Ενδιαφερόμαστε πολύ 
στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, θέλουμε να δούμε να 
ολοκληρώνεται και να προοδεύσει η ΠΓΔΜ 
καθοδόν προς τη Συμμαχία, ώστε να ευη-
μερεύσει η ευρύτερη περιοχή», τόνισε ο κ. 
Πάιατ, κάνοντας λόγο για ιστορικές εποχές.
Ο αμερικανός πρέσβης είπε πως οι ΗΠΑ 
σέβονται τις διαφορετικές απόψεις που 
έχουν εκφραστεί στην Ελλάδα σχετικά με 
τη συμφωνία, την οποία χαρακτήρισε πολύ 
σημαντική από γεωπολιτική και οικονομική 
άποψη. «Όταν πήγα στην Ουάσινγκτον, μετά 
τις Πρέσπες, διαπίστωσα πόσο σημαντική 
θεωρούν τη συμφωνία και πόσο ενίσχυσε 
την αντίληψη στις ΗΠΑ για την Ελλάδα ως 
περιφερειακού ηγέτη και ως χώρα που προ-
σφέρει λύσεις, ως έναν σύμμαχο που πρέ-
πει να συνεχίσουν να επενδύουν σε αυτόν», 
επεσήμανε, εκφράζοντας την ελπίδα η συμ-

φωνία Ελλάδας-ΠΓΔΜ να αποτελέσει κινη-
τήριο μοχλό για αντίστοιχη συμφωνία Σερβί-
ας-Κοσσυφοπεδίου.
«Ξέρουμε την Ελλάδα ως πηγή σταθερότη-
τας. Περάσατε μία από τις πιο σοβαρές οικο-
νομικές κρίσεις στην ιστορία και τα καταφέ-
ρατε. Δεν έχετε επιτήρηση και η δημοκρα-
τία σας παρέμεινε άθικτη. Ο πλανήτης εκτι-
μάει το πόσο αποφασιστικοί ήσασταν», είπε 
ακόμη.
Εξάλλου, ο κ. Πάιατ επανέλαβε ότι υπάρχουν 
πολλές ευκαιρίες για τις αμερικανικές επιχει-
ρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στη 
Θεσσαλονίκη. Δήλωσε ιδιαίτερα ευχαριστη-
μένος από την επιτυχημένη παρουσία των 
ΗΠΑ στην πρόσφατη ΔΕΘ, τονίζοντας πως 
η χώρα συνεχίζει να χτίζει πάνω στις βάσεις 
που δημιουργήθηκαν. Είπε ότι είναι σε εξέ-
λιξη εργασίες για την παροχή βοήθειας σε 
έλληνες παραγωγούς αγροτικών προϊόντων 
που θέλουν να μπουν στην αμερικανική 
αγορά και αναφέρθηκε στις προοπτικές που 
υπάρχουν στη βόρεια Ελλάδα στο πεδίο της 
ενέργειας.
Τέλος, απαντώντας ουσιαστικά στην επιθε-
τική ρητορική του πρώην υπουργού Εξω-
τερικών Υποθέσεων της Τουρκίας, Εγκεμέν 
Μπαγίς για την επικείμενη έναρξη γεωτρή-
σεων στην κυπριακή ΑΟΖ από την κοινοπρα-
ξία ExxonMobil - Qatar Petroleum, ο αμε-
ρικανός πρέσβης επεσήμανε πως «οι ΗΠΑ 
είναι σαφείς: υποστηρίζουμε το δικαίωμα της 
Κύπρου να εκμεταλλευθεί τους πόρους της».
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Θετική η πρώτη αντίδραση των 
τραπεζιτών στο σχέδιο Στουρνάρα 
για τα «κόκκινα δάνεια»

Θ
ετική ήταν η πρώτη αντίδραση 
κορυφαίων τραπεζικών στελε-
χών στο σχέδιο της Τράπεζας 
της Ελλάδος για τη μείωση των 

«κόκκινων δανείων», σύμφωνα με ρε-
πορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 
ΣΚΑΪ.
Ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρ-
νάρας παρουσίασε το σχέδιό του στους 
επικεφαλής των τεσσάρων συστημικών 
τραπεζών Εθνική, Πειραιώς, Eurobank 
και Alpha Bank, και της μικρότερης Attica 
Bank.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 
πρόταση της ΤτΕ προβλέπει την δημιουρ-
γία ενός οχήματος ειδικού σκοπού, στο 
οποίο θα μεταφερθούν οι αναβαλλόμενες 
φορολογικές πιστώσεις -οι οποίες είναι 
είδος περιουσιακού στοιχείου.
Μετέπειτα το όχημα θα εκδώσει ομόλογα 
και θα αξιοποιήσει τα έσοδα, για να αγο-
ράσει μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αξίας 
έως και 42 δισ. ευρώ. Με βάση αυτά 
τα δεδομένα, το σχέδιο της ΤτΕ μπορεί 
να οδηγήσει σε μείωση των «κόκκινων 
ανοιγμάτων» κατά περίπου 50% και να 
ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση των τρα-
πεζών κατά 5%.
Τα «κόκκινα» δάνεια είναι το μεγαλύτερο 

πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ελληνικό 
τραπεζικό σύστημα και περιορίζουν την 
δυνατότητά τους να δίνουν απρόσκοπτα 
ρευστότητα σε νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις. Οι στόχοι που έχουν συνομολογη-
θεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
προβλέπουν ότι τα «κόκκινα δάνεια» θα 
πέσουν κοντά στα 60 δισ. ευρώ έως το 
τέλος του 2019.
Σύμφωνα με νεώτερα στοιχεία της Τράπε-
ζας της Ελλάδος, στο τέλος Ιουνίου τα μη 
εξυπηρετούμενα ανοίγματα των τραπε-
ζών αναλογούσαν σε 88,6 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ, ήτοι στο 47,6% των συνολικών 
ανοιγμάτων. 

επικαιρότητα

Παπανδρέου στηρίζει Σημίτη: 
Κάνει λόγο για επανάληψη του 
«βρώμικου ‘89» 

Ο Γιώργος Παπανδρέου επικοινώνησε 
τηλεφωνικά με τον κ. Σημίτη μετά 
την υπόθεση του ανοίγματος των 
τραπεζικών του λογαριασμών – Η 
σιωπή του κ. Παπανδρέου για το 
ζήτημα είχε προκαλέσει σχόλια

Μ
ε τον πρώην πρωθυπουργό 
Κώστα Σημίτη επικοινώνησε 
σήμερα ο διάδοχός του στην 
ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος 

Παπανδρέου, εκφράζοντας τη συμπαρά-
στασή του για όσα έχουν δημοσιοποιηθεί 
τις τελευταίες ημέρες.

Συνεργάτες του κ. Παπανδρέου αναφέρουν 
ότι το άνοιγμα των τραπεζικών λογαρια-
σμών του κ. Σημίτη, όπως και της συζύγου 
του, Δάφνης, του αδερφού του, Σπύρου, και 
των πρώην υπουργών, Μιχάλη Χρυσοχο-
ΐδη και Ευάγγελου Μαλέσιου πρόκειται για 
γελοία και άθλια προσπάθεια επανάληψης 
του «βρόμικου ‘89».
Πάντως να σημειωθεί ότι η τηλεφωνική 
επικοινωνία του κ. Παπανδρέου έγινε μία 
μέρα μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης 
και μετά από πολλά σχόλια που του κατα-
λόγιζαν αφωνία, καθώς πολλά στελέχη της 
κεντροαριστεράς έχουν ήδη εκφράσει τη 
στήριξή τους στον πρώην πρωθυπουργό.
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Ο 
Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης ε-
πιβεβαίωσε σήμερα δημοσιεύματα, που 
αναφέρουν ότι δόθηκαν οδηγίες για ποι-
νική έρευνα κατά του τέως Γενικού Διευ-

θυντή της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, Νικόλα 
Χατζηγιάννη.
Σε δηλώσεις του στη Βουλή, μετά τη συνεδρίαση της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, όπου 
συζητήθηκε ο προϋπολογισμός της Νομικής Υπηρε-
σίας για το 2019, ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Κληρίδης 
είπε ότι «παρόλο που δεν συνηθίζω να αναφέρομαι 
και να δίνω πληροφορίες σε υποθέσεις που απλώς 
τυγχάνουν διερεύνησης, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι 
είδε το φως της δημοσιότητας αυτή η πληροφορία, 
δεν θα μπορούσα να τη διαψεύσω».
Εξάλλου, ο κ. Κληρίδης αναφέρθηκε σε παραπλανη-
τικά δημοσιεύματα, τα οποία ανεβάζουν το κόστος 
των ερευνών για την οικονομία σε 30 εκ. και 40 εκ. 
ευρώ. Όπως είπε, η συνολική δαπάνη για στήριξη του 
ανακριτικού έργου της Αστυνομίας και τις έρευνες 
για την οικονομία ανέρχεται σε 5,66 εκ. ευρώ για την 
περίοδο Νοεμβρίου 2013-Νοεμβρίου 2018.
Εξήγησε παράλληλα ότι έξοδα ύψους 22 εκ. ευρώ 
περίπου για συμβουλευτικές υπηρεσίες «δεν έχουν 
καμία σχέση με τις ποινικές έρευνες για την οικονο-
μία», αλλά πρόκειται για υπηρεσίες που αγοράζει η 
Δημοκρατία από ξένους οίκους για να υπερασπιστεί 
τον εαυτό της από απαιτήσεις δισεκατομμυρίων ενώ-

πιον διαιτητικών δικαστηρίων, όπως αυτή της MIG 
και της FBME. Τα έξοδα αυτά τα χρεώνεται η Νομική 
Υπηρεσία, αλλά καταβάλλονται εξ ημισείας από την 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και τη Νομική Υπηρε-
σία.
Χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες της Νομικής 
Υπηρεσίας, της Κεντρικής Τράπεζας και ξένων οίκων 
έχουμε επιτύχει την έκδοση δύο αποφάσεων, με τις 
οποίες έχουν απορριφθεί οι διεκδικήσεις και επι-
στρέφονται έξοδα 5 εκ. και 3 εκ. ευρώ, συμπλήρωσε. 
Εντός της επιτροπής, ο κ. Κληρίδης είχε διευκρινίσει 
νωρίτερα ότι τα 5 εκ ευρώ είναι τα δικαστικά έξοδα 
που αναμένεται να εισπράξει η Κυπριακή Δημοκρα-
τία μέχρι το τέλος του μήνα, μετά την επιτυχή έκβαση 
της υπόθεσης της MIG.
Αυτά τα οποία κάποιοι δημοσιεύουν «δεν είναι τίποτα 
άλλο παρά μια παραπλάνηση» είπε ο κ. Κληρίδης. 
Πρόσθεσε ότι «είναι καιρός κάποιοι να σταματήσουν 
την ανεύθυνη και παραπλανητική δημοσιογραφία» 
και να αρχίσουν παραθέτουν τους πραγματικούς 
αριθμούς, ώστε να παρέχεται η αναγκαία στήριξη 
στους θεσμούς «οι οποίοι καταβάλλουν κάθε προ-
σπάθεια για να υπερασπιστούν την Κυπριακή Δημο-
κρατία».
Ο Γενικός Εισαγγελέας είπε επίσης ότι η διεθνής διαι-
τησία στην υπόθεση της FBME έχει περατωθεί και 
αναμένεται ανά πάσα στιγμή η έκδοση της απόφα-
σης.

Οδηγίες για ποινική έρευνα κατά του 
Νικόλα Χατζηγιάννη έδωσε ο Γενικός 
Εισαγγελέας 

Διπλή διάκριση πήρε η κυπριακή αποστολή 
στην 12η Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας

Δ
ιπλή διάκριση πήρε η κυπριακή απο-
στολή στην 12η Διεθνή Ολυμπιάδα Α-
σ τρονομίας & Ασ τροφυσ ικής, που 
πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο.

Σύμφωνα με δελτ ίο Τύπου, ο μαθητής Χρά-
τζια Ζαχαριάν κατάφερε να αποσπάσει Εύφημη 
Μνεία από τους διοργανωτές για τη συνολική 
του επίδοση. Επίσης, πρώτη θέση στον ομαδικό 
διαγωνισμό πήρε η ομάδα στην οποία συμμε-
τείχε ο μαθητής Παναγιώτης Γαβριήλ.
Στην κυπριακή αποστολή συμμετείχαν οι Πανα-
γιώτης Γαβριήλ (Λύκειο Αγ. Φυλάξεως, Λεμεσός), 
Χράτζια Ζαχαριάν (Αγγλική Σχολή, Λευκωσίας) 
και Ιωάννης Παναγιώτου (Λύκειο Αγ. Φυλάξεως, 
Λεμεσός). Η ομάδα των μαθητών επιλέχθηκε 
κατόπιν διάκρισης στην Παγκύπρια Ολυμπιάδα 
Αστρονομίας και Αστροφυσικής που διεξήχθη 
την 30η Ιουνίου 2018, με συμμετοχή μαθητών 
Λυκείου από κάθε επαρχία της Κύπρου. Της απο-

στολής ηγήθηκε ο Γιώργος Κελίρης.
Στη 12η Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας και 
Αστροφυσικής συμμετείχαν 39 χώρες από την 
Ευρώπη, την Ασία, και τη Αμερική, με 300 περί-
που μαθητές. Πρόκειται γ ια τους καλύτερους 
μαθητές που επελέχθησαν να εκπροσωπήσουν 
τις χώρες τους από όλο τον κόσμο. Τα θέματα 
στα οποία διαγωνίσθηκαν οι μαθητές της Ολυ-
μπιάδας αφορούσαν τη Θεωρητική Αστροφυ-
σική (50% της συνολικής βαθμολογίας), την Ανά-
λυση Δεδομένων (25%) και τ ις Αστρονομικές 
Παρατηρήσεις (25%). Πρώτος αναδείχθηκε ο 
μαθητής από τη Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο 
οποίος έλυσε το 89,5% των θεμάτων.
Την εκπαίδευση της ομάδας υποσ τήριξε η 
Ένωση Φυσικών Κύπρου, διεξάγοντας μαθή-
ματα προετοιμασίας σε όλες τις επαρχίες, ενώ 
τα έξοδα της αποστολής το Ίδρυμα Προώθησης 
Ερευνας.

Για λάθος άτομα, λάθος της 
Κυβέρνησης και μη εταιρική 
διακυβέρνηση, έκανε λόγο η 
Χρ. Γιωρκάτζη 

Γ
ια λάθος άτομα, λάθος της Κυβέρνησης και μη εταιρική διακυβέρ-
νηση, έκανε λόγο η Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας Χρυστάλλα 
Γιωρκάτζη καταθέτοντας ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής για 
την κατάρρευση του Συνεργατισμού.

«Λάθος άτομα, λάθος της Κυβέρνησης, μη εταιρική διακυβέρνηση», είπε 
απαντώντας σε ερώτηση του Προέδρου της Επιτροπής Γεώργιου Αρέστη 
ως προς το τι πήγε στραβά στην προσπάθεια να ξεπεράσει ο Συνεργατι-
σμός την κρίση από το 2013 και έπειτα.
Σε ερώτηση αν εννοεί την Επιτροπεία ή τους εκτελεστικούς απάντησε 
«για όλους». Ένας οργανισμός για να μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά 
πρέπει να έχει καλό προϊόν να πωλήσει και πρέπει να έχει τους κατάλ-
ληλους ανθρώπους να διαχειριστούν αυτό το προϊόν σε μια καλή τιμή.
«Εδώ έλειπαν και τα τρία», πρόσθεσε.
Για το διορισμό του Νικόλα Χατζηγιάννη ανέφερε ότι η Κεντρική Τράπεζα 
είχε στείλει χωρίς να πάρει θέση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα 
δύο ζητήματα που είχαν προκύψει σε σχέση με συμπεριφορά του προς 
προπονητή και την έγκριση πράξης κατά παράβαση οδηγιών της Κεντρι-
κής όταν εργοδοτείτο από την Τράπεζα Κύπρου.
«Η ΕΚΤ θεώρησε το μεν θέμα του προπονητή ότι δεν έχει σχέση με τρα-
πεζικά θέματα το δε άλλο το θεώρησε επουσιώδες και έδωσε τη μη 
ένσταση», σημείωσε.
Σε άλλη ερώτηση είπε ότι «πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που κατέχει μια 
θέση και προορίζεται CEO του δεύτερου μεγαλύτερου οργανισμού της 
χώρας, αν συμπεριφέρεται κατά τρόπο απρεπή σε ένα προπονητή και αν 
ενεργεί με τρόπο σε αντίθεση με τις οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας, τότε 
θεωρώ ότι εγείρεται θέμα ηθικής τάξης και νομίζω ότι θα μπορούσαμε 
και εμείς να είμαστε πιο σκληροί».
Σε ερώτηση αν υπήρξε πολιτική παρέμβαση απάντησε αρνητικά.
«Τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον είχε η ΕΚΤ εμείς είχαμε τον ρόλο 
να τους εφοδιάσουμε και να τους βοηθήσουμε με στοιχεία που είχε το 
ερωτηματολόγιο», ανέφερε αργότερα απαντώντας σε άλλη ερώτηση.
«Γράψαμε μη ένσταση αλλά καταγράψαμε τα δύο θέματα που είχε βρεθεί 
υπό κατηγορία και τους είπαμε ότι επαφίεται σε εκείνους να το αξιολο-
γήσουν», είπε απαντώντας σε ερώτηση για το ακριβώς είχε αναφέρει η 
Κεντρική προς την ΕΚΤ.
Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της η κ. Γιωρκάτζη είπε ότι “θεωρώ αν 
ήταν να πω για όλα τα πράγματα, ευθύνη Υπουργού ήταν η επιλογή 
προσώπων” και προστασία να μην διαταραχθούν μη εξυπηρετούμενες 
χορηγήσεις.
Ανέφερε επίσης ότι ο Γενικός Εισαγγελέας έχει φακέλους ενώπιον του με 
όλες τις ΜΕΧ πρώην και νυν στελεχών του Συνεργατισμού και πολιτικά 
εκτεθειμένων προσώπων.
Σε ερώτηση αν είχε ανησυχήσει με τις παραιτήσεις μελών της Επιτρο-
πείας και για την εταιρική διακυβέρνηση είπε ότι η Κεντρική Τράπεζα 
ανησύχησε και είδε πολλές φορές τον Υπουργό για το θέμα του Συνεργα-
τισμού και ότι ο ίδιος «μας έλεγε παύσετε τους εσείς».
Εξήγησε ότι αλλαγές στην Επιτροπεία σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να 
περάσουν από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.
Σε ερώτηση αν ήταν τα κόμματα που διορίζουν απάντησε «Ναι. Τα κόμ-
ματα. Είμαστε στην Κύπρο. Τα κόμματα διορίζουν, τα κόμματα παύουν, 
τα κόμματα προάγουν».
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εδώ Κύπρος

Τ
ο ε νδε χόμε νo εξα -
γ ο ρ ά ς  τ η ς  ε τ α ι -
ρε ία ς  Coba lt  New 
Age Air lines Group 

Limited διερευνά η εταιρεία 
Diversa ΑΕΒΕ, μέσω συμβού-
λων που έχει εξουσιοδοτή-
σει το ΔΣ.

Η ε τα ιρε ία  Cobalt  κα τ έ -
χε ι το 100% των με τοχών 
της αεροπορικής ε ταιρείας 
Cobaltair LTD με έδρα την 
Κύπρο και η οποία κατά τον 
προηγούμενο μήνα (Οκτώ-
βριο) διέκοψε το αεροπο-
ρικό της έργο. Επίσης, διε-
ρευνάται και η μεταβίβαση 
δανείου που έχει συνάψει η 
ως άνω μητρική εταιρεία με 
μέτοχό αυτής.

Η ε ταιρεία Diversa σε σχε-
τική ανακοίνωση τονίζει ότι 
σ το παρόν σ τάδιο η εξου-
σ ιοδότηση προς τους συμ-
βούλους της αφορά απο -
κλεισ τ ικά και μόνο τη διε-
ρεύνηση της ανωτέρω επέν-
δυσης με στόχο τη συλλογή 
σ τοιχε ίων που θα επιτρέ-
ψουν την αξ ιολόγησή της 
από το ΔΣ της εταιρείας.

Η εν λόγω διερεύνηση εντάσ-
σε ται  σ το ευρύτ ερο πλάνο 
αναδιοργάνωσης της  ε τα ι -
ρείας, κατόπιν της διεύρυνσης 
του σκοπού της μετά τις απο-
φάσεις της από 19/10/2018 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η διοίκηση της  ε τα ιρε ίας 
αφού προσδιορίσει τα απαι-
τούμενα κεφάλαια γ ια την 
εν λόγω επένδυση και εφό-
σον ληφθεί απόφαση για την 
υλοποίηση της εξαγοράς, θα 
εξειδικεύσει τον τρόπο χρη-
ματοδότησης και τις λειτουρ-
γ ικές και χρηματοοικονομι-
κές αλλαγές που θα επέλθουν 
στη λειτουργία της εταιρείας.

Το ενδεχόμενο 
εξαγοράς 
της εταιρείας 
Cobalt 
διερευνά η 
Diversa 

Το μοντέλο των υψηλών 
καταθέσεων από 
πολίτες εκτός ΕΕ και των 
εταιρειών – κέλυφος χωρίς 
πραγματική παρουσία 
έχει τελειώσει, δήλωσε ο 
Υπουργός Οικονομικών 
Χάρης Γεωργιάδης, 
υπογραμμίζοντας πως 
η Κύπρος δεν θέλει να 
συνεχίσει αυτό το μοντέλο, 
το οποίο προκάλεσε 
προβλήματα στην οικονομία.

Α
υτό, και ας το αναγνωρί-
σουμε, ήταν το μοντέλο 
για έναν πολύ μεγάλο το-
μέα της οικονομίας των 

υπηρεσιών» είπε ο ΥΠΟΙΚ σε συ-
ζήτηση που πραγματοποίησε η α-
ντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής για το μοντέλο ανάπτυ-
ξης της Κύπρου και συμπλήρωσε: 
«Όταν λέγαμε τομέας των υπηρεσι-
ών, ουσιαστικά εννοούσαμε εξαι-
ρετικά μεγάλες ξένες καταθέσεις, 
όχι επενδύσεις, ξένες καταθέσεις 
στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα 
οι οποίες μετατράπηκαν σε πρό-
βλημα».
Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στις 
ειδήσεις που φέρουν το ύψος των 
καταθέσεων από τρίτες χώρες και 
ειδικά Ρώσων πολιτών να μειώνε-
ται.
«Τα τελευταία χρόνια μειώνονται 
δραστικά οι ξένες καταθέσεις, 
κυρίως οι μη ευρωπαϊκές καταθέ-
σεις, από τη Ρωσία ας μην κρυβό-
μαστε πίσω από το δάκτυλό μας, 
είχαμε δισεκατομμύρια και δισεκα-
τομμύρια καταθέσεων στο κυπρι-
ακό τραπεζικό μας σύστημα, μαζί 
με μια εταιρεία που δεν ήταν παρά 
ένα κέλυφος, χωρίς εργοδότηση 
προσωπικού χωρίς φυσική παρου-
σία», είπε.
Πρόσφατα η Κεντρική Τράπεζα 
κυκλοφόρησε εγκύκλιο προς τις 

εμπορικές τράπεζες καθορίζοντας 
την ερμηνεία της εταιρείας-κέλυ-
φος, ως εταιρεία που δεν έχει 
φυσική παρουσία στην Κύπρο, 
καλώντας τις τράπεζες να αποφεύ-
γουν την σύναψη επιχειρηματικών 
σχέσεων με τέτοιες εταιρείες.
«Αυτό άλλαξε, τελείωσε. Και να 
θέλουμε να συνεχίσουμε αυτό 
το μοντέλο δεν μπορούμε, αλλά 
ούτε και είναι επιθυμία μας τέτοιο 
μοντέλο», τόνισε.
Ο ΥΠΟΙΚ σημείωσε πως πλέον 
δημιουργούνται γραφεία εται-
ρειών είτε στον τομέα της ναυτι-
λίας, είτε της διαχείρισης επενδυ-
τικών ταμείων, με εταιρικές έδρες 
στην Κύπρο.
«Πρέπει να δημιουργούνται γρα-
φεία, να εργοδο-
τούν κόσμο, να 
εργοδοτούν λογι-
στές, να εργοδοτούν 
διαχειριστές κεφα-
λαίων. Αυτό σημαί-
νει επενδύσεις, να 
μην έχουμε σ το 
μυαλό μας πάντοτε 
ότι επενδύσεις πρέπει να είναι ένα 
τεράστιο κτίριο, ένα πολύ μεγάλο 
ιατρικό κέντρο, αυτά είναι καλο-
δεχούμενα, αλλά επενδύσεις είναι 
και όταν μια εταιρεία ανοίξει έδρα 
στην Κύπρο και να εργοδοτήσει 
κόσμο, να φέρει πραγματική δρα-
στηριότητα. Αυτό σημαίνει επεν-
δύσεις και μας ενδιαφέρουν και 
οι ξένες και οι ντόπιες επενδύσεις. 
Μας ενδιαφέρουν οι μεγάλες και οι 
μικρές επενδύσεις», κατέληξε.
Ο καθηγητής οικονομικών στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σωφρόνης 
Κληρίδης αναφέρθηκε στις στρε-
βλώσεις που εμποδίζουν την οικο-
νομική δραστηριότητα, αλλά και 
στην ποιότητα των επενδύσεων.
«Αν ένας ξένος έρθει και βάλει 
λεφτά στην τράπεζα, δεν είναι επέν-
δυση. Ξένη επένδυση είναι να βάλει 
χρήματα σε μια επιχείρηση», είπε.

Σημείωσε ότι σωστές επενδύ-
σεις είναι αυτές που αυξάνουν την 
παραγωγικότητα και δημιουργούν 
θέσεις εργασίας και όχι απλά μια 
κατάθεση ή μια αγορά ενός ακινή-
του.
Υπογράμμισε ακόμη πως η σημα-
ντικότερη κατηγορία είναι οι ξένες 
άμεσες επενδύσεις που δημιουρ-
γούν πραγματική ανάπτυξη, όπως 
επένδυση σε ένα εργοστάσιο. 
«Αν αποφασίσουμε τι επενδύσεις 
θέλουμε τότε εύκολα μπορούμε να 
καθορίσουμε την στρατηγική μας», 
είπε.
Από την πλευρά του, ο Γενικός 
Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης 
Αντωνίου αναφέρθηκε στην ανά-
γκη για ρύθμιση του δικαιώματος 

της απεργίας στις 
ουσιώδεις υπηρε-
σίες, κάτι που θα 
επιτρέψει τη δημι-
ουργία κουλτού-
ρας για προώθηση 
δ ι α ρ θ ρ ω τ ι κ ώ ν 
μεταρρυθμίσεων.
Οι μεταρρυθμίσεις, 

είπε, είναι αυτονόητη προϋπόθεση 
για την συνέχιση της οικονομικής 
ανάπτυξης.
Ποιο αόρατο χέρι έχει ακυρώσει 
την εφαρμογή του Υφυπουργείου 
Ανάπτυξης; Γιατί να περιμένω πέντε 
χρόνια για να πάρω μια άδεια 
οικοδομής, ποιος σταμάτησε την 
μεταρρύθμιση της δημόσιας υπη-
ρεσίας, ο χρόνος απονομής της 
δικαιοσύνης είναι ένας εφιάλτης, 
γιατί πήρε δέκα χρόνια για να ρυθ-
μιστεί το ύψος της απαίτησης βάσει 
της οποίας καθορίστηκε η αρμοδι-
ότητα του εμπορικού δικαστηρίου; 
διερωτήθηκε.
Λέγοντας ότι χρειάζονται ισότιμα 
όπλα μεταξύ εργαζομένων και 
εργοδοτών έτσι ώστε να προχω-
ρήσουν οι μεταρρυθμίσεις, ο κ. 
Αντωνίου υπογράμμισε πως «αν 
δεν εισαχθεί νομοθεσία που να 

ρυθμίζει το δικαίωμα απεργίας 
στις ουσιώδεις υπηρεσίες δεν θα 
γίνει μεταρρύθμιση στον αιώνα 
των αιώνων».
Εξάλλου, η Μελίνα Σκουρίδου, 
αναλυτής του οίκου αξιολόγησης 
Moody’s, αναφέρθηκε στον κυπρι-
ακό τραπεζικό σύστημα, το οποίο 
κινείται προς τη σωστή κατεύ-
θυνση και για αυτό τον σκοπό, 
όπως είπε, ο οίκος διατηρεί ορίζο-
ντα στις αξιολογήσεις των τραπε-
ζών, καθώς αναμένει περαιτέρω 
πρόοδο στη μείωση των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) και 
επιστροφή στην κερδοφορία.
«Παρόλο που μπορεί να επιτευχθεί 
ανάπτυξη και χωρίς επέκταση στον 
ιδιωτικό δανεισμό, η παραχώ-
ρηση δανείων για την χρηματοδό-
τηση επιχειρηματικών ιδεών είναι 
πολύ σημαντική για μια ισχυρή 
και μακροχρόνια οικονομική ανά-
πτυξη», είπε, προσθέτοντας ότι οι 
τράπεζες πρέπει να ακολουθούν 
σωστές δανειοδοτικές πρακτικές 
και συνετή πολιτική διαχείριση κιν-
δύνων.
Όπως είπε, παρόλο που έχει γίνει 
σημαντική πρόοδος το κυπριακό 
τραπεζικό σύστημα εξακολουθεί 
να αντιμετωπίζει σημαντικές προ-
κλήσεις εξαιτίας κυρίως του μεγά-
λου όγκου των ΜΕΔ.
«Δεν υπάρχει μαγική συνταγή για 
τη μείωση των ΜΕΔ, είπε, προ-
σθέτοντας ότι σε αυτό θα βοηθή-
σουν και οι θετικές μακροοικονο-
μικές εξελίξεις (μείωση ανεργίας 
και ρυθμός ανάπτυξης) αλλά και τα 
εργαλεία που έχουν στη διάθεσή 
τους οι τράπεζες.
Σημείωσε ωστόσο τον αργό ρυθμό 
αναδιαρθρώσεων δανείων, την 
καθυστέρηση στην εκτέλεση των 
νομικών συμβάσεων, που είναι 
αναγκαία προϋπόθεση για ένα 
αποδοτικό τραπεζικό σύστημα και 
που αποτελεί κύρια αδυναμία στην 
Κύπρο.

ΥΠΟΙΚ: Τέλος στο μοντέλο των μεγάλων ξένων 
καταθέσεων και των shell companies 
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Δ
εκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκε-
ντρώθηκαν το Σάββατο στο Μό-
ντρεαλ για να διαμαρτυρηθούν 
για την κλιματική αλλαγή. 

Στην άνευ προηγουμένη κινητοποίηση για 
την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης 
του πλανήτη, μετείχαν πολλές εκατοντά-
δες άνθρωποι ταυτόχρονα σε περίπου 10 
πόλεις του Κεμπέκ κατόπιν αιτήματος της 
συσπείρωσης πολιτών «Ο πλανήτης αυτο-
προσκαλείται στο κοινοβούλιο», την πρω-
τοβουλία για την οποία είχε ο σκηνοθέτης 
από το Κεμπέκ Ντομινίκ Σαμπάν.
Πολίτες όλων των ηλικιών μετείχαν στην 
κινητοποίηση αυτή κατά του φαινομένου 
του θερμοκηπίου, η οποία είχε ως στόχο να 

ασκήσει πιέσεις στην νέα κυβέρνηση του 
Κεμπέκ να εντάξει στις προτεραιότητές της 
την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.
Περίπου 50.000 άνθρωποι μετείχαν στη 
διαδήλωση στο Μόντρεαλ, σύμφωνα με 
τους διοργανωτές, καθώς η καναδική αστυ-
νομία δεν δίδει ποτέ εκτιμήσεις από την 
πλευρά της για τη συμμετοχή σε διαδηλώ-
σεις.
«Ας παγώσουμε την υπερθέρμανση», ήταν 
το σύνθημα που αναγραφόταν σε ένα πανό 
που κρατούσε μια νεαρή διαδηλώτρια, 
ενώ έκανε πολύ κρύο στην πόλη. «Ας ανε-
βάσουμε τους μισθούς, όχι τη στάθμη των 
θαλασσών», αναγραφόταν στο πανό που 
κρατούσε μια άλλη.

διεθνή νέα

Μ
πλόκο» στις ενταξιακές δια-
πραγματεύσεις με την Τουρκία 
ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, με βάση την εισήγηση της 

αρμόδιας ευρωβουλευτού, Κατί Πιρί, που 
παρουσίασε στο Στρασβούργο το προσχέ-
διο της ετήσιας έκθεσης για την Τουρκία.
Όπως μεταδίδουν κυπριακά μέσα ενημέρω-
σης, η Ολλανδή ευρωβουλευτής ανέφερε 
ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέ-
πει να προτείνει η Ε.Ε. να διακόψει επίσημα 
τις συνομιλίες για την ενταξιακή πορεία 
της Τουρκίας γιατί η διαδικασία έχει χάσει 
κάθε αξιοπιστία», σημειώνοντας με νόημα: 
««Μια κόκκινη γραμμή έχει περαστεί για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Έκκληση στην Τουρκία να αποσύ-
ρει τα στρατεύματά της από την 
Κύπρο
Η ευρωβουλευτής χαιρέτισε τις προσπά-
θειες των Ηνωμένων Εθνών για την επανέ-
ναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπρι-
ακό, στο πλαίσιο μιας δίκαιης, συνολικής 
και βιώσιμης διευθέτησης, σύμφωνα με τα 
σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφα-
λείας των Ηνωμένων Εθνών και το ευρωπα-
ϊκό κεκτημένο.
Σε αυτό το πλαίσιο, απηύθυνε έκκληση 
προς την Τουρκία να δεσμευτεί και να συμ-
βάλλει προς την επίτευξη μιας συνολικής 
διευθέτησης, να αποσύρει τα στρατεύματά 
της από την Κύπρο, να επιστρέψει την περί-
κλειστη περιοχή της Αμμοχώστου στον ΟΗΕ 
και να αποφύγει ενέργειες που αλλοιώνουν 
τη δημογραφική ισορροπία στο νησί.
Επίσης, η κυρίθα Πιρί επαίνεσε το σημα-
ντικό έργο της Διερευνητικής Επιτροπής 
για τους Αγνοούμενους και σημείωσε ότι 
η Κυπριακή Δημοκρατία έχει το δικαίωμα 
να συνάπτει διμερείς συμφωνίες σχετικά με 
την ΑΟΖ, ενώ κάλεσε την Τουρκία να απο-
φύγει κάθε ενέργεια ή απειλή που ενδέχεται 
να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις σχέσεις 
καλής γειτονίας.
Η εισηγήτρια της έκθεσης για την Τουρκία 
καυτηριάζει πολλά από όσα συμβαίνουν 
στην Άγκυρα, όπου ο Τούρκος πρόεδρος 
διατηρεί πολλές από τις καταχρηστικές του 
εξουσίες, κάτι που περιορίζει τη θετική επί-
δραση του τερματισμού της κατάστασης 

έκτακτης ανάγκης.
Σε αυτό το πλαίσιο υπενθυμίζει ότι πάνω 
από 150.000 άνθρωποι είχαν τεθεί υπό 
κράτηση μετά το πραξικόπημα, 78,000 
συνελήφθησαν με την κατηγορία της τρο-
μοκρατίας, ενώ περισσότεροι από 50,000 
άνθρωποι παραμένουν μέχρι σήμερα στη 
φυλακή.
Την ίδια ώρα, η ευρωβουλευτής εκφράζει 
ανησυχία για τη μεγάλη περίοδο κράτη-
σης πριν από τη δίκη και των δικαστικών 
διαδικασιών, για το γεγονός ότι σε πολ-
λές περιπτώσεις δεν υπήρξε κατηγορητή-
ριο και για τις σκληρές συνθήκες κράτη-
σης, ενώ οι συλλήψεις στόχευαν διαφωνού-
ντες και μέλη της αντιπολίτευσης και για τα 
όσα κατήγγειλαν οργανώσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων περί κακομεταχείρισης και 
βασανιστηρίων εναντίον των κατηγορου-
μένων στις φυλακές.

Καταγγέλλει πολιτικές παρεμβά-
σεις στη δικαιοσύνη
Η Κάτι Πιρί επισημαίνει ότι πάνω από 
152.000 δημόσιοι υπάλληλοι έχουν απο-
λυθεί μετά την εφαρμογή του καθεστώ-
τος έκτακτης ανάγκης, ενώ καταδικάζει τον 
αυξημένο εκτελεστικό έλεγχο και την πολι-
τική παρέμβαση στο έργο των δικαστών 
και εισαγγελέων, καλώντας την Τουρκία να 
προβεί σε σοβαρές μεταρρυθμίσεις όσον 
αφορά στη νομοθετική και δικαστική εξου-
σία προκειμένου να συμμορφωθεί με τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διε-
θνή νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα.
Παράλληλα, εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία 
της για τα δυσανάλογα και αυθαίρετα μέτρα 
που περιορίζουν την ελευθερία έκφρα-
σης, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης 
και την πρόσβαση στην πληροφόρηση και 
καταδικάζει το κλείσιμο περισσότερων από 
160 ΜΜΕ και τη σύλληψη μεγάλου αριθμού 
δημοσιογράφων μετά την απόπειρα πραξι-
κοπήματος.
Ως εκ τούτου, η Κάτι Πιρί κάλεσε την Κομι-
σιόν και τα κράτη-μέλη να αναστείλουν τις 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρ-
κία, εκφράζοντας ταυτόχρονα τη δέσμευση 
του ΕΚ στον δημοκρατικό διάλογο με την 
Τουρκία.

«Χαστούκι» στην Τουρκία από το 
Ευρωκοινοβούλιο: Σταματήστε τις 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις
Η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητά την επίσημη αναστολή των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων με την Τουρκία – «Μία κόκκινη γραμμή έχει περαστεί για το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπε η Πιρί

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές εναντίον 
της κλιματικής αλλαγής στον Καναδά
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Μετά από μία θυελλώδη μέρα 
στο κοινοβούλιο και μπαράζ 
παραιτήσεων μελών της κυβέρνησης, 
η Τερέζα Μέι, μιλώντας σε 
συνέντευξη Τύπου, ξεκαθάρισε ότι 
δεν σκοπεύει να παραιτηθεί και 
υποστήριξε ότι η συμφωνία για το 
Brexit διασφαλίζει τον βρετανικό λαό

Β
έβαιη ότι η συμφωνία της Βρετανί-
ας με την ΕΕ διασφαλίζει με τον κα-
λύτερο τρόπο τα συμφέροντα του 
βρετανικού λαού, εμφανίστηκε η 

πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Τε-
ρέζα Μέι, παραχωρώντας συνέντευξη Τύ-
που στους δημοσιογράφους στην Ντάου-
νινγκ Στριτ. 
Η Μέι διεμήνυσε ότι δεν θα υπάρξει δεύ-
τερο δημοψήφισμα, ούτε αναστροφή του 
Brexit, καθώς θα πρέπει η ψήφος των πολι-
τών στο δημοψήφισμα να γίνει σεβαστή, 
ενώ υπεραμύνθηκε της συμφωνίας, υπο-
στηρίζοντας ότι διασφαλίζει τις προτεραιό-
τητες και αυτά που είναι σημαντικά για τους 
Βρετανούς. 
«Είμαι έτοιμη να προστατεύσω τα πράγματα 
που είναι σημαντικά για εμάς», ανέφερε η 
Τερέζα Μέι, προσθέτοντας ότι το Brexit δεν 
είναι εύκολη διαδικασία κι 
ότι χρειάζονται θυσίες.
«Η προσέγγισή μου από 
την αρχή ήταν να βάλω 
πρώτα το δημόσιο συμφέ-
ρον. Όχι το κομματικό και 
σίγουρα όχι το προσω-
πικό» τόνισε η Μέι, ενώ 
λίγο νωρίτερα είχε πει ότι 
η θέση του πρωθυπουρ-
γού αποτελεί μεν μεγάλη τιμή, ωστόσο 
έχει βαριά καθήκοντα.
«Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν από την 
αρχή, μετά από 40 χρόνια», ανέφερε για 
τις διαδικασίες στις Βρυξέλλες, εξηγώντας 
ότι η αποχώρηση της Βρετανίας από την 
ΕΕ αγγίζει σχεδόν κάθε πτυχή της καθη-
μερινής ζωής και της ασφάλειας των πολι-
τών.
Αναφερόμενη στην ανταρσία που αντι-
μετωπίζει στο κόμμα της, αλλά και στην 
πιθανότητα διαίρεσης, η Τερέζα Μέι επι-
σήμανε με νόημα ότι ο βρετανικός λαός 
στήριξε την αποχώρηση της Βρετανίας 
από την ΕΕ. Ως εκ τούτου, σε αυτήν την 
κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούν και οι 
βουλευτές, που καλούνται να διασφαλί-

σουν ότι θα πρέπει «μα φύγουμε με τρόπο 
που είναι καλό για το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Οι βουλευτές του κόμματος θα δουν τη 
συμφωνία και θα αναγνωρίσουν τη σημα-
σία της, που είναι να προστατεύσουν τα 
συμφέροντα του βρετανικού λαού».

«Αν δεν προχωρήσουμε με τη 
συμφωνία, κανείς δεν μπορεί να 
γνωρίζει τις συνέπειες»
Στέλνοντας ένα μήνυμα στους βουλευτές 
και κυρίως σε αυτούς που προέρχονται 
από το κόμμα της, η πρωθυπουργός της 
Μεγάλης Βρετανίας εξέφρασε κατανόηση 
για τη δυσαρέσκεια κάποιων με τους συμ-
βιβασμούς. Όμως, υποστήριξε ότι η συμ-
φωνία πρώτον εφαρμόζει την ψήφο των 
πολιτών και είναι προς το εθνικό συμφέ-
ρον, που θα εξασφαλιστεί «μόνο εάν ενω-
θούμε πίσω από τη συμφωνία που επιτεύ-
χθηκε χθες στο υπουργικό συμβούλιο».
Σε αυτό το πλαίσιο, απηύθυνε προειδο-
ποίηση ότι τυχόν απόρριψη της συμφω-
νίας θα οδηγήσει σε απρόβλεπτες συνέ-
πειες και αβεβαιότητες.
«Εάν δεν προχωρήσουμε με τη συμφω-
νία, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με 
βεβαιότητα τις συνέπειες που θα ακολου-
θήσουν, διεμήνυσε, προειδοποιώντας ότι 

σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο 
θα υπάρξει πορεία βαθιάς 
και σοβαρής αβεβαιότη-
τας.
Ερωτηθείσα για το εάν 
θα παραμείνει πρωθυ-
πουργός, εφόσον κερδί-
σει τη διαδικασία πρότα-
σης μομφής στη βουλή, 
η Τερέζα Μέι υπογράμ-

μισε: «Ηγεσία σημαίνει να παίρνουμε τις 
σωστές αποφάσεις, όχι τις εύκολες απο-
φάσεις».

«Όχι σε αναστροφή του Brexit και 
σε δεύτερο δημοψήφισμα»
Η Μέι απέρριψε κατηγορηματικά το ενδε-
χόμενο να μην υπάρξει Brexit, καθώς όπως 
είπε, είναι καθήκον των πολιτικών να σεβα-
στούν την ψήφου του βρετανικού λαού στο 
δημοψήφισμα. Ως εκ τούτου, η αποχώρηση 
της Βρετανίας από την ΕΕ είναι δεδομένο ότι 
θα γίνει στις 29 Μαρτίου 2019.
Επίσης, απέρριψε το ενδεχόμενο ενός δεύ-
τερου δημοψηφίσματος, καθώς θα πρέπει 
να τηρηθεί το αποτέλεσμα του δημοψηφί-
σματος.

διεθνή νέα

Μέι: Η συμφωνία για το Brexit 
διασφαλίζει τον βρετανικό λαό

Η 
ουγγρική κυβέρνηση επιβεβαίω-
σε σήμερα ότι έλαβε αίτημα ασύ-
λου από τον πρώην πρωθυπουρ-
γό της πΓΔΜ Νίκολα Γκρούεφσκι, 

σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα 
σύλληψης, προκειμένου να οδηγηθεί στη 
φυλακή και να εκτίσει ποινή διετούς φυλά-
κισης για διαφθορά.
«Ο Νίκολα Γκρούεφσκι υπέβαλε αίτημα 
ασύλου στις αρμόδιες ουγγρικές αρχές», 
ανέφερε με ανακοίνωσή του ο Ούγγρος 
πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, σημειώ-
νοντας πως το αίτημα έχει ήδη υποβλη-
θεί», στο κεντρικό γραφείο του Γραφείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου στη Βουδα-
πέστη.
Ο 48χρονος πρώην πρωθυπουργός της 
πΓΔΜ δήλωσε χθες ότι διέφυγε στην Ουγ-
γαρία και ζήτησε «πολιτικό άσυλο», γεγο-
νός το οποίο η Βουδαπέστη δεν σχολίασε.
Ο νυν πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ κάλεσε 
σήμερα την Ουγγαρία να μην χορηγή-
σει «καταφύγιο σε εγκληματίες» και να 
«σεβαστεί τη διεθνή πρακτική», αποφεύ-

γοντας να φιλοξενήσει ένα καταδικασμένο 
άτομο σε ένα κράτος δικαίου σε βάρος του 
οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.
«Με δεδομένο ότι διετέλεσε πρωθυπουρ-
γός αυτής της χώρας επί δέκα χρόνια, για 
λόγους ασφαλείας, οι ουγγρικές αρχές επέ-
τρεψαν στον κύριο Γκρουέφσκι να υποβά-
λει αίτημα ασύλου και να ακουστεί», ανέ-
φερε το πρωθυπουργικό γραφείο Όρμπαν.
«Η Μακεδονία είναι ένας στρατηγικός 
εταίρος και σημαντικός σύμμαχος της Ουγ-
γαρίας», υπογράμμισε η ουγγρική ανακοί-
νωση διαβεβαιώνοντας ότι το αίτημα ασύ-
λου του Γκρούεφσκι θα εξεταστεί «σε αμι-
γώς νομική άποψη».
Το αίτημα ασύλου του τέως πρωθυπουρ-
γού της πΓΔΜ φέρνει σε δύσκολη θέση τον 
Όρμπαν, καθώς αυτός τον είχε στηρίξει 
στο δεύτερο γύρο των εκλογών της βαλκα-
νικής χώρας το 2017 και επαίνεσε τις προ-
σπάθειες του κόμματος του Γκρούεφσκι να 
σταματήσει το πέρασμα των μεταναστα-
στών μέσα από την βαλκανική οδό προς τη 
Δυτική Ευρώπη.

Μήνυμα Ζάεφ σε Όρμπαν για 
Γκρούεφσκι: Μη δώσετε καταφύγιο σε 
εγκληματίες 

Ιρλανδία: Σάλος μετά την αθώωση 
27χρονου για βιασμό - Βουλευτής 
έδειξε το εσώρουχό της στη Βουλή

Σ
άλος έχει ξεσπάσει στην Ιρλανδία 
μετά την αθώωση ένος 27χρουνου 
που βίασε μία 17χρονη επειδή ε-
κείνη φορούσε προκληκτικά εσώ-

ρουχα.
Η είδηση αυτή προκάλεσε την οργή πολ-
λών χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης, οι οποίοι έκαναν λόγο για μία «πολύ 
άδικη απόφαση».
Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγο-
ρουμένου ζήτησε από τους δικαστές να 
λάβουν υπόψη τους ότι η έφηβη κοπέλα 
ήταν προκλητικά ντυμένη επικαλούμενη 
ότι φορούσε ως εσώρουχο ένα δαντελέ-
νιο ύφασμα.
«Ένα κομμάτι ύφασμα δεν είναι πρό-
σκληση για βιασμό, ανεξάρτητα από το 
πόσο μικρό είναι. Ακόμα κι αν η νεαρή 
γυναίκα δεν είχε φορέσει εσώρουχα: Δεν 
σημαίνει τίποτα!», γράφει μία γυναίκα 
χρήστης στο Twitter.

«Ένας άνδρας από την Ιρλανδία βίασε μία 
κοπέλα γιατί φορούσε στρινγκ. Άντε και 
γ...!», σχολιάζει μία άλλη χρήστης.
«Δεν σημαίνει ότι επειδή τα εσώρουχά 
μου είναι χαριτωμένα λέω ναι», γράφει μία 
άλλη.
Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύω-
σης, όμως, δεν ήταν οι μόνοι που εξέφρα-
σαν την οργή τους δημόσια.
Μία Ιρλανδή βουλευτής αποφάσισε να 
φέρει και να δείξει το εσώρουχο της στη 
βουλή και με μότο «ρίχνω το φταίξιμο στο 
θύμα», ανέφερε:
«Μπορεί να φαίνεται ντροπιαστικό να 
δείξω έναι στριγκ εδώ... αλλά πώς νομί-
ζετε ότι νιώθει ένα θύμα βιασμού ή μια 
γυναίκα που αναγκάζεται να δείξει το εσώ-
ρουχο της σε ένα δικαστήριο;»
Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο έκρινε 
αθώο τον 27χρονο για την κατηγορία του 
βιασμού... «ελλείψει μαρτύρων».
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«Μεταξύ συμμάχων πρέπει να 
υπάρχει σεβασμός», υπογράμμισε ο 
Εμμανουέλ Μακρόν επικαλούμενος 
τη στήριξη της Γαλλίας στον 
αμερικανικό πόλεμο της 
ανεξαρτησίας

Ο 
πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανου-
έλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ό-
τι δύο παλιοί σύμμαχοι όπως η 
Γαλλία και η Αμερική θα πρέπει 

να αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλο με σε-
βασμό και ότι η Γαλλία είναι σύμμαχος των 
ΗΠΑ κι όχι υποτελές κράτος, στον απόηχο 
της επίθεσης του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον 
του στο Twitter.
Σε πέντε tweets που έστειλε την Τρίτη μετά 
την επίσκεψή του στη Γαλλία, ο πρόεδρος 
των ΗΠΑ καταφέρθηκε κατά του Παρι-
σιού για την παραλίγο ήττα της Γαλλίας από 
τη Γερμανία σε δύο παγκόσμιους πολέ-
μους, τη γαλλική οινοποιία και τα ποσοστά 
δημοτικότητας του Εμμανουέλ Μακρόν.
«Σε κάθε στιγμή της ιστορίας μας, ήμασταν 
σύμμαχοι, επομένως, μεταξύ συμμάχων 
πρέπει να υπάρχει σεβασμός», υπογράμ-
μισε ο Εμμανουέλ Μακρόν επικαλούμενος 
τη στήριξη της Γαλλίας στον αμερικανικό 
πόλεμο της ανεξαρτησίας και την αμερι-
κανική στήριξη κατά τη διάρκεια των δύο 
παγκοσμίων πολέμων.
«Δεν νομίζω ότι οι Γάλλοι 
αναμένουν από εμένα να 
απαντώ σε tweets αλλά να 
συνεχίσω αυτή τη σημα-
ντική ιστορία» επισήμανε 
ο Γάλλος πρόεδρος σε μια 
συνέντευξη που παραχώ-
ρησε από το αεροπλανο-
φόρο Charles de Gaulle.
Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο Αμερικανός ομό-
λογός του απευθυνόταν στο εσωτερικό 
ακροατήριο.
«Νομίζω ότι κάνει πολιτική, τον αφήνω να 
κάνει πολιτική».
Ερωτηθείς σχετικά με την πρότασή του για 
τη δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού, μια 
πρόταση που αποδοκίμασε ο Ντόναλντ 
Τραμπ, ο Εμμανουέλ Μακρόν απάντησε:
«Οι ΗΠΑ είναι ιστορικός σύμμαχός μας και 
θα συνεχίσει να είναι. Είναι ο σύμμαχος με 
τον οποίο παίρνουμε όλα τα ρίσκα, με το 
οποίο διεξάγουμε τις πιο περίπλοκες επι-
χειρήσεις. Όμως το να είμαστε σύμμαχοι 

δεν σημαίνει ότι είμαστε υποτελές κρά-
τος» υπογράμμισε ο επικεφαλής του γαλ-
λικού κράτους.

Έλλειψη «στοιχειώδους ευπρέ-
πειας» καταλογίζουν οι Γάλλοι 
Ο εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης 
Μπενζαμέν Γκριβό εξέφρασε λύπη για 
αυτό που χαρακτήρισε έλλειψη «στοιχειώ-
δους ευπρέπειας» εκ μέρους του Ντόναλντ 
Τραμπ, ο οποίος έγραψε μια σειρά πολύ 
επικριτικών τουίτ για τη Γαλλία χθες Τρίτη, 
τρία χρόνια μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι 
και στο Σεν Ντενί.
«Χθες ήταν η 13η Νοεμβρίου. Τιμούσαμε 
τη μνήμη των 130 συμπατριωτών μας που 
δολοφονήθηκαν πριν από τρία χρόνια 
στο Παρίσι και στο Σεν Ντενί. Ως εκ τού-
του θέλω να απαντήσω στα αγγλικά: θα 
άρμοζε ‘common decency’ [στοιχειώδης 
ευπρέπεια]», είπε ο Γκριβό μετά το τέλος 
της συνεδρίασης του υπουργικού συμβου-
λίου, χρησιμοποιώντας μια φράση που 
έχει συνδεθεί με τον συγγραφέα Τζορτζ 
Όργουελ.
Άρτι αφιχθείς από το Παρίσι, όπου γιόρ-
τασε την ειρήνη μαζί με άλλους ηγέτες του 
κόσμου, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε χθες 
με σφοδρότητα στη Γαλλία και στον Εμμα-
νουέλ Μακρόν για τον οποίο είπε ότι «έχει 
πολύ χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας».

Σε μια σειρά ιδιαίτερα νευ-
ρικών τουίτ, ο πρόεδρος 
των Ηνωμένων Πολιτειών 
επιτέθηκε και πάλι στην 
πρόταση του Γάλλου ομο-
λόγου του για τη δημιουρ-
γία ευρωπαϊκού στρα-
τού. Οι Γάλλοι «άρχιζαν 
να μαθαίνουν γερμανικά 
στο Παρίσι πριν έρθουν οι 

Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ακόμη, αναφε-
ρόμενος με καθόλου διπλωματικό τρόπο 
στην κατοχή από τη ναζιστική Γερμανία έως 
την Απελευθέρωση από τους Συμμάχους.
Στη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, 
«ο πρόεδρος αναφέρθηκε πολύ σύντομα» 
στα τουίτ του Αμερικανού προέδρου, πρό-
σθεσε ο Γκριβό.
Ο Εμανουέλ Μακρόν «υπενθύμισε πράγ-
ματι, πως είχε ήδη την ευκαιρία να πει σε 
ένα μεγάλο αμερικανικό ΜΜΕ [στο CNN 
την Κυριακή] πως η διπλωματία δεν γίνε-
ται μέσω τουίτ αλλά στις διμερείς συζητή-
σεις», πρόσθεσε.

Ο Μακρόν απαντά στον Τραμπ: Η 
Γαλλία είναι σύμμαχος των ΗΠΑ, 
όχι υποτελές κράτος

Το όνομα της νέας εκπομπής είναι 
«υπόθεση Κλίντον» και εκεί η 
Λεβίνσκι συζητά τα πάντα, γύρω 
από το πώς ο Κλίντον άφησε τον 
περίφημο λεκέ στο μπλε φόρεμα 
της -  Νόμιζε ότι είχε λεκέ από ντιπ 
σπανακιού - Τι συνέβη στο μπάνιο 
του οβάλ γραφείου 

Η 
Μόνικα Λεβίνσκι έχει καθίσει 
για πολλές συνεντεύξεις τις τε-
λευταίες δύο δεκαετίες, αλλά 
σπάνια έχει μιλήσει για την υ-

πόθεση της με τον πρώην πρόεδρο Μπιλ 
Κλίντον και τον περίφημο «λεκέ».
Όλα αυτά θα αλλάξουν με τη νέα σειρά 
ντοκιμαντέρ που θα αρχίσει να προβάλε-
ται. Το όνομα αυτού «υπόθεση Κλίντον», 
όπου η Λεβίνσκι συζητά τα πάντα, γύρω 
από το πώς ο Κλίντον άφησε τον περί-
φημο λεκέ στο μπλε φόρεμα της.
Σε ένα επεισόδιο, το οποίο είδε η New 
York Post, η Λεβίνσκι λέει ότι δεν γνώριζε 
καν ότι το φόρεμα ήταν λεκιασμένο και 
ότι σε ένα σημείο πίστευε ότι είχε πέσει 
ντιπ από σπανάκι.
Είπε επίσης ότι ο λεκές μετά από μια 
σεξουαλική πράξη με τον πρόεδρο στο 
μπάνιο οβάλ γραφείου, λίγο μετά από το 
δώρο που της είχε κάνει, μία καρφίτσα 
για καπέλο και ένα αντίγραφο του Φύλλα 
Χλόης του Ουώλτ Ουίτμαν.
«Πήγα στο δείπνο εκείνο το βράδυ. Κανέ-

νας από αυτούς τους ανθρώπους δεν μου 
είπε: «Πρέπει να πάτε στο μπάνιο, έχετε 
κάτι στο φόρεμά σας», λέει η Λεβίνσκι.
Αποκάλυψε ότι κλήθηκε στον Λευκό Οίκο 
με την υπόσχεση ενός δώρου και μπήκε 
στο Οβάλ Γραφείο με τον Κλίντον και τον 
γραμματέα του, ο οποίος γρήγορα έφυγε 
στην τραπεζαρία.
Η Λεβίνσκι είπε ότι ο Κλίντον της είπε: 
«πάντα φαίνεσαι τόσο χαριτωμένη με τα 
καπέλα» και «εσύ και τα καπέλα σου»
Ακολούθησε ένα «πραγματικά όμορφο 
αντίγραφο» του βιβλίου «Φύλλα Χλόης» 
του Ουώλτ Ουίτμαν.
Στη συνέχεια... μετακόμισαν στην τουα-
λέτα.
«Και έτσι μετακομίσαμε στο μπάνιο και 
ήταν πιο οικεία. Υπήρξε κάποια προσοχή 
σε μένα και στη συνέχεια ανταπέδωσα, 
όπου μέχρι τότε, πάντα σταματούσε πριν 
από την ολοκλήρωση από την πλευρά 
του», υπενθυμίζει η Λεβίνσκι.
«Ανασηκώθηκα και είπα ότι ήθελα να 
πάω πέρα από αυτό το στάδιο και έτσι 
τελικά είπε ΟΚ».
Στη συνέχεια προσθέτει: «Έτσι τελείωσε 
και μετά τον αγκάλιασα. Και με αγκάλιασε. 
Και έφυγα».
Πριν από την πρεμιέρα της εκπομπής, η 
Λεβίνσκι εκφράζει την απογοήτευσή της 
ότι ο Μπιλ δεν πιστεύει ότι θα έπρεπε να 
ζητήσει συγγνώμη από αυτήν, αλλά και 
την επιθυμία της να πει στη Χίλαρι ότι 
λυπάται.

Η Μόνικα Λεβίνσκι 
εξομολογείται τι συνέβη με τον 
Μπιλ Κλίντον την περίφημη 
«νύχτα του λεκέ» 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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οικογένεια

Π
ιστεύω ότι ο πετυχημένος γάμος αρχί-
ζει από την καλή σχέση που έχει κανείς 
με τον/την σύντροφό του. Η καλή σχέση 
κι ο πετυχημένος γάμος προϋποθέτουν 

πολλά πράγματα αλλά πιστεύω ότι το βασικό εί-
ναι η καλή επικοινωνία. Κι όταν λέω επικοινωνία 
δεν αναφέρομαι απλά στο να μιλάει και να ακού-
ει ο ένας τον άλλον. Μιλώ για τον/την σύζυγο που 
μπορεί να συμμερίζεται τις ανάγκες του/της, τα 
αισθήματά του/της, και τη γνώμη του/της με τον 
άλλον και να ξέρει ότι βρίσκει ανταπόκριση και 
κατανόηση.
Το πιο συνηθισμένο παράπονο που εκφράζουν οι 
σύζυγοι είναι ότι δεν τους καταλαβαίνει ο σύντρο-
φός τους. Πολλές φορές παραπονιούνται ότι νιώ-
θουν σα να ζούνε σε δυο διαφορετικούς κόσμους 
κι ο καθένας κάνει τη δική του ζωή. Για να είναι 
ο γάμος πετυχημένος πρέπει το ζευγάρι να είναι 
ενωμένο. Να νιώθουν και οι δυο ότι έχουν ένα 
νου, μία καρδιά και ξέρει ο καθένας ότι ο άλλος 
τον/την υπολογίζει και τον/την καταλαβαίνει.
Υπάρχουν τρία στοιχεία που είναι απαραίτητα 
για την αποτελεσματική επικοινωνία. Το πρώτο 
είναι να Ακούς τον άλλον, το δεύτερο είναι να τον 
Νιώθεις και το τρίτο να τον Υπολογίζεις. Σ’ έναν 
γάμο κάθε φορά που θα υπάρχει κάποια διαφω-
νία ανάμεσα στο αντρόγυνο, θα πρέπει πάντοτε 
στο τέλος να παραδέχονται  ότι και οι δυο έχουν 
δίκιο χωρίς να θεωρείται ο ένας νικητής κι ο άλλος 
ηττημένος. Γάμος δε σημαίνει να είσαι κάτω από 
τον έλεγχο του  άλλου αλλά να είσαι σε αρμονία 
με τον άλλον.
Όταν και οι δυο νιώθουν ότι ο άλλος τους υπολο-
γίζει και τους εκτιμάει, οι λύσεις στα προβλήματα 
έρχονται ευκολότερα. Για να φτάσουμε σ’ αυτό 
το σημείο πρέπει να μάθουμε να επικοινωνούμε 
σωστά. Κι αυτό το πετυχαίνουμε ρωτώντας και 
δείχνοντας εκτίμηση στον/στην σύντροφό μας 
όταν τον/την ακούμε με προσοχή και δείχνουμε 
κατανόηση. 
Ο καλύτερος τρόπος για να λύσουμε μία δια-
φορά είναι να εκφράσουμε αυτά που νιώθουμε 
και αυτά που θέλουμε σχετικά με το θέμα πάνω 
στο οποίο διαφωνούμε. Άκουσε με προσοχή τον 
άλλον. Δεν πρέπει να προσπαθείς ν’ ακούσεις 
χωρίς να εξετάσεις, να κρίνεις ή να πεις τη δική 
σου γνώμη αν ο άλλος δεν έχει ολοκληρώσει τα 
δικά του. Πρέπει και οι δυο πλευρές να πουν  τις 
σκέψεις τους πάνω στο αμφιλεγόμενο θέμα και να 
καταλάβουν και οι δυο τις θέσεις του άλλου. Να 
πεις κάτι σαν κι αυτό, “Καταλαβαίνω τι λες. Έχεις 
τίποτε άλλο να προσθέσεις;” ώσπου και οι δυο 
να ικανοποιηθείτε ότι σας άκουσε ο άλλος και σας 
κατάλαβε.
Αφού αποδώσετε το δίκιο ο ένας στον άλλον 
καταλήξτε σε μία λύση συμβιβαστική για να 
λύσετε τη διαφορά σας. Μην επιτίθεστε στον 
άλλον με βαριές κουβέντες. Αντιμετωπίστε το 

θέμα το συγκεκριμένο, από κει που ξεκίνησε. Μη 
διακόπτετε ο ένας τον άλλον με λόγια όπως, “Δεν 
πιστεύω να το πιστεύεις αυτό”, ή “Δεν μπορώ να 
πιστέψω ότι αυτή είναι η γνώμη σου”.  Αντίθετα 
να λέτε ,“Σ’ αγαπώ όπως είσαι γι αυτό που είσαι 
και δεν πρόκειται να επιτρέψω αυτό το “θέμα” να 
γίνει αιτία να μαλώσουμε ξανά. Τι θάλεγες να...”
Πολλές φορές διαφωνούμε για θέματα επουσι-
ώδη που κατά βάθος ξεκινάνε από κάποιο άλλο 
θέμα που υποδαυλίζει τη φωτιά για τον καυγά. 
Βεβαιωθείτε ότι η απόφασή σας έχει σχέση με τη 
ρίζα του θέματος και συνδυάζει τα αισθήματά σας 
και τις ανάγκες σας ώστε να είστε και οι δύο ευχα-
ριστημένοι με την απόφαση. Μερικές φορές μπο-
ρεί να συμφωνήσετε να έχετε διαφορετική γνώμη 
πάνω σ’ ένα θέμα.
Δυστυχώς πολλοί σύζυγοι βλέπουν αρνητικά τον/
την σύντροφό τους αντί να δουν με κατανόηση τα 
αισθήματα ή τις ανάγκες του/της συντρόφου τους. 
Και το αποτέλεσμα είναι να θέλουν να πάρουν 
διαζύγιο ή τουλάχιστο να κρατήσουν κάποια από-
σταση.
Ας αναφέρουμε με συντομία τα τέσσερα πιο 
συνηθισμένα προβλήματα επικοινωνίας στο 
γάμο. Πάνω από το 90% των ζευγαριών που 
χωρίζουν πέφτουν σε μία, ή και στις τέσσερις, 
απ’ αυτές τις παγίδες. Μ’ αρέσει να τις ονομάζω, 
“Μικρόβια μιας Σχέσης”. Αν μπορέσετε να εντο-
πίσετε αυτά τα μικρόβια, και βρείτε τρόπο να τα 
εξαφανίσετε, τότε ο γάμος σας θα κερδίσει πολλά.
Το πρώτο μικρόβιο είναι ότι ο ένας απ’ τους δυο 
ή και οι δυο απομακρύνονται. Αυτήν την απομά-
κρυνση την προτιμάει κανείς γιατί δε του αρέσουν 
οι καυγάδες και προτιμάει να τραβηχτεί. Το δεύ-
τερο μικρόβιο παρουσιάζεται όταν  κανείς γίνεται 
όλο και πιο επιθετικός.
 Αρχίζουν να κατηγορούν ο ένας τον άλλον λέγο-
ντας, “δεν μπορώ να πιστέψω ότι έγινες τόσο 
αντιπαθητικός/αντιπαθητική. Είναι πλέον εκτός 
ελέγχου και λένε βαρειές κουβέντες. Το τρίτο, που 
είναι και η υπ’ αριθμόν ένα αιτία διαζυγίου, είναι 
όταν υποτιμάς τον άλλον και περιφρονείς αυτά 
που λέει και ανεβάζεις τον εαυτό σου. Τέταρτο, 
αν δεν το κουβεντιάζετε το πρόβλημα, αν δε βρί-
σκετε αλληλοκατανόηση μεταξύ σας, θ’ αρχί-
σετε να  καλλιεργείτε αρνητικές σκέψεις για τον/
την σύντροφό σας με αποτέλεσμα να νιώθετε μια 
απέχθεια και θυμό ώσπου σιγά σιγά να απομο-
νωθείτε. Κι η απομόνωση αυτή οδηγεί στην απο-
μάκρυνση από τον άλλον κι αυτή η απομάκρυνση 
οδηγεί στο διαζύγιο.
Δε συνάντησα ποτέ μου κάποιο ζευγάρι που να 
μην έχουν διαφωνήσει στη συζυγική τους ζωή. 
Χρειάζεται κι οι δυο να αγαπούν ο ένας τον άλλον 
και να υπολογίζουν ο ένας τον άλλον με σεβα-
σμό. Αν το κάνουμε αυτό τότε είμαστε στο σωστό 
δρόμο που οδηγεί στον πετυχημένο γάμο και σε 
μια ευτυχισμένη οικογένεια.

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

Για να γίνει ο γάμος μας πετυχημένος

To παιδί μου και εγώ
Βοηθήστε το παιδί να 

παίρνει Α στα τεστ 

Τ
α τεστ είναι η μέθοδος του 
δασκάλου να τσεκάρει αν ο 
μαθητής προσέχει σ την τά-
ξη και μελετά στο σπίτι. Τα 

παιδιά μαθαίνουν έτσι από τα λάθη 
τους και μαθαίνουν πώς να διαχειρι-
στούν το απροσδόκητο. Μέσα από 
την εξάσκηση και την προετοιμασία, 
τα παιδιά συνηθίζουν στο τεστ και 
μαθαίνουν πώς να βασίζονται στις 
δικές τους ικανότητες. Αν ο δάσκα-
λος δεν έχει στείλει στο σπίτι ή δεν 
έχει δώσει στο παιδί κατευθυντή-
ριες για το πώς να μελετά, μπορεί-
τε να μιλήσετε μαζί του και να τον 
συμβουλευτείτε για τεχνικές διαβά-
σματος.
Βάλτε όλες τ ις αισθήσεις σ το παι-
χνίδι. Κάποια πράγματα μας μένουν 
περισσότερο όταν εμπλέκουμε σε 
αυτά τη γεύση, τη μυρωδιά και την 
ακοή με διασκεδαστικούς τρόπους. 
Τι πιο απλό από το να φτιάχνετε τα 
γράμματα της αλφαβήτου με γλάσο 
πάνω στα κεκάκια; Ή να κάνετε τον 
πολλαπλασιασμό του 3 μέσα από 
τραγουδάκι;
Χρησιμοποιήστε κάρτες με φωτεινά 
χρώματα. Όταν προετοιμάζεται για 
ένα τεστ, μπορείτε να έχετε κάρτες 
αριθμητικής ή συλλαβισμού λέξεων 
και να του τις δείχνετε. Βοηθά απί-
στευτα τα παιδιά που είναι περισσό-
τερο οπτικοί τύποι.
Βρείτε τη στρατηγική που του ται-
ριάζε ι περισσότερο. Όταν πάρει 
σ τα χέρια του το τεσ τ, μπορεί να 
χρειάζεται λίγο χρόνο για να δια-
βάσει όλες τις ερωτήσεις. Ίσως να 
τον βολεύει να ξεκινά από τις πολύ 
εύκολες ερωτήσεις ή να ξεμπερ-
δεύει με τις δύσκολες. Αν τελειώνει 
γρήγορα, μπορεί να θέλει να τις επα-
νεξετάζει όλες στο τέλος.
Βρείτε το μέσον που το κάνει να νιώ-
θει καλύτερα. Το χαρτί και το μολύβι 
ίσως του θυμίζει το σχολείο και του 
προκαλεί νευρικότητα όταν κάνει 
λάθη. Πάρτε ένα μικρό πινακάκι με 

κιμωλία ή κάντε τα τεστ στον υπο-
λογιστή για να τα σβήνει και να τα 
ξανακάνει.

Πώς καταλαβαίνω ότ ι το 
παιδί έχει κακό δάσκαλο;
Η πρώτη γενική απάντηση είναι ότι 
μαθαίνετε τα πάντα μέσα από την 
καλή επικοινωνία με το παιδί σας
Ξεκινάμε με την παραδοχή ότι δεν 
είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί καλοί. 
Αργά ή γρήγορα, τα περισσότερα 
παιδιά βρίσκονται σε μία τάξη όπου 
δεν έχουν τον καλύτερο δάσκαλο 
του κόσμου και δεν τους εμπνέει 
έτσι όπως θα έπρεπε. Για αυτό είναι 
καλό να είναι προετοιμασμένα.
Πρώτον, συμπεριλάβετε τον εαυτό 
σας στην εκπαίδευση του παιδιού. 
Τα περισσότερα παιδιά διαχωρίζουν 
το σχολείο από το σπίτι στο μυαλό 
τους. Η δουλειά σας όμως είναι να 
βρείτε τη γέφυρα που μπορεί να τα 
συνδέσει. Θα το πετύχετε με το να 
μιλάτε για το σχολείο στο σπίτι κάθε 
μέρα. Συζητήστε για τα μαθήματα, 
τους φίλους, τις δραστηριότητες και 
το δάσκαλο. Ρωτήστε το παιδί για τις 
επιτυχίες αλλά και για τα τυχόν προ-
βλήματα που προκύπτουν.
Μπορεί να είναι αρκετά διστακτικό 
στο να μιλήσει για τα προβλήματα 
με το δάσκαλο γ ιατ ί ίσως ν ιώθει 
ότι θα κατηγορηθεί το ίδιο ή ότι θα 
είναι σαν να μαρτυρά το δάσκαλό 
του. Γι αυτό είναι σημαντικό να εντο-
πίσετε πρώτα αν ανησυχητικά σημά-
δια. Τα πιο κλασικά και συνήθη είναι 
η άρνηση του παιδιού να πάει στο 
σχολείο, οι στομαχόπονοι ή οι γενι-
κές αλλαγές στη συμπεριφορά του.
Αν χρειαστεί, μπορείτε να απευθυν-
θείτε στην άλλη πηγή πληροφοριών. 
Στους γονείς των συμμαθητών. Καλέ-
σ τε τους ή οργανώστε μία συνά-
ντηση μαζί τους. Μπορεί να εντο-
πίζουν τα ίδια θέματα με εσάς ή να 
μάθετε για τη συμπεριφορά του και 
από άλλη σκοπιά.



20 16 Νοεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Μ
ια κλινική δοκιμή 
από ερευνητές του 
Πανεπιστημίου La 
Trobe, της Μελ-

βούρνης, και Έλληνες συναδέλ-
φους τους έδειξε ότι τα ψάρια 
όπως ο σολομός, η πέστροφα 
και οι σαρδέλες, ως μέρος μιας 
υγιεινής διατροφής, μπορούν 
να μειώσουν τα συμπτώματα ά-
σθματος στα παιδιά.
Η μελέτη διαπίστωσε ότι τα παι-
διά με άσθμα που ακολούθησαν 
μια υγιή μεσογειακή διατροφή 
εμπλουτισμένη με λιπαρά ψάρια 
είχαν βελτιωμένη πνευμονική 
λειτουργία μετά από έξι μήνες.
Η επικεφαλής ερευνήτρια 
Μαρία Παπαμιχαήλ, La Trobe, 
δήλωσε ότι τα ευρήματα προ-
στίθενται σε ένα αυξανόμενο 
σύνολο στοιχείων που αποδει-
κνύουν ότι η υγιεινή δια-
τροφή θα μπορούσε να 
είναι μια πιθανή θεραπεία 
για το παιδικό άσθμα.
«Γνωρίζουμε ήδη ότι 
μια δίαιτα με υψηλή 
περιεκτικότητα σε 
λίπος, ζάχαρη και 
αλάτ ι μπορεί να 
επηρεάσει την ανά-
πτυξη και εξέλιξη του 
άσθματος στα παιδιά και 
τώρα έχουμε αποδεί-
ξεις ότι είναι επίσης 
δυνατό να διαχειρι-
στούμε τα συμπτώ-
ματα του άσθματος 
μέσω της υγιεινής δια-
τροφής», ανέφερε η κα 
Παπαμιχαήλ.
Τα λιπαρά ψάρια έχουν 
υψηλή περιεκτικότητα 
σε ωμέγα-3 λιπαρά 
οξέα που έχουν αντι-
φλεγμονώδεις ιδιότη-
τες. Η μελέτη δείχνει ότι 
τρώγοντας ψάρια μόνο δύο 
φορές την εβδομάδα μπορεί 
να μειωθεί σημαντικά την φλεγ-
μονή των πνευμόνων σε παιδιά 
με άσθμα.
Η επικεφαλής της Σχολής Συμ-
μαχιών Υγείας στο La Trobe, 
καθηγήτρια Κατερίνα Ιτσιό-
πουλος δήλωσε ότι τα αποτελέ-

σματα ήταν πολλά υποσχόμενα. 
«Μια παραδοσιακή μεσογει-
ακή διατροφή που είναι υψηλή 
σε φυτικά τρόφιμα και λιπαρά 
ψάρια θα μπορούσε να είναι 
ένας εύκολος, ασφαλής και απο-
τελεσματικός τρόπος για τη μεί-
ωση των συμπτωμάτων άσθμα-
τος στα παιδιά», δήλωσε.
Ο αναπληρωτής καθηγητής 
Bircan Erbas, από τη Σχολή 
Ψυχολογ ίας και Δημόσιας 
Υγείας του La Trobe, που είναι 
ειδικός στο άσθμα και τις αλλερ-
γίες, είπε: «Το άσθμα είναι η πιο 
συχνή αναπνευστική νόσος 
στους νέους και ένας από τους 
κύριους λόγους για τις νοση-
λείες και επίσκεψης στα τμή-
ματα έκτακτης ανάγκης για 
παιδιά». Και συμπλήρωσε: 
«Δυστυχώς, το ποσοστό του 

άσθματος σε όλο τον κόσμο 
παραμένει υψηλό. Είναι επι-
τακτική ανάγκη να εντοπί-
σουμε νέες θεραπείες που 

μπορούμε να χρησιμο-
ποιήσουμε παράλληλα 
με τα συμβατικά φάρ-

μακα για το άσθμα».
 Στην κλινική μελέτη 

συμμετείχαν 64 παι-
διά από την Ελλάδα, 
και ειδικότερα από την 

Αθήνα, ηλικίας 5 έως 
12 ετών, που είχαν ήπιο 

άσθμα. Ερευνητές από την 
Αυστραλία και την Ελλάδα 

χώρισαν τα παιδιά σε 
δύο ομάδες και έδω-
σαν οδηγίες στα μισά 

να τρώνε δύο γεύματα 
μαγειρεμένων λιπαρών 

ψαριών (τουλάχιστον 150 
γραμμαρίων) στο πλαίσιο 
της ελληνικής μεσογεια-
κής διατροφής κάθε εβδο-

μάδα για έξι μήνες. Τα υπό-
λοιπα παιδιά ακολούθησαν 

τη συνήθη διατροφή τους. Στο 
τέλος της δοκιμής, βρέθηκε ότι 
η ομάδα που έτρωγε τα ψάρια 
είχε μειώσει τη βρογχική φλεγ-
μονή τους κατά 14 μονάδες 
- πάνω από 10 μονάδες είναι 
σημαντικές σύμφωνα με τις διε-
θνείς οδηγίες.

Σ
χεδόν οι μισές γυναίκες ηλικίας άνω των 50 ετών αναφέρουν α-
κράτεια της ουροδόχου κύστης και πολλές λένε ότι είναι σημαντι-
κό πρόβλημα, σύμφωνα με νέα έρευνα στις ΗΠΑ.
Περισσότερες από 1.000 γυναίκες ηλικίας 50-80 ετών συμμετεί-

χαν στην έρευνα, εκ των οποίων το 43% ηλικίας 50-64 ετών και το 51% 
ηλικίας 65 ετών και άνω δήλωσε ότι υπέφερε από ακράτεια. Η εθνική 
δημοσκόπηση διεξήχθη από το Ινστιτούτο Πολιτικής και Καινοτομίας 
του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.
Ωστόσο, τα δύο τρίτα των γυναικών που παρουσιάζουν ακράτεια δεν 
έχουν μιλήσει σε γιατρό σχετικά με το πρόβλημά τους. Μόλις το 38% 
δηλώνει ότι έχει κάνει ασκήσεις Kegel για την ενίσχυση των μυών, οι 
οποίες μπορούν να βοηθήσουν να κρατηθούν τα ούρα, έγραψαν οι 
συντάκτες της έκθεσης National Poll on Healthy Aging.
Πολλές γυναίκες βασίζονται σε διάφορες στρατηγικές αντιμετώπισης, 
όπως η χρήση μαξιλαριών, η χρήση ειδικών εσωρούχων, ο περιορι-
σμός της κατανάλωσης υγρών και η χρήση σκοτεινών ενδυμάτων για τη 
συγκάλυψη σημείων διαρροής.
«Το μήνυμα που θα ήθελα να δώσω είναι ότι η ακράτεια ούρων είναι 
κάτι κοινό και υπάρχει θεραπεία, οι γυναίκες δεν πρέπει να ζουν με 
αυτήν» τόνισε η δρ Carolyn Swenson του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, 
ειδικός στη γυναικεία πυελική ιατρική.
Μεταξύ των γυναικών που πάσχουν από ακράτεια, το 41%   δήλωσε 
ότι ήταν ένα «μεγάλο πρόβλημα» ή «κάπως πρόβλημα». Το ένα τρίτο 
ανέφερε ότι αντιμετωπίζει ένα επεισόδιο σχεδόν καθημερινά. Σχεδόν 
οι μισές δήλωσαν ότι ανησυχούν για την επιδείνωση της κατάστασης 
καθώς μεγαλώνουν σε ηλικία.

Τ
ο ελληνικό εξαιρετικά παρθέ-
νο ελαιόλαδο, πλούσιο σε ε-
λαιοκανθάλη, μπορεί να προ-
στατέψει το καρδιαγγειακό 

σύστημα, σύμφωνα τα αποτελέσμα-
τα κλινικής μελέτης που πραγματο-
ποιήθηκε στο Τμήμα Διατροφής του 
Πανεπιστημίου Davis της Καλιφόρνια 
και στο Ερευνητικό Κέντρο Διατρο-
φής του Υπουργείου Γεωργίας των Η-
ΠΑ στην Καλιφόρνια και χρηματοδο-
τήθηκε από την εταιρεία Gaea και το 
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλης.
Όπως ανέφεραν σε ειδική εκδήλωση 
ο Προκόπιος Μαγιάτης αναπληρωτής 
καθηγητής και η Δρ. Ελένη Μέλλιου 
της Φαρμακευτικής Σχολής Αθηνών, 
τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα 
περιέχουν ένα ευρύ φάσμα φυσι-
κών συστατικών των οποίων η σχε-
τική συγκέντρωση διαφέρει πάρα 
πολύ μεταξύ των διαφόρων ποικι-
λιών ελιάς.
Πολλές από αυτές τις χημικές ενώσεις 
έχει αποδειχθεί ότι διαθέτουν αντιο-
ξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδι-
ότητες. Ενώ ο όρος «ολικές φαινό-
λες» ενός ελαίου είναι αποδεκτός ως 
μέτρο της αντιοξειδωτικής του ικανό-
τητας, η «φαρμακευτική» του δράση 
μπορεί να προέρχεται από συγκεκρι-
μένες ενώσεις.
Ένα παράδειγμα είναι η ουσία ελαι-
οκανθάλη η οποία συνδέεται με την 
πιπεράτη αίσθηση στο λαιμό που 
προκαλείται από ορισμένα φρέσκα 
και υψηλής ποιότητας ελαιόλαδα.
Όπως εξήγησαν, τα ελαιόλαδα που 
δοκιμάστηκαν, επιλέχθηκαν έτσι 
ώστε να έχουν την ίδια συγκέντρωση 
ολικών φαινολών αλλά διαφορετική 
αναλογία δραστικών συστατικών 
ελαιοκανθάλης και ελαιασίνης.
Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε ένα ελαι-
όλαδο με υψηλή ελαιοκανθάλη από 
ποικιλία Κορωνέικη από την περιοχή 
του ΠΟΠ Καλαμάτας, ένα ελαιόλαδο 
από ποικιλία Arbequina με υψηλή 
περιεκτικότητα σε ελαιασίνη και ένα 
λάδι ελέγχου που ήταν μεν εξαιρε-
τικά παρθένο, με ισοδύναμη περιε-
κτικότητα σε ολικές φαινόλες, αλλά 
με μηδενική περιεκτικότητα σε ελαι-
οκανθάλη και ελαιασίνη. Τα αποτε-
λέσματα έδειξαν ότι σε όσους κατα-
νάλωσαν το ελληνικό έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο, η ελαιοκανθάλη συμπερι-
φέρθηκε σαν να φυσικό φάρμακο για 
την προστασία του καρδιαγγειακού 
συστήματος.

«Φύλακας» 
της καρδιάς 
το ελληνικό 
ελαιόλαδο Σχεδόν οι μισές γυναίκες άνω 

των 50 ετών έχουν ακράτεια 
αλλά δεν πηγαίνουν στον γιατρό

Mελέτη βρήκε ότι τα 
ψάρια βοηθούν στην 
καταπολέμηση του άσθματος

υγεία

Τα προϊόντα ολικής άλεσης 
είναι πλούσια σε θρεπτικά 
συστατικά όπως οι βιταμί-

νες Β, η βιταμίνη Ε και ανόργανα 
συστατικά όπως το μαγνήσιο, ο 
χαλκός, το σελήνιο και ο ψευδάρ-
γυρος. Η διαδικασία άλεσης των 
επεξεργασμένων προϊόντων, αφαι-
ρεί πολλά θρεπτικά συστατικά, τα 
οποία είναι πολύτιμα για τον οργα-
νισμό.
Για αυτόν τον λόγο είναι καλύτερο 
να προτιμάτε ρύζι, ψωμί ή μακα-
ρόνια ολικής άλεσης που είναι πιο 
πλούσια σε πρωτεΐνες, ίνες, πολλές 
βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία.
Καταπολεμούν τη δυσκοιλιό-
τητα.
Καθώς τα προϊόντα ολικής άλεσης 
περιέχουν περισσότερες φυτικές 
ίνες από τα επεξεργασμένα τρό-
φιμα είναι κατάλληλα για όσους 
αντιμετωπίζουν προβλήματα 

δυσκοιλιότητας.
Οι ίνες που μπορεί να προέρχονται 
από τα προϊόντα ολικής άλεσης, τα 
φρούτα ή τα λαχανικά είναι γνωστό 
πως βοηθούν στην καλύτερη λει-
τουργία του εντέρου.
Εντείνουν το αίσθημα κορεσμού.
Εάν και συγκριτικά με τα επεξεργα-
σμένα τρόφιμα, οι τροφές ολικής 
άλεσης σας χαρίζουν την ίδια περί-
που θερμιδική αξία, είναι ιδανικές 
για μια ισορροπημένη και υγιεινή 
διατροφή, που στοχεύει στην απώ-
λεια βάρους.
Δεδομένου ότι οι τροφές ολική άλε-
σης, σας παρέχουν ενέργεια που 
έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, 
περισσότερες φυτικές ίνες, περισ-
σότερα θρεπτικά συστατικά και 
ενισχύουν το αίσθημα κορεσμού, 
είναι οι ιδανικοί σύμμαχοι στην 
προσπάθειά σας να αδυνατίσετε 
και να είστε υγιείς.

Γιατί να βάλεις τα προϊόντα 
ολικής άλεσης στη διατροφή σου;
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Μ
πορείς να διαλέξεις γλυκό με 
γεύση κρέμα σοκολάτας, βανί-
λιας ή φράουλας.Τα τζηνς σου 
μπορεί να είναι κομμένα για 

μπότες, κλασσικά, με άνετη εφαρμογή ή με 
κουμπιά που ανοίγουν. Θέλεις να νοικιάσεις 
ταινία; Θα μπορούσες να βρείς περισσότε-
ρες από 25.000 στο Netflix. Χρειάζεσαι κα-
φέ; Στο Starbucks θα μπορούσες να παραγ-
γείλεις 19.000 διαφορετικά είδη. Ακόμα κι 
αυτοί που ξέρουν τι θέλουν και είναι πολύ 
εκλεκτικοί, παθαίνουν πονοκέφαλο ( ευτυ-
χώς, υπάρχουν περισσότερα από 100 δια-
φορετικά φάρμακα για ανακούφιση! ). 
   Μας αρέσει να έχουμε ελευθερία επιλο-
γής, ν’αποφασίζουμε που θα εργαστούμε 
ή που θα ζήσουμε. Είναι απαραίτητο για να 
αισθανόμαστε ολοκληρωμένοι και πνευμα-
τικά υγιείς.
Κανείς δεν θα ήθελε να γυρίσει στις μέρες 
που υπήρχαν μία ή δύο προοπτικές για την 
εξέλιξη της ζωής του. Με την ελευθερία σκέ-
ψης διαμορφώνουμε πιο οργανωμένη αντί-
ληψη για τα πράγματα και με βάση τα ποι-
κίλα μυνήματα και ερεθίσματα από διά-
φορες πηγές καλλιεργούμε την κριτική 
και τον προβληματισμό που οδηγεί στην 
παιδεία. Ο εσωτερικά ελεύθερος άνθρω-
πος είναι απαλλαγμένος από τυφλούς εγω-
ϊσμούς. Δεν έχει άγχη και ανασφάλειες, 
αναπτύσσει ενδιαφέροντα και τηρεί το 
μέτρο. Σε κλίμα ελευθερίας έρχονται στο 
φως νέες θεωρίες και ιδεολογίες, ενισχύ-
εται η συνεργασία των απανταχού της γης 
επιστημόνων, προάγεται η έρευνα και η 
ειδίκευση, εξελίσσεται η επιστήμη και η 
τεχνολογία και ανεβαίνει το βιοτικό επί-
πεδο. Ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει 
ν’αξιοποιεί τις δυνατότητες που του προ-
σφέρει η εξωτερική ελευθερία, ώστε να 
στραφεί στο ́ ΄είναὶ ` του και να κατακτήσει 
και την εσωτερική του ελευθερία ( πνευ-
ματική, ηθική, ψυχολογική ). Εξ’άλλου οι 
άνθρωποι εκλέγουν συνεχώς αλλά δεν 
θέλουν να το παραδεχτούν. Είναι κάποιος 
ελεύθερος όταν παραδέχεται την ευθύνη 
της εκλογής του.
   Συχνά γινόμαστε σαν μικρά παιδάκια 
που δεν μπορούν να χειριστούν μια από-
φαση μεταξύ ́ ΄αρώματος δροσερού πρω-
ϊνού`` και ΄΄καθόλου αρωματισμένου` .̀  Η 
περισσότερη, καλύτερη, νέα και βελτιω-
μένη κουλτούρα μας μπορεί να προκα-
λέσει ένα αίσθημα δυσαρέσκειας. Ναι, 
εξουθενωτική έρευνα στο Harmony.
com και Match.com, τι γίνεται όμως αν 
το μοναδικό ταίρι της ζωής βρίσκεται στο 
Dating.com; Το γυμναστήριο είναι ευχάρι-
στο και βολικό, όμως το καινούργιο έχει 
Cardio Yogilates! Οσο πιο πολλές επιλο-
γές έχουμε τόσο πιο πολύ νιώθουμε κατα-
πιεσμένοι. Οταν βρισκόμαστε αντιμέτω-
ποι με παραφορτωμένες επιλογές τότε 
μπορεί να κάνουμε φτωχή επιλογή ή να 
παγώσουμε και να μην διαλέξουμε καθό-
λου. Ακροβατούμε ανάμεσα σε πολλούς 
ρόλους και ζώντας σε ένα συνεχές καθε-
στώς από βαριά καθήκοντα κάνει την δια-
δικασία επιλογής οποιουδήποτε είδους 
πιο φορτισμένη συναισθηματικά. Γι’αυτό 

πρέπει να μάθουμε να 
είμαστε ικανοποιημένοι 
με ́ ΄αρκετά καλές`` αποφά-
σεις. Αυτό δεν σημαίνει 
συμβιβασμό για μία δου-
λειά που δεν σου αρέσει 
ή ένα βάτραχο που δεν 
θα γίνει ποτέ πρίγκηπας. 
Σημαίνει ότι συνειδητο-
ποιείς πως δεν πρέπει να 
μελετάς  και το τελευταίο 
δικαίωμα εκλογής που 
υπάρχει για να είσαι ικα-
νοποιημένος. Οι άνθρω-
ποι που αποφασίζουν με 
βάση έναν λογικό αριθμό 
πληροφοριών έ χουν 
ξοδέψει λιγότερο χρόνο 
και έχουν εγείρει λιγότε-
ρες προσδοκίες. Εχουν 
εμπιστευθεί τους εαυτούς 
τους. Βαδίζουν με τόλμη 
κι αυτό δίνει μεγάλη ικα-
νοποίηση! Πρόκειται και 
για κάτι άλλο: μερικοί 
άνθρωποι νομίζουν πως 
έχουν εμπρός τους μία 
ολόκληρη αιωνιότητα και 
πως αυτό που δεν κάνουν σήμερα, μπο-
ρούν να το κάνουν αύριο ή μεθαύριο. 
Πιστεύουν πως παίζουν ένα παιχνίδι και 
πως αν αντέξουν αρκετά θα κερδίσουν. 
Ομως δεν διαθέτουμε αιωνιότητα, διαθέ-
τουμε μονο ορισμένο χρόνο. Αυτό είναι το 
μόνο με το οποίο πρέπει να δουλέψουμε. 
Δεν υπάρχουν όρια στο πόσο μπορούμε 
ν’αναπτυχθούμε αλλά μας περιορίζει ο 
χρόνος. Γι’αυτό θα πρέπει ν’αξιοποιούμε 
τον χρόνο μας. Και είναι τόσο ενδιαφέ-
ρον και εντυπωσιακό ν’αντιμετωπίζουμε 
νέες προκλήσεις. Μπορεί να είμαστε λίγο 
φοβισμένοι, όμως ποιο είναι το χειρότερο 
που μπορεί να συμβεί; Αν στο τέλος δεν 
είμαστε ευχαριστημένοι δεν είναι και τρα-
γωδία – όλα διορθώνονται. Δεν περιφρο-
νούμε την προσωπικότητα που διαθέτουμε. 
Εγκαταλείπουμε εκείνα που δεν χρειαζόμα-
στε πια γιατί επιδιώκουμε κάτι καλύτερο. 
Κτίζουμε με τις δυνάμεις του προηγούμε-
νου εαυτού μας. Μας υπηρέτησε καλά, αλλά 
τώρα είναι καιρός για κάτι άλλο.
   Ποιος ξέρει τι θα κάνουμε στο μέλλον; 
Αν όλοι συνεχίζαμε να κάνουμε εκείνα που 
κάναμε μέχρι σήμερα οι άνθρωποι δεν 
θα άλλαζαν ποτέ, ενώ οι άνθρωποι αλλά-
ζουν συνεχώς. Αυτό μας δείχνει τι είναι η 
ανάπτυξη: να κάνουμε πράγματα που δεν 
έχουμε κάνει ποτέ προηγουμένως, μερι-
κές φορές μάλιστα πράγματα που ούτε καν 
ονειρευτήκαμε πως θα μπορούσαμε να 
κάνουμε. Οι άνθρωποι, φυσικά, μπορούν 
να καταλήγουν σε κάθε είδους τρελλές αντι-
λήψεις σχετικά με το τι νομίζουν πως θέλουν 
να κάνουν ή τι θέλουν να είναι. Αλλά εδώ 
πρόκειται για αντιλήψεις και όχι για πραγ-
ματικές παρορμήσεις. Θα ήταν μάταιο για 
μένα ν’ ΄΄αποφασίσω`` να γίνω ζωγράφος 
αν δεν υπάρχει ταλέντο στον τομέα αυτό. 
Αλλά η αλήθεια είναι πως, αν λείπει το ταλέ-
ντο, θα απουσιάζει επίσης και η επιθυμία. 

Ο πραγματικός εαυτός δεν θέλει να κάνει 
πράγματα που του είναι εντελώς ξένα. Θέλει 
να συνειδητοποιεί το ατομικό του δυναμικό. 
Σύμφωνα με αυτό, αποφασίζοντας για ότι 

φαίνεται καλό αυτή τη στιγμή είναι πάντοτε 
μία έξοχη επιλογή!

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

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΡΑΝΙΑΣ ΜΕΣΙΣΚΛΗ
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ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΚΟΛΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ
ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΡΩΤΑΝΕ ΕΧΩ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΩΣ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΟΥΜΕ ΤΗ 
ΠΙΤΑ Η ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΠΙΤΕΣ?
Κανένας Έλληνας πολιτικός από κανένα κόμμα δεν 
εχει παρουσιάσει μέχρι τώρα μια πλατφόρμα πως 
θα κάνει την Ελλάδα μια προηγμένη και δυνατή 
χώρα που θα παράγει επαρκώς,  όχι μόνο να κατανα-
λώνει ότι παράγουν άλλοι λαοί.  
Όλοι οι πολιτικοί υπόσχονται παροχές και περικοπή 
φόρων. 
Φυσ ικά όχ ι πρόσθετε ς παροχές γ ιατ ί λεφτά δεν 
υπάρχουν. Απλά  παροχές με το να κόψουν από τον 
ένα κλάδο για να πάρει κάποιος άλλος περισσότερο 
αδικημένος.  Δηλαδή συγκεντρώνονται στο μοίρα-
σμα της πίτας, όχι στο πως να φτιάξουμε και άλλες 
πίτες.  Και αυτό γιατί μόνο αυτό ξέρουν οι Ελλαδί-
τες ψηφοφόροι πως να καταναλώνουν (τη πίτα) η τα 
ψίχουλα που τους δίνονται χωρίς να δίνουν έμφαση 
στο πως να παράγουν και να φτιάχνουν και άλλες 
πίτε ς. Κατά τα αλλα οι επενδύσεις γ ια νέες πίτε ς 
έρχονται…  ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΙΤΕΣ ΛΟΙ-
ΠΟΝ

2. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΦΕ-
ΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΡΙ-
ΣΗΣ?
Υπάρχουν πολλές ημερομηνίες που μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν σαν σημεία αφετηρίας της ελληνικής 
κρίσης:
1. Οκτωβρίου 2009. Η αποκάλυψη του πραγματικού 
μεγέθους του ελλείμματος του 2009 από τον Έλληνα 
υπουργό οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου, 
στο Euro group.
2.  Τέλη Ιανουαρίου του 2010. Ο τότε Πρωθυπουρ-
γός Γ. Παπανδρέου και  ο υπουργός Οικονομικών κ. 
Γ. Παπακωνσταντίνου πήγαν στο Νταβός με σ τόχο 
να πείσουν ότι θα τηρήσουν τ ις δεσμεύσεις τους, 
και ότι είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν στην 
λήψη σκληρών μέ τρων γ ια να διεκδικήσουν την 
εμπιστοσύνη κυβερνήσεων και τραπεζιτών Έφυγαν 
ξέροντας πως η εποπτεία έρχεται,  ενώ ο κ. Παπαν-
δρέου επιτέθηκε στους κερδοσκόπους για την εκτί-
ναξη των spreads και διάψευσε ότι η Ελλάδα ζητά 
ευρωπαϊκή βοήθεια.
3. 23 Απριλίου 2010. η ανακοίνωση του Γιώργου 
Παπανδρέου από το Καστελόριζο για ενεργοποίηση 
του μηχανισμού στήριξης
4. Αρχές Μαΐου του 2010. Ημερομηνία υπογραφής 
του πρώτου μνημονίου.
Νομίζω ότ ι η ανακοίνωση παραδοχή οικονομι-
κού προβλήματος και η  ενεργοποίηση του μηχανι-
σμού στήριξης στις 23 Απρίλιου 1910  απ το πρωθυ-
πουργό Γ. Παπανδρέου ειναι η πιο λογική.

3. ΜΑΣ ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ Η ΛΑΜΠΡΗ 
ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑΥΜΑΖΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο 
ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΑΛΙ?
Γιατί η Ελλάδα δεν είναι πια μια από τις ισχυρότε-

ρες χώρες στη γη; Με ρωτήσαν πρόσφατα.  Πολλοι 
άνθρωποι  σ όλη τη γη που μαθαίνουν για το μεγα-
λείο της Αρχαίας Ελλάδος αναρωτιούν ται και να 
κάνουν την παραπάνω ερώτηση.
Η Ελλάδα έφερε δημοκρατία, φιλοσοφία, λογοτε-
χνία, νομοθεσία, μαθηματικά, αρχιτεκτονική, θέα-
τρο,  και πολλά άλλα υπέροχα πράγματα στο κόσμο. 
Η πολιτιστική συμβολή της Ελλάδας, και η επιρροή 
της σ όλο το κόσμο ήταν και εξακολουθεί να είναι 
πολύ εμφανής. Η Ελλάδα όντως ήταν ένας από τους 
σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου ΑΛΛΑ 
ποτέ δεν ήταν μία από τις ισχυρότερες χώρες του 
κόσμου. 
Η Ελλάδα δεν είναι το έθνος-κράτος της Ελλάδας 
που άφησε τη διαρκή επιρροή στον κόσμο αλώστε 
πως μπορούσε να το κάνει όταν ήταν διαιρεμένο σε 
πολλές μικρές πόλεις /κράτη?  
Το άγονο γενικά της χώρας ανάγκασε τους Αρχαίους 
Έλληνες να δημιουργήσουν αποικίες γύρω από τη 
Μεσόγειο μόνο για να παράσχουν ότι χρειάζονταν 
για τις πολιτείες τους.
Η Ελλάδα κατακτήθηκε από την Οθωμανική Αυτο-
κρατορία το 1453. Και δεν κέρδισε την ανεξαρτησία 
του μέχρι το 1830.  
Η Ελλάδα δηλαδή έχασε εντελώς την Αναγέννηση 
και τη Βιομηχανική Επανάσταση. Μέχρι τήν ανεξαρ-
τησία της δεν ειχε σχεδόν τίποτα. Η Αθήνα το 1834 
ήταν ένα μικρό χωριο 6.000 κατοίκων!
Η Ελλάδα σήμερα στερείται των βασικών μεγάλων 
πόρων που απαιτούν ται γ ια τη δημιουργία μιας 
σταθερής οικονομίας. Αν μια χώρα δεν παράγει η 
και δεν έχει φυσικούς πόρους που θέλουν άλλοι 

λαοί, να τους εξαγάγει είναι δύσκολο να αποκτή-
σει τα πράγματα που χρειάζε ται γ ια να πε τύχει 
υψηλό βιοτ ικό επίπεδο. Μια χώρα που δεν μπο-
ρεί να φροντίσει το πληθυσμό της, δανείζεται και 
εξαρτάται από άλλους.  Αυτό οδήγησε την Ελλάδα 
στα πρόσφατα γεγονότα της χρεοκοπίας της.  Όλα 
στην Ελλάδα σήμερα χτίστηκαν απ την αρχή πριν 
από λιγότερο από 200 χρόνια.  Η Ελλάδα δεν είναι 
ισχυρή χώρα, η Κληρονομιά της Ελλάδος είναι μόνο 
πολιτιστική! 

4. Ο ΨΕΥΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΓΙΑ 
ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΤΟ ΧΑΙΡΟΝΤΑΙ? 
Το τ ε λευταίο διάσ τημα, δανε ιολήπτε ς αποχω-
ρούν από το προσ τατευτ ικό πλαίσ ιο του νόμου 
Κατσέλη, υπό τον φόβο της αποκάλυψης περιου-
σιακών στοιχείων τους στοιχείων. Η άρση του τρα-
πεζικού απορρήτου των δανειοληπτών του νόμου 
Κατσέλη έπαψε να ισχύει από τις 15 Σεπτεμβρίου. 
Το υποχρεωτικό λοιπόν άνοιγμα των περιουσια-
κών δεδομένων των οφειλετών αποκαλύπτει τώρα 
τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, και αυτούς που 
σκόπιμα παραποίησαν την οικονομική τους κατά-
σταση και  απέκρυψαν περιουσία στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. 
Όπως έχω πει πολλές φορές δεν είναι μόνο οι 300 
της βουλής οι σκάρτοι, είναι σε κάθε κομμάτι της 
ελληνικής κοινωνίας  και όλοι μαζί εξακολουθούν 
να τρώνε αυτά που δεν δικαιούν ται! Τοι μαζί τα 
φάγαμε μια φορά ακόμα επιβεβαιώνεται. Ώσπου να 
τους πιάσει ο νομός που είναι αργόστροφος στην 
Ελλάδα (είδε Γιάννο Παπαντωνίου ) 
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H 
μόνη επίσημη οργάνωση των εθνικών μέσων μαζικής ε-
νημέρωσης στον Καναδά έκανε και φέτος την απονομή 
των ετήσιων βραβείων στα ΜΜΕ ολόκληρου του Κανα-
δά, που παρακολούθησαν δεκάδες κόσμου στο Δημαρ-

χείο του Τορόντο. Ο Δήμαρχος του Τορόντο, John Tory, ο Δημοτι-
κός Σύμβουλος, Δημήτρης Καρύγιαννης, βουλευτές και πολιτικοί 
όλων των κομμάτων ένωσαν την φωνή τους κι έδωσαν το στίγμα 
ότι το 85% του πληθυσμού του Τορόντο ενημερώνονται για όλα 
τα τεκταινόμενα της πατρίδας τους και για τον Καναδά από τα ε-
θνικά ΜΜΕ.

Η εκδήλωση άριστα οργανωμένη από τον ακούραστο πρόεδρο, κ. 
Θώμα Σάρα, και την επίσης αεικίνητη, κα Μαρία Σάρα-Βουτσινά, 
είχε πραγματικά μεγάλη επιτυχία. Η αξέχαστη βραδιά έλαβε τέλος 
μεταξύ ενός ποτηριού κρασί και μεζέδων.
Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο για την 
τιμητική διάκριση στο πρόσωπο μου και την εφημερίδα μου και 
κατά προέκταση στους άξιους συνεργάτες μου που χωρίς αυτούς 
δεν θα παίρναμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βραβείο. Συγ-
χαρητήρια σε όλους τους βραβευθέντες και του χρόνου. Συνεχί-
ζουμε την εποικοδομητική δουλειά του λειτουργήματος μας.

ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ Η HELLAS 
NEWS ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ NATIONAL ETHNIC 

PRESS AND MEDIA COUNCIL OF CANADA

Ευχαριστώ τη Νάνσυ και τα 
«Μελισσάκια» για την αγάπη τους

Ο αγαπητός Δημοτικός 
Σύμβουλος Τζιμ Καρύγιαννης

Ο βουλευτής Άρης 
Μπαμπικιάν

Ο Γερουσιαστής κ. Χουσάκος

Ο κ. Τόνι Ρούπερτ με τον Δήμαρχο Τορόντο 
κ. Τζον Τόρυ και την ψυχή των Ethnic Media 
κ. Θωμά Σάρρα

Ο βραβευθείς Τζιμ Καρύγιαννης με την 
αεκίνητη κα Μαρία Σάρρα-ΒουτσινάΗ στιγμή της βράβευσης της Hellas 

News στον εκδότη κ. Θανάση Κουρτέση
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Σ
την αίθουσα εκδηλώσεων του Ιερού Ναού της Κοινό-
τητος του Αγίου Παντελεήμονα, Άννης και Παρασκευής 
στο Μάρκαμ έγινε η βράβευση τριών κυριών της Μη-
τροπολιτικής Φιλοπτώχου για τον διαφορετικό τους 

ρόλο όλα αυτά τα χρόνια στην προσφορά της κάθε μιας στην 
Εκκλησία του Καναδά. Οι τρεις τιμώμενες κυρίες, η κα Λούση 
Γρηγοριάδου, η κα Δώρα Λιαγκάκη και η κα Ευγενία Γουέστ κα-
τασυγκινημένες για την τιμητική αυτή βραδιά προς τα πρόσω-
πα τους για τις υπηρεσίες που προσέφεραν και προσφέρουν 
στην ελληνική ορθοδοξία. 
Η αίθουσα ήταν υπέροχα στολισμένη, το φαγητό κα-τα-πλη-
κτι-κό από τους υπέροχους εθελοντές-τριες μαγείρους της Κοι-
νότητας του Αγ. Παντελεήμονα, Άννης και Παρασκευής και ο 
συντονισμός από τις κυρίες Ελισσάβετ Παραβάντη και Πολυ-
τίμη Μήσσιος έφεραν το τέλειο αποτέλεσμα. Οι ομιλίες του κ. 

Σπύρου Βολονάκη και του π. Χαρίδημου Σαρρή για την κα Γρη-
γοριάδου, της πρεσβυτέρας Μαρίας Δρόσσου για την κα Λια-
γκάκη και της κα Μήσσιου για την κα Γουέστ συγκίνησαν και 
καταχειροκροτήθηκαν.
Είναι τίμιο κι ηθικό να βραβεύονται ανιδιοτελείς εργάτες της 
Εκκλησίας μας κάποια στιγμή. Νομίζω είναι ο απειροελάχιστος 
φόρος τιμής στα πρόσωπα τους κι ευχόμαστε να συνεχιστεί 
από την Μητρόπολη του Καναδά. Θέλω να σταθώ άλλη μία 
φορά στην παρουσία του νέου Γενικού Πρόξενου της Ελλάδος 
στο Τορόντο, κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδη, που για άλλη μία φορά 
εντυπωσίασε με τις ιστορικές αναδρομές κι απέσπασε το χει-
ροκρότημα και τα θετικά σχόλια των παρευρισκόμενων. Εύχο-
μαι να συνεχίσει έτσι καθώς είχαμε καιρό να «αισθανθούμε» 
υπηρεσίες Γενικού Προξένου (προσωπική μου εκτίμηση).
Ο Μητροπολίτης μας, ο Σεβασμιότατος Σωτήριος, καυστι-

κός, διασκεδαστικός και ουσιαστικός έδωσε άλλη μία φορά 
το στίγμα του επιβραβεύοντας τις αξιότιμες κυρίες που τιμή-
θηκαν στην βραδιά αυτή. Ευχαρίστησε όλους όσους έπρεπε 
(εμείς ήμασταν στον βάθος της αίθουσας και δεν μας πρόσεξε 
παρότι είμαστε η μόνη εφημερίδα τα τελευταία 10 χρόνια που 
ήμασταν και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον ΘΕΣΜΟ 
που λέγεται θρησκεία στηρίζοντας δημοκρατικά και διαιωνί-
ζοντας πάντα τα ήθη και τα έθιμα μας). Τέλος πάντων, συγχαρη-
τήρια στον πάτερ Οδυσσέα Δρόσσο κι όλο το επιτελείο του που 
πήραν πάλι άριστα. Η HELLAS NEWS ξέρει να κρίνει και να λογο-
κρίνει πάντα με σεβασμό τα πιστεύω του Έλληνα της διασποράς. 
Αφήσαμε τελευταία την κα Σαπφώ Ρασσιά, πρόεδρο της 
Μητροπολιτικής Φιλοπτώχου, που πραγματικά εκφώνησε 
έναν ουσιώδη λόγο για την υπέροχη αυτή βραδιά. 
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΚΥΡΙΕΣ ΜΟΥ, ΗΣΑΣΤΑΝ ΥΠΕΡΟΧΕΣ.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Η πρόεδρος της Φιλοπτώχου του Αγ. Παντελεήμονα, Άννης και Παρασκευής 
με την κα Παραβάτη, την κα Κωνσταντάκος, την κα Λεβέντη και την κα 

Λάζου

Ο πάτερ Οδυσσέας Δρόσσος από τον 
Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονα Άννης και 

Παρασκευής
Η κα Δώρα Λιαγκάκη μιλώντας από 

καρδιάς και συγκινημένη 

Η κα Ευγενία Γουεστ απευθύνοντας τις 
ευχαριστίες της στην Μητρόπολη κι 

όλους όσους παρευρέθησαν στην 
βραδιά βράβευσης τους

Η κα Λούση Γρηγοριάδου στον 
ευχαριστήριο λόγο της

Επίσης βραβεύτηκα η κα Έφη Κουτσουγερά και η κα Ακριβή 
Παρασκευόπουλο, που τέλεσαν κι εκείνες προηγούμενως 

πρόεδροι της Μητροπολιτικής Φιλοπτώχου

Η κα Δώρα Λιαγκάκη, η κα Λούση Γρηγοριάδου και η κα Ευγενία Γουέστ μετά την βράβευση 
τους ανάμεσα από τον Γενικό Πρόξενο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη, τον Μητροπολίτη Σωτήριο, 

την Πρόεδρο της Μητροπολιτικής Φιλοπτώχου, κα Σαπφώ Ρασσιά, την κα Πολυτίμη 
Μήσσιος, την πρεσβυτέρα Μαρία Δρόσσου και τον κ. Σπύρο Βολονάκη

Η κα Δώρα Λιαγκάκη ανάμεσα από τον Γενικό Πρόξενο, κ. Βίκτωρ 
Μαλιγκούδη, τον Μητροπολίτη Σωτήριο, την Πρόεδρο της 
Μητροπολιτικής Φιλοπτώχου, κα Σαπφώ Ρασσιά και την 

Πρεσβυτέρα Μαρία Δρόσσου

Η κα Ευγενία Γουέστ ανάμεσα από τον Γενικό Πρόξενο, κ. 
Βίκτωρ Μαλιγκούδη, τον Μητροπολίτη Σωτήριο και την 

Πρόεδρο της Μητροπολιτικής Φιλοπτώχου, κα Σαπφώ Ρασσιά

Η Πρεσβυτέρα Μαρία Δρόσσου 
μιλώντας για την κα Δώρα Λιαγκάκη

Η κα Πολυτίμη Μήσσιος μιλώντας για 
την κα Ευγενία Γουέστ

Ο κ. Σπύρος Βολονάκης, μιλώντας για 
την κα Λούση Γρηγοριάδου

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ 
Μαλιγκούδης

Η κα Σαπφώ Ρασσιάς, πρόεδρος της 
Μητροπολιτικής Φιλοπτώχου

Η κα Φωτεινή Σγούρος-Ψόρας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Σωτήριος
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Ευχαριστήριο κας Δώρας Λιαγκάκη
Θα ήθελα μέσω της HELLAS NEWS να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου την 
Μητροπολιτική Φιλόπτωχο Τορόντο (Καναδά) για την μεγάλη τιμή που έκαναν στο πρό-
σωπο μου τιμώντας με για τις μακροχρόνιες υπηρεσίες μου. Θέλω να ευχαριστήσω την 
Κοινότητα των Αγίων Παντελεήμονα, Άννης και Παρασκευής, τον υπέροχο ιερέα π. Οδυσ-
σέα Δρόσσο, την πρεσβυτέρα του Μαρία, τους Άρχοντες του Πατριαρχίου, τον Σεβασμι-
ώτατο Μητροπολίτη μας Σωτήριο, τον Γενικό μας Πρόξενο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη καθώς 
και τα όμορφα λόγια των καλεσμένω μας.
Ευχαριστώ όλους τους ιερείς και τις οικογένειες του Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονα, Άννης και 
Παρασκευής για την διοργάνωση αυτής της αξέχαστης βραδιάς. Επίσης, ευχαριστώ την 
εφημερίδα HELLAS NEWS και τους συνεργάτες της για την κάλυψη πάντα των θρησκευτι-
κών δρώμενων κι όχι μόνο στην παροικία μας.
Και πάλι πολλά ευχαριστώ κι αγάπη σε όλους.
Με εκτίμηση,
ΔΩΡΑ ΛΙΑΓΚΑΚΗ

Ευχαριστήριο κας Λούσης Γρηγοριάδου
Πιστεύω ότι τα τρία λεπτά που μας έδωσε ο Σεβασμιώτατος να ευχαριστήσουμε όλους 
που οργάνωσαν αυτό το τιμητικό γεύμα, την Φιλόπτωχο Φιλοπτώχου Μητροπόλεως 
Τορόντο Καναδά και αυτούς που με την παρουσία τους ετίμησαν την βραδιά, δεν ήταν 
αρκετά για να ακουστεί η φωνή μας συγκινημένη και ειλικρινής. Ωραιότατη βραδιά τιμής 
που ζήσαμε όλοι στην τόσο καλά οργανωμένη συγκέντρωση. Προς μαρτυρία όλων στο 
ανοιχτόκαρδο περιβάλλον της αίθουσας των Αγίων Παντελεήμονος, Άννης και Παρα-
σκευής μας υποδέχτηκαν επίσημα και με χαρούμενα καλοσωρίσματα η παρουσία των 
επισήμων, του Γενικού Προξένου, κ. Β.Μ, των αρχόντων, των ιερέων της Πατριαρχικής 
Θεολογικής Ακαδημίας του Τορόντο και η παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη, κ 
Σωτηρίου, έδωσαν βαρύτητα στην βραδιά. 
Ευχαριστώ, επίσης, ιδιαιτέρως τους φωτογράφους και το HELLAS NEWS που πάντοτε 
υποστηρίζουν τις εκδηλώσεις των Φιλοπτώχων. Σας ευχαριστούμε όλους εσάς που 
παρευρεθήκατε για να τιμήσετε τις τρεις κυρίες, κα Ευγενία Γουέστ, κα Δώρα Λιαγκάκη 
κι εμένα. Ευχαριστώ, επιπρόσθετα, το προσωπικό των κοινωνικών υπηρεσίων. Δεν είναι 
εύκολη η δουλειά τους. Αυτό θα ήθελα να το επισημάνω ουτως ώστε να αναγνωρίσετε 
και να παρακολουθείτε την αφοσίωση και την φιλανθρωπική εργασία που κάνει αυτό το 
προσωπικό προσπαθώντας συνεχώς να πραγματοποιήσουν σωστές αλλαγές στις ζωές 
των γυναικών και των οικογενειών τους που ζουν με βιαιοπραγία ή βρίσκονται σε κρίση. 
Και πάλι πολλά ευχαριστώ και συγχαρητήρια σε όλους. 
Με εκτίμηση, 
Λούση Γρηγοριάδου S.W. 

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ       

κας ΣΑΠΦΩΣ ΡΑΣΣΙΑΣ
Σεβασμιώτατε, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητές εν Χριστώ αδελφές, κυρίες και 
κύριοι,
Εκ μέρους των μελών της Ελληνικής Ορθόδοξης Μητροπολιτικής Φιλοπτώχου Τορό-
ντο (Καναδά) και με μεγάλη υπερηφάνεια σας καλωσορίζω στο φετινό ετήσιο Γεύμα 
της Φιλοπτώχου. Πραγματικά, υπάρχουν τόσα πολλά άτομα που πρέπει να ευχαρι-
στήσουμεόταν οργανώνουμε μια τέτοια εκδήλωση σαν την σημερινή (Κυριακή 11 
Νοεμβρίου). Άτομα που έχουν προσφέρει χρόνο, υλική και ηθική βοήθεια. Ζητώ όλοι 
μαζί να τους ευχαριστήσουμε την αποψινή αυτή βραδιά. Τους εκλεκτούς προσκεκλη-
μένους, τους δωρητές κι υποστηρικτές, τα μέλη του συμβουλίου της εκκλησίας των 
Αγίων Παντελεήμονα, Άννης και Παρασκευής που μας φιλοξενούν, καθώς και όλα τα 
Φιλόπτωχα τμήματα σε όλο τον Καναδά. Εκφράζω ιδιαίτερα την ευγνωμοσύνη μου 
στο συμβούλιο της Μητροπολιτικής Φιλοπτώχου και σε κάθε επιτροπή της εκδήλω-
σης. Επίσης, στην πρόεδρο της επιτροπής, κα Πολυτίμη Μήσσιος και την αντιπρόε-
δρο, κα Ελισσάβετ Παραβάντη και την τελετάρχη, και Φωτεινή Σγούρος. Επίσης, την 
κα Κασσιανή Νικηφορίδου, για την παρουσίαση των φωτογραφιών της αποψινής 
εκδήλωσης. Όλες προσφέρατε από τον πολύτιμο χρόνο σας πάντα με προθυμία και 
αγάπη δίνοντας την πραγματική έννοια στην λέξη ανιδιοτέλεια. Στον Μητροπολίτη 
μας για την άψογη πνευματική του ηγεσία δεν βρίσκω λέξεις να εκφράσω την ευγνω-
μοσύνη μου. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που βρίσκεστε όλοι εδώ μαζί μας… η απο-
ψινή εκδήλωση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί  χωρίς την δική σας παρουσία.
Εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι $5.000 από τα σημερινά έσοδα θα σταλούν στην 
Ελλάδα, βοήθεια στα θύματα της καταστρεπτικής φωτιάς στην Αττική, το περασμένο 
καλοκαίρι. Επίσης, $1.500 θα διατεθούν σε έξι οικογένειες που έχουν ανάγκη, φέτος 
τα Χριστούγεννα, από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες. Επιπλέον θα δοθούν παιχνίδια και 
τρόφιμα.
Να πω επίσης, ότι η αποψινή βραδιά γεννήθηκε σαν απλή ιδέα και πολύ γρήγορα 
εξελίχθηκε σε «εργασία αγάπης» με την καλή συνεργασία όλων των τμημάτων του 
Καναδά. Το Λεύκωμα με τις ευχές όλων είναι η μαρτυρία της  επιτυχίας. Απόψε βρι-
σκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τρεις κυρίες αναγνωρίζοντας την πολύχρονη προ-
σφορά τους. Την Λούση, την Ευγενία και την Δώρα. Τη Λούση για την αστείρευτη 
προσφορά 38 χρόνων στις Ελληνορθόδοξες Κοινωνικές Υπηρεσίες της Ιεράς Μητρό-
πολης – πρόγραμμα «Βιαιοπραγία στην Οικογένεια». Την Ευγενία για την ακούρα-
στη προσφορά της στην Πατριαρχική Θεολογική Ακαδημία Τορόντο επί 20 χρόνια. 
Τη Δώρα για την 40χρονη προσφορά και υποστήριξη της στην Ορθόδοξη Εκκλησία 
του Καναδά, καθώς και στην Ιερά Μητρόπολη όπου προσφέρει τις Υπηρεσίες της. Η 
προσφορά και των τριών αυτών κυριών έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Το όνομα 
τους θα χαραχθεί με ανεξίτηλα γράμματα στη σελίδα της ιστορίας της Αρχιεπισκοπής 
Καναδά.
Λούση, Ευγενία και Δώρα,
Με την γενναιοδωρία και την καλοσύνη σας έχετε κερδίσει την εκτίμηση και τον θαυ-
μασμό μας! Είστε το παράδειγμα για όλους μας! Η αφοσίωση σας, ο ζήλος σας, το 
κουράγιο σας, η επιμονή σας, είναι αξίες δυσεύρετες στην εποχή μας. Αισθάνομαι 
ιδιαίτερη συγκίνηση μπροστά στο μέγεθος της αγάπης, της στοργής και της συμπό-
νοιας σας στο συνάνθρωπο. Το παράδειγμα σας φωτίζει τον δρόμο μας. Άπειρες είναι 
οι ευχαριστίες μας!
Καλώς πράξατε σαν πιστοί υπηρέτες… καλώς πράξατε φίλες μου!

Με αγάπη Χριστού και θερμές ευχές,
Σαπφώ Ρασσιά

Η κα Λούση Γρηγοριάδου ανάμεσα από τον Γενικό 
Πρόξενο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη, τον Μητροπολίτη 

Σωτήριο και την Πρόεδρο της Μητροπολιτικής 
Φιλοπτώχου, κα Σαπφώ Ρασσιά

Ο πατέρ Χαρίδημος Σαρρής, βραβεύοντας 
μαζί με την κα Μαρίκα Αλεβιζάκη και την κα 

Κασσιανή Νικηφορίδου την κα Λούση 
Γρηγοριάδου Η κα Ψύχου με την κα Αντωνόγλου

Επίσης για την συνεισφορά τους στην βραδιά 
βραβεύτηκαν οι κυρίες Ελισσάβετ 

Παραβάντης και Πολυτίμη Μήσσιος

Οι δύο από τις τρεις αξιότιμες κυρίες που βραβεύθηκαν, η κα Δώρα Λιαγκάκη και η κα Λούση 
Γρηγοριάδου, με τον Γενικό Πρόξενο, κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδη και τον Μητροπολίτη Σωτήριο
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ΛΟΥΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ – ΔΩΡΑ ΛΙΑΓΚΑΚΗ – 
ΕΥΓΕΝΕΙΑ WEST

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης, ο κ. Λευτέρης Παραβάτης, ο κ. 
Νίκος Καραγεωργίου και ο κ. Βασίλειος Λάζος

Το πεντανόστιμο φαγητό από τα χεράκια των αξιαγάπητων ανθρώπων του Ι.Ν. του 
Αγίου Παντελεήμονα, Άννης και Παρασκευής άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις

Η κα Σαπφώ Ρασσιά, Πρόεδρος της Μητροπολιτικής 
Φιλοπτώχου, ο πάτερ Αθηναγόρας, η κα Ευγενία Γουέστ, η 

οποία βραβεύτηκε για την συνεισφορά της, ο πρόεδρος του 
Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονα, Άννης και Παρασκευής, κ. Γ. Ψύχος 
και ο Άρχων των Αρχόντων του Πατριαρχείου, κ. Jim Anas

Ο πάτερ Οδυσσέας Δρόσσος με 
τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. 

Δημήτρη Καρύγιαννη

Η κα Ελίζαμπεθ και ο κ. Λευτέρης 
ΠαραβάντηςΤο ζεύγος Νικολάου με τον κ. Νίκο Καραγεωργίου

H κα Δώρα Λιαγκάκη, που 
βραβεύτηκε για την συνεισφορά 
της όλα αυτά τα χρόνια, με τον 
σύζυγο της κ. Γιάννη Λιαγκάκη

Οι κυρίες Καλυψώ Λιούτας, Έλενα Στυλιανού, 
Τούλα Προύσης και Ελένη Μπάφας Το τραπέζι με τις κυρίες από «Οι Κόρες της Πηνελόπης»

Η κα Δώρα Λιαγκάκη πριν την βράβευση της στο τραπέζι με την πρόεδρο της Φιλοπτώχου του Ι.Ν. 
Αγ. Παντελεήμονα, Άννης και Παρασκευής, η κα Ελισσάβετ Παραβάντη με τον σύζυγο της κ. Λευτέρη 

και το ζεύγος Νικολάου Το τράπεζι από τον Ι.Ν. της Κοίμησης της Θεοτόκου από την Όταββα

Το τραπέζι του κ. Λάρυ Μιρκόπουλου Το τραπέζι του πάτερ Οδυσσέα Δρόσσου

Το τραπέζι της Φιλοπτώχου του Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα, Άννης και Παρασκευής
Από τον Ι.Ν του Αγίου Γεωργίου στο Τορόντο οι κυρίες Σουλτάνα Σαμαρτζή, Ρένα Ασημάκη, Μαρία 

Κατσαβού και Χριστίνα Καπουτσής κι Ελευθερία Μάγγος
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ΤΡΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΙΩΝΙΣΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

Οι κυρίες Δήμητρα Τσιάκος, Ελένη Τσαούση, Εύα Ιορδανίδη, Καίτη Κερκουλά, Έφη Μαρκής, 
Εμμέλεια Παγίδα, Άννα Σαραντίδη, Δέσποινα Αναγνωστόπουλος και Μάρθα Αντωνιάδη Το τραπέζι με τον κ. Βολονάκη και τον πάτερ Χαρίδημου Σαρρή

Το τραπέζι του π. Ιγνάτιου Το τραπέζι από τον Ι.Ν. της Μεταμορφλωσεως του Σωτήρος

Το τραπέζι του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Το τραπέζι του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου

Από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στο Λόντον, Οντάριο. Συγκεκριμένα οι κυρίες Αντωνία Albin, 
Πένυ Κερχούλας, Πάτρα Δημητρίου, Βούλα Βασιλείου, και Νταϊάνα Χελώνη Η κα Φιλίτσα Χρονόπουλος, η κα Όλγα Φαζούτης, η κα Βασιλική Σωτηρόπουλος και η κα Αντωνία Albin

Ο πάτερ Σπυρίδων με την πρεσβυτέρα Μαρία, ο κ. Κώστας Γεωργόπουλος, η κ. Βασίλειος 
Κωτσόπουλος, η κα Φωτεινή Παυλάκη, η κα Ρένα Βουδούρης και η κα Αντωνία Μονεμβασίτη

Η κα Καραγεωργίου, η κα Έφη Κουτσουγερά, η κα Ελένη Κέσσαρη, η κ. Βασίλης με την κα Έφη, η κα 
Αντιγόνη Σέμπος, η κα Λίλη Τσαμπαλιέρος-Χίλτον, Έφη Μίτσουρας, ο κ. Γιάννης Λιαγκάκης, ο κ. 

Άγγελος με την κα Τούλα Χαλκιά

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον κ. Βασίλειο και την κα Ισιδώρα Λάζου, την κα Μαίρη και τον κ. Στηβ 
Κωνσταντάκο, τον κ. Βασίλη και την κα Έφη Φιλιος, την κα Ράνια Τσετσένη και την κα Ρούλα Κορομηλά Το τραπέζι από τον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίου και Ελένης
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Σ
ε μία πολύ ζεστή ατμό-
σφαιρα έγινε και φέτος η 
ετήσια χοροεσπερίδα της 
Μεταμόρφωσης του Σω-

τήριος στο Parkview Manor. H αί-
θουσα γέμισε από υποστηρικτές κι 
ενορίτες των Ιερών Ναών και μετά 
το πλούσιο γεύμα, ο πάτερ του Ι.Ν. 
της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, 
π. Μιχαήλ Μιχαήλ, ξεσήκωσε τον 
κόσμο για χορό και διασκέδαση. 

Πράγματι, η πίστα γέμισε «ασφυ-
κτικά» και όλοι ξεφάντωσαν.
Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στον 
πρόεδρο, κ. Στέλιο Γεωργίου, και 
του Δ.Σ. του Ι.Ν. της Μεταμόρφω-
σης, καθώς και στην πρόεδρο της 
Φιλοπτώχου του Ι.Ν., κα Παναγού-
λας Παπαδάκη, με όλες τις κυρίες 
που βοήθησαν για να στεφθεί με 
επιτυχία η ετήσια εκδήλωση τους. 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!

Ο κ. Νίκος Λαγούδης με τον κ. Μάικ Φωτόπουλο και τον 
κ. Θανάση Κουρτέση

Η κα Αγγελική Σαρδέλη με την πρεσβυτέρα Ελένη και τον 
π. Μιχαήλ

Η ορχήστρα με τους Γιώργο Αζέλη στο Μπουζούκι, Θωμά 
Βρεττό στο τραγούδι και Στέλιος Χόης

Η κα Παναγούλα Παπαδάκη Ο κ. Σπύρος Βολονάκης
Η κα Σαπφώ Ρασσιά, πρόεδρος της 

Μητροπολιτικής Φιλοπτώχου Ο πρόεδρος, κ. Στέλιος Γεωργίου

Η κα Άννα Αϊβαλή

O πάτερ Αθηναγόρας με τον πάτερ 
Μιχαήλ κατά την προσευχή πριν το 

δείπνο

Η Πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας κα 
Ειρήνη Ραμφάλη

Η Πρόεδρος της Φιλοπτώχου κα Παναγούλα 
Παπαδάκη με τον π. Μιχαήλ Μιχαήλ
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Ο Θ. Κουρτέσης με τον κ. Λευτέρη 
Παραβάτη

Ο κύριος και η κυρία Κουμαρέλα με τα αξιολάτρευτα εγγονάκια τους

Η κα Κουμαρέλα, η κα Κουτσουμπού, η κα Σαρδέλη και ο κ. 
Τσάγρας

Ο πάτερ Μιχαήλ Μιχαήλ από τον Ι.Ν. 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος  με τον 
πάτερα Οδυσσέα Δρόσσο από τον Ι.Ν. 

Αγ. Παντελεήμονα, Άννης και 
Παρασκευής

Ο π. Μιχαήλ Μιχαήλ ανάμεσα από τις 
κυρίες Παναγούλα Παπαδάκης και Άννα 

Αϊβαλή

Η πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας, κα Ειρήνη 
Ράμφαλη, με τον πρόεδρο του Ι.Ν. της Μεταμόρφωσης του 

Σωτήρος, Στέλιο Γεωργίου και ο κ. Σπύρος Βολονάκης

Από τον Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου
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Ο π. Μιχαήλ Μιχαήλ με την πρεσβυτέρα 
του, Ελένη και τον υιό τους Δημήτρη

Ο π. Οδυσσέας Δρόσσος, ο π. Αθηναγόρας και ο π. 
Τεντ Παρασκευόπουλος

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον Δρ. 
Γεώργιο Γκέκα 

Η κα Λούση Γρηγοριάδου με τον π. Τεντ Παρασκευόπουλο, τον πρόεδρο, κ. Στέλιο Γεωργίου, τον π. 
Αθηναγόρα και την μητέρα του

Το τραπέζι της κας Παναγούλας Παπαδάκη
Οι κυρίες Κατερίνα, Γαρυφαλλιά Βασιλακάκου, Ντίνα Βίρης, Βούλα Νικολάου, Παναγούλα 

Παπαδάκης και Ειρήνη Παπακωνσταντίνου

Η κα Αγγελική Σαρδέλη και η κα Θεοδώρα Κουτσουμπού στο τραπέζι από το Heritage Funeral CentreΤο τραπέζι του Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης

Το τραπέζι της Κυπριακής ΚοινότηταςΤο τραπέζι του Αγ. Νικολάου

Η κα Σαπφώ Ρασσιά, πρόεδρος της Μητροπολιτικής Φιλοπτώχου, ο κ. Σπύρος Βολονάκης, ο 
πρόεδρος του Ι.Ν. της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, κ. Στέλιος Γεωργίου με τον π. Μιχαήλ Μιχαήλ, 
τον π. Αθηναγόρα και την μητέρα, την κα Λούση Γηγοριάδου και την πρόεδρο της Φιλοπτώχου του 

Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, κα Παναγούλα ΠαπαδάκηςΤο τραπέζι της οικογένειας Κουμαρέλα

Το τραπέζι του Αγίου Παντελεήμονα, Άννης και Παρασκευής

ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΒΡΑΔΙΑ ΓΕΜΑΤΗ ΑΓΑΠΗ, ΧΟΡΟ & ΚΕΦΙ
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Φθινοπωρινό Δείπνο Μεγάλου Αθανασίου
Το μήνυμα του π. Ιωάννη

Αθρόα προσέλευση μελών και φίλων στο ετήσιο Φθινοπωρινό Πνευματικό Δείπνο που 
διοργανώνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή, η Ελληνορθόδοξη Ιεραποστολική Αδελφότης 
του Μέγα Αθανασίου.  Πιστοί χριστιανοί παρεβρέθηκαν απο όλες τις ενορίες του Τορό-
ντο και οχι μόνο.
Όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας αποδεικνύουν ότι ζούμε σε καιρούς χαλεπούς καί πονη-
ρούς.   Ιδιαίτερα εμείς οι ορθόδοξοι Έλληνες βλέπουμε σήμερα αντίχριστες δυνάμεις να 
προσπαθούν με κάθε τρόπο να κρημνίσουν το οικοδόμημα που θεμελιώσαμε επάνω στό 
τρίπτυχο Πατρίς - Θρησκεία - Οκογένεια.  Γιά αυτόν τόν λόγο, η πνευματική ομιλία της 
βραδιάς ήταν περί της μεγάλης αιρέσεως της Νέας Εποχής, αυτή του Οικουμενισμού.  
Ομιλιτής της βραδιάς ήταν ο σεβαστός και γνωστός σε όλους κατηχητής, κύριος Κων-
σταντίνος Νιάρχος.
Ο Οίκουμενισμός, ἤ Οικουμενική Κίνηση, χαρακτηρίζονται οι οργανωμένες προσπά-
θειες που στοχεύουν στην επανένωση των διηρημένων χριστιανών.  Οι Οικουμενιστές 
μιλούν για αγάπη, αλλα είνε μιά μεγάλη απάτη διότι δέν ξεκινούν απο τον πόνο και την 
σωτηρία του ανθρώπου, αλλά από το ψέμα και το πάθος για υπεροχή.  Καλιεργούν μίσος 
και διαίρεση, ιδιαίτερα στα ορθόδοξα κράτη, με μία δόλια πλάνη που λέει οτι δέν υπάρχη 
μία αλήθεια, αλλα μία γενική, ενιαία αλήθεια που χωνεύη όλες τις θρησκείες.  Αυτό είναι 
το συγκρητιστικό πανθρησκειακό τους μοντέλο, δηλαδἠ, ό δογματικός πλουραλισμός. 
Αλλά αυτός ο δογματικός πλουραλισμός δέν είναι παρα ένα μεγάλο ψέμα τής Νέας Επο-
χής και του Οικουμενισμού, διότι δέν ανέχεται την οποιαδήποτε άλλη άποψη, παρότι 
θεωρητικά κηρύσσει τόν πλουραλισμό.  Ενώ υποτίθεται ότι κηρύσουν τήν ανοχἠ, ομως 
κατηγορούν ώς φανατικὀ όποιον αμφισβητήσει τό συγκρητιστικό πανθρησκειακό τους 
μοντέλο.
Η Εκκλησία ειναι μία, όπως μας λέει και το Σύμβολον της Πίστεώς μας  ̈ .. Είς μίαν, αγίαν, 
καθολικήν, και αποστολικήν Εκκλησίαν.̈   Οι Οικουμενιστές χτυπούν την Εκκλησία μας 
και τήν πίστη μας από όλες τις πλευρές.  Γίνεται μεγάλος πόλεμος.  Και πολλοί απο εμάς 
δεν το έχουμε πάρει εἰδηση.  Οι Οικουμενιστές θέλουν να νοθεύουν την αλήθεια που μας 
φανέρωσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.  Θέλουν να καταργήσουν την Αγία μας Παρά-
δοση, να διαστρέψουν τα ορθόδοξα Δόγματα της Εκκλησίας μας και τους Ιερούς Κανόνες.
Οι ορθόδοξοι καλούνται να φωνάξουν ένα βροντερό ΟΧΙ στον Οικουμενισμό.  Καθήκον 
μας είναι να ζούμε στους κόλπους της ορθοδοξίας, μέσα στήν Εκκλησία, και να αρνη-
θούμε τον διάλογο με τον Οικουμενισμό.  Το Δόγματα διατυπώθηκαν στα Ελληνικά, 
μία μεγάλη ευλογία για το έθνος μας.  Οι αιρέσεις πάνε να διασπάσουν και να χωρίσουν 
τους Έλληνες και το πνεύμα μας.  Εχουν πολλά τεχνάσματα δια να εισέλθουν μέσα στην 
πανοπλία της πίστεώς μας, ώστε να γείνουμε εύκολη λεία στα πανούργα σχέδιά τους.
Πρέπει σαν συνειδητοί ορθόδοξοι χριστιανοί να ομολογούμε τα δόγματα της Αγίας Τρι-
άδος, χωρίς υποχωρήσεις και υποκρισίες.  Να ξεσκεπάζουμε την σκοτεινή σκέψη του 
Οικουμενισμού.  Να παρακολουθούμε άγρυπνα αυτούς που γίνονται όργανα των σκοτει-
νών δυνάμεων.  Με προσευχή, νηστεία και αγρυπνεία, να περιφρουρίσουμε την Ορθοδο-
ξία μας και την ορθοπραξία μας σαν κόρη οφθαλμού.  
Ευχόμαστε εκ καρδίας, καλή και πνευματικά ωφέλιμη νηστεία να έχουμε όλοι μας, και 
με πραγματική χαρά και ελπίδα να περιμένουμε την ενσάρκωση του Κυρίου μας.  Αμήν.



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ42 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

16 Νοεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

$200.000 TO NEO ΡΕΚΟΡ ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ»
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Ά
λλη μία ξεχωριστή βραδιά σ το CRYSTAL 
FOUNTAIN στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία για 
το 20ό ετήσιο χορό του «Ελληνικού Σπιτιού». 
$200.000 δολάρια η συγκομιδή που έκαναν οι υ-

πεύθυνοι των εσόδων για την υποστήριξη του «Ελληνικού 
Σπιτιού». Ευγενικοί μου αναγνώστες, ζώντας έντονα τον πα-
ροικιακό παλμό στις δύο μεγαλύτερες εστίες ελληνισμού 
της διασποράς του Τορόντου και της Νέας Υόρκης, ξέρω 
πολύ καλά ότι αυτούς τους καιρούς να πάρουν δωρεές από 
μια παροικία ύψους $200.000 δολαρίων θέλει πάρα πολύ 
δουλειά, επιμονή και να ξέρεις τον τρόπο να χτυπήσεις ευ-

αίσθητες χορδές. 
Μπράβο, λοιπόν, και δεν θα γράψω ονόματα για να μην 
αδικήσω κανέναν. Σε όλους κι όλες που πραγματικά έκα-
ναν αυτό το ρεκόρ, γιατί για ρεκόρ πρόκειται. Γενικά, η βρα-
διά έκλεισε όπως πρέπει να τελειώνουν οι βραδιές τέτοιων 
μεγάλων οργανισμών, όπως το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ. Ο πρόε-
δρος, κ. Γιάννης Φαναράς, με τον λόγο που εκφώνησε δίνο-
ντας συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές. Ο Διευθυ-
ντής, κ. Κώστας Κωστούρος, που δουλεύει ακατάπαυστα 
για την ομαλή λειτουργία του μεγάλου αυτού οργανισμού, 
το Διοικητικό Συμβούλιο, οι εθελοντές κι οι εθελόντριες 

και η τηλεφωνική κι όχι μόνο δύναμη της κα Πατ Αγραπίδη 
δίνουν μια ξεχωριστή λάμψη στην ομαλή λειτουργία αυτού 
του οργανισμού.
Συνεχίστε κύριοι! Για άλλη μία φορά ο κόσμος έδειξε ότι 
σας εμπιστεύεται την «τρίτη ηλικία» και βρίσκεται σε καλά 
χέρια. Του χρόνου και πάλι όλοι μαζί. Φυσικά, για άλλη μία 
φορά ο Γεν. Πρόξενο, κ. Β. Μαλιγκούδης, μετά της συζύ-
γου του, κας Αλεξίας, ο λαοφιλής Δημοτικός Σύμβουλος, κ. 
Δημήτρης Καρύγιαννης, και πολιτικοί του καναδικού κοινο-
βουλίου τίμησαν και έδωσαν ξεχωριστή λαμπρότητα στην 
βραδιά.

O πρόεδρος, κ. Γιάννης Φαναράς, σέρνει πρώτος το χορό 
συνοδευόμενος από τις δύο όμορφες κυρίες από το Ελληνικό 

Σπίτι, την κα Ειρήνη Κερογλίδου και την κα Πατ Αγραπίδη

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, με τον πρόεδρο, κ. 
Γιάννη Φαναρά και τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Δημήτρη Καρύγιαννη

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος κατά την είσοδο του τον καλωσόρισε ο 
Γενικός Διευθυντής, κ. Κώστας Κωστούρος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Michael Thompson, η κα Ξενούλα και ο κ. Γιάννης Φαναράς, η κα 
Salma Zahid, η κα Ειρήνη Κερογλίδου, η κα Δέσποινα Γιαννοπούλου και ο κ. Θόδωρος Κερογλίδης

Ο πρόεδρος, κ. Γιάννης Φαναράς, με τον κ. Γιάννη Παπαδάκη 
επιδεικνύουν τα έσοδα που ανέρχονται στα $200.000

Το Marquise ένας από τους μεγαλύτερους σπόνσορες της 
βραδιάς Οι κυρίες του Ελληνικού σπιτιού 

Ο πρόεδρος, κ. Γιάννης Φαναράς, 
ευχαρίστησε όλους όσους έδωσαν το παρών 
και όσους εργάστηκαν για την επιτυχία της 

βραδιάς

Η ορχήστρα ΠΑΡΕΑ

Ο πρόεδρος, κ. Γιάννης Φαναράς, με την Βουλευτή, κα 
Σάλμα Ζαχίντ

Οι αξιότιμοι κ. Γιάννης Παπαδάκης 
και κα Πατ Αγραπίδη
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ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ» ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΑΛΜΑΤΟΔΩΣ

Ο Δρ. Δρακόπουλος με τον ορθοπεδικό κ. Ντούντα, τα αδέλφια 
Καραντώνη και την κα Ειρήνη Κερογλίδου ανάμεσα τους

Η κα Ειρήνη Κερογλίδου με τον κ. Γιώργο Γιαννόπουλο, τον 
Δρ. Καραντώνη και τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Τζιμ 

Καρύγιαννη

Οι αξιότιμες κυρίες που φροντίσαν όλοι να μείνουν ευχαριστημένοι από το 
Ελληνικό Σπίτι

Η κυρία και ο κύριος Γιαννόπουλος με την Καραντώνη, 
τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σωτήριο και τον Δρ. 

Φρανκ Καραντώνη

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Β. Μαλιγκούδης, η σύζυγος του Αλεξία δίπλα από την κα 
Σάλμα Ζαχίντ, τον πρόεδρο του Ελληνικού Σπιτιού, κ. Γ. Φαναρά, τον Μητροπολίτη 

Σωτήριο, τον Michael Thompson, Δημοτικό Σύμβουλο και την Βουλευτή, κα 
Χριστίνα Μίττας

Η Βουλευτής, κα Χριστίνα Μίττας, ενδιάμεσα 
από την κα Αλεξία Μαλιγκούδη, σύζυγος του 

Γενικού Προξένου και την ηθοποιό, κα Μαρίνα 
Καλογήρου

Ο κ. Γιώργος Καλομοίρης με τον κ. 
Γιάννη Χατζησάββα

Και η κα Μπέτυ Σκουτάκη έδωσε το παρών. Διακρίνεται ανάμεσα 
από τα αδέλφια Καραντώνη

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ανάμεσα από 
την οικογένεια Καραντώνη και την κα Μπέτυ Σκουτάκη

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρας 
Μαλιγκούδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος, 
Michael Thompson, και ο κ. Δημήτρης 

Νάσκος

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, έδωσε το παρών με 
την σύζυγο του Αλεξία. Διακρίνονται ο πρόεδρος, κ. Γιάννης 

Φαναράς, με την σύζυγο του Ξενούλα, ο κ. Κώστας Κωστούρος, η κα 
Ειρήνη Κερογλίδου και η ηθοποιός κα Μαρίνα Καλογήρου

Ο κύριος και η κυρία Παπαγιάννη, ο κ. Γιώργος Λούκας,η κα Ειρήνη 
και ο κ. Θόδωρος Κερογλίδης και ο κ. Γιάννης Φαναράς

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τους κυρίους Γιώργο Λούκα 
από το Homemakers, τον κ. Παπαγιάννη από το Kariba 
Foods, τον Θόδωρο Κερογλίδη και τον Νικόλα Κουρού

Η κα Ειρήνη και ο κ. Θόδωρος Κερογλίδης με 
τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Michael Thompson, 

και τον κ. Γιώργο ΛούκαΤο τραπέζι της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά
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Ο πρόεδρος, κ. Γιάννης Φαναράς, με τον Γενικό Διευθυντή, κ. Κώστα Κωστούρο, τον κ. Νίκο Μαντά, 
τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Τζιμ Καρύγιαννη και την Βουλευτή, κα Χριστίνα Μίττας

Το τραπέζι του Heritage Funeral Centre To τραπέζι του Δρ. Δρακόπουλου

Ο κ. Τάσκας με την παρέα του

Ο κ. Νίκος και η κα Βιβή Αποστόλη με τον κ. Στηβ και την κα Ρίνα Κοτάρα

Το τραπέζι με την παρέα του προέδρου της Ελληνικής Κοινότητος, κ. Αντώνη Αρτεμάκη και του 
δικηγόρου, κ. Γιάννη Σώτος

Το τραπέζι με τον κ. Παπαγιάννη από το Kariba Foods και του κ. Γιώργου Λούκα από το Homemakers

Το τραπέζι από την Μητροπολιτική Φιλόπτωχο Τορόντο (Καναδά)

Το τραπέζι της κα Ειρήνης Κερογλίδου

Το τραπέζι του κ. Αλεξάκη από το Krinos Foods

Το τραπέζι της κας Αγραπίδη

Το τραπέζι του Αγίου Νικολάου

Το «Ελληνικό Σπίτι» έγινε θεσμός...
ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥΣ!!!
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Ο ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ 
ΚΑΝΑΔΑ, κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΟ CALGARY ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ 

«ΠΟΛΥΞΕΝΗ»

Συγκεκριμένα έγραψε: «Η ταινία «Πολυ-
ξένη» έκλεισε το φεστιβάλ ευρωπα-
ϊκού κινηματογράφου στο Καλγκαρι 

απόψε το βράδυ (Κυριακή 11 Νοεμβρίου). 
Το κοινό χειροκρότησε θερμά και αγκά-
λιασε την ελληνική συμμετοχή. Είχα την τιμή 
να προλογίσω τη ταινία, μετά τον Γιώργο 
Μυλωνά που ήταν από τους σημαντικο-
τερους χορηγούς. Μίλησα για μια ακόμη 
φορά μέσα από τη καρδιά μου χωρίς έτοιμο 

κείμενο και προκατασκευασμένη ομιλία. Το 
ίδιο και στο Gala που επακολούθησε. Πραγ-
ματικά ήταν όλα τόσο όμορφα! Συγχαρη-
τήρια στους διοργανωτές και ένα μεγάλο 
μπράβο στη «Πολυξένη» για το σπου-
δαίο μήνυμα που περνά. Και με το Όσκαρ 
ξένης ταινίας λοιπόν σε λίγους μήνες! Της 
το εύχομαι ολόψυχα! Το αξίζει! Greece was 
the leading country this year in Calgary! So 
proud! So very proud and happy!!!»

48 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΖΙ
O κύριος Νίκος Χρηστίδης και η κα Άννα Χρηστίδη γιόρτασαν 
την περασμένη Πέμπτη με καλούς τους φίλους 48 χρόνια 
έγγαμου βίου. Η HELLAS NEWS σας εύχεται τα καλύτερα και να 
παραμείνετε δεμένοι κι ευτυχισμένοι.
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Δ
ύο ύποπτοι συνελήφθησαν για ληστεία και πιθανό έγκλημα μίσους την Κυριακή. 
Τέσσερα παιδιά ηλικίας 17 ετών που φορούσαν εβραϊκή θρησκευτική ενδυμασία 
περπατούσαν στην περιοχή του πάρκου Dell, κοντά στην οδό Bathurst και τη λε-
ωφόρο Lawrence Avenue, γύρω στις 8 μ.μ. Καθώς περνούσαν μια ομάδα 10 νέων 

έκαναν υποτιμητικά σχόλια για τη θρησκεία των αγοριών και φέρεται ότι χτύπησαν και κλώ-
τσησαν δύο από αυτούς. Οι επιτιθέμενοι επίσης φέρεται ότι έκλεψαν ένα ζευγάρι γυαλιά η-
λίου από ένα από τα θύματα πριν φύγουν. Η αστυνομία κλήθηκε και κατάφερε να εντοπίσει 
και να συλλάβει έναν από τους υπόπτους. Τα θύματα αντιμετωπίστηκαν για τους τραυματι-
σμούς τους στη σκηνή. Την Τετάρτη, η αστυνομία δήλωσε ότι συνέλαβε έναν άλλο ύποπτο, 
ο οποίος ήταν 17 χρονών κατά τη στιγμή των φερόμενων αδικημάτων. Κατηγορήθηκε με 
επίθεση και ληστεία και οφείλεται στο δικαστήριο στις 18 Δεκεμβρίου. Δεν μπορεί να ονο-
μάζεται βάσει του νόμου περί ποινικής δικαιοσύνης για νέους. 

Η 
κυβέρνηση του Ford εισάγει μια 
νέα πίστωση φόρου που θα α-
παλλάσσει αυτού με κατώτατο 
μισθό από τον απαλλαγμένο α-

πό τις επαρχίες φόρους και ανακοίνωσε 
ότι τα μέτρα περικοπής του κόστους έχουν 
μειώσει το έλλειμμα του 2018 στα 14,5 δι-
σεκατομμύρια δολάρια. Ο πρώτος οικονο-
μικός λόγος του υπουργού Οικονομικών 
Vic Fideli, που κατατέθηκε την Πέμπτη το 
απόγευμα, περιλαμβάνει επίσης νέες δι-

ευρυμένες ώρες για τις πωλήσεις καπνού 
στο Οντάριο και ένα νέο κενό που απαλ-
λάσσει όλες τις νέες κατοικίες ενοικίασης 
από τους ελέγχους μίσθωσης που ξεκι-
νούν από αυτή τη Παρασκευή. Η κίνηση 
της υπογραφής στο έγγραφο είναι μια νέα 
πίστωση χαμηλού εισοδήματος για οικο-
γένειες και ιδιώτες που θα εξοικονομήσει 
έναν κατώτατο μισθό έως 850 δολάρια ε-
τησίως και ελάχιστες οικογενειακές απο-
δοχές έως $1.700 δολάρια ετησίως.

Ε
ίκοσι επτά άτομα, συμπε-
ριλαμβανομένου του οδη-
γού, μεταφέρθηκαν στο νο-
σοκομείο, αφού ένα λεω-

φορείο TTC χτύπησε σε κολώνα 
στις οδούς Bathurst και Davenport 
Road. Η αστυνομία και οι παραϊα-
τρικοί ανταποκρίθηκαν σε μια σύ-
γκρουση στη διασταύρωση, λίγο έ-
ξω από το κτήριο του TTC Hillcrest 
Complex γύρω στις 3 μ.μ. Τετάρ-
τη. Υπήρχαν 45 άτομα στο λεωφο-
ρείο και τρεις τραυματίστηκαν ε-
λάχιστα. Οι τρεις τραυματίες μετα-
φέρθηκαν στο νοσοκομείο μέσω 
ασθενοφόρων. Οι παραϊατρικόι 
λένε ότι 24 άλλοι μεταφέρθηκαν σε 
άλλο λεωφορείο TTC και μεταφέρ-
θηκαν στο νοσοκομείο συνοδευ-
όμενοι από ασθενοφόρο ως προ-
φύλαξη. Ωστόσο, αργότερα διαπι-
στώθηκε ότι έπρεπε να πάνε προ-
ληπτικά. 

Η κυβέρνηση της Ford απαλλάσσει τους 
εργαζομένους χαμηλού εισοδήματος από 
τον επαρχιακό φόρο εισοδήματος

27 άτομα στο νοσοκομείο μετά από  
σύγκρουση λεωφορείου σε κολώνα

$90εκατομμύρια η χρηματοδότηση για 
τον καθαρισμό της πόλης από τα χιόνια 

τον φετινό χειμώνα

Ο 
δήμαρχος, John Tory, 
δήλωσε ότι η πόλη είναι 
έτοιμη να αντιμετωπί-
σει τον χειμώνα έχοντας 

στην διάθεση της περισσότερα 
από 1.500 άτομα διαθέσιμα για να 
ανταποκριθεί στις δύσκολες και-
ρικές συνθήκες στους επόμενους 
μήνες. Επίσης, είπε ότι $90 εκατομ-
μύρια δολάρια έχουν παραμείνει 
στην άκρη για να εξασφαλίσουν 
ότι οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια 
διατηρούνται καθαρά από το χιόνι 
αυτό το χειμώνα. Αυτά τα χρήματα 
θα βοηθήσουν να εξασφαλιστεί 
ότι μέχρι 1.500 άτομα θα είναι σε 
κατάσταση αναμονής 24/7 για να 
ανταποκριθούν στη χειμερινή χιο-
νόπτωση. Είπε ότι οι εργαζόμενοι 
θα έχουν πρόσβαση σε 600 χιο-
νοκοπτικά, 300 άροτρα πεζοδρο-
μίων, 200 φορτηγά αλατιού, 200 
φορτηγά και άλλα 200 μικρότερα 
φορτηγά.

Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν για επίθεση 
και ληστεία σε νεαρούς Εβραίους
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Στιγμιότυπα από την προβολή της ταινίας 
«Καζαντζάκης» στο THE ROYAL CINEMA TORONTO 
παρουσία του Γενικού Προξένου, κ. Βίκτωρα 
Μαλιγκούδη και της ηθοποιού Μαρίνας Καλογήρου
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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

Άποψη από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία τον Δεκέμβριο του 1945 Η πλατεία Συντάγματος από ψηλά το 1958-59

«Μέγαρο Νεγρεπόντη ως προσωρινό ανάκτορο του 
διαδόχου Κωνσταντίνου»

Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων Αθηνών-Πελοποννήσου στην Πλατεία 
Αγίου Κωνσταντίνου

Χαϊδάρι, ο κόσμος υποδέχεται το πρώτο λεωφορείο που θα συνέδεε την πόλη τους με την Αθήνα

Ο Λυκαβηττός το 1874

Αγναντεύοντας την Ερμού από την πλατεία Συντάγματος το 
1895

Το εσωτερικό του σταθμού για τον ηλεκτρικό στον 
Πειραιά το 1926

Η Πλάκα με τα χαρακτηριστικά σκαλοπάτια της H Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας την δεκαετία του ‘50
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LIFE

Trista Mikail:
πιο σέξι από ποτέ

H Trista Mikail, 
για όσους δεν 
γνωρίζουν, είναι ένα 
από τα αγαπημένα 
μοντέλο του 
γνωστού αντρικου 
περιοδικού Maxim 
και μπορούμε να 
καταλάβουμε για πιο 
λόγο. 

Η Trista, γεννημένη 
στο Idaho των 
H.Π.Α μετακόμισε 
σε νεαρή ηλικία στο 
Los Angeles για να 
κυνηγήσει το όνειρό 
της το οποίο ήταν μία 
θέση στο χώρο του 
θεάματος.

Οι εντυπωσιακές 
αναλογίες της, 
άνοιξαν την πόρτα 
του μόντελινγκ 
και τις σελίδες 
του Maxim που τη 
φιλοξένησαν ουκ 
ολίγες φορές!
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Ο 
Σ ό λ ω ν 
Τσούνης, 
π ρ ωτ α -
γ ω ν ι -

στεί στην επιτυχη-
μένη σειρά το «Σόι 
σου» και ξεκαθαρί-
ζει πως από μικρός 
ήθελε να ασχοληθεί 
με τον χώρο της υ-
ποκριτικής. Ο ηθο-
ποιός σε πρόσφατη 
συνέντευξή του, α-
ναφέρει επίσης πως 
του αρέσει να περ-
νάει τον ελεύθερο 
χρόνο του και αν ο 
κινηματογραφικός 
φακός είναι… έρω-
τας. Ήσασταν ανή-
συχο πνεύμα, ως 
πιτσιρικάς; «Θα έ-
λεγα ότι ήμουν ο 
καλλιτέχνης της οι-
κογένειας και αυτό 
βέβαια το διέκριναν 
από πολύ νωρίς οι 
γονείς μου»

Οι πρώτες δηλώσεις 

της Καλέργη μετά το 

Nomads

Πολύ σύντομη ήταν ξανά η 
παρουσία της Μαριάννας 
Καλέργη σε ριάλιτι καθώς 
το βράδυ της Κυριακής ήταν 
αυτή που αποχώρησε από 
το Nomads 2.  Στα πρώτα της 
λόγια μετά την αποχώρησή της 
από το Nomads, η Μαριάννα 
Καλέργη δήλωσε σοκαρισμένη 
και συγκεκριμένα ανέφερε:
«Έχω πάθει σοκ. Δεν πειράζει 
όμως. Ευχαριστώ όλους εκεί-
νους που με στηρίξανε. Σας 
ευχαριστώ από τα βάθη της 
καρδιάς μου»

Πάνος Βλάχος: «Η Ιωάννα 

είναι η ομορφότερη 

γυναίκα στον κόσμο»

Για την προσωπική του ζωή 
και τη σχέση του με την 
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, 
μίλησε σε πρόσφατη συνέ-
ντευξή του ο Πάνος Βλάχος.  
Θεωρείς ότι αν μιλήσεις για 
τη σχέση σου, την «πουλάς»; 
«Όχι, αλλά επειδή για εμένα 
είναι πολύ ιερή η προσωπική 
μου ζωή, αισθάνομαι ότι έτσι 
την προστατεύω. Δεν είναι 
«μία σχέση», για εμένα είναι 
ο πιο σημαντικός άνθρωπος 
στη ζωή μου.»

Η Αθηνά Ευμορφιάδη μετά από 
πολλά χρόνια στο καράτε έκανε 
τα τελευταία τρία στροφή προς το 
Kick boxing.
Με ύψος γύρω στο 1,80 προκαλεί 
στο πέρασμά της και όποιος τολ-
μήσει να την πειράξει μετά δεν θα 
ξέρει που να κρυφτεί…

Τσούνης: «Σε εφηβική ηλικία 
ανακοίνωσα στους γονείς μου ότι με 
ενδιαφέρουν μόνο οι τέχνες και...»

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Δεν θα 
άφηνε την καριέρα της για έρωτα 

Το πιο καυτό ελληνικό 

κορμί του Kick 

boxing!

Η 
Λάουρα Νάργες και ο Μιχάλης 
Μουρούτσος, σύμφωνα με δημο-
σιεύματα, χώρισαν πριν λίγες ημέ-
ρες και η παρουσιάστρια αποφά-

σισε να αποτραβηχτεί λίγο από τα φώτα της 
δημοσιότητας, αλλά και από τα social media 
που τόσο αγαπά.
Η Λαόυρα δημοσίευσε σήμερα μια φωτο-
γραφία της σ τον λογαριασμό της σ το 
instagram και τη σχολίασε γράφοντας:

«Είμαι λιοντάρι, αλλά με ωροσκόπο καρ-
κίνο. Αποτραβιέμαι μέχρι να αισθανθώ 
ασφαλής ξανά. Μου λείψατε πολύ εδώ μέσα 
αγαπάκια, και να ξέρετε πως διάβαζα τα 
γλυκά μηνύματά σας! Τώρα βραδιάζει, το 
αύριο όμως έρχεται και ξέρω ότι θα είναι 
μία καλύτερη μέρα απ’ ό,τι ήταν σήμερα! • 
ΥΓ: Έχω το καλύτερο κομιούνιτι εδώ, τέλος! 
Σας αγαπώ πολύ, και αυτό επειδή «στέκε-
στε» δίπλα μου».

Το... μελαγχολικό μήνυμα της Λάουρα 
Νάργες μετά τις φήμες χωρισμού 

Τ
ην Ηλιάνα Παπα-
γεωργίου τη γνω-
ρίσαμε μέσα από 
το ριάλιτι μόδας 

Greece’s Next Top Model. 
H αλήθεια είναι ότι η καλ-
λονή από την Πάτρα έχει 
καταφέρει να γίνει πολ-
λές φορές αντικείμενο 
συζήτησης κυρίως λόγω 
για την κριτική που ασκεί 
στα κορίτσια. 
Το μοντέλο παραχώρησε 
συνέντευξη στο περιο-
δικό InStyle όπου μίλησε 
για τον ρόλο που παίζει ο 
έρωτας στη ζωή της.
Αποκάλυψε πως δύσκολα 
θα άφηνε την καριέρα της 
και να επιστρέψει στην 
Ελλάδα για μια σχέση: 
«Είναι πολύ δύσκολο να 
αποφασίσω για το που 
θα ζήσω με βάση έναν 
έρωτα. Είμαι άνθρω-
πος που ακούει περισ-
σότερο το μυαλό του και 
γυναίκα καριέρας που της 
αρέσει η δουλειά της. Αν 
καταφέρει κάποιος να με 
φέρει στην Ελλάδα, του 
βγάζω το καπέλο».
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Η 
Alexis Ren γεννή-
θηκε πριν από 20 
χρόνια στο Λος 
Άντζελες της Κα-

λιφόρνια από γονείς με κα-
ταγωγή από Ρωσία και Γερ-
μανία. Από μικρή και για δέ-
κα χρόνια ασχολήθηκε με το 
μπαλέτο με μεγάλη επιτυχία, 
αλλά αυτό που ήθελε να κά-
νει ήταν να ασχοληθεί επαγ-
γελματικά με το μόντελινγκ. 
Και όπως βλέπετε τα κατάφε-
ρε μια χαρά.

Η Alexis στην τελευταία της 
φωτογράφιση, ποζάρει πιο 
σέξι από ποτέ διαφημίζοντας 
εσώρουχα και ανεβάζει το 
θερμόμετρο στα ύψη.

O 
21χρονος K.J. 
Apa από τη Νέα 
Ζηλανδία ε ί -
ναι το next big 

thing του Hollywood και 
βλέποντάς τον καταλα-
βαίνουμε το γιατί. H σει-
ρά του Netflix, Riverdale, 
είναι ένα εφηβικό δράμα 
που βασίζεται στους χαρα-
κτήρες του κλασικού κόμικ 
«Archie». Έχοντας ξεκινή-
σει να προβάλλεται από 
το 2016 και ενώ διανύει ή-
δη την Τρίτη του επιτυχη-
μένη σεζόν είναι φυσικό 
εκατομμύρια έφηβες (και 
μη) σε ολόκληρο τον πλα-
νήτη να έχουν ταυτιστεί με 
τους πρωταγωνιστικούς 
ρόλους.

Σου αρέσουν οι κοκκινομάλληδες; Aν 
όχι τότε δεν έχεις δει τον K.J. Apa

Δ
εν σταματά-
ει να βομ-
β α ρ δ ί ζ ε ι 
τον προσω-

πικό της λογαριασμό 
στο Instagram με φω-
τογραφίες που είναι α-
κατάλληλες για καρδια-
κούς. Τα χτυπήματα α-
πό την Έμιλι Ρατακόφ-
σκι είναι πολλά και απα-
νωτά.

Αυτή τη φορά πόζαρε 
με λευκό μικροσκοπικό 
μπικίνι από την προσω-
πική της συλλογή και τα 
σχόλια και τα likes που 
απέσπασε μέσα σε λίγες 
μόλις ώρες ήταν πολλά 
και άκρως εγκωμιαστικά.

Η μπαλαρίνα Alexis Ren ποζάρει με 
σέξι μαύρα εσώρουχα 

Θυμάσαι τη Μαρία Χοακίνα; 
Μεγάλωσε και τρελαίνει κόσμο! 

Γ
νωρίζετε την Hope Howard; Αν ό-
χι μάλλον ήρθε η ώρα να την μά-
θετε!

Οι συστάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις 
μοιάζουν και είναι απολύτως δικαιολο-
γημένα, εντελώς αχρείαστες. Ποια είναι 
και τι κάνει θα σ’ ενδιέφερε αν ήθελες να 
την βγάλεις έξω για ποτό.

Εσύ δεν θες όμως και δεν θα μπορούσες 

να θες. Αυτό που θες είναι να δεις γιατί 
σου λέμε ότι πρέπει να την μάθεις...

Αν δεν πιστεύεις ότι είναι η καλύτερη 
«πίσω κίνηση» που έχουν δει τα μάτια 
σου, τότε κοίτα καλύτερα τις εικόνες... Αν 
το πιστεύεις, ξανακοίτα διότι είναι απί-
στευτο το θέαμα.

Την ίδια ώρα όμως η κοπέλα είναι και 
κουκλάρα... Τρελό «πακέτο» γυναίκας.

Έμιλι Ρατακόφσκι: Προκαλεί ξανά 
με ανύπαρκτο μπικίνι 
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Ταξιδιωτικός προορισμός με ξεχωριστή 
φυσιογνωμία, η Μήλος διαθέτει άφθονα 
πετρώματα και ορυκτά, αλλά και σπάνιους 
γεωμορφολογικούς σχηματισμούς, χάρη 
στην ηφαιστειακή δραστηριότητα από την 
απώτατη αρχαιότητα. 

Κ
ατοικημένο από τους Προϊστορικούς 
Χρόνους, το νοτιότερο νησί του συ-
μπλέγματος των Δυτικών Κυκλάδων 
γνώρισε στη διαδρομή του μέσα στο 

χρόνο περιόδους ακμής λόγω της επίκαιρης θέ-
σης του, του μεγάλου φυσικού λιμανιού του και 
του πλούσιου σε ορυκτά υπεδάφους του.
Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξή του διαδραμά-
τισε ο οψιανός ή οψιδιανός, πέτρωμα κατάλληλο 
για την κατασκευή όπλων και αιχμηρών εργα-
λείων, που οι Μήλιοι εμπορεύονταν στα νησιά και 
την ηπειρωτική Ελλάδα.
Γεννήματα της καλλιτεχνικής ακμής της Μήλου 
κατά τους Ελληνιστικούς Χρόνους υπήρξαν, 
μεταξύ άλλων, τα φημισμένα μαρμάρινα αγάλ-
ματα της Αφροδίτης (Μουσείο Λούβρου, Παρίσι) 
και του Ποσειδώνα (Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-
σείο, Αθήνα).
Κύριοι οικιστικοί πυρήνες της Μήλου είναι η 
Πλάκα, η πρωτεύουσα, που αγναντεύει από ψηλά 
το πέλαγος, ο Αδάμαντας, το λιμάνι, από τα ασφα-
λέστερα αγκυροβόλια του Αιγαίου, τα Απολλώ-
νια, παραθεριστικό κέντρο στο βορειοανατολικό 
άκρο του νησιού, η Τρυπητή, μπαλκόνι με θέα 
στον όρμο της Μήλου και το ηλιοβασίλεμα, και 
η Ζεφυρία, μεσόγειο χωριό, που κατέχει τη θέση 
της Παλαιόπολης, της παλαιάς πρωτεύουσας του 
νησιού.
Στο Κλήμα, τα Μανδράκια και το Φυροπόταμο οι 
επισκέπτες του νησιού ανακαλύπτουν γραφικά 
ψαροχώρια με παραδοσιακό χρώμα και δια-
κριτικό γνώρισμα τα «σύρματα», χώρους όπου 
φυλάσσονται οι ψαρόβαρκες και τα αλιευτικά 
σύνεργα.
Τους παραθεριστές εντυπωσιάζουν ο αρχαιολο-
γικός χώρος της Φυλακωπής, το αρχαίο θέατρο 
και οι περίφημες κατακόμβες στην περιοχή της 
Τρυπητής, το κάστρο της Πλάκας με το ειδυλλιακό 
ηλιοβασίλεμα, τα εκκλησιαστικά μνημεία (Πανα-
γία Κορφιάτισσα και Παναγία Θαλασσίτρα στην 
Πλάκα, Αγία Τριάδα στον Αδάμαντα, Άγιος Ιωάν-
νης Σιδεριανός, Προφήτης Ηλίας Χάλακα κ.ά.), το 
Μεταλλευτικό Μουσείο στον Αδάμαντα, η Χιβα-
δολίμνη, η περιοχή του Παπάφραγκα και οι βρα-
χονησίδες Γλαρονήσια.
Ξεχωριστή εμπειρία αποτελεί, ασφαλώς, η επί-
σκεψη στο Κλέφτικο και τη Συκιά, μοναδικές δημι-
ουργίες της φύσης στο νοτιοδυτικό τμήμα της 
Μήλου, αλλά και στο Σαρακήνικο, ακρογιαλιά 
εκπληκτικής φυσικής ομορφιάς στη βόρεια ακτο-
γραμμή του νησιού, με κάτασπρους λείους βρά-
χους, σπηλιές και μικρή αμμουδιά.
Για κολύμπι σάς προτείνουμε τις παραλίες Σαρακή-
νικο, Πλάθιενα, Νεροδάφνη, Φυροπόταμο, Αλο-
γόμαντρα, Παλιοχώρι, Αγία Κυριακή, Τσιγκράδο, 
Φυριπλάκα, Προβατά, Γέροντα, Τριάδες, Αμμου-
δαράκι και Αγκάθια.

Το Κλήμα της ποπ αρτ
Μια νήσσα, από τις πολλές που κολυμπούν εκεί, 
περπατά καμαρωτή πριν από τους ψαράδες στην 
προκυμαία του Κλήματος τσαλαβουτώντας στην 
άκρη του κύματος.  Οι ψαράδες μόλις πριν από 

λίγο είχαν αράξει την ναυν τους και ξεμπάρκαραν 
την ψαριά τους. Δεν είναι ακριβώς προκυμαία, 
γιατί το κύμα περνά από πάνω της και «χτυπά» τις 
πολύχρωμες πόρτες των σπιτιών. Εκεί στα σκαλο-
πάτια περιμένουν τον Κωστάκη, μορφή του Κλή-
ματος, και την ψαριά του μερικές γυναίκες. Αλλοι 
κάθονται στην αυλή του μικρού σπιτιού τους, που 
είναι και ένα κομμάτι της προκυμαίας, έχοντας 
πάνω στο τραπέζι καφέ, σπέσιαλ γλυκό κουφέτο 
– το λένε έτσι γιατί το κάνουν για τον γάμο στο 
σπίτι της νύφης και του γαμπρού με κολοκύθα, 
μέλι και αμύγδαλο – και  μανούρα,  το κλασικό, 
μηλαίικο τυρί, με μικρά τοπικής παραγωγής ντο-
ματάκια «ρούσικα» και κριθαροκουλούρες. Είναι 
μια χειρονομία φιλοξενίας της Κατερίνας και των 
άλλων ανθρώπων που έχουν ανοιχτή την πόρτα 
τους προς τη θάλασσα που πάντα φέρνει ξένους 
και είναι αυτό μια παλιά παράδοση εδώ που ξεκί-
νησε ίσως και προτού δημιουργηθούν μόνιμες 
εστίες κατοίκησης στη Μήλο.
Εδώ στο Κλήμα οι άνθρωποι ζουν μαζί με τη 
θάλασσα και τις βάρκες τους. Τα σπίτια τους είναι 
και αυτά ένα κομμάτι του εσωτερικού κόσμου 
της Μήλου. Είναι υπόσκαφα στη ζαχαρόπετρα. 
Στην αρχή έγιναν για να ασφαλίζουν τις βάρκες 
τον χειμώνα, όταν τα κύματα χτυπούν με δύναμη 
τις μεγάλες πόρτες. Τώρα το καλοκαίρι οι πιο πολ-
λές βάρκες έχουν πέσει στη θάλασσα, αλλά άλλες 
εξακολουθούν να μένουν μαζί με τους ανθρώ-
πους, παράλληλα με τον καναπέ, σαν να είναι και 
αυτές έπιπλο του σπιτιού. Αλλά οι μεγάλες, όση 
η πρόσοψη του υπόσκαφου, πόρτες είναι διά-
πλατα ανοιχτές. Εχουν όμως μεγαλύτερο γού-
στο οι κλειστές. Ετσι φαίνεται ότι είναι βαμμένες 
με έντονα χρώματα – κίτρινο, κόκκινο, πράσινο, 
μπλε – και το μικρό πορτέλο τους είναι περιγραμ-
μένο με ακόμη πιο ζωηρά χρώματα, όπως το τρι-
ανταφυλλί. Ετσι το Κλήμα μοιάζει με μια μεγάλη 
ζωγραφιά, μια ευφάνταστη δημιουργία ενός 
ζωγράφου της ποπ αρτ.

Οι κρυφές κατακόμβες
Από την αρχαία πόλη, τα πλακόστρωτα σκαλο-
πάτια κατηφορίζουν για τις κατακόμβες με θέα το 
σημερινό Κλήμα στην ακτή του κόλπου του Αδά-
μαντα. Οι κατακόμβες είναι ένα υπόγειο κοιμη-
τήριο των πρώτων χριστιανικών χρόνων (κάπου 
200 χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού) και τις 
έσκαψαν οι πρώτοι πιστοί για να εξασφαλίσουν 

στους νεκρούς τους έναν αδιατάραχτο από τους 
εθνικούς αιώνιο ύπνο. Τους βοηθούσε αυτό το 
ιδιαίτερο, μαλακό, υπέδαφος της Μήλου για να 
σκάψουν τις στοές τους και κάπου 1.000 τάφους, 
στους οποίους ενταφιάστηκαν 7.000 χριστια-
νοί. Είναι το αρχαιότερο μνημείο της Ανατολικής 
Εκκλησίας και το σπουδαιότερο παλαιοχριστια-
νικό στον κόσμο, μετά τις κατακόμβες της Ρώμης.

Οι κυράδες του Λούβρου και της Φυ-
λακωπής
Ωστόσο η Μήλος δεν κρατάει στα σπλάχνα της 
μόνο μικρά θαύματα της φύσης, αλλά και θαύ-
ματα της αρχαιολογίας. Καμία άλλη γυναίκα δεν 
συγκέντρωσε ποτέ τόσα βλέμματα θαυμασμού 
πάνω της όσα η Αφροδίτη της Μήλου. Τώρα 
συνεχίζει τη ζωή της στην κατάφωτη αίθουσα 
του Λούβρου στο Παρίσι και το βλέμμα της υπό-
σχεται όλο το μυστήριο που κρύβει ο εσωτερι-
κός κόσμος του νησιού. Για πολλά χρόνια όμως 
αυτό το άγαλμα της Ελληνιστικής Εποχής (323-146 
π.Χ.) έμενε κρυμμένο σε μια σπηλιά στα ισχυρά 
τείχη της αρχαία πόλης Κλήμα μαζί με άλλα αγάλ-
ματα. Εκεί, μέσα στο χωράφι που καλλιεργούσε, 
αντίκρισε πρώτη φορά ο τυχερός αγρότης την 
κυρά της Μήλου, στα τέλη του 19ου αιώνα, και 
θαμπώθηκε από την ομορφιά της. Το σώμα που-
λήθηκε στον πρόξενο της Γαλλίας και συνεχίζει να 
εκπέμπει αυτό το θάμπος στην ξενιτιά, όμως το 
πνεύμα, η ιδέα του έρωτα, παραμένει εδώ, στον 
γενέθλιο τόπο.
Η πολύ μεγαλύτερη σε ηλικία «Κυρά της Φυλακω-
πής» δεν έφυγε ποτέ από το νησί και μένει ψυχή τε 
και σώματι στη Μήλο, στο αρχαιολογικό μουσείο. 
Αυτή, με τα μεσογειακά χαρακτηριστικά της - τα 
μεγάλα αμυγδαλωτά μαύρα μάτια και τα σμιχτά 
φρύδια - δεν ακτινοβολεί την κλασική ομορφιά 
όπως η Αφροδίτη, αλλά το αρχέγονο κάλλος των 
κυκλαδικών ειδωλίων. Η πόλη της, στη βόρεια 
ακτή του νησιού, ήταν από τις πιο φημισμένες 
στο Αιγαίο σε όλη τη διάρκεια της Εποχής του 
Χαλκού (2300-1100 π.Χ.). Από εδώ ξεκινούσαν 
τα πλοιάρια (ένα ομοίωμά τους της 3ης χιλιετίας 
π.Χ. εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο) κατά-
φορτα με επεξεργασμένα κομμάτια του σώμα-
τος της Μήλου, έτοιμα εργαλεία και αιχμές οψιδι-
ανού. Ακριβώς αυτή η ιδιαιτερότητα του σώμα-
τος της Μήλου φαίνεται εδώ στη Φυλακωπή. Και 
δεν είναι μόνο οι βαθιές ρωγμές του Παπάφρα-

γκα, μια παραξενιά των λευκών βράχων, αλλά και 
το ισχυρό κυκλώπειο τείχος που περιέβαλλε την 
πόλη και ήταν χτισμένο με ηφαιστειογενείς ογκό-
λιθους. 

Διαδρομές πάνω στο πολύχρωμο σώ-
μα του νησιού
Οι διαδρομές πάνω στο πολύχρωμο σώμα της 
Μήλου του Miloterranean ξεκινούν από το 
Μεταλλευτικό Μουσείο στην παραλία του Αδά-
μαντα. Στον μυχό αυτού του μεγάλου, ασφαλούς 
κόλπου συμβαίνουν όλα τα γεγονότα της τυπι-
κής νησιωτικής ζωής. Αράζουν τα πλοία, δένουν 
οι ψαράδες τις βάρκες τους, χτυπούν τα χταπό-
δια, κάθονται οι γυναίκες στους πάγκους μπρο-
στά στην πόρτα τους. Οταν όμως ξεφύγεις προς 
το εσωτερικό του νησιού, τότε το περιβάλλον 
αλλάζει και οι εικόνες γίνονται μοναδικές. Η δια-
δρομή Νο 3 προς τα θειωρυχεία έχει μήκος 13 
χλμ. και με το αυτοκίνητο χρειάζονται περίπου 2 
ώρες, με τις απαραίτητες στάσεις, για να τη δια-
τρέξεις, 2 - 3 ώρες με το ποδήλατο και 4 - 5 ώρες 
με τα πόδια. Ουσιαστικά η διαδρομή ξεδιπλώνε-
ται από τη Ζεφυρία, το παλιό κέντρο της ζωής στο 
νησί, από τα μέσα της Ενετοκρατίας ως το τέλος της 
Τουρκοκρατίας. Αλλά και παλαιότερα ο Αριστο-
τέλης ονόμαζε Ζεφυρία ολόκληρο το νησί, ίσως 
επειδή έπνεε αυτός ο αισθαντικός δυτικός άνεμος, 
ο ζέφυρος, εδώ στις δυτικές Κυκλάδες. Η Παναγία 
Πορτιανή στέκει στο κέντρο και προστατεύει τον 
οικισμό σαν τους παλιούς πολεμικούς πύργους και 
πιο έξω, κοντά στα τελευταία σπίτια, στέκει ακόμη 
ο ναός του Χριστού, κτισμένος από περλίτη. Η 
γεωγραφία των ορυκτών αρχίζει να ξεδιπλώνε-
ται μετά τη Ζεφυρία και τον ευρύχωρο κάμπο της. 
Ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή με τον γύψο, ορυ-
χεία καολίνη στην Καστριανή, όπου και ωραίο 
ξωκλήσι της Παναγίας Καστριανής με αρχαία 
αρχιτεκτονικά μέλη, υπόσκαφες αγρικίες, ορυχεία 
μπετονίτη και νταμάρια για μυλόπετρες. Οι ταινίες 
ρυολίθου κυματίζουν εντυπωσιακά καθώς ο δρό-
μος διακλαδώνεται προς Δεμεναγάκι (2 χλμ.), το 
δεύτερο ορυχείο οψιδιανού στο νησί, ένα μικρό 
οροπέδιο στρωμένο με θραύσματα οψιδιανού, 
«απορρίμματα»  των προϊστορικών εργαστηρίων. 
Ο κεντρικός βατός χωματόδρομος καταλήγει στα 
παλιά θειωρυχεία, συγκρότημα που έχει χαρα-
κτηριστεί διατηρητέο μνημείο βιομηχανικής κλη-
ρονομιάς και ιστορικός τόπος. 

Μήλος: Διαδρομές στον κόσμο της ομορφιάς



LIFE 59ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

16 Νοεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com



LIFE60 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

16 Νοεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.comFUN

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 συσκευασία Φύλλο κρούστας για πίτες 450 γρ.
 ª 4 - 5  αγκινάρες, κατεψυγμένες
 ª 4 κ. σούπας λεμόνι
 ª 150 γρ. μπέικον (κομμάτι), κομμένο σε κύβους
 ª 3 - 4 κ. σούπας ελαιόλαδο
 ª 2 κρεμμυδάκια φρέσκα, ψιλοκομμένα
 ª 2 αυγά
 ª 1 κ. σούπας βούτυρο
 ª 100 ml κρέμα γάλακτος
 ª 1 κ. σούπας μάραθος ή άνηθος
 ª 50 γρ. γραβιέρα, τριμμένη
 ª αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

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

θερμοκρασία δωματίου, μέχρι να ξεπαγώσει καλά.
 ª Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180°C. Αλείφετε με ελαιόλαδο μια ταρτιέρα και 

απλώνετε ένα φύλλο κρούστας σουρώνοντάς το ελαφρά. Το αλείφετε με ελαιόλαδο και 
επαναλαμβάνετε με άλλα 5 - 6 φύλλα (αφήνετε τις άκρες από κάποια φύλλα να εξέχουν).

 ª Σε μια κατσαρόλα βράζετε νερό με 4 κ. σούπας λεμόνι και ρίχνετε τις αγκινάρες. Το 
μαγειρεύετε για 10 - 12 λεπτά και το σουρώνετε καλά.

 ª Σε ένα τηγάνι ζεσταίνετε το βούτυρο και σοτάρετε το κρεμμυδάκι με το μπέικον και 
τις αγκινάρες. Χτυπάτε τα αυγά με την κρέμα και προσθέτετε άνηθο, αλάτι και πιπέρι. 
Στρώνετε το μπέικον με το κρεμμυδάκι και τις αγκινάρες στην ταρτιέρα και περιχύνετε 
με το μείγμα των αυγών.

 ª Πασπαλίζετε με γραβιέρα και ψήνετε για 25 - 30 λεπτά.

Άρωμα Κουζίνας
Ανοιχτή πίτα με αγκινάρες 
και μπέικον
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Είναι ένα κινεζάκι, ένα αμερικανάκι, και 
ένα ελληνόπουλο και συζητάνε.
Λέει λοιπόν το κινεζάκι:
- Καλά μιλάμε,ο πατέρας μου δουλεύει 
100 χιλιόμετρα μακριά απο’δώ αλλά με 
το καινούριο τρένο 3:00 σχολάει και 3:02 
το τραπέζι είναι στρωμένο!
- Καλό, λέει το αμερικανάκι, αλλά εμένα ο 
πατέρας μου δουλεύει στη Nasa ξέρετε, 
και με τον καινούριο πύραυλο, δουλεύει 
στο φεγγάρι. 2:00 σχολάει, 4:00 το τρα-
πέζι είναι στρωμένο!
- Τι μου λέτε ρε, λέει το ελληνόπουλο.
- Εμένα ο πατέρας μου είναι δημόσιος 
υπάλληλος. Σχολάει στις 3 και στις 2:30 
έχουμε ήδη φάει... 

Ο διευθυντής της φυλακής στον καινούρ-
γιο φρουρό:
- Πιστεύεις ότι θα τα καταφέρεις; Πρέπει 
να ξέρεις ότι σε αυτήν την φυλακή έχουμε 
από τα πιο σκληρά καρύδια που υπάρ-
χουν.
- Μην ανησυχείτε καθόλου, κύριε διευ-
θυντά. Αν δεν συμμορφωθούν, θα τους 
πετάξω έξω με τις κλωτσιές! 

Μπαίνει ένας κλέφτης στο σπίτι ενός 
άφραγκου.
Αρχίζει να ψάχνει από δω και από κει, 
αλλά ξυπνάει ο ιδιοκτήτης:

- Τι κάνεις εδώ; φωνάζει εξαγριωμένος.
- Ψάχνω για λεφτά.
- Α, περίμενε μισό λεπτό να φορέσω τα 
ρούχα μου, και θα ψάξουμε μαζί! 

Ο πραγματικά δύσκολος διαχωρισμός 
είναι αυτός του Κράτους από την οικογέ-
νεια Μητσοτάκη.

- Μ αρέσει αυτος με το μαύρο μαγιό,τι 
να κάνω;
- Πήγαινε να ζητήσεις αναπτήρα να πιά-
σετε συζήτηση
- Μα δεν καπνίζω
- Ζητα λεμόνι για τα μπιφτέκια σου τότε

Αντρικά σχόλια σε φώτο:
Είσαι πολύ όμορφη = 1 μήνας αγαμίας...
Τι όμορφα μάτια = 3 μήνες...
Απλά υπέροχη = 5 μήνες η γκέϊ...
Ποίημα = Πρόβλημα προστάτη.

Βασιλικός γαμος λεει με 600 καλεσμενους 
στην εκκλησια και 200 στο τραπεζι.
Σε Ελληνικό γάμο τοσοι μόνο ειναι οι 
παράνυμφοι κι οι σερβιτόροι...

FUN

ΚΡΙΟΣ
Εάν νιώθετε την ανάγκη αυτή την εποχή να 
κάνετε την επανάστασή σας, πρώτα κάντε 
την εσωτερικά και μετά εκδηλωθείτε προς 
τα έξω. Φανταστείτε πως θα θέλατε το μέλ-
λον σας, προσχεδιάστε τις κινήσεις σας και 
κάντε τις σωστές επιλογές, για να κάνετε 
ένα βήμα μπροστά κι όχι πισωγυρίσματα 
στο παρελθόν. Φροντίστε να ανακαλύψετε 
τη διαφορά ανάμεσα στην επιθετικότητα 
και την υποχωρητικότητα, γιατί όσο κι αν 
πιστεύετε το αντίθετο η καθημερινότητα θα 
σας διαψεύσει. 

ΤΑΥΡΟΣ
Αποφύγετε τη ρήξη με άτομα του οικογε-
νειακού σας περιβάλλοντος… Μειώστε το 
άγχος. Επίσης αν δεν έχετε τακτοποιήσει 
κάποιες νομικές εκκρεμότητες ή οφείλετε 
απλήρωτους λογαριασμούς στο δημόσιο, 
φροντίστε να τους εξοφλήσετε έγκαιρα. 
Στον επαγγελματικό τομέα τα πράγματα 
μιλούν από μόνα τους. Είστε πολύ ευχαρι-
στημένοι και έχετε κάθε λόγο γι’ αυτό.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αυτή την περίοδο η καριέρα σας θα έχει 
πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Εάν σκοπεύ-
ετε να πάρετε κάποιο δάνειο, το διάστημα 
αυτό θα είναι αρκετά ευνοϊκό. Γενικότερα 
δεν θα έχετε οικονομικά προβλήματα γιατί 
αυτή η περίοδος σηματοδοτείται από 
εύνοια. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Προσπαθήστε να μην 
παίρνετε στα σοβαρά 
αυτά που σας συμβαί-
νουν, γιατί έχετε μία 
τάση να τους δίνετε 
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο  μ έ γ ε -
θος από ότι τους αξίζει. 
Τακτοποιήσετε οικονομι-
κές εκκρεμότητες για να μην 
βρεθείτε αντιμέτωποι με δυσά-
ρεστες επιπτώσεις. Έχετε αρκετό 
εκνευρισμό και την τάση να υπερβάλλετε 
τις καταστάσεις. Μην απομακρύνετε με τον 
τρόπο σας αγαπημένα πρόσωπα από κοντά 
σας.

ΛΕΩΝ
Αποφύγετε μετακινήσεις, συμφωνίες και 
δικαστικές διεκδικήσεις. Αν έχετε τη νοο-
τροπία του «παίκτη» στη ζωή, αποφύγετε 
τις μπλόφες αλλά σημαντικό είναι να φυλα-
χθείτε και από κάποιους που μπλοφάρουν. 
Πάντως αρχίζει τώρα μία περίοδος που 
θα δείτε πολλές από τις επιδιώξεις σας να 
πραγματοποιούνται, αλλά όμως χρειάζεται 
κόπος και επιμονή.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Πρέπει να προσπαθήσετε πολύ για να 
βγείτε από την άσχημη ψυχολογική κατά-
σταση που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Στην 
αρχή θα είναι δύσκολο. Μην τα παρατήσετε 
όμως. Έχετε κάνει μεγάλη βελτίωση, σημα-
ντικά βήματα… απλώς θέλει λίγο ακόμα… 
Μην αφήνετε ευκαιρίες για ταξιδάκια να 
πάνε χαμένες. Ευκαιρίες επίσης και για εξό-
δους….

ΖΥΓΟΣ
Όσοι έχετε τυπικές ή νομικές διεκδικήσεις, 
προετοιμαστείτε με τις ενέργειές σας το έδα-
φος, για να μην υπάρξουν δυσάρεστες εξε-
λίξεις. Κάποιος δικός σας άνθρωπος μπο-
ρεί να γίνει αφορμή για να στεναχωρη-
θείτε λίγο, αλλά με τη λογική θα το αντιμε-
τωπίσετε. Η ζωή σας βελτιώνεται αρκετά, 
αλλά αυτό δε σημαίνει ότι όλα είναι ρόδινα. 
Υπάρχουν οι προϋποθέσεις και χρειάζονται 
σωστές κινήσεις.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζετε εδώ και 
λίγο καιρό έχουν τις ρίζες τους στα σφάλ-
ματα του πρόσφατου παρελθόντος. Φροντί-
στε λοιπόν, όσο είναι δυνατόν, να επανορ-
θώσετε κυρίως τα λάθη σας και όλα θα πάνε 
πολύ πολύ καλύτερα. Οι επόμενες μέρες 
υπόσχονται πολλά στους περισσότερους 
από σας, καθώς έχει αρχίσει αυτή η αλλαγή 
που από καιρό προετοιμάζατε με τη συμπε-
ριφορά σας και τη δραστηριότητά σας. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Ευχάριστες μετακινήσεις, ανταλλαγές επι-
σκέψεων με φιλικά ή συγγενικά σας πρό-
σωπα και συζητήσεις που ίσως καταλή-
ξουν στο να αποφέρουν μία συνεργασία, 
θα είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της περι-
όδου. Είναι σκόπιμο να προωθήσετε δυνα-

μικά τις οικονομικές σας υποθέσεις 
και να ανακτήσετε τις ισορρο-

πίες σας σε αυτόν τον τομέα. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Οι μέρες αυτές είναι 
μέρες γεμάτες πίεση, 
άγχος και πολύ στρες. 
Τρέχετε για να τα προ-
λάβετε όλα την τελευ-

ταία στιγμή και δεν προ-
λαβαίνετε… Μέσα σε 

αυτή την έντονη κατάσταση, 
έρχονται να προστεθούν οι 

κινήσεις φίλων και γνωστών οι 
οποίοι έστω και άθελά τους προσπαθούν να 
σας τραβήξουν την προσοχή. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αυτή την περίοδο το μεγαλύτερο ενδιαφέ-
ρον σας θα είναι στραμμένο στον οικονο-
μικό τομέα. Όμως, λίγο αργότερα θα μπείτε 
σε μία διαφορετική φάση αντίληψης τόσο 
για τα καθημερινά σας ζητήματα, όσο και 
για τη θέση που παίρνετε απέναντι στα 
οικονομικά σας. Πρέπει λοιπόν καταρχήν να 
κλείσετε οικονομικές τρύπες και στη συνέ-
χεια να βάλετε καινούρια οικονομικά θεμέ-
λια, με την προϋπόθεση όμως ότι υπάρχει η 
υποδομή για αυτό.

ΙΧΘΕΙΣ
Μην παραμελείτε τυχόν ενοχλήσεις στην 
υγεία σας και γενικά, προφυλάξτε τον εαυτό 
σας από εκνευρισμούς και κούραση. Στην 
εργασία σας δεν είστε ικανοποιημένοι αλλά, 
αν κάνετε υπομονή, θα δείτε να ανοίγονται 
ενδιαφέρουσες προοπτικές. Έως τότε, ο πιο 
ευνοούμενος τομέας είναι η σχέση σας με 
τους κοντινούς σας ανθρώπους που αγα-
πάτε. ακριβώς ότι έχετε σπείρει.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Μπροστά σε μία σπουδαία 
αρχαιολογική ανακάλυψη βρίσκονται 
ερευνητές στην Κορινθία, καθώς 
σε ανασκαφή, εντόπισαν οικιστικά 
κατάλοιπα, τα οποία τους φέρνουν 
πολύ κοντά στον εντοπισμό της 
αρχαίας πόλης της Τενέας.

Π
ιο συγκεκριμένα, το χρονικό διά-
στημα από 1 Σεπτεμβρίου έως 10 
Οκτωβρίου 2018 διεξήχθη η συ-
στηματική αρχαιολογική έρευνα 

στο Χιλιομόδι Κορινθίας, στο πλαίσιο του ε-
ρευνητικού προγράμματος Αρχαίας Τενέας, 
με φορέα τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων 
και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Οι εργασίες επικεντρώθηκαν σε δύο 
κυρίως χώρους: στην περιοχή όπου εκτεί-
νεται οργανωμένο νεκροταφείο ελληνι-
στικών και ρωμαϊκών χρόνων με συνοδά 
κτίρια και εγκαταστάσεις και σε έναν δεύ-
τερο χώρο, όπου για πρώτη φορά εντοπί-
στηκαν και ανασκάφηκαν οικιστικά κατά-
λοιπα της αρχαίας Τενέας. Τα τελευταία απο-
τελούν πλέον αποδείξεις για τον εντοπισμό 
της αρχαίας πόλης, η ύπαρξη της οποίας 
καταμαρτυρείται μόνον μέσα από ιστορικές 
πηγές και επιγραμματικές μαρτυρίες παλαι-
ότερων και σύγχρονων μελετητών. Ταυτό-
χρονα, διεξήχθη ευρείας κλίμακας επιφα-
νειακή και γεωφυσική έρευνα.
Στο χώρο του νεκροταφείου πραγματο-
ποιήθηκαν τομές περιμετρικά του δίχω-

ρου υπέργειου ρωμαϊ-
κού ταφικού μνημείου και 
της υποκείμενης αυτού 
δεξαμενής ελλην ισ τ ι-
κών χρόνων, που ανα-
σκάφηκαν το 2016 και 
2017. Φέτος εντοπίστη-
καν επτά νέοι τάφοι. Τέσ-
σερις από αυτούς χρονο-
λογούνται στους ρωμα-
ϊκούς χρόνους και βρί-
σκονται βόρεια του ταφι-
κού μνημείου, εντός των 
ρωμαϊκών ταφικών περι-
βόλων. Σε χαμηλότερο 
επίπεδο διερευνήθηκαν 
τρείς τάφοι ελληνιστικών 
χρόνων, εκ των οποίων ο 
ένας επαναχρησιμοποι-
ήθηκε κατά τους ρωμα-
ϊκούς χρόνους. Από τα 
οστεολογικά κατάλοιπα 
των εννέα ταφών οι δύο 
σκελετοί ανήκαν σε ενήλι-
κους άνδρες, οι πέντε σε ενήλικες γυναίκες 
και οι δύο σε παιδιά. Μάλιστα, σε έναν από 
τους τάφους εντοπίσθηκε γυναικεία μαζί με 
παιδική ταφή.
Όλες οι ταφές ήταν πλούσια κτερισμένες με 
αγγεία, χρυσά, χάλκινα και οστέινα κοσμή-
ματα, στλεγγίδες, νομίσματα κ.α. Μεταξύ 
των ευρημάτων ξεχωρίζει δαχτυλίδι που 
φέρει σφραγιδόλιθο με απεικόνιση Σαρά-
πιδος καθήμενου σε θρόνο και πλησίον 

του τον Κέρβερο στην παραδοσιακή ανα-
παράστασή του με τις τρεις κεφαλές, ένας 
λύχνος κορινθιακού εργαστηρίου με παρά-
σταση της Υγείας, χρυσή δανάκη, θησαυ-
ρός τριών νομισμάτων που ανήκουν στις 
πρώτες κοπές της Κορίνθου ως ρωμαϊκή 
αποικία και χρονολογούνται περί το 44-40 
π.Χ. καθώς και αρχαϊκά νομίσματα του 
ίδιου νομισματοκοπείου, όπως ένας οβολός 
Κορίνθου του β΄ μισού του 6ου αι. π.Χ. και 
ένα ασημένιο ημίδραχμο του α΄ μισού του 

5ου αι. π.Χ. Διαπιστώνεται ότι, με επίκε-
ντρο την δεξαμενή και μετέπειτα το ρωμα-
ϊκό ταφικό μνημείο, εκτείνεται περιμετρικά 
οργανωμένο νεκροταφείο ελληνιστικών 
και ρωμαϊκών χρόνων, που στο σύνολό του 
απαριθμεί, από τα μέχρις σήμερα ανασκα-
φικά στοιχεία, τριάντα πέντε τάφους πολλοί 
εκ των οποίων περιλαμβάνουν περισσότε-
ρες από μια ταφές. Ο πλούτος και η ποικιλία 
των κτερισμάτων πιστοποιεί την διαχρονική 
ευμάρεια της πόλης και των κατοίκων της.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στο Χιλιομόδι
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αθλητικά

Η 
Εθνική ομάδα ξεκίνησε με σχηματισμό 4-
2-3-1 και τον Βλαχοδήμο στο τέρμα, τον 
Τοροσίδη δεξιά στην άμυνα, τον Κούτρη 
αριστερά και τους Μανωλά και Παπαστα-

θόπουλο στο κέντρο της. Ζέκα και Κουρμπέλης α-
πάρτισαν το δίδυμο του άξονα, με τον Μάνταλο να 
παίρνει θέση στα δεξιά, τον Πέλκα αριστερά και τον 
Φορτούνη πίσω από τον Μήτρογλου.
Από την πλευρά της η Φινλανδία μπήκε στο παιχνίδι 
με τα 4-4-2 και τον Χραντέσκι στο τέρμα, τον Γκράν-
λουντ δεξιά στην άμυνα, τον Ουρόνεν αριστερά και 
τους Τοΐβιο και Αραγιούρι στην «καρδιά». Ο Λουντ 
έπαιξε δεξιά στη μεσαία γραμμή, ο Σοΐρι αριστερά 
και ο Καμαρά με τον Καούκο στον άξονα, ενώ 
ο Πούκι με τον Τουμίμεν αποτέλεσαν το 
επιθετικό δίδυμο των Σκανδιναβών.
Στο πρώτο 10λεπτο η Ελλάδα προσπά-
θησε να κρατήσει τη μπάλα και να 
αντεπεξέλθει στο νευρικό πρέσινγκ 
των αντιπάλων της, που υπό αυτές τις 
συνθήκες μπορούσε να βγάλει εύκολα 
επικίνδυνες κόντρες.
Πρώτη καλή στιγμή της Εθνικής μόλις στο 
2’, όταν ο συνδυασμός στα δεξιά έβγαλε τον 
Μάνταλο έξω από την περιοχή, αυτός γύρισε τη 
μπάλα στο πέναλτι, ο Πέλκας άφησε όμορφα για τον 
Μήτρογλου, αλλά το σουτ του με το δεξί έφυγε ψηλά 
άουτ.
Η ταχύτητα των Μανωλά-Παπασταθόπουλου δια-
τήρησε την σταθερότητα στα μετόπισθεν, πλην της 
φάσης του 9’, όταν το λάθος του Κουρμπέλη έδωσε 
την ευκαιρία στον Καούκο να ανοίξει κάθετα για τον 
Πούκι, που έτρεξε προς την εστία του Βλαχοδήμου, 
ωστόσο ο Έλληνας τερματοφύλακας, που έκανε το 
ντεμπούτο του με την Εθνική, βγήκε έγκαιρα και 
μάζεψε τη μπάλα από τα πόδια του.
Ο ρυθμός παρέμεινε ίδιος, όχι ιδιαίτερα υψηλός, 
όπως και τα επίπεδα κατοχής της μπάλας, με τους διε-
θνείς να ξεκινούν με τον Πέλκα το πρέσινγκ ψηλά και 
να μη χρειάζεται να κατέβουν χαμηλά στην περιοχή 
τους. Αυτό τους έδωσε τη δυνατότητα να ψάχνουν 
τακτικά τρόπους να «πληγώσουν» τη φινλανδική 
άμυνα. Αυτό συνέβη, έστω και με τη βοήθεια της 
τύχης στο 25’. Ο Τοροσίδης με όμορφη ενέργεια από 
δεξιά ξεμαρκαρίστηκε, σέντραρε στον ολομόναχο 

στη μικρή περιοχή Πέλκα, αυτός είδε την εξ επαφής 
κεφαλιά του να αποκρούεται από τον Χραντέσκι, 
αλλά και τον Γκράνλουντ όπως έπεφτε να σπρώχνει 
τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0.
Οι Φινλανδοί έδειξαν πεισμωμένοι  την ατυχία τους 
και την εξέλιξη της αναμέτρησης, βρίσκοντας το 
δρόμο για την ελληνική περιοχή λίγα λεπτά αργό-
τερα (30’), όταν ο Πούκι από δεξιά γύρισε στον Του-
ομίνεν κι αυτός από εξαιρετική θέση έχασε μεγάλη 
ευκαιρία για την ισοφάριση.
Η κεφαλιά του Τοροσίδη, που κατέληξε λίγο πάνω 
από το οριζόντιο δοκάρι μετά την εκτέλεση φάουλ 
του Φορτούνη στο 37’ και η κεφαλιά του Παπαστα-

θόπουλου αδύναμα στην εξωτερική πλευρά 
του δοκαριού, ξανά μετά την εκτέλεση 

κόρνερ του Τρικαλινού μέσου συμπλή-
ρωσε το «σημειωματάριο» του πρώ-
του μέρους, με τις δυο ομάδες να 
πηγαίνουν στα αποδυτήρια με παρό-
μοια επίπεδα απόδοσης, αλλά αντί-
στροφη ψυχολογία.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους 
φιλοξενούμενους να κάνουν περισσότερο 

αισθητή την παρουσία τους, χάνοντας σημα-
ντική ευκαιρία με τον Τουομίνεν στο 52’, όταν ελί-
χθηκε έξω από την περιοχή και βρήκε χώρο να σου-
τάρει, άστοχα πάντως, με το αριστερό.
Η δεξιά πλευρά ήταν… Τρίγωνο των Βερμούδων 
για την Εθνική, αφού όποιος έπαιζε εκεί «εξαφα-
νιζόταν». Όπως ο Μάνταλος δεν συμμετείχε ιδιαί-
τερα στο πρώτο μέρος στο παιχνίδι, έτσι και ο Φορ-
τούνης, που βρέθηκε εκεί μετά το 55’, σταμάτησε 
να απειλεί. Η κατοχή της μπάλας πάντως παρέμενε 
ελληνική, την ώρα που η κακή Φινλανδία φαινόταν 
πως χρειάζεται ενίσχυση στο κέντρο, αφού η πίεση 
ήταν υποτονική και οι περισσότερες μάχες χαμένες.
Ως το τέλος δεν καταγράφηκε άλλη αξιόλογη φάση, 
με την Εθνική να πιέζει για το δεύτερο γκολ, ωστόσο 
αυτό δεν ήρθε, όπως και κάποια στιγμή να «ξεσηκώ-
σει» το κρύο ΟΑΚΑ.
Ελλάδα (Άγγελος Αναστασιάδης): Βλαχοδήμος, 
Τοροσίδης, Μανωλάς (28’ Σιόβας), Παπασταθόπου-
λος, Κούτρης, Ζέκα, Κουρμπέλης, Μάνταλος, Πέλ-
κας (84’ Μπακασέτας), Φορτούνης, Μήτρογλου (69’ 
Κουλούρης)

SPORTSNEWS

Στην «πρώτη» του Αναστασιάδη η... ανανεωμένη εθνική Ελλάδος επικράτησε 1-0 της Φινλανδίας 
(αυτογκόλ του Γκράνλουντ), αλλά δεν είχε το δεύτερο γκολ που θα κρατούσε ακέραιες τις ελπίδες για... 
εισιτήριο μέσω του Nations League.  

Βρήκε νίκη, βρήκε διάθεση, θέλει... 
δρόμο για να βρει και Euro! Οι... ρεζέρβες του ΠΑΟΚ δεν έπεισαν στο Παγκρήτιο, ο Εργοτέλης 

του έβαλε δύσκολα, ισοφάρισε σε 1-1, αλλά τελικά ο Δικέφαλος με το 
γκολ του Βέρνμπλουμ (οριακά οφσάιντ) πήρε τη νίκη με 2-1 κι επί της 
ουσίας και την πρόκριση στους 16 του Κυπέλλου Ελλάδος.

Οι κυπελλούχοι Ελλάδας «έπαιξαν με τη φωτιά», αλλά με κορυφαίο τον Ντιέ-
γκο Μπίεσεσβαρ, κατάφεραν να πάρουν τη νίκη (1-2) απέναντι στον πολύ 
καλό Εργοτέλη για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο «Δικέφαλος» παρουσιάστηκε στο Παγκρήτιο του Ηρακλείου, με πολλές 
αναγκαστικές αλλαγές, ελλείψει των διεθνών και του τραυματία Βιεϊρίνια, 
είχε πολλά «νεκρά» σημεία στο παιχνίδι του, έστω κι αν ευτύχησε να ανοίξει 
νωρίς το σκορ, με το υπέροχο τελείωμα του Ντιέγκο Μπίσεσβαρ (10’).
Ο ΠΑΟΚ είχε με τον Ελ Καντουρί και τον Ολλανδό δύο καλές στιγμές στο 
πρώτο μέρος, απέναντι σ’ έναν άκρως ανταγωνιστικό Εργοτέλη, που απεί-
λησε με την ισοφάριση στο 63’ όταν το σουτ του Μπουρσέλη έστειλε την 
μπάλα στο κάθετο δοκάρι της εστίας του Ρέι.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου βλέποντας την αδυναμία των παικτών της μεσαίας 
γραμμής, κυρίως τον ανέτοιμο Μαουρίσιο, να ανταποκριθούν στις απαιτή-
σεις του αγώνα, τη δεξιά πλευρά με Μάτος και Ζαμπά να είναι ωσεί παρόντες 
στο γήπεδο, πέρασε στο παιχνίδι τους Κάνιας και Σάχοφ, ενώ η αδράνεια 
του Ρέι έφερε την ισοφάριση από τον Εργοτέλη. Ο Έφορντ «τσίμπησε» την 
μπάλα μπροστά από τον Αργεντινό τερματοφύλακα και σε ανυπεράσπιστη 
εστία ο Ιατρούδης ισοφάρισε σε 1-1 (68’).
Στο 75’ ο Λέο Μάτος σε κενή εστία δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα 
δίχτυα του Καλογεράκη, αλλά από το ίδιο σχεδόν σημείο ο προωθημένος 
Πόντους Βέρνμπλουμ, από την σέντρα του Μπίσεσβαρ, δεν αστόχησε και με 
κεφαλιά πέτυχε το πρώτο του γκολ με την «ασπρόμαυρη» φανέλα κάνοντας 
το 1-2 (79’).
Διαιτητής: Στέφανος Κουμπαράκης.
Εργοτέλης (Ν. Παπαβασιλείου) : Καλογεράκης, Μαζουλουξής (46’ Μπρους), 
Οικονόμου, Μπάτζιος, Γιακούμπου, Κοζορώνης, Τσέλιος, Μπουρσέλης (79’ 
Καπνίδης), Ροβίθης, Ιατρούδης, Έφορντ.
ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Ρέι, Μάτος, Χατσερίντι, Μαλεζάς, Κίτσιου, Βέρν-
μπλουμ, Μαουρίσιο (63’ Κάνιας), Ζαμπά (63’ Σάχοφ), Μπίσεσβαρ (87’ Κρέ-
σπο), Ελ Καντουρί, Άκπομ

Λουτσέσκου: «Υποφέραμε στο β’ μέρος»
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για την εικόνα 
του ΠΑΟΚ στον αγώνα του κυπέλλου κόντρα στον Εργοτέλη, σε αντίθεση με 
τον Νίκι Παπαβασιλείου.
Ο Ρουμάνος τεχνικός του «Δικεφάλου» έμεινε ευχαριστημένος «από το 
αποτέλεσμα, όχι όμως εικόνα», όπως εξήγησε. «Αρχίσαμε καλά στο πρώτο 
ημίχρονο, σκοράραμε το γκολ, είχαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά στο δεύτερο 
μέρος υποφέραμε. Είχαμε κάποιους παίκτες, για παράδειγμα ο Μαουρίσιο, 
ο οποίος επέστρεψε από τραυματισμό, παίκτες με λίγο χρόνο συμμετοχής, 
όπως ο Μαλεζάς, ήταν μια ειδική κατάσταση για μας, στο φινάλε ενός προ-
γράμματος με πολλά και συνεχόμενα παιχνίδια. Τώρα, θα πρέπει να ξεκου-
ραστούμε για να εμφανιστούμε καλύτεροι και πιο φρέσκοι στη συνέχεια».  
Όπως τόνισε ο 49χρονος προπονητής του ΠΑΟΚ ο τελευταίος αγώνας του 
ομίλου κόντρα στον Αήττητο Σπάτων (18/12) δε θα αποτελεί αγγαρεία για 
τους Κυπελλούχους: «Θα παίξουμε κανονικά και το τελευταίο παιχνίδι με 
τον Αήττητο Σπάτων γιατί θέλουμε να τερματίσουμε στην πρώτη θέση του 
ομίλου».

Στα... ρηχά οι «ρεζέρβες», 
στους «16» ο ΠΑΟΚ

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Στο τρομερό ντέρμπι του Φαλήρου, 
ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με την 
γκολάρα του Κάτσε, αλλά ο Ολυμπιακός 
άσκησε τεράστια πίεση, είχε δοκάρι με 
τον Σισέ, ο οποίος στο 95’ ισοφάρισε 
σε 1-1! Εκπληκτικές επεμβάσεις του 
Κότσαρη που πήρε την θέση του 
τραυματία Διούδη.

Ο 
Παναθηναϊκός προσπάθησε να... 
σοκάρει τον Ολυμπιακό με την γκο-
λάρα του Κάτσε στο 61ο λεπτό ό-
μως οι ερυθρόλευκοι μετά από δι-

αρκή πίεση βρήκαν την απάντηση με το τέρμα 
του Παπέ Σισέ στο 95’ για το τελικό 1-1 σε ένα 
ντέρμπι που είχε αρκετά καλό ποδόσφαιρο 
αλλά και τον σοκαριστικό τραυματισμό του 
Διούδη που διακομίστηκε στο νοσοκομείο.
Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Ολυμπιακός μπήκε 
πιο δυνατά και με μεγαλύτερη πίεση στο ματς. 
Στο 9’ είχε ένα αρκετά καλό σουτ του Νάτχο 
ενώ λίγο πριν είχε προσπαθήσει να απειλήσει 
με σουτ του Κούτρη που βρήκε σε σώματα. 
Έδειχνε να πατάει πιο καλά στο γήπεδο από 
τον αντίπαλό του. Στο 14’ ο Παναθηναϊκός 
έβγαλε φάση με σουτ του Κάτσε που μπλό-
καρε ο Σα. Ο Ολυμπιακός με... μπροστάρη 
οργανωτικά τον Νάτχο προσπαθούσε να βγά-
λει πιο σωστά την μπάλα στην αντίπαλη περι-
οχή και ο Παναθηναϊκός πρέσαρε πιο κοντά 
στο κέντρο και κοντά στα στόπερ.
Στο 19’ ο Νάτχο είχε ένα σουτ που βρήκε 
κόντρα σε πόδι. Στο 20’ μία μπαλιά του Νάτχο 
προς τον Ποντένσε και μετά ένα γύρισμα του 
Πορτογάλου βρήκε το κεφάλι του Χασάν που 

έστειλε όμως άουτ την μπάλα. Οι φιλοξενού-
μενοι από την άλλη επιχειρούσαν να απειλή-
σουν περισσότερο από την πλευρά του κινη-
τικού Χατζηγιοβάνη. Στο 25’ ο Διούδης μπλό-
καρε ακόμα μία κεφαλιά του Χασάν. Πολύ λίγο 
μετά ο Μαρτίνς άλλαξε πλευρές τους Φορ-
τούνη και Ποντένσε. Στο 29’ ένα σουτ του 
Χασάν από καλή θέση πέρασε αρκετά έξω. 
Στο 35’ ένα σουτ του Μπουχαλάκη έφυγε ψηλά 
άουτ.
Ο Παναθηναϊκός σε τουλάχιστον δύο περι-
πτώσεις προσπάθησε να αξιοποιήσει την 
ταχύτητα των μικρών Μπουζούκη και Χατζη-
γιοβάνη αλλά ο Σα βγήκε έγκαιρα. Ο Ολυμπι-
ακός στο 38’ όμως είχε μία μεγάλη φάση με 
μπαλιά Φορτούνη στον Ποντένσε και άπο-
πειρα του Πορτογάλου να... σκάψει την μπάλα 
πάνω από τον Διούδη. Ο Διούδης όμως 
έβγαλε το τετ α τετ. Συνολικά το α’ μέρος μάλ-
λον προσέφερε αρκετά καλό ποδόσφαιρο και 
δύο ομάδες που έδειξαν να έχουν την διάθεση 
να παίξουν ανοιχτά, να δημιουργήσουν και 
απειλήσουν. Μετά το πρώτο 45λεπτο οι τελι-
κές ήταν 7-1.
Με την έναρξη του β’ μέρους ο Λάζαρος 
αντικατέστησε τον Χασάν που είχε χτυπήσει 
στο γόνατό του προς το τέλος του πρώτου 
45λεπτου. 
Στο 49’ υπήρξε μεγάλο σοκ με τον γκολκίπερ 
Διούδη. Ο Φορτούνης έκανε το γύρισμα, ο 
Νάτχο προσπάθησε να βρει την μπάλα αλλά 
ο Διούδης βγαίνοντας χτύπησε από το πόδι 
του Ισραηλινού στο κεφάλι του. Στην συνέ-
χεια της φάσης δεν μέτρησε το γκολ του Λάζα-
ρου, όμως το θέμα ήταν πως όλοι έπεσαν 
πάνω στον γκολκίπερ των «πρασίνων», που 

αρχικά δεν έδειχνε να κινείται, προκαλώντας 
σοκ και ξυπνώντας ακόμα και... μνήμες από το 
ματς με τον Ολαϊτάν στο ίδιο γήπεδο. Και αυτό 
διότι η γλώσσα του γύρισε και όλοι φοβήθη-
καν τα χειρότερα. Μπήκε στο γήπεδο ακόμα 
και το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού, ενώ 
ακόμα και παίκτες του Ολυμπιακού έπιαναν 
το κεφάλι τους και πήγαν δίπλα του, όπως και 
ο Νάτχο που ήταν στην φάση. Ο Κούτρης την 
ώρα εκείνη μάλιστα έκανε τον σταυρό του. 
Ο κόσμος χειροκρότησε τον Διούδη σε τρεις 
περιπτώσεις ενώ την στιγμή της αλλαγής του 
από τον Κότσαρη σήκωσε το χέρι του και το 
πόδι του.
Στο 61ο λεπτό ο Κάτσε πέρασε εξαιρετικά την 
μπάλα πάνω από τον Μπουχαλάκη και με μία 

σουτάρα «νίκησε» τον Σα για το γκολ. Η μπάλα 
βρήκε στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα των 
«ερυθρόλευκων».
Στο 83ο λεπτό ο Κότσαρης είχε μία πολύ καλή 
επέμβαση σε φάουλ του Λάζαρου. Στο 84ο 
λεπτό ο Ολυμπιακός ζήτησε ξανά πέναλτι για 
χέρι (σ.σ. είχε ζητήσει για δύο περιπτώσεις και 
η μία για χέρι του Μακέντα). Στο 86’ ο Ολυ-
μπιακός είχε δοκάρι σε σουτ του Ομάρ που 
κόντραρε στον Σισέ και μετά ο Καμαρά σού-
ταρε ψηλά έξω.
Στο 95ο λεπτό ο Ολυμπιακός βρήκε το γκολ 
από μία βαθιά μπαλιά του Καμαρά, γύρισμα με 
το κεφάλι του Ομάρ, λάθος έξοδο του Κότσαρη 
και προβολή του Σισέ για το 1-1. Στο 99’ ο Παπέ 
Σισέ έκανε κεφαλιά που πέρασε έξω.

Ματσάρα...
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Απέναντι σε έναν εξαιρετικό 
Εργοτέλη, ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-1 
και έφτασε τον Άρη στους τέσσερις 
βαθμούς στον 4ο όμιλο του 
Κυπέλλου.

Α
πέναντι σε έναν εξαιρετικό Ερ-
γοτέλη, ο ΠΑΟΚ με ένα γκολ 
του Μπίσεσβαρ στο 10’ κι ένα 
του Βέρνμπλουμ στο 79’ από 

ασίστ του Ολλανδού, πήρε τη νίκη με 2-1 
και έφτασε τον Άρη στους τέσσερις βαθ-
μούς στον 4ο όμιλο του Κυπέλλου. 
Εξαιρετική παρουσία από τον Ντιέγκο 
Μπίσεσβαρ που έκανε ένα πολύ καλό 
παιχνίδι, αλλά τα εύσημα πρέπει να πάνε 
και σ τον Εργοτέλη του Νίκι (Νικόδη-
μου) Παπαβασιλείου, που έκανε φοβερή 
εμφάνιση ειδικά για 30’ στο δεύτερο 
μέρος, όπου ισοφάρισε με τον Μπουρ-
σέλη στο 68’ ενώ ο ίδιος παίκτης είχε και 
δοκάρι στο 63’.
Ο Μπίσεσβαρ μπήκε με ιδιαίτερο κέφι 
στο γήπεδο και με μια ωραία προσωπική 
προσπάθεια, αφού έκανε την κίνηση 
από τα αριστερά προς τον άξονα, βρέ-
θηκε στο ημικύκλιο και με δεξί σουτ, 
έστειλε την μπάλα στο αριστερό παρά-
θυρο της εστίας του Καλογεράκη, για 
να δώσει γρήγορο προβάδισμα στον 
ΠΑΟΚ, μόλις στο 10ο λεπτό.
Αυτό το γκολ άνοιξε τον ρυθμό του 
αγώνα, με τον Ελ Καντουρί να χάνει καλή 
ευκαιρία στο 14ο λεπτό, με το πλασέ του 
από πλάγια αριστερά να φεύγει έξω, ενώ 
αμέσως μετά ο Έφορντ είχε την πρώτη 
καλή στιγμή για τον Εργοτέλη, αφού 
μπήκε από δεξιά μετά από μπαλιά στην 
πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ, αλλά ο 
Μαλεζάς του έβαλε το stop την τελευ-
ταία στιγμή.
Ο ρυθμός έπεσε για ένα μικρό διάστημα, 
με τον ρυθμό ν’ ανοίγει ξανά κοντά στο 
μισάωρο, όταν ο ΠΑΟΚ πλησίασε άλλες 
δύο φορές κοντά σ το δεύτερο γκολ, 
όμως ο Καλογεράκης σταμάτησε εντυ-
πωσιακά το σουτ του Ελ Καντουρί στο 
30’ και την κεφαλιά του Μπίσεσβαρ 
στο 32’ από την σέντρα του Άκπομ. Έτσι 
έκλεισε το πρώτο μέρος με τον ΠΑΟΚ 
να προηγείται 1-0, αλλά τον Εργοτέλη 
να κλείνει καλά το πρώτο μέρος με δύο 
απόπειρες ν’ απειλήσει στο 35’ με κεφα-
λιά του Ροβίθη και σουτ του Κοζορώνη 
στο 43’.

Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι μπή-
καν καλύτερα και με τις αλλαγές, αφού 
ο Μπρους πήγε να παίξει στο κέντρο, 
μετά τον τραυματισμό του Μαζουλοξή 
και την μετακίνηση του Κοζορώνη στο 
δεξί άκρο.
Μετά από λίγο ο Παπαβασιλείου έβαλε 
και τον Μπουτσάκη στο ματς και σ το 
56’ οι γηπεδούχοι με τον Γιακούμπου 
να γυρίζει στη μικρή περιοχή και τον 
Μπουρσέλη για ελάχιστα εκατοστά, να 
μην κάνει επαφή με την μπάλα για την 
ισοφάριση. Στο 63’ ο Μπουρσέλης στά-
θηκε και άτυχος, αφού οι συμπαίκτες του 
έκλεψαν ψηλά, ο Ιατρούδης του έστρωσε 
την μπάλα και το σουτ του πρώτου χτύ-
πησε στο αριστερό δοκάρι του Ρέι.
Ο Εργοτέλης επιβραβεύτηκε με ένα 
μαγικό γκολ στο 68’ ισοφάρισε το παι-
χνίδι. Ο Τσέλιος έσκαψε για τον Έφορντ 
κι αυτός γύρισε την μπάλα λίγο έξω από 
την μικρή περιοχή, όπου ο Ιατρούδης 
με αριστερό σουτ έφερε το παιχνίδι στο 
1-1. Ο ΠΑΟΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία με 
τον Μάτος ύστερα από άστοχη έξοδο 
του Καλογεράκη να ξαναπάρει προβά-
δισμα στο 75’, αλλά ο Βέρνμπλουμ με 
κεφαλιά μετά από σέντρα του Μπίσε-
σβαρ στο 79’ (με τον Καλογεράκη να 
φέρει σοβαρή ευθύνη) επανέφερε το 
προβάδισμα στη μεριά του ΠΑΟΚ για 
το 1-2. Το αποτέλεσμα δεν άλλαξε, με 
τελευταία φάση ένα σουτ του Καπνίδη 
από πλάγια δεξιά στο 86′ που δεν απεί-
λησε τον Ρέι.

Δόξα Δράμας: Ότι νόμιμο δικαί-
ωμα έχουμε!
Δίωξη σε βάρος της Δόξας Δράμας 
άσκησε ο αναπληρωτής ποδοσφαιρικός 
εισαγγελέας. Αιτία; Το λάθος των «μαυ-
ραετών» να δηλώσουν ως γιατρό του 
αγώνα με τον Βόλο τον ίδιο, που έχει η 
ΠΑΕ, κάτι που τιμωρείται με ήττα στα 
χαρτιά και πρόστιμο. Η ΕΠΟ χθες το 
μεσημέρι ανακοίνωσε την απόφαση της 
δίωξης.
Υπενθυμίζεται ότ ι ήδη οι Θεσσαλοί 
έχουν καταθέσει ένσταση, η οποία θα 
συζητηθεί την προσεχή Παρασκευή. 
Ανεξαρτήτως, όμως της εκδίκασης, 
έπειτα από την άσκηση δίωξης, οι «μαυ-
ραετοί» θα καλούνταν έτσι ή άλλως σε 
απολογία.
Ποια είναι ωστόσο η αντίδραση της ΠΑΕ; 
«Περιμένουμε τη δικαιοσύνη», υποστη-

ρίζουν χαρακτηρισ τικά. Μάλισ τα, οι 
πληροφορίες αναφέρουν ότι την Παρα-
σκευή θα παρουσιαστούν δύο δικηγό-
ροι για την υπόθεση.
Βέβαια, ο μεγαλομέτοχος της Δόξας, 
πάντως, είναι αποφασισμένος να το πάει 
μέχρι τέλους και δεν θα αφήσει την υπό-
θεση. «Οτι νόμιμο δικαίωμα έχουμε, θα 
το κυνηγήσουμε», είναι η εντολή, την 
οποία έχει δώσει στους συνεργάτες του.
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα όσα κατα-
γράφει η Metrosport, αποφασίστηκε να 
μην προχωρήσει τελικά η Δόξα σε κατά-
θεση ένστασης κατά του Πλατανιά, όπως 
αρχικά είχε προκύψει.
Στην ΠΑΕ, η αλήθεια είναι, ότι εξετά-
σ τηκε η πιθανότητα κατάθεσης της 
ένστασης για αντικανονική συμμετοχή 
του Μιγκέλ Μπιανκόνι στο παιχνίδι της 
περασμένης Κυριακής, γ ια τον οποίο 
έχει κάνει ένσταση και ο Καραϊσκάκης 
νωρίτερα.
Υπενθυμίζεται, ότι ο Βραζιλιάνος επι-
θετ ικός αγωνίζεται σ την ομάδα των 
Χανίων, γιατί η κρητική ΠΑΕ έχει στην 
κατοχή της έγγραφο της ΕΠΟ, στο οποίο 
επισημαίνεται ότι ο παίκτης έχει εκτίσει 
ποινή τεσσάρων αγωνιστικών με κοινω-
νική εργασία.

Επίσημη εποχή Ελευθερόπου-
λου στον Ηρακλή!
Ο επίσημος Ηρακλής προχώρησε στο 
τυπικό της ανακοίνωσης συνεργασίας με 
τον νέο του προπονητή.

Η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει την έναρξη 
συνεργασίας με τον κ. Δημήτρη Ελευ-
θερόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει την 
τεχνική ηγεσία της ομάδας.
Χρέη βοηθού προπονητή, αναλαμβάνει 
ο στενός συνεργάτης του Δημήτρη Ελευ-
θερόπουλου, Στέλιος Βενετίδης, ενώ στη 
θέση του γυμναστή τερματοφυλάκων 
παραμένει ο Φώτης Γκιζέλης
Ο Δ. Ελευθερόπουλος θα βρεθεί σήμερα 
στις 10 το πρωί στις αθλητικές εγκατα-
στάσεις της Μίκρας, προκειμένου να 
γνωρίσει τους παίκτες και εν’ συνεχεία 
να τους προπονήσει.
Η ΠΑΕ Ηρακλής εύχεται στον νέο τεχνικό 
της ομάδας, κάθε επιτυχία στο έργο που 
αναλαμβάνει.

Επίσημα στον Αήττητο ο Από-
στολος Χαραλαμπίδης!
Άμεσα εντοπίστηκε από τους νεοφώ-
τισ τους ο αντικαταστάτης του Σούλη 
Παπαδόπουλου, στο πρόσωπο του Από-
στολου Χαραλαμπίδη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Αήττητος Σπάτων F.C ανακοινώ-
νει την έναρξη της συνεργασίας της με 
τον Απόστολο Χαραλαμπίδη.
Ο έμπειρος τεχνικός διαθέτει τεράστια 
εμπειρία στην κατηγορία της Football 
League κι όχι μόνο, αναλαμβάνοντας 
μάλιστα τον Αστέρα Τρίπολη μετά την 
απομάκρυνση του Δημήτρη Ελευθερό-
πουλου τον Φεβρουάριο του 2017.

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Κοίταξε στα μάτια τον ΠΑΟΚ και παραλίγο να τον σοκάρει!



70 16 Νοεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Α
ν και μόλις 13 ετών, η Γλυ-
κερία Σκάρκου τερμάτισε 4η 
στα 10 χιλιόμετρα σε χρόνο 
37:41. «Ήταν πιο εύκολο α-

πό ότι περίμενα», είπε...
Δεν ε ίναι η πρώτη της φορά! Τον 
Μάρτ ιο ε ίχε τ ερματ ίσε ι 3η σ τα 5 
χιλιόμετρα στον Ημιμαραθώνιο της 
Αθήνας. Τον Νοέμβριο επέλεξε να 
τρέξει σ τα 10 χιλιόμετρα στα πλαί-
σια του Μαραθωνίου. «Είχα το όριο 
ηλικίας και το εκμεταλλεύτηκα. Ήταν 
ένας πάρα πολύ ωραίος αγώνας και 
θα ξαναέτρεχα 10 χιλιόμετρα», είπε 
σ τον τερματισμό η 13χρονη Γλυκε-
ρία Σκάρκου η οποία έκλεψε ξανά την 
παράσταση.
Η μικρή Γλυκερία τερμάτισε σε 37:41, 
χρόνος που της χάρισε την 4η θέση 
στις γυναίκες (!) και την 34η συνολικά!
«Ηταν πιο εύκολο από ότι περίμενα. 
Υπήρχε κόσμος σ τη διαδρομή που 
μας εμψύχωνε και ήταν ένας ωραίος 
αγώνας», είπε στις δηλώσεις της!

Η 13χρονη Γλυκερία έσπασε και πάλι τα 
κοντέρ στον Μαραθώνιο

Τ
η δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα 
παιχνίδια στο Β’ όμιλο της προκρι-
ματικής φάσης του Europa Cup πέ-
τυχε η Ελλάδα. 

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα 
κέρδισε με 14-9 την Ολλανδία σ’ αγώνα 
που διεξήχθη το βράδυ της Κυριακής στο 
εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά και έτσι 
αύξησε τις πιθανότητες για την πρόκριση 
στην τελική φάση της διοργάνωσης και τη 
συμμετοχή στο World League.
Η Ελλάδα είχε 3/7 π.π., 1/1 πέναλτι, 3 
κόντρα, 5 περιφέρεια, 2 φουνταριστός 
και η Ολλανδία 4/7 π.π., 5 περιφέρεια.
Επόμενος αγώνας της Ελάδας είναι στις 
11/12 κόντρα στην Ουκρανία.
Η ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΡ:
Α’ ΟΚΤΑΛΕΠΤΟ: Γούνας  1-0 (πέναλτι) 
7.22, Γούνας 2-0 (περιφ.) 6.30, Βλαχόπου-
λος 3-0 (περιφ.) 5.38, Αργυρόπουλος - 
Κανακάκης 4-0 (κόντρα) 4.48.
Β’ ΟΚΤΑΛΕΠΤΟ: Φαν Γιούπερεν 4-1 
(περιφ.) 7.12, Μουρίκης 5-1 (φουντ.) 6.45, 
Γενηδουνιάς 6-1 (κόντρα) 4.50, Γιάνσεν 
6-2 (π.π.) 2.57, Γούνας 7-2 (περιφ.) 2.24, 
Δερβίσης 8-2 (κόντρα) 1.33, 8-3 Μίλερ 
8-3 (περιφ.) 1.07.

Γ ’  ΟΚ ΤΑ ΛΕΠΤΟ:  Μουρίκης  9 -3 
(φουντ.)6.21, Φιλίποβιτς Μ. 9-4 (περιφ.) 
6.02, Σκουμπάκης 10-4 (π.π.) 5.23, Αργυ-
ρόπουλος – Κανακάκης 11-4 (περιφ.) 
4.36, Κόουπμαν 11-5 (π.π.) 2.47, Φιλίπο-
βιτς Μ. 11-6 (π.π.) 1.23, Βλαχόπουλος 12-6 
(περιφ.) 0.14.
Δ’ ΟΚΤΑΛΕΠΤΟ: Νίσπελινγκ 12-7 (περιφ.) 
6.05 , Γκοτεμάκερ 12-8 (περιφ.) 4.12, Φεέ-
νχουις 12-9 (π.π.) 3.04, Γενηδουνιάς 13-9 
(π.π.) 2.29, Φουντούλης 14-9 (π.π.) 0.51.
Οκτάλεπτα: 4-0, 4-3, 4-3, 2-3.
ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Φλέγκας, 
Γενηδουνιάς 2, Σκουμπάκης 1, Καπότσης, 
Φουντούλης 1, Γκιουβέτσης, Δερβίσης 1, 
Αργυρόπουλος – Κανακάκης 2, Μουρίκης 
2, Κολόμβος, Γούνας 3, Βλαχόπουλος 2, 
Ζερδεβάς.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Ρόμπιν Φαν Γκάλεν): Βάγκε-
ναρ, Φεένχουις 1, Βίνκελχορστ, Φαν ντερ 
Χορστ, Φαν Γιούπερεν 1, Νίσπελινγκ 1, 
Γκοτεμάκερ 1, Φιλίποβιτς Μ. 2, Μίλερ 1, 
Γιάνσεν 1, Κόουπμαν 1, Γκμπανταμάσι, 
Ντε Κοφ.
Διαιτητές: Γκαμπόρ Φόγκελ (Ουγγαρία), 
Σεργκέι Ναούμοφ (Ρωσία).
Ντελεγκέιτ: Τζιάννι Λότζι

Δεύτερη νίκη για την Εθνική πόλο!

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Το όγδοο εισιτήριο εξασφάλισε ο 
Πανσερραϊκός μέσα στον Λιθότοπο 
επικρατώντας της τοπικής Δόξας με 
το επιβλητικό 5-2, έχοντας σε μεγάλα 
κέφια τον Γιώργο Παπαβασιλείου που 
πέτυχε 4 γκολ.

Ο 
Πανσερραϊκός προηγήθηκε με 2-
0, με τον Γιώργο Παπαβασειλίου, 
αλλά λίγο πριν το τέλος και στην 
αρχή του δευτέρου ημιχρόνου 

οι γηπεδούχοι αντέδρασαν με δυο πρώην 
Λιοντάρια. Τον Σάκη Γκόγκα(42’) και τον Α-
λέκο Μουτίδη(49’) που έφεραν το παιχνίδι 
στα ίσα.
Η χαρά των γηπεδούχων κράτησε πολύ λίγο 
αφού στο επόμενο λεπτό οι Κόκκινοι πήραν 
και πάλι κεφάλι και πάλι με τον Παπαβα-
σιλείου, για να ακολουθήσουν δυο γκολ 
ακόμη με τον Βλαχόπουλο στο 74’ και με τον 
Γιώργο Παπαβασιλείου να κάνει καρέ στα 
γκολ στις καθυστερήσεις.
ΔΟΞΑ ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ(Λ. Υφαντίδης): Χου-
ρουζίδης, Δάλλας, Τσομαχασβίλι, Ελευθε-
ριάδης, Λεωνίδας, Θυμιατής, Σαββίδης, Γ. 
Ζυγκερίδης, Γκόγκας, Χρ. Ζυγκερίδης, Μου-
τίδης
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ(Σ. Αναστασιάδης): Στεφα-
νίδης, Μπάρδας, Κονταξής, Καστριτσέας, 
Κούτλας, Πούφλης, Πέτρου, Ζιώγας, Παπα-
βασιλείου, Βλαχόπουλος, Ομπόσου

Έκανε το πρώτο βήμα η Ασπίδα
Συναρπαστικό ήταν το φινάλε του αγώνα 
του Απόλλωνα Ξάνθης απέναντι στην 
Ασπίδα στο πρώτο ματς των δύο για την 
προημιτελική φάση του Κυπέλλου ΕΠΣ Ξάν-
θης, με την Ασπίδα να επικρατεί με 3-2 και 
να κάνει το πρώτο βήμα πρόκριση,
Πάντως το ματς δεν έδειχνε πως θα έχει 
τέτοια τροπή, καθώς σε ένα αρκετά μέτριο 
πρώτο μέρος με ελάχιστες φάσεις οι φιλο-
ξενούμενοι κατάφεραν να σκοράρουν δύο 
φορές και να έχουν τον πλήρη έλεγχο του 
αγώνα, με τους γηπεδούχους πέρα απο 
τα δύο γκολ που δέχτηκαν να χάνουν με 
σοβαρό τραυματισμό και την ψυχή της ομά-
δας και  πρώτο της σκόρερ, Σταύρο Παρσα-
ντανιάν.
Στο 25’ μετά απο λάθος συνεννόηση του 
κίπερ των γηπεδούχων με την άμυνα ο 
Πεντεζίδης έγινε κάτοχος της εντός περιο-
χής και με πλασέ έκανε το 0-1. Ενώ στο 37’ 
ο ίδιος παίκτης με υπέροχο ψιλοκρεμαστό 
βολέ εκτός περιοχής εκμεταλλεύτηκε το 

γεγονός πως ο Καλαϊτζής ήταν  εκτός εστίας  
για να δώσει ακόμη μεγαλύτερο προβάδι-
σμα στην ομάδα του.
Μάλιστα οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πολύ 
δυνατά και στο δεύτερο μέρος καταφέρνο-
ντας να κάνουν τρία τα τέρματα τους όταν 
στο 58’ το δυνατό βολέ του Ανδρέου αφού 
κόντραρε και  στο κεφάλι του Γιάννη Σελ-
βίδη κατέληξε στα δίχτυα του Απόλλωνα 
για το 0-3.
Και εκεί που όλα έμοιαζαν χαμένα για τους 
γηπεδούχους στο 68’ μετά απο υπέροχη 
εκτέλεση φάουλ του Φωτιάδη ο Στάθης 
Ντζομιάδης πήρε μια πολύ όμορφη κεφα-
λιά για το 1-3 δίνοντας το έναυσμα για την 
αντεπίθεση.
Στο 80’ ο Θόδωρος Γιαπουτζής υπέδειξε 
πέναλτι σε ανατροπή του Γατσέλου απο 
τον Κυριαζίδη, με τον Μιχάλη Φωτιάδη να 
ευστοχεί για το 2-3. Στην συνέχεια η ομάδα 
του Απόλλωνα παρά την ορμή που είχε μετά 
την μείωση του σκορ δεν κατάφερε να πιέ-
σει για την ισοφάριση με την ομάδα της 
Ασπίδας να κάνει διαχείριση δυνάμεων.
Πολλά θετικά αλλά και πολλά αρνητικά είχε 
η εικόνα της Ασπίδας που ήταν επιβλητική 
για 65’ λεπτά αλλά τα τελευταία λεπτά έχασε 
την αυτοσυγκέντρωση της αλλά και με 
τραυματισμό τον Πεντεζίδη, Τρομερή ψυχή 
έβγαλε η ομάδα του Απόλλωνα που παρότι 
όλα της πήγαιναν στραβά κατάφερε στο 
τέλος παρά την ήττα να είναι αυτή χαρού-
μενη για την εξαιρετική της εικόνα στο 
τελευταίο ημίωρο του αγώνα. Διαιτητής του 
αγώνα ήταν ο Θόδωρος Γιαπουτζής με βοη-
θούς τους Οτουζμπίρ και Παπαδόπουλο.

Νίκη-πρόκριση του Ολυμπιακού 
Βόλου στο «clasico»!
Στην επόμενη φάση του κυπέλλου της ΕΠΣΘ 
πέρασε ο Ολυμπιακός Βόλου, που επικρά-
τησε με 3-2 της Νίκης Βόλου στο Πανθεσσα-
λικό στάδιο. Σε ένα χορταστικό παιχνίδι με 
πέντε τέρματα, οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το 
εισιτήριο της πρόκρισης και θα αντιμετωπί-
σουν στον επόμενο γύρο του Θεσμού, τον 
Ρήγα Φεραίο, που κέρδισε εκτός έδρας με 
1-3 την Αγχίαλο.
Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός Βόλου 
ήταν ψυχωμένος για τη νίκη και αυτό 
φάνηκε και στον αγωνιστικό χώρο, καθώς 
στο 9’ και στο 14’ με κεφαλιές του Φλίγκου 
και του Λεάντρο, αντίστοιχα, κατάφερε 
να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων στο 
«κλάσικο». Στη συνέχεια, η Νίκη Βόλου μεί-
ωσε σε 2-1 με κοντινό σουτ του Κέρι στο 

35’. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν 
πέναλτι λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημι-
χρόνου, με τον Σερτζίνιο να ανεβάζει το δεί-
κτη του σκορ σε 3-1 στο 45’+4’.
Στο δεύτερο ημίχρονο, η Νίκη ήταν καλύ-
τερη και κατάφερε να μειώσει νωρίς σε 
3-2, με σουτ του Βουκομάνοβιτς στο 50’. Οι 
φιλοξενούμενοι δημιούργησαν νέα δεδο-
μένα στο παιχνίδι και πίεσαν για την ισοφά-
ριση, αλλά ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός 
ανασταλτικά στον εναπομείναντα χρόνο. 
Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν ανέπαφη 
την εστία τους, την οποία υπερασπίστηκε 
από το 68’ μέχρι το φινάλε του αγώνα, ο 
νεαρός Χρήστος Πορής, που αντικατέστησε 
τον τραυματία Γιακουμή, πραγματοποιώ-
ντας επιτυχημένο ντεμπούτο με την ερυθρό-
λευκη φανέλα (σ.σ. δεν δέχθηκε γκολ).

Χτύπησε καμπανάκι στον Κου-
τσουρά…
Μέτρια εμφάνιση πραγματοποίησε πριν 
από λίγο στον Κουτσουρά ο ΟΦΙ, ο οποίος 
για τον 2ο γύρο του κυπέλλου Λασιθίου 
νίκησε 2-1 την μαχητική Νίκη Σητείας.
Μπορεί ο Ιωάννης Μάγγος να χρησιμοποί-
ησε αρκετούς αναπληρωματικούς, αλλά 
αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολο-
γία για το τραγικό διάστημα των 45 πρώτων 
λεπτών. Προηγηθήκαμε μόλις στο  2λεπτό, 
με τον Κορέτα να κάνει την σέντρα και τον 
Μαρτσάκη να σουτάρει στην κίνηση από το 
ύψος της περιοχής με την μπάλα να καταλή-
γει στα δίχτυα.

Οι γηπεδούχοι είχαν κάποιες ευκαιρίες  να 
σκοράρουν και ευτυχώς ο Ιβάν Μπέγκο 
στάθηκε καλά κάτω από τα δοκάρια και 
κράτησε την κατάσταση πριν και μετά το 
γκολ που δεχτήκαμε. Μετά από ένα αχρεί-
αστο πέναλτι που δώσαμε στο 22΄ ο Στ. 
Μανουσάκης το εκτέλεσε εύστοχα και ισο-
φάρισε 1-1.
Απο την στιγμή που η εικόνα ήταν τόσο 
αρνητική, ο Ιωάννης Μάγγος αναγκά-
στηκε να κάνει αλλαγές με την έναρξη του 
δεύτερου μέρους και να χρησιμοποιήσει 
κάποιους βασικούς, οι οποίοι άλλαξαν την 
εικόνα. Χωρίς να «μαγέψει» με την απόδοση 
του ο ΟΦΙ πήρε τα ινία έχασε ευκαιρίες  και 
τελικά έβαλε το νικητήριο γκολ στο 69 ,́  με 
ασίστ πάσα του Παπαδόπουλου και εξαιρε-
τική εκτέλεση από μέσα δεξιά με διαγώνιο 
σουτ του Μηνά. Ο σκόρερ είχε και δοκάρι 
στο 75΄ με διαγώνιο σουτ.

Νίκη – πρόκριση με ανατροπή για 
το ΣΥΝΚΑ
Στους 8 του Κυπέλλου Χανίων πέρασε η 
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ ,κερδίζοντας με 2-1 απέναντι 
στον Πανακρωτηριακό, στην ημίωρη παρά-
ταση.
Με τον Πανακρωτηριακό να προηγήται στην 
εκπνοή του ημιχρόνου (45’), όταν δόθηκε 
πέναλτστον Δρακάκη, που έκανε το 0-1. Στο 
60’ οι γηπεδούχοι με τον Ξαγοράρη να ισο-
φαρίζει έπειτα από ατομική προσπάθεια.
Ένω στην παράταση ο  Βεστάκης αξιοποίησε 
μπαλιά του Πετράκου κι έκανε το 2-1.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Με πεντάρα στους “8” ο Πανσερραϊκός!
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Η Κροατία πήρε την εκδίκησή 
της για την εξάρα, επικράτησε 3-
2 της Ισπανίας και στο Γουέμπλεϊ 
θα παίξει την πρωτιά του ομίλου 
με τους Αγγλους. Μόνο με... «Χ» 
βολεύονται οι Ιβηρες. 

Α
πίθανο, εντυπωσιακό ματς και 
στο θρίλερ του Μάξιμιρ η Κρο-
ατία ήταν αυτή που χαμογέλασε 
στο τέλος. Νίκη με 3-2 για τους 

φιναλίστ του Μουντιάλ και στο Γουέμπλεϊ 
με την Αγγλία θα παίξουν την πρωτιά. 
Τα σενάρια; Αν τα «τρία λιοντάρια» επι-
κρατήσουν θα πάρουν την 1η θέση, αν η 
Κροατία κερδίσει θα είναι αυτή που θα 
βρεθούν στην κορυφή, αν έρθουν ισο-
παλία θα πανηγυρίσει η... Ισπανία. Τρε-
λός ο 4ος όμιλος έτσι όπως εξελίχθηκε, 
μιας και οι Ιβηρες είχαν το πάνω χέρι με 
τις δυο μεγάλες νίκες κόντρα σε Αγγλία ε-
κτός (2-1) και Κροατία εντός (6-0). Στο α-
γωνιστικό κομμάτι, απίθανο το β’ μέρος 
στο Μάξιμιρ, όπου σημειώθηκαν και τα 
πέντε γκολ. Ο Κράμαριτς άνοιξε το σκορ 
στο 54’, ωστόσο δυο λεπτά αργότερα ο 
Θεμπάγιος πέτυχε το 1-1. Στο 69’ ο Γεβ-
ντάι σημείωσε το πρώτο του γκολ με τη 
φανέλα της ομάδας, ωστόσο ένα... χαζό 
πέναλτι του Βρσάλικο (ενα λεπτό νωρί-
τερα είχε σώσει στη γραμμή) έστειλε τον 
Ράμος στη βούλα του πέναλτι για το 2-2. 
Λυτρωτής για την ομάδα του Ντάλιτς ο Γε-
βντάι στις καθυστερήσεις.

Τελικός στη Λουκέρνη
Ομιλος... θρίλερ και ο 2ος του Α’ γκρουπ, 
όπου Βέλγιο και Ελβετία θα τα παίξουν 
όλα στην τελευταία στροφή στη Λου-
κέρνη. Οι Ελβετοί υποδέχονται την ομάδα 
του Mαρτίνεθ και θέλουν νίκη με δυο 
γκολ διαφορά για την πρωτιά. Αντίθετα, οι 
«Κόκκινοι διάβολοι» έπειτα τη νίκη με την 
Ισλανδία βολεύονται και με την ισοπαλία. 
Το Βέλγιο επικράτησε 2-0 των Ισλανδών κι 
έκανε το τρία στα τρία. Απόλυτος πρωτα-
γωνιστής ο Μπατσουαγί με γκολ στο 65ο 
λεπτό και στο 81ο. Η Ισλανδία παρέμεινε 
χωρίς βαθμό και υποβιβάστηκε.

Πρωτιά για τη Βοσνία
Οι Βόσνιοι πανηγυρίζουν την πρωτιά 

στον όμιλο έπειτα τη λευκή ισοπαλία με 
τους Αυστριακούς στη Βιέννη. Οι γηπε-
δούχοι πίεσαν, η ομάδα του Προσινέτσκι 
ήταν εξαιρετική στο ανασταλτικό κομ-
μάτι, άντεξε και διατήρησε το αήττητο! 
Οι γηπεδούχοι έμειναν στη 2η θέση, ενώ 
οι Βορειοιρλανδοί υποβιβάστηκαν.

Χαλαρή και αδιάφορη νίκη η 
Ουγγαρία
Ηταν αδιάφορο το αποτέλεσμα. Οπως 
και κάθε άλλο από εδώ και πέρα στον 
όμιλο της Ελλάδας, καθώς η 1η θέση ανή-
κει οριστικά στη Φινλανδία. Ωστόσο, οι 
Ούγγροι φρόντισαν να κάνουν το καθή-
κον τους στο εντός έδρας παιχνίδι με την 
ουραγό Εσθονία. Ορμπάν (8’) και Σάλαϊ 
(69’) ανέβασαν τους νικητές στους επτά 
βαθμούς και άφησαν τους Εσθονούς 
στον έναν.

League Α - 2ο γκρουπ
Βαθμολογία

1. Βέλγιο 9 (7-1)
2. Ελβετία 6 (9-3)

3. Ισλανδία 0 (1-13)
League Α - 4ο γκρουπ

Βαθμολογία
1. Ισπανία 6 (12-7)
2. Αγγλία 4 (4-4)

3. Κροατία 4 (3-8)
League B - 3ο γκρουπ

Βαθμολογία
1. Βοσνία 10 (5-1)
2. Αυστρία 4 (1-1)

3. Β. Ιρλανδία 0 (1-5)
League C 2ο γκρουπ
1. Φινλανδία 12 (5-1)

2. Ελλάδα 9 (4-4)
3. Ουγγαρία 7 (7-6)
4. Εσθονία 1 (3-8)

League D - 1ο γκρουπ
Βαθμολογία

1. Γεωργία 13 (10-1)
2. Καζακστάν 6 (7-5)

3. Λετονία 3 (2-6)
4. Ανδόρα 3 (2-9)

League D - 2ο γκρουπ
Βαθμολογία

1. Λευκορωσία 11 (8-0)
2. Λουξεμβούργο 9 (10-3)

3. Μολδαβία 8 (3-4)
4. Σαν Μαρίνο 0 (0-14)

Εκδίκηση και... τελικός στο 
Γουέμπλεϊ!

Χωρίς αντίπαλο έπαιζε σε αυτή την 
έξοδό του ο επόμενος αντίπαλος της 
ΑΕΚ, στο Champions League, καθώς 
ο Αίαντας πέρασε με 1-7 από την 
Εξέλσιορ.

Α
ργεί ακόμα το ραντεβού τους στο 
ΟΑΚΑ, αλλά η επόμενη αναμέτρη-
ση της ΑΕΚ στο Champions League 
(27/11) θα είναι αυτή με τον Αγιαξ. 

Και ο Αίαντας έδειξε ξανά εντός συνόρων ότι 
δεν αστειεύεται. Στην έξοδό του στην Εξέλσι-
ορ κατάφερε να τη διαλύσει με 1-7 και να μει-
ώσει στο -5 από την Αϊντχόφεν.
Με εξαίρεση τις δύο ισοπαλίες με Μπάγερν 
και Μπενφίκα εκτός, ο Αγιαξ μετράει μόνο 
νίκες σε όλες τις διοργανώσεις από τα μέσα 
Σεπτεμβρίου. Σε αυτό το 1-7 βρήκαν δίχτυα 
οι Φαν Ντε Μπέεκ (31’, 48’), Σένε (44’ 
φοβερό απ’ ευθείας φάουλ), Ντόλ-
μπεργκ (58’), Ζίγιεχ (79’), Νέρες 
(81’), ενώ με αυτογκόλ σκόραρε 
και ο Σούτεν (71’).
Αγιαξ (Ενικ Τεν Χαγκ): Ονανά, 
Ντε Λιχτ, Μπλιντ, Ταλιαφίκο, 
Μαζραουί (46’ Κρίστενσεν), 
Φαν Ντε Μπέεκ, Σένε, Ντε Γιονγκ 
(62’ Νέρες), Ζίγιεχ, Τάντιτς (74’ 
Χούντελαρ), Ντόλμπεργκ.

Ξύλο και τραυματίες στη Βοσνία
Ενα σκληρό μαρκάρισμα ήταν η αιτία για το... 
χάος στο ντέρμπι της Βοσνίας ανάμεσα στη 
Ζρίνσκι και τη Σεράγεβο. Οι οπαδοί της γηπε-
δούχου εκτόξευσαν δεκάδες αντικείμενα και 
μια πέτρα χτύπησε στο κεφάλι τον προπονητή 
της φιλοξενούμενης, Μουχάμεντ Γιάκμιτς. 
Μάλιστα, έγινε άμεση διακομιδή στο νοσο-
κομείο. Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα 
οι οπαδοί των δυο ομάδων συνεπλάκησαν με 
συνέπεια τον τραυματισμό αρκετών...

Η Λιντς... επιστρέφει για τον Πρί-
γιοβιτς!
Δεν είναι η πρώτη φορά που αγγλικά δημοσι-
εύματα εμπλέκουν το όνομά του Αλεξάνταρ 
Πρίγιοβιτς στα μεταγραφικά σενάρια γύρω 
από τη Λιντς. Το ίδιο είχε συμβεί και πέρσι 
το χειμώνα. Τα «παγώνια» βρίσκονται στην 
κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Τσά-
μπιονσιπ, όμως θα ψάξουν να ενισχυθούν τον 
Ιανουάριο, καθώς υπάρχουν πολλά προβλή-
ματα τραυματισμών.
Ένας από τους παίκτες που βρίσκεται ψηλά 

στη λίστα του Μπιέλσα είναι ο Σέρβος επιθετι-
κός του ΠΑΟΚ, όπως αναφέρεται σε δημοσί-
ευμα της ιστοσελίδας «footballleagueworld.
co.uk», με τους Αγγλους να εστιάζουν στις επι-
δόσεις του 29χρονου επιθετικού, που είναι 
ιδιαίτερα δημοφιλής στο Νησί.

Ο Ζλάταν για δεύτερη σερί χρονιά 
δεν κερδίζει το βραβείο του καλύ-
τερου Σουηδού ποδοσφαιριστή!
Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μένει για δεύτερη σερί 
σεζόν μακριά από το βραβείο του καλύτερου 
ποδοσφαιριστή της χρονιάς στη Σουηδία, 
όταν επί χρόνια σάρωνε στον συγκεκριμένο 
τίτλο.Ο Ζλάταν από το 2007 μέχρι και το 2016, 
για δέκα δηλαδή σερί χρονιές, αποτελούσε 
τον καλύτερο ποδοσφαιριστή στη Σουηδία, 
λαμβάνοντας και το σχετικό βραβείο.
Τα τελευταία δύο έτη, ωστόσο, ο Σουηδός 

σούπερ σταρ χάνει την κυριαρχία στο 
ποδόσφαιρο της πατρίδας του. 

Αρχικά πέρυσι έχασε το βραβείο 
από τον Γκράνκβιστ, ενώ για 
το 2018 το βραβείο πάει στα 
χέρια του Λίντελεφ, με τον Ζλά-
ταν για δεύτερη σερί χρονιά να 
μην ανακηρύσσεται ως ο κορυ-

φαίος στη Σουηδία...

Ρούνεϊ: «Δεν επιστρέφω, θα 
κλείσω την καριέρα μου στις ΗΠΑ»
Άδικο κυρίως για τις άσκοπες μετακινήσεις 
της οικογένειάς του, θεωρεί ο Γουέιν Ρούνεϊ, 
το ενδεχόμενο να σκεφτεί να επιστρέψει με 
δανεισμό στην Αγγλία όταν δεν θα έχει αγωνι-
στικές υποχρεώσεις στο MLS με τη DC United 
μέχρι το επόμενο πρωτάθλημα...
Ο Άγγλος επιθετικός που επιστρέφει στην 
εθνική ομάδα της Αγγλίας για ένα και μόνο 
ματς, ώστε να παίξει στο φιλικό της Πέμπτης 
κόντρα στις ΗΠΑ στο «Γουέμπλεϊ» και ν’ απο-
χαιρετήσει το κοινό των «τριών λιονταριών», 
ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιβεβαι-
ωθεί το σενάριο της επιστροφής του στην 
Premier League με τη μορφή δανεισμού από 
το κλαμπ της Ουάσινγκτον, αφού τόνισε πως:
«Όταν παίρνω μια απόφαση, τη στηρίζω και 
μένω σε αυτή. Είναι σημαντικό για εμένα να 
είμαι αφοσιωμένος στη DC. Έχω δει τι λέγεται 
και γράφεται για την επιστροφή μου όμως δεν 
είμαι έτοιμος να το κάνω. Έχω βρει τα πατή-
ματά μου στις ΗΠΑ, τα παιδιά μου πηγαίνουν 
σχολείο εκεί και θα ήταν άδικο για εκείνα να 
μετακινούνται συνεχώς. Σκοπεύω να ολοκλη-
ρώσω την καριέρα μου στις ΗΠΑ».

Διαστημικός Αγιαξ με εκτός 
έδρας επτάρα
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Στο ΓΣΠ μετά από δύο σερί εκτός έδρας αναμετρήσεις επιστρέψει 
σήμερα (16/11, 21:45) η Εθνική μας ομάδα.
Αντίπαλος η Βουλγαρία, μία εκ των δύο πρωτοπόρων του ομίλου 
μας στο UEFA Nations League, αφού ισοβαθμεί με 9 βαθμούς μαζί 

με τη Νορβηγία.
Πρόκειται για ένα κρίσιμο παιχνίδι, αφού αν νικήσει η δική μας Εθνική 
τότε θα κάνεις τους βαθμούς της 7 και θα αναζητήσει όποιες ελπίδες 
έχει στην τελευταία αγωνιστική για να διεκδικήσει τη 2η θέση του ομί-
λου.
Αν κερδίσει η Βουλγαρία τότε κάνει ένα σημαντικό άλμα για την υπό-
θεση της πρωτιάς, μια αγωνιστική πριν το τέλος, περιμένοντας παράλ-
ληλα συνδυασμό αποτελέσματος από το παιχνίδι των Νορβηγών.
Σε κάθε περίπτωση, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, είναι οι διεθνείς μας 
να παρουσιαστούν με την ίδια σοβαρότητα που είχαν παρουσιαστεί και 
στο παιχνίδι της Σόφιας.
Αν θυμάστε καλά είχαμε βρεθεί πρώτοι στο σκορ, αλλά χάσαμε γνωρί-
ζοντας την ήττα με ανατροπή στο β’ μέρος. Ακολούθως στη Σλοβενία η 
εστία μας πολιορκήθηκε αρκετά, πήραμε όμως κεφάλι στο σκορ, αλλά 
στη συνέχεια δεχθήκαμε την ισοφάριση.
Αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν και σειρά παίρνει το αυριανό παι-
χνίδι, όπου άπαντες είναι αποφασισμένοι για τη νίκη, παρά το ότι ο Ραν 
Μπεν Σιμόν δεν έχει στη διάθεσή του μονάδες όπως οι Γιωργαλλίδης, 
Παπουλής, Βασιλείου, Κάστανος, Δημητρίου, Μουκτάρης, Στυλιανού, 
Χριστοφή και Μυτίδης.
Εννιά αλλαγές στην αποστολή σε σχέση με προηγούμενες κλήσεις, οι 
οποίες κάνουν έτσι φυσιολογικά βέβαιες τις αλλαγές στα πλάνα και στο 
αρχικό σχήμα της ομάδας.

Σιμόν: «Να έχουμε την ίδια πίστη» 
Συνέντευξη Τύπου παράθεσε ο Ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνι-
κής Κύπρου, Ραν Μπεν Σιμόν με αφορμή τον αγώνα με την Βουλγαρία 
στο ΓΣΠ στο πλαίσιο του UEFA Nations League. 
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Μπεν Σιμόν:
“Είναι σημαντικό να μην κάνουμε λάθος για το πόσο σημαντικός είναι 
ο αγώνας. Για πολλούς λόγους είναι πολύ σημαντικός αγώνας, για τους 
βαθμούς, για την βαθμολογική τοποθέτηση, και γιατί πιστεύουμε ότι 
έχουμε καλή ομάδα. Κτίσαμε κάτι στους προηγούμενους αγώνες και 
θέλουμε την στήριξη του κόσμου. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που 
βελτιωνόμαστε. Θέλουμε να έχουμε την ίδια πίστη που είχαμε στους 
τελευταίους αγώνες με Σλοβενία και Βουγλαρία. Θα είναι πολύ σημα-
ντικό μέσα από την προσπάθεια μας να πείσουμε τον κόσμο να μείνει 
κοντά μας.”
Ο στόχος για τον αυριανό αγώνα…
“Έχουμε πολλούς στόχους στον αυριανό αγώνα, όμως ο στόχος να 
δημιουργήσουμε στενή σχέση με τον κόσμο είναι σημαντικός. Και 
στους δύο προηγούμενους αγώνες προηγηθήκαμε στο σκορ. Θέλουμε 
να μείνουμε συνεπής σε αυτά που δείξαμε στους προηγούμενους αγώ-
νες και να δημιουργήσουμε μέσα από την προσπάθεια μας μια πιο 
στενή σχέση με τον κόσμο μας”.
Για το μυστικό της νίκης…
“Δουλεύουμε στα δυνατά σημεία και πως θα τα βελτιώσουμε. Η Βουλ-
γαρία έχει δυνατά σημεία που τα είδαμε στον προηγούμενο αγώνα. Οι 
παίκτες γνωρίζουν τον αντίπαλο. Υπάρχουν κάποια συναισθήματα από 
τον προηγούμενο αγώνα και εμείς θα προσθέσουμε κάποια στοιχεία. 
Ακούγοντας τον Εφραίμ πριν, αν και δεν ξέρω τη γλώσσα καταλαβαίνω 
το πόσο θέλουν και οι παίκτες να κερδίσουν”

Ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε με 3-0 την ΕΝΠ 
στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του 
πρωταθλήματος. Σκόρερ για τους 
γαλαζοκίτρινους οι Νατέλ, Εφραίμ και 
Ιωάννου.

Ο 
ΑΠΟΕΛ μπήκε πολύ επιθετικά στο παι-
χνίδι, είχε την κατοχή της μπάλας ωστό-
σο έπρεπε να φτάσουμε στο 10’ για να 
δούμε την πρώτη καλή στιγμή με τον Ζα-

χιντ να επιχειρεί το σουτ αλλά ο Κλέιμαν απέκρου-
σε δύσκολα. Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ρέζα δέ-
χτηκε την μπαλιά από τον Μοράις αλλά έστειλε την 
μπάλα έξω. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής στο 17’ δεν 
κατάφερε να νικήσει τον Κλέιμαν από κοντά.
Τελικά το γκολ για τους γκριζοκίτρινους ήρθε με 
τον Νατέλ στο 26’, όταν επιχείρησε από μακριά το 
σουτ, η μπάλα βρήκε στον Κυριάκου και στην συνέ-
χεια πήγε στα δίκτυα.
Στην συνέχεια η ΕΝΠ προσπάθησε να αντιδρά-
σει χωρίς ωστόσο να χάσει την μεγάλη ευκαιρία. 

Μάλιστα οι γαλαζοκίτρινοι κατάφεραν να φτάσουν 
και σε δεύτερο τέρμα λίγο πριν το τέλος του πρώ-
του μέρους, όταν ο Ζαχίντ εκτέλεσε με πάσα στον 
Εφραίμ το φάουλ και αυτός με ωραίο σουτ νίκησε 
τον Κλέιμαν.
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε, όπως και στο πρώτο με 
τους γηπεδούχους να έχουν την κατοχή και να ελέγ-
χουν τον αγώνα. Στο 54’ έχασαν ευκαιρία με τον 
Νατέλ, ο οποίος έκανε το σουτ μέσα από την περι-
οχή αλλά ο Κλέιμαν απόκρουσε.
Η ΕΝΠ προσπάθησε μέσα σε ένα δίλεπτο απείλησε 
την εστία του Ρόμο αλλά δεν κατάφερε να βάλει 
το γκολ το οποίο θα την έβαζε ξανά στο παιχνίδι. 
Αρχικά στο 58’ ο Ουντότζι από καλό σημείο έκανε 
το σουτ αλλά ο τερματοφύλακας του ΑΠΟΕΛ έδιωξε 
σε κόρνερ, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Ριέρα έκανε 
τη σέντρα αλλά δεν μπόρεσε κανένας από τους 
τρεις συμπαίκτες του να στείλουν την μπάλα στα 
δίχτυα.
Στη συνέχεια η ομάδα του Τραμετσάνι προσπάθησε 
και για τρίτο γκολ το οποίο όμως ήρθε στο 88’ με 
τον Νικόλα Ιωάννου, ο οποίος έστειλε την μπάλα 

στα δίχτυα μετά από σέντρα του Νατέλ 
και έκανε το 3-0 το οποίο ήταν και το 
τελικό αποτέλεσμα.

Ερμής-Πάφος 3-0
Με… μπασκετική ευστοχία ο Ερμής κατά-
φερε να πάρει ισχυρό προβάδισμα στο 
πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Πάφο εξα-
σφαλίζοντας παρακαταθήκη για την νίκη.
Οι Φτεροπόδαροι πήραν προβάδισμα 
με απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον 
Ταραλίδη στο 19’, με την Πάφο να μην 
βρίσκει το αντίδοτο παρά τις -σπασμω-
δικές- προσπάθειες για την ισοφάριση. 
Στην επόμενη του φάση ο Ερμής βρήκε 
ξανά στόχο, όταν ο Κεϊτά στο 37’ με μια 
ατομική ενέργεια από δεξιά έκανε τη 
σέντρα με τη μπάλα να κτυπά στον Χολτ 
και να καταλήγει στα δίκτυα για το 2-0.
Οι πιθανότητες νίκης του Ερμή… εκτο-
ξεύτηκαν στο 40’ όταν ο Μαρτίνιουκ 
αξιοποίησε το πέναλτι που κέρδισε ένα 
λεπτό νωρίτερα ο Κεϊτά διαμορφώνο-
ντας το 3-0, βάζοντας τις βάσεις για την 
δεύτερη νίκη της ομάδας του στο πρω-
τάθλημα.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Πάφος ανέ-
βηκε όμως δεν κατάφερε να βρει τις 
λύσεις για να νικήσει τον… Αραπατζή, ο 
οποίος πραγματοποίησε μια πολύ καλή 
εμφάνιση και αποτέλεσε σημαντικό 
κομμάτι για την “καθαρή” νίκη με 3-0.

αθλητικά
ΑΠΟΕΛ-ΕΝΠ 3-0

Επιστροφή με τριάρα 
Αλλαγμένη, αλλά 
αποφασισμένη στο ΓΣΠ 
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αθλητικά
ΠΑΟΚ-Φριμπούρ 92-61

Πάρτι του ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ έκανε επίδειξη δύναμης κόντρα στη Φριμπούρ, τη... διέλυσε με 92-61 και έφτασε στο 3-
3 στο BCL. Πρώτος σκόρερ ο Αθηναίου με 16 πόντους. 

Τ
ην πέμπτη συνεχόμενη νίκη του σε Ελλάδα 
και Ευρώπη πήρε ο ΠΑΟΚ που συνέτριψε 
με 92-61 την ελβετική Φριμπούργκ για την 
6η αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ.

Οι θεσσαλονικείς από το πρώτο δεκάλεπτο είχαν… 
λήξει το ματς, καθώς η διαφορά δυναμικότητας 
μεταξύ των δυο ομάδων και η καλή παρουσία του 
«Δικεφάλου» είχαν ως αποτέλεσμα στο 9’ το σκορ 
να είναι 28-9!
Το… σφυροκόπημα των γηπεδούχων στους Ελβε-
τούς συνεχίστηκε, ο ΠΑΟΚ είχε 7/10 τρίποντα και 
τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο με 32-10!
Η διαφορά άρχισε να ανεβαίνει μια και οι φιλοξε-
νούμενοι ήταν ανήμποροι να αντιδράσουν και να 
βρουν τρόπους να ξεφύγουν από τα… σχοινιά. Ετσι 
με τους Κόνιαρη, Γκος και Τζόουνς η ομάδα του 
Ηλία Παπαθεοδώρου είχε τον απόλυτο έλεγχο 
στο παρκέ και προηγήθηκε με 27 πόντους 
διαφορά (51-24) με τη λήξη του πρώ-
του μέρους.
Ηταν εμφανέστατη η διαφορά δυνα-
μικότητας των δυο ομάδων με τους 
Θεσσαλονικείς να είναι πάρα πολύ 
καλοί και να παίζουν ωραίο μπά-
σκετ.
Ουσιαστικά το ματς είχε κριθεί μια 
και οι φιλοξενούμενοι δεν έδειχναν 
ικανοί να αλλάξουν την κατάσταση και ο 
Παπαθεοδώρου άρχισε να κάνει διάφορες 
δοκιμές με παίκτες και σχήματα.
Παράλληλα διαχειρίστηκε το χρόνο των παικτών 
του θέλοντας να δει σε ποιά κατάσταση βρίσκο-
νται.
Η διαφορά έφτασε και στους 34 πόντους (69-35 
στο 29’) με το παιχνίδι να αποκτά τελείως διαδικα-
στικό χαρακτήρα με τον ΠΑΟΚ να φτάνει στην επι-
κράτηση με 92-61.
Από τον ΠΑΟΚ οι Αθηναίου (16π.), Κόνιαρης (12π.) 
και Τέπιτς 910π.) ήταν καλύτεροι, ενώ από τους 
Ελβετούς διασώθηκαν οι Τουρέ (15π.) και Γουάτς 
(13π.)
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο ΠΑΟΚ έδειξε την διαφορά ποιό-
τητας από το πρώτο ημίχρονο (51-24), σούταρε με 
50% (14/28) στα τρίποντα και έκανε λιγότερα λάθη 
(12 αντί 18)
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Αθηναίου με 16 πόντους 
ήταν πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ, ενώ ο Κόνιαρης 
είχε 13 με 3/4 τρίποντα.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Ρόμπερσον είχε 

μόλις 2 πόντους με 1/6 σουτ και δεν βοήθησε την 
Φριμπούρ.
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Οι γηπεδούχοι έκαναν επίδειξη 
δύναμης, προηγήθηκαν με 32 πόντους στο τρίτο 
δεκάλεπτο και τελείωσαν το ματς.
ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Τζόουνς με 10 πόντους και 
3/3 τρίποντα, ο Γκάρετ με 8 πόντους και 4 ριμπά-
ουντ και ο Τέπιτς με 10 πόντους.
TI ΠΕΤΑΝΕ: Ο ΠΑΟΚ τίποτα, ενώ η Φριμπούρ την 
κακή της άμυνα (δέχθηκε 92), το 3/18 τρίποντα 
(16%), το τρίποντα και τα 18 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 32-10, 51-24, 69-37, 92-61

Παπαθεοδώρου: «Αυτά συμβαίνουν σε 
μια ομάδα»
Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου στάθηκε στο μεγάλο 

ρόστερ του ΠΑΟΚ και την παροχή πολλών 
λύσεων ενώ αναφέρθηκε και στο επει-

σόδιο μεταξύ Μορέιρα-Χρυσικόπου-
λου.
Ο προπονητής του Δικεφάλου 
σημείωσε σχετικά με το περιστα-
τικό ότι… «σε μια ομάδα που 
απασχολούν άλλα θέματα, όπως 
για παράδειγμα η διαχείριση του 

ρόστερ, αυτά συμβαίνουν. Το θέμα 
θεωρείται λήξαν. Όπως είπε και ο Φιλ 

Γκος, τα αποδυτήρια είναι ιερός χώρος 
για τους παίκτες και τους προπονητές. Σαφώς 

και θα πρέπει να είναι ελεγχόμενες οι αντιδράσεις. 
Θα αξιολογήσουμε την κατάσταση και αναλόγως 
θα πράξουμε».
Αναφορικά με το παιχνίδι, εκτίμησε ότι ο ΠΑΟΚ 
ουσιαστικά εισέπραξε τα οφέλη ενός μεγάλου 
ρόστερ. «Θέλουμε να παίζουμε μπάσκετ σε όσο το 
δυνατόν υψηλότερο επίπεδο και ταυτόχρονα διατη-
ρώντας επίσης πολύ ψηλά τόσο τη διάθεση όσο και 
την ενέργειά μας. Από το πρώτο λεπτό του αγώνα 
είχαμε διάθεση, δίχως αυτό να σημαίνει ότι τα παι-
χνίδια τελειώνουν νωρίς. Η ομάδα έχει ένα μεγάλο 
ρόστερ, αυτό είναι το μεγάλο όπλο που μας έδωσε 
η διοίκηση».
Σχετικά με το σερί των τριών νικών κι αν ο ΠΑΟΚ 
αύξησε κατά πολύ τις πιθανότητες πρόκρισης, απά-
ντησε: «Έξι ομάδες διεκδικούν τις πρώτες θέσεις 
καθώς και η Ναντέρ κέρδισε τη Βενέτσια. Θεωρώ 
ότι ο όμιλος παραμένει πολύ δύσκολος κι εμείς 
θα χρειαστούμε περισσότερες νίκες σε σχέση με 
πέρυσι».

Άρης - Ντνίπρο 86-61
Νίκη χωρίς χαμόγελο...

Ο 
Άρης πραγματοποίησε 
ίσως την καλύτερη φε-
τινή εμφάνισή του, επι-
βλήθηκε της Ντνίπρο 

στο Nick Galis Hall με 86-61 αλ-
λά ο τραυματισμός του Διαμαντή 
Σλαφτσάκη επισκίασε την εξαιρε-
τική απόδοση των τριών πρώτων 
δεκαλέπτων.
Ο Σλαφτσάκης τραυματίστηκε 
στην πρώτη φάση της τελευταίας 
περιόδου καθώς πάτησε πάνω 
στο πόδι του Φεσένκο. Για τουλά-
χιστον τρία λεπτά δεν μπορούσε 
να σηκωθεί από το παρκέ και τελι-
κώς τον πήραν στα χέρια τους οι 
συμπαίκτες του και τον οδήγησαν 
στο ιατρείο του γηπέδου. Υπάρ-
χουν φόβοι για σοβαρό τραυμα-
τισμό στο δεξί αστράγαλο καθώς 
ο παίκτης θα υποβληθεί σε ιατρι-
κές εξετάσεις. Μέχρι τον τραυ-
ματισμό του 24χρονου φόργου-
ορντ και με την αγωνιστική εικόνα 
να δίνει το σχετικό δικαίωμα, το 
κλίμα στο Παλέ ήταν ευχάριστο με 
την ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου 
να αποδίδει όμορφο και ουσια-
στικό μπάσκετ.
Τα οκτώ κλεψίματα (εκ των 
οποίων τέσσερα από τον Δημή-
τρη Βεργίνη) και οι 15 πόντοι που 
βρήκε ο Άρης σε κατάσταση αιφ-
νιδιασμού, ήταν τα δύο κύρια 
χαρακτηριστικά του πρώτου ημι-
χρόνου. Οι «κίτρινοι» απέκτησαν 
από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα 
(16-7, 7’) και στο τέλος της πρώτης 
περιόδου είχαν διαφορά δώδεκα 
πόντων (24-12) πατώντας πάνω 
και στην ευστοχία τους έξω από 
τα 6.75. Η ομάδα του Βαγγέλη 
Αγγέλου δεν ήταν το ίδιο παρα-
γωγική στο πρώτο μισό της δεύτε-
ρης περιόδου, υπέπεσε σε αρκετά 
λάθη, δίχως όμως να πέσει η δια-
φορά σε μονοψήφιο νούμερο.
Έχοντας πολυφωνία στην επί-
θεση η διαφορά ήταν σταθερά 
πάνω από τους 12-13 πόντους και 
στο τέλος του ημιχρόνου στο +17 
(43-26). Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο 
Άρης βρήκε το στοιχείο που του 
έλειπε, το μακρινό σουτ. Για την 
ακρίβεια με 7/7 προσπάθειες (σ. 
σ. έως ότου δύο έρθουν άστοχα 
τρίποντα στο τελευταίο λεπτό) με 
κύριους εκφραστές τους Αγγέ-

λου, Νταλό, η διαφορά ήταν στα-
θερά πάνω από τους 20 πόντους 
(60-37, 25’). Ο ρυθμός του αγώνα 
άνοιξε, λύσεις στην επίθεση βρή-
καν και οι Ουκρανοί και το δεκά-
λεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 
(75-52).
Ο τραυματισμός του Διαμαντή 
Σλαφτσάκη στην πρώτη φάση 
της τελευταίας περιόδου χάλασε 
το κλίμα στο Nick Galis Hall. Ταυ-
τόχρονα έπεσε και ο ρυθμός του 
αγώνα δίχως να αλλάξουν οι 
ρόλοι (81-57).
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Γιατί για πρώτη 
φορά στη συγκεκριμένη διοργά-
νωση ο Άρης έπαιξε βάσει των 
δυνατοτήτων του, έδειξε την ποι-
ότητά του και ταυτόχρονα είχε 
ευστοχία στο μακρινό σουτ.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Λάκι 
Τζόουνς είχε σ ταθερά πολύ 
καλή παρουσία, έδωσε πολλούς 
πόντους στο ανοιχτό γήπεδο αλλά 
κι έξω από τα 6.75. Ο δε Γκάρι 
ΜακΓκι πρόσφερε πολλά περισ-
σότερα από τους 13 πόντους και 
τα επτά ριμπάουντ που δείχνει η 
στατιστική.
ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Γιώργος 
Αγγέλου ο οποίος σημείωσε 11 
πόντους μέσα σε διάστημα 4-5 
λεπτών στο τρίτο δεκάλεπτο και 
απλοποίησε τα πράγματα για την 
ομάδα του.
ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗ-
ΣΑΝ: Πάνε τα χρόνια και οι και-
ροί για τον Φεσένκο ο οποίος με 
πολλά παραπάνω κιλά, ουδε-
μία σχέση έχει με τον παίκτη που 
έπαιξε στο ΝΒΑ.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Τα οκτώ κλε-
ψίματα του πρώτου δεκαλέπτου 
και τα 7/7τρίποντα του Άρη από το 
20’ έως το 29’. 
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Ο Άρης δεν έπαιξε 
άμυνα στο τρίτο δεκάλεπτο με 
συνέπεια να δεχθεί 26 πόντους. Η 
Ντνίπρο δεν έχει επιστροφές στην 
άμυνα.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Στη διάρ-
κεια τάιμ άουτ και με τον Διαμα-
ντή Σλαφτσάκη ξαπλωμένο στο 
φορείο, ο Κιρίλ Φεσένκο δεν πήγε 
στον πάγκο της ομάδας του αλλά 
στον Έλληνα φόργουορντ για να 
διαπιστώσει τη σοβαρότητα του 
τραυματισμού του.
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Euro! 
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