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Προς απομάκρυνση ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής 
Δημήτριος - Το παρασκήνιο 

Τ
ην απομάκρυνση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής 
Δημήτριο από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής φαίνε-
ται οτι θα αποφασίσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
Βαρθολομαίος και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενι-

κού Πατριαρχείου την ερχόμενη εβδομάδα.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεδρίασης αναμένεται να ληφθεί 
η σχετική απόφαση και κανείς δεν γνωρίζει αν αυτό 
θα συμβεί δια προαγωγής ή εξόδου του κ. Δημητρίου, 
αν δηλαδή θα εκλεγεί σε “Γεροντική Μητρόπολη” του 
Οικουμενικού θρόνου ή αυτό θα συμβεί δια της αποπο-
μπής του με τον τίτλο του πρώην Αμερικής.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στις αρχές της περασμένης 
εβδομάδας είχε στη Γενεύη ιδιωτική συνάντηση με τον κ. 
Δημήτριο. Δεν είναι γνωστό ποιος ζήτησε τη συνάντηση 
και αν αυτή έγινε στο πλαίσιο προσπάθειας να μεταπει-
σθεί να παραιτηθεί ή να πάει σε “Γεροντική Μητρόπολη” 
ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ή εάν τη συνάντηση ζήτησε ο 
κ. Δημήτριος επιμένοντας στην παραμονή του στην Αμε-
ρική.
Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, επειδή υπάρχει δυστοκία 
στην επιλογή του προσώπου που θα διαδεχθεί τον Δημή-
τριο, σκέφτονται να ορίσουν τοποτηρητή, ο οποίος θα 
είναι το ενδιάμεσο πρόσωπο μέχρι την τελική λύση.
Κατά πληροφορίες για τη θέση αυτή έχει επιλεγεί ο 
Μητροπολίτης Τορόντο Σωτήριος, για τον οποίο μερίδα 
της ομογένειας, θέλοντας να διαμορφώσει κλίμα, έχει 
αναφερθεί στην οικονομικά θέματα και την διαχείριση 
που κάνει.
Η είδηση πάντως έφθασε στα αυτιά της ομογένειας και 
αναμένεται να αποτελέσει το «φυτίλι» για «έκρηξη» της 
ομογένειας που απαιτεί εκλογή ενός προσώπου σοβα-
ρού, δυναμικού, έμπειρου, με όραμα και σχέδιο να ενώ-
σει τους ομογενείς γύρω από την Εκκλησία, όπως λένε 
χαρακτηριστικά ομογενείς.
«Η τοποτηρητία είναι κακό παιχνίδι συγκάλυψης ευθυνών 
και σκανδάλων και θεωρούν ότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει 
στα άκρα τα πράγματα καθώς θα ενισχυθούν οι φωνές 
που θα ζητήσουν αποκοπή από το Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο ενώ θα επιδεινώσει την εικόνα της Εκκλησίας στην 
ομογένεια αλλά και την δεινή οικονομική κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται η Αρχιεπισκοπή Αμερικής» λένε οι ίδιες 
πηγές. 

Κρίσιμα τα επόμενα βήματα κυβέρνησης - 
Αρχιεπισκοπής
Τις κινήσεις τους σε μία σκακιέρα με πολλές «παγίδες» 
εξετάζουν κυβέρνηση και Αρχιεπισκοπή Αθηνών μετά 

την ηχηρή απόρριψη, από κλήρο και Ιεραρχία, της (προ) 
συμφωνίας του πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο, 
για τις σχέσεις Εκκλησίας - Πολιτείας. Η απόρριψη αφορά 
κυρίως το σκέλος της αλλαγής του τρόπου μισθοδοσίας 
και της εργασιακής θέσης των κληρικών. Η κυβέρνηση 
φέρεται επισήμως αποφασισμένη να μεταδώσει αποφα-
σιστικότητα προς το εκλογικό σώμα –αλιεύοντας μάλιστα 
και σε ένα κεντρώο πολιτικό ακροατήριο–, επιχειρώντας 
την ίδια στιγμή να «χρυσώσει» το χάπι για τους ιερείς 
που ανησυχούν μήπως βρεθούν μετέωροι εργασιακά και 
μισθολογικά. Βεβαίως, το γυαλί έχει ραγίσει στις σχέσεις 
του κ. Ιερωνύμου με τον κ. Τσίπρα, καθώς ο Αρχιεπίσκο-
πος θεωρεί ότι με τους χειρισμούς της η κυβέρνηση επι-
χειρεί να εκμεταλλευθεί την Εκκλησία στο προεκλογικό 
της παιχνίδι.
Παράλληλα, η συμφωνία πυροδότησε παιχνίδια εξουσίας 
και εντός της Ιεραρχίας, καθώς οι υποψήφιοι δελφίνοι για 
τον αρχιεπισκοπικό θώκο βρήκαν ευκαιρία να επανατοπο-
θετηθούν, κάποιοι με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο.
Ειδικότερα, η σχέση του κ. Ιερωνύμου με την ηγεσία του 
ΣΥΡΙΖΑ φέρεται να ξεκίνησε από το 2011, όταν το μικρό 

αριστερό κόμμα άρχισε να αποκτά διακριτικό πολιτικό 
στίγμα. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούσε να εκπέμψει το 
μήνυμα πως ήθελε να λειτουργήσει ως θεσμικός συνομι-
λητής με την Εκκλησία, απαλύνοντας την τυχόν καχυποψία 
που μετέδιδε προς το συντηρητικό σώμα της Εκκλησίας 
ένα αριστερό κόμμα με ριζοσπαστικές θέσεις. Καθορι-
στική στιγμή για τη σύσφιγξη των σχέσεων πρωθυπουρ-
γού - Αρχιεπισκόπου, ήταν όταν ο κ. Ιερώνυμος χοροστά-
τησε στις 30 Οκτωβρίου του 2012 στην εξόδιο ακολουθία 
του πατέρα του πρωθυπουργού.
Σήμερα, το τοπίο είναι διαφορετικό. Ο κ. Ιερώνυμος είναι 
σαφώς ενοχλημένος από την τροπή των γεγονότων μετά 
τη δημοσιοποίηση της κατ’ αυτόν πρόθεσης συμφωνίας 
του με τον κ. Τσίπρα. Δηλώσεις όπως αυτή του μητροπο-
λίτη Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού Δανιήλ, ο οποίος 
ανέφερε ότι «ο Αρχιεπίσκοπος δεν είναι κυβερνητικός, 
ποιμενάρχης είναι», υιοθετούνται από μεγάλη μερίδα της 
Ιεραρχίας.
Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Ιερώνυμος και το επιτελείο του θα 
συμμετάσχουν στον διάλογο με την κυβέρνηση, αναμένο-
ντας τις κινήσεις της στο νομοθετικό επίπεδο. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, ήδη έχει προχωρήσει η επεξεργασία νομο-
σχεδίου επί των 15 σημείων της (πρόθεσης) συμφωνίας, 
και επιχειρείται να βρεθεί φόρμουλα, ώστε να μην ακυ-
ρωθεί η εξαγγελία ότι 10.000 ιερείς θα πάψουν να μισθο-
δοτούνται ως δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και να διασφαλί-
ζεται ότι δεν θα μεταβληθεί η εργασιακή θέση των κληρι-
κών. Ωστόσο, η χρυσή τομή είναι δύσκολη καθώς δεν θα 
μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι ιερείς θα πάψουν να είναι 
δημόσιοι υπάλληλοι την ίδια στιγμή που δεν θα μπο-
ρούν να απολυθούν. Από την άλλη, έγκυρες πηγές ανέ-
φεραν στην «Κ» ότι ακόμη και αν προκριθεί η μετατροπή 
της Εκκλησίας από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ, η τυχόν πληρωμή των 
κληρικών με τη μορφή της επιδότησης θα προσκρούσει 
στην Κομισιόν. Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-
των είναι πιστό στην πρακτική κατά των επιδοτήσεων από 
τις κυβερνήσεις.
Σε κάθε περίπτωση, όταν παρουσιαστεί η τελική απόφαση 
της κυβέρνησης θεωρείται δεδομένο ότι θα συγκληθεί 
εκτάκτως η Ιεραρχία για να αξιολογήσει την κατάσταση. 
Σαφώς ο κ. Ιερώνυμος αναζητεί την αναστροφή της κατά-
στασης εντός της Ιεραρχίας, αφού υπέστη σαφή ήττα μετά 
τη συντριπτική απόρριψη της συμφωνίας από την Ιεραρ-
χία των 82 μητροπολιτών. Από την άλλη, είναι χαρακτη-
ριστική η δήλωση στην «Κ» εκκλησιαστικού παράγοντα: 
«Η Εκκλησία είναι καζάνι που βράζει. Επαιζαν μπιλιάρδο 
στην πλάτη του Αρχιεπισκόπου».

Την απόφαση αναμένεται να λάβει 
η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου την επόμενη 
εβδομάδα - Γιατί αντιδρούν οι 
ομογενείς
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Δ
εν είναι λίγες οι φορές που ο πρω-
θυπουργός έχει δώσει κυνικές α-
παντήσεις σε φλέγοντα ζητήματα. 
Κανείς δεν έχει ξεχάσει για παρά-

δειγμα το μακάβριο επιχείρημά του ότι το α-
σφαλιστικό θα λυθεί από μόνο του (καθώς 
αφορά ηλικιωμένους άνω των 70 ετών). Μία 
τέτοια κυνική δήλωση έκανε ξανά, αυτή τη 
φορά κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο 
Μάτι, για την οποία μάλιστα προτίμησε μέ-
ρα που απεργούσαν τα ΜΜΕ, ίσως για να 
μη δουν το φως της δημοσιότητας τέτοιες α-
τάκες. Ωστόσο ένας από τους κατοίκους της 
περιοχής τράβαγε βίντεο και κατέγραψε την 
αδιανόητη απάντηση που έδωσε ο πρωθυ-

πουργούς σε μία γυναίκα που είδε την περι-
ουσία της να χάνεται. Οι κάτοικοι καταγγέ-
λουν ότι δεν τους έχει δοθεί καμία βοήθεια, 
στην προσπάθειά του λοιπόν να τους απα-
ντήσει ο Αλέξης Τσίπρας, άρχισε να λέει ότι 
το σημαντικό είναι να φτιαχτούν υποδομές 
και όχι να δοθούν χρήματα. Και τότε γυρνώ-
ντας προς τη γυναίκα, χωρίς κανέναν προ-
φανώς σεβασμό σε όσα εκείνη έχει βιώσει 
της είπε:  «Και να έπαιρνες τα 2.000 ευρώ, τι 
θα έκανες; Θα τα σπατάλαγες!». Ηταν τέτοιος 
ο κυνισμός της απάντησής του που σύμφω-
να με αυτόπτες μάρτυρες «πάγωσαν» μέχρι 
και όσοι τον συνόδευαν στην επίσκεψη στο 
Μάτι. 

Τσίπρας σε πυρόπληκτη στο Μάτι: 
Και να έπαιρνες τα 2.000 ευρώ θα τα 
σπατάλαγες!

Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά τη 
διερεύνηση των συνθηκών θανάτου 
του Κωνσταντίνου Κατσίφα 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
υπερψήφισε την τροπολογία που 
κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης 
με τον Knut Fleckenstein για 
τον Κωνσταντίνο Κατσίφα– 
«Αναμένει τις αλβανικές 
αρχές να διερευνήσουν και να 
διευκρινίσουν τις συνθήκες που 
οδήγησαν στην απώλεια μιας 
ζωής»

Τ
ην πλήρη διερεύνηση των συν-
θηκών θανάτου του ομογενούς, 
Κωνσταντίνου Κατσίφα, που έπε-
σε νεκρός από σφαίρες της αλβα-

νικής αστυνομίας στις 28 Οκτωβρίου στο 
χωριό Βουλιαράτες στην Αλβανία απο-
φάσισε να ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο.
Η παρέμβαση του ευρωκοινοβουλίου 
έγινε με πρωτοβουλία της σοσιαλιστι-
κής ομάδας και τις υπογραφές του Ευρω-
βουλευτή Νίκου Ανδρουλάκη και Knut 
Fleckenstein, Εισηγητή για την ενταξιακή 
πορεία της Αλβανίας,
Οι δύο ευρωβουλευτές κατέθεσαν τρο-
πολογία στην Ολομέλεια 
του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, που υπερ-
ψηφίστηκε με μεγάλη 
πλειοψηφία και ζητά 
την πλήρη διερεύνηση 
των συνθηκών θανά-
του του Κωνσταντίνου 
Κατσίφα από τις Αλβα-
νικές αρχές.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυρίου 
Ανδρουλάκη, η τροπολογία ενσωματώ-
θηκε στην Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου σχετικά με τις Ενταξιακές δια-
πραγματεύσεις της Αλβανίας, αναφέρε-
ται στις συνθήκες θανάτου του Κατσίφα 
στους Βουλιαράτες της Βορείου Ηπεί-
ρου και σημειώνει πως «αναμένει από 
τις αλβανικές αρχές να διερευνήσουν και 
να διευκρινίσουν τις συνθήκες που οδή-
γησαν στην απώλεια μιας ανθρώπινης 
ζωής».
Το πλήρες κείμενο της τροπολογίας ανα-
φέρει:
20α. σημειώνει την ένταση που υπήρξε 
μετά από επεισόδιο στο οποίο έχασε τη 

ζωή του ο Κωνσταντίνος Κατσίφας, μέλος 
της ελληνικής εθνικής μειονότητας με 
διπλή ιθαγένεια (αλβανική και ελληνική), 
ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά των 
Ειδικών Δυνάμεων της Αλβανικής Αστυ-
νομίας (RENEA) κατά τη διάρκεια επετει-
ακού εορτασμού για τους πεσόντες Έλλη-
νες στρατιώτες του Δευτέρου Παγκο-
σμίου Πολέμου στους Βουλιαράτες, στις 
28 Οκτωβρίου 2018 ζητεί αυτοσυγκρά-
τηση από όλες τις πλευρές και αναμένει 
από τις αλβανικές αρχές να διερευνήσουν 
και να διευκρινίσουν τις συνθήκες που 
οδήγησαν στην απώλεια μιας ανθρώπι-
νης ζωής.

Ένας μήνας χωρίς απαντήσεις α-
πό την αλβανική πλευρά
Ένας μήνας συμπληρώθηκε σήμερα από 
την εκτέλεση του 35χρονου ομογενή Κων-
σταντίνου Κατσίφα, στο χωριό Βουλιαρά-
τες της Βορείου Ηπείρου, από τους επίλε-
κτους της αλβανικής αστυνομίας (RENEA).
Έως σήμερα οι αλβανικές αρχές δεν 
έχουν παρουσιάσει δημόσια όλα εκείνα 
τα τεκμήρια και αποδεικτικά στοιχεία, 
που θα επιβεβαιώνουν τα όσα επίσημα 

υποσ τηρίζουν από την 
πρώτη στιγμή. Ότι δηλαδή ο 
Κατσίφας έχασε τη ζωή του 
κατά την ανταλλαγή πυρο-
βολισμών, όταν αρνήθηκε 
να παραδοθεί και άνοιξε πυρ 
κατά των ανδρών της RENEA.
Σε αντίθεση με όσα συμβαί-
νουν σε κάθε ευνομούμενο 

κράτος, οι αλβανικές αρχές δεν έχουν 
παρουσιάσει ακόμη δημόσια το όπλο 
(αδιευκρίνιστο ακόμη εάν ήταν καλάσνι-
κοφ ή άλλο τυφέκιο τροποποιημένο), το 
πόρισμα της βαλλιστικής εξέτασης, τους 
τελαμόνες με τις σφαίρες που φέρεται να 
είχε επάνω του ο Κατσίφας και τ’ αποτελέ-
σματα των δύο αμφιλεγόμενων ιατροδικα-
στικών εξετάσεων που πραγματοποίησαν 
οι Αλβανοί σε Αργυρόκαστρο και Τίρανα.
Το σημαντικότερο αποδεικτικό στοιχείο, 
ωστόσο, το οπτικοακουστικό υλικό από 
τις κάμερες της RENEA, φαίνεται πως επι-
σήμως δεν υπάρχει, αφού η αλβανική 
αστυνομία αρνείται πως έχουν καταγρα-
φεί όσα συνέβησαν το μεσημέρι της 28ης 
Οκτωβρίου στους Βουλιαράτες.
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Ξεκίνησαν από τη Β.Ελλάδα με πρόταγμα το «Μακεδονικό» και εξαπλώνονται οι καταλήψεις - 
Αντιδράσεις από μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και πολιτική αντιπαράθεση - Την ακροδεξιά 
καταγγέλλει για υποκίνηση ο υπουργός Παιδείας και καταλογίζει «αφωνία» στη ΝΔ

Σ
ε πεδίο αντιπαράθεσης εξελίσσο-
νται οι καταλήψεις σχολείων για 
το μακεδονικό, τόσο εντός των ί-
διων των σχολικών μονάδων, όσο 

και σε πολιτικό επίπεδο. Υπό κατάληψη 
βρίσκονται δεκάδες σχολεία κυρίως σε 
περιοχές της Μακεδονίας, αλλά και της 
Λάρισας, της Αττικής, της Ηλείας με κύριο 
πρόταγμα να μην περάσει η Συμφωνία 
των Πρεσπών.
Ωστόσο, σε αρκετές περιοχές έχουν 
καταγραφεί ήδη αντιπαραθέσεις μεταξύ 
μαθητών, ενώ και καθηγητές έχουν βρε-
θεί στο στόχαστρο τόσο εκείνων που 
υποστηρίζουν, όσο και εκείνων που 
τάσσονται απέναντι στις καταλήψεις με 
το συγκεκριμένο αίτημα. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι σε σχολικό συγκρότημα 
της Λάρισας τα πράγματα λίγο έλειψε 
να ξεφύγουν σήμερα, όταν καυγάδισαν 
μαθητές για τη διανομή φυλλαδίων στο 
σχολείο από αντιτιθέμενους στις κατα-
λήψεις.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Παι-
δείας Κώστας Γαβρόγλου καταγγέλλει 
ακροδεξιές οργανώσεις και τη Χρυσή 
Αυγή ότι υποκινεί τις καταλήψεις για το 
μακεδονικό, ενώ λίγο νωρίτερα, σήμερα, 
στη Βουλή, ο χρυσαυγίτης βουλευτής 
Παναγιώτης Ηλιόπουλος ουσιαστικά 
προανήγγειλε έκτροπα στο συλλαλητή-
ριο που έχει προγραμματισθεί να γίνει 
αύριο στο κέντρο της Αθήνας από μαθη-
τές που είναι εναντίον των καταλήψεων 
με το συγκεκριμένο πρόταγμα. Το συλ-
λαλητήριο οργανώνεται μέσω facebook. 
«Αύριο μπορεί να συμβούν πολλά πράγ-
ματα και την ευθύνη θα έχετε εσείς. Γι’ 
αυτό θέλω να σας προλάβω» ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο βουλευτής της ΧΑ.
Η υπουργός Προστασίας του Πολίτη 
Όλγα Γεροβασίλη, αντέδρασε μιλώντας 
για παραλήρημα του χρυσαυγίτη βου-
λευτή. «Απευθύνομαι σε όλες τις δυνά-
μεις του δημοκρατικού τόξου να τοπο-
θετηθούν απέναντι στην προσπάθεια της 
Χρυσής Αυγής να σπείρει το εθνικιστικό 
φασιστικό δηλητήριο στους μαθητές των 
σχολείων. Πρέπει όλα τα κόμματα να αντι-

μετωπίσουμε από κοινού αυτό το νέο κίν-
δυνο και την προσπάθεια σε νέα παιδιά 
που ίσως παρασύρονται από τη λεγό-
μενη αγάπη στην πατρίδα να το δουν με 
διαστρεβλωμένο τρόπο» είπε η υπουρ-
γός.
Η προκλητική αποστροφή του Π.Ηλιό-
πουλου προκάλεσε την ομόθυμη κατα-
δίκη των εκπροσώπων των κομμάτων. 
Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Αδωνις 
Γεωργιάδης καταδίκασε τόσο τη Χρυσή 
Αυγή, σημείωσε όμως, απευθυνόμενος 
στον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν μπορεί να ξεχωρίζει 
τις καταλήψεις σε καλές και κακές- προ-

καλώντας την αντίδραση των βουλευτών 
του κυβερνώντος κόμματος. Ο κ.Γεωρ-
γιάδης υπογράμμισε πως δεν θα χαρί-
σει στην Χρυσή Αυγή τους μαθητές και 
δήλωσε πως είναι κατά των καταλήψεων.
Νωρίτερα, θέση στο ζήτημα ενόψει, μάλι-
στα του αυριανού συλλαλλητηρίου πήρε 
ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης. 
Ο δήμαρχος Αθηναίων καταδίκασε τις 
καταλήψεις των σχολείων και τη ρητο-
ρική μίσους που αναπτύσσεται για τον 
πατριωτισμό και αναφέρει: «Η ακροδε-
ξιά ρητορική του μίσους δεν έχει καμία 
σχέση με τον πατριωτισμό, δεν έχει καμία 
θέση στα σχολεία. Οι μαθητές ανέκα-
θεν αγωνίζονταν κατά του φασισμού και 
υπέρ της ελευθερίας. Δεν θα παραδώ-
σουμε τα σχολεία στη Xρυσή Aυγή και 
στις παραφυάδες της».
Tο υπουργείο Παιδείας, πάντως, με ανα-
κοίνωσή του, είχε καταλογίζει στη ΝΔ 
«αφωνία» «για τη συνεχιζόμενη απροκά-
λυπτη δράση της Χρυσής Αυγής σε σχο-
λεία». Όπως αναφέρεται στην ανακοί-
νωση: «ο υπουργός Παιδείας, πριν από 

δύο μέρες με δημόσια τοποθέτησή του, 
έκανε έκκληση σε όλα τα κόμματα του 
δημοκρατικού τόξου να πάρουν θέση για 
τη δράση της Χρυσής Αυγής στα σχολεία. 
Δυστυχώς, η Νέα Δημοκρατία δεν το 
έκανε παρά την «ανάληψη ευθύνης» από 
τον κ. Μιχαλολιάκο με επίσημη δήλωση.
»Δεν προκαλεί κανενός είδους έκπληξη 
η «αφωνία» της Νέας Δημοκρατίας. Ο 
ίδιος ο αντιπρόεδρος του κόμματος Άδω-
νις Γεωργιάδης με απροκάλυπτο τρόπο 
υποδαυλίζει τη δράση της Χρυσής Αυγής 
στα σχολεία, επιδεικνύοντας ανερυθρία-
στα την δομική του προσήλωση στα «ιδε-
ώδη» του ακροδεξιού αυταρχισμού, του 
φανατισμού και της μισαλλοδοξίας.
»Δυστυχώς, η σημερινή Ν.Δ. με τον 
ακροδεξιό δημόσιο λόγο της συμπορεύ-
εται και ενισχύει τις φασιστικές αντιλή-
ψεις της Χ.Α., αγνοώντας ότι στο τέλος 
της διαδρομής το ναζιστικό μόρφωμα θα 
«καταπιεί» και την ίδια.
»Έστω και αργά, η ηγεσία της Ν.Δ. ας βρει 
τη δύναμη να καταδικάσει τις φασιστικές 
μεθοδεύσεις. Το απαιτεί η δημοκρατία 
που όλοι έχουμε υποχρέωση να την προ-
ασπίζουμε».
Η κατάσταση όπως εξελίσσεται έχει 
προκαλέσει αντιδράσεις και μεταξύ των 
εκπαιδευτικών με την ΟΛΜΕ να καλεί 
τις τοπικές ενώσεις των λειτουργών της 
μέσης εκπαίδευσης «να προχωρήσουν 
σε συσκέψεις συλλόγων διδασκόντων, 
να οργανώσουν συζητήσεις με γονείς και 
μαθητικές κοινότητες, να αποκαλύψουν 
το φασιστικό και εθνικιστικό σχεδιασμό 
και τους κινδύνους που φέρνει, συζητώ-
ντας και για τη διεκδίκηση των σημερι-
νών μορφωτικών και εργασιακών δικαι-
ωμάτων της νέας γενιάς» και παράλληλα 
«να προχωρήσουν σε έκδοση υλικών και 
εκδηλώσεις του εκπαιδευτικού κινήμα-
τος προς την κοινωνία, στην οργάνωση 
συγκεντρώσεων με δασκάλους, φοιτη-
τές, εργατικά σωματεία και φορείς του 
μαζικού κινήματος σε όλες τις πόλεις, 
καθώς και σε άλλες πρωτοβουλίες με 
χαρακτήρα αντιφασιστικό, αντιεθνικι-
στικό, αντιπολεμικό, αντιρατσιστικό».

Θύελλα για τις καταλήψεις στα σχολεία Σκάνδαλο «Koriopolis»: 
Ενοχή Μπέου, 
Τσακογιάννη και 
Κομπότη ζήτησε η 
εισαγγελέας 

Πρόταση ενοχής για 25 από τους 26 
κατηγορούμενους ποδοσφαιρικούς παράγοντες 
και άλλους στην υπόθεση στημένων 
ποδοσφαιρικών αγώνων το 2011, το γνωστό 
«Koriopolis», υπέβαλε η εισαγγελέας έδρας του 
πενταμελούς Εφετείου, Ευδοκία Πούλου

Η 
εισαγγελική λειτουργός του δευτεροβάθμιου 
δικαστηρίου ζήτησε την ενοχή του Γιώργου Τσα-
κογιάννη, θεωρούμενου ως εκ των βασικών κα-
τηγορουμένων, ο οποίος σε πρώτο βαθμό έχει 

καταδικαστεί σε κάθειρξη 10 ετών και 10 μηνών, για νομι-
μοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ε-
ξακολούθηση, καθώς και για πλημμεληματικές κατηγορίες 
που αφορούν εκβίαση, δωροδοκία και στοιχηματική απά-
τη στο παιχνίδι Πόντιοι Κατερίνης - Αετός Σκύδρας και για 
δωροδοκία στους αγώνες Ηλιούπολη - Λεβαδειακός, Ε-
θνικός Αστέρας - Ηλιούπολη, Ηλιούπολη - Εθνικός Περαία.
Για τον πρώην ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού Βόλου, Αχιλλέα 
Μπέο η εισαγγελική λειτουργός εισηγήθηκε την ενοχή του 
για δωροδοκία στους αγώνες Αστέρας Τρίπολης - Παν-
σερραϊκός και Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός Βόλου σε 
βαθμό πλημμελήματος. Υπενθυμίζεται ότι πρωτόδικα ο κ. 
Μπέος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 4 ετών, εξαγορά-
σιμη προς 5 ευρώ τη μέρα.
Η κυρία Πούλου ζήτησε επίσης την ενοχή του Γιάννη 
Κομπότη, που πρωτόδικα είχε τιμωρηθεί σε φυλάκιση 30 
μηνών με τριετή αναστολή, για δωροδοκία στον αγώνα 
Ηλιούπολη - Λεβαδειακός.
Αντίστοιχα, πρότεινε την ενοχή των Γιώργου Μπάκου και 
Γιώργου Μποροβήλου για δωροδοκία στα παιχνίδια Παν-
σερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης και Αστέρας Τρίπολης - 
Ολυμπιακός Βόλου, καθώς και για απόπειρα δωροδοκίας 
στο Αστέρας Τρίπολης-Καβάλα, σε βαθμό πλημμελήματος. 
Ο πρόεδρος και ο ιδιοκτήτης του Αστέρα Τρίπολης πρω-
τόδικα, είχαν καταδικαστεί σε φυλάκιση τριών ετών με τρι-
ετή αναστολή για δωροδοκία.
Η εισαγγελέας τάχθηκε υπέρ της ενοχής, ακόμη, των 
Βασίλη Καρακούλια, Βασίλη Δημόπουλου, Δημήτρη 
Ζαβαντία, Βασίλη Γεωρτσιάκου, Θανάση Ντότση, Μιχάλη 
Νικολόπουλου, Νίκου Παντελή, Γιώργο Πουλόπουλου, 
Στάθη Προβατίδη, Πέτρου Ρουτζιέρη, Χαράλαμπου 
Ταμπάση, Γιάννη Ναυρινιάδη, Παύλου Δήμου, Μάκη Σιδη-
ρόπουλου, Μιχάλη Τζιβελέκη, Μαρία Βυθοπούλου, Γιώρ-
γου Τσεκερίδη, Γιώργου Διγώνη, Γιώργου Γαλαίου, Βασίλη 
Αδαμάκη.
Κατά την εισαγγελική εκτίμηση, μοναδικός κατηγορού-
μενος που πρέπει να αθωωθεί λόγω αμφιβολιών, είναι ο 
πρώην πρόεδρος της Ηλιούπολης, Νίκος Χάλκος, καταδι-
κασμένος σε πρώτο βαθμόσε ποινή φυλάκισης τεσσάρων 
ετών εξαγοράσιμη προς πέντε ευρώ την ημέρα, για δωρο-
δοκία και δωροληψία.

επικαιρότητα
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Έλιωναν και έβγαζαν 
στην Τουρκία σχεδόν το 
σύνολο του χρυσού που 
κατέληγε καθημερινά 
στα ενεχυροδανειστήρια 
όλης της χώρας. Ζούσαν 
μέσα στην πολυτέλεια 
ξεπλένονταν τα 
εκατομμύρια των κερδών 
αγοράζοντας πολυτελή 
σπίτια, σκάφη και 
αυτοκίνητα.

Π
ρόκειται για τα μέλη 
της «μαφίας του χρυ-
σού» που εξάρθρωσε 
η Ασφάλεια Αμαρουσί-

ου μετά από πολύμηνες έρευνες.
Ουσιασ τ ικά οι ασ τυνομικοί 
κάνουν λόγο για δυο ομάδες 
που συνεργάζονταν για να αγο-
ράζουν το χρυσό 1000 το κιλό 
κάτω από την επίσημη τιμή και 
να το διοχετευόμουν στο εξω-
τερικό χωρίς να πληρώνουν 
ευρώ σε δασμούς και φόρους! 
Μια διαδικασία που ήταν σε 
όλη διαδρομής της «μαύρη»... 
Μάλιστα ρόλο κλειδί είχε και 
ένας χαμηλόβαθμος αστυνομι-
κός που ενημέρωνε τα «μεγάλα 
αφεντικά» για τις κινήσεις των 
αρχών. Αυτό που προσπαθεί να 
αποδείξει η Ασφάλεια είναι αν 

στο χυτήριο των δυο ομάδων 
κατέληγαν και χρυσαφικά που 
είχαν κλαπεί από τους ιδιοκτή-
τες τους.
Η πρώτη εγκληματική οργά-
νωση, διέθετε 130 χώρους 
καταστημάτων ενεχύρων - αγο-
ράς χρυσού, είχε αρχηγό έναν 
65χρονο Έλληνα παλιό χρυ-
σοχόο, ενώ η δεύτερη έναν 
Τούρκο συριακής καταγω-
γής και τον 51χρονο Δημήτρη 
Ριχάρδο Μυλωνά, ο οποίος 
φρόν τ ιζ ε να βρίσκει με 44 
καταστήματα του και να λιώ-
νει το χρυσό και ο Τούρκος να 
το παραλαμβάνει και με λεω-
φορεία που έφευγαν σχεδόν 
καθημερινά για την Κωνσταντι-
νούπολη να διώχνει τον χρυσό 
εκτός Ελλάδας.
Δρούσαν αυτοτελώς η μία από 
την άλλη, ως προς την συγκρό-
τησή τους και τη διαχείριση των 
κεφαλαίων τους, πλην όμως η 
δράση κάθε οργάνωσης τύγ-
χανε σε γνώση της άλλης. Μάλι-
στα τα αρχηγικά μέλη των οργα-
νώσεων είχαν συμφωνήσει ως 
προς την τιμή αγοράς του χρυ-
σού, με σκοπό την απαλοιφή 
του μεταξύ τους ανταγωνισμού 
και εν τέλει την αύξηση του κέρ-
δους τους. Ο ημερήσιος κύκλος 
δράσης και των δύο οργανώ-

σεων να ανέρχεται στις 400.000 
ευρώ.
Η διασύνδεση σε επίπεδο αρχη-
γών αφορούσε «κλείσιμο συμ-
φωνιών» που είχαν πάγιο χαρα-
κτήρα και επέτρεπε στις εγκλη-
ματικές οργανώσεις να λειτουρ-
γούν ταυτόχρονα και παράλληλα, 
χωρίς η δράση της κάθε μίας, να 
επηρεάζει την άλλη, αντίθετα, 
ανάλογα το αντικείμενο δράσης 
υπήρχαν και συνεργασίες. Προ-
έβαιναν μάλιστα στις παράνο-
μες συναλλαγές τους, χωρίς να 
κινδυνεύουν από τυχαίους ελέγ-
χους, αφού ήταν τυπικά «νόμι-
μοι», καθόσον λειτουργούσαν 

υπό την κάλυψη νομιμοφανών 
επιχειρήσεων, διακινώντας σε 
ημερήσια βάση, μεγάλα χρημα-
τικά ποσά που ξεπερνούσαν τις 
400.000 ευρώ. Βασικό χαρακτη-
ριστικό των οργανώσεων ήταν 
ότι, μέσω της αφθονίας των οικο-
νομικών μέσων που διέθεταν, 
κυρίως τα αρχηγικά μέλη, χρη-
ματοδοτούσαν καθημερινά μέλη 
τους, με σκοπό την αγορά σχε-
δόν του συνόλου του χρυσού 
που οι πολίτες, ενεχυρίαζαν ή 
πωλούσαν σε συναφή καταστή-
ματα, έναντι ελαχίστων χρημά-
των καθώς και την αγορά χρυσού 
από κάθε πηγή αδιαφόρου προ-

έλευσης. Οι ποσότητες του χρυ-
σού, προερχόταν από την τήξη 
άγνωστης προελεύσεως κοσμη-
μάτων, λιρών και άλλων τιμαλ-
φών, τα οποία είχαν περιέλθει 
στην κατοχή τους, μέσω αγορών 
ή ενεχυριάσεων, ενώ υπήρχαν 
ενδείξεις ότι μέρος αυτών, ήταν 
προϊόντα εγκλήματος. Επιπλέον 
και οι δύο εγκληματικές οργανώ-
σεις λειτουργούσαν, με προκά-
λυμμα νομιμοφανείς επιχειρή-
σεις, με παρεμφερές αντικείμενο 
με την παράνομη δραστηριό-
τητά τους, εξασφαλίζοντας έτσι 
κάλυψη και αποφυγή των συνε-
πειών του νόμου.

Κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού: Η δράση του, το ξέπλυμα 
χρήματος και ο τζίρος των 400.000 ευρώ την ημέρα

επικαιρότητα



8 30 Νοεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Ο 
πρώτος ελληνικός «μεταμνημονι-
ακός» Προϋπολογισμός, είναι ταυ-
τόχρονα και ο τελευταίος της θη-
τείας αυτής της κυβέρνησης, αλλά 

και της σημερινής ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής η οποία τον συνδιαμόρφωσε, αλλά 
ο βίος της τερματίζεται μετά τις ευρωεκλογές.
Ωστόσο «πατάει στον αέρα» καθώς, παρά τις 
θριαμβολογίες της Κυβέρνησης για τις συντά-
ξεις, κόβει ξανά κονδύλια από τους συνταξι-
ούχους, ούτε προβλέπει τίποτα για επιστρο-
φές αναδρομικών που αυτοί ζητούν (με βάση 
και όσα επιδικάζουν σωρηδόν πια τα δικα-
στήρια). Αποκαλύπτει επίσης ότι οι δαπάνες 
μισθών στο δημόσιο αυξήθηκαν κατά 1 δισ. 
ευρώ το 2018 αλλά υπόσχεται –παρά τις εξαγ-
γελίες για νέες προσλήψεις- ότι θα τις περικό-
ψει κατά μισό δισ. ευρώ το 2019! Και παράλ-
ληλα στηρίζεται στην υπόθεση για μεγαλύ-
τερη Ανάπτυξη το 2019, προεξοφλώντας 
εκτόξευση των ιδιωτικών επενδύσεων, ενώ 
«παγώνει» τις δημόσιες.
Τα στοιχεία Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρ-
νησης (στενός και ευρύτερος δημόσιος ομέας) 
δείχνουν ότι:

1. Παρότι πρόκειται να ακυρωθούν οι περι-
κοπές 2,8 δισ. για το 2019 στους παλαιούς 
συνταξιούχους και ο πρω-
θυπουργός μιλά για αυξή-
σεις σε 500.000 συνταξιού-
χους (το υπουργείο Εργα-
σίας τους ανεβάζει και στις 
620.000), το κονδύλι για 
παροχές συντάξεων μειώ-
νεται ακόμα περισσότερο 
για το 2019. Από 29 δισ. που 
ήταν το 2017, μειώθηκαν σε 
28,8 δισ. το 2018 και θα μειωθούν σε 28,5 
δισ. το 2019.
2. Παρά τις ελαφρύνσεις κατά 30% στις εισφο-
ρές των ελευθέρων επαγγελματιών, οι ασφα-
λιστικές εισφορές στα Ταμεία προβλέπεται ότι 
θα αυξηθούν και άλλο, από 20,7 δισ.ευρώ το 
2017 και 21,4 δισ. ευρώ το 2018, σε 21,6 δισ. 
το 2019. Και μάλιστα χωρίς να συνυπολογί-
ζεται για τα έσοδα αυτά τω Ταμείων το 2019, 
καμία επιπλέον «αιμοδότηση» από τον ΑΚΑΓΕ 
(τον «κουμπαρά» των συντάξεων των επομέ-
νων γενεών) από τον οποίο η σημερινή κυβέρ-
νηση αντλούσε περί τα 400 εκατομμύρια ετη-
σίως. Βέβαια στην κυβέρνηση προεξοφλούν 
επιπλέον έσοδα από μείωση της ανεργίας και 
την αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, 
βάσει των νέων συλλογικών συμβάσεων, που 
σημαίνει ότι το κράτος θα βάζει «πιο βαθιά» 

το χέρι στην τσέπη των μισθωτών, για κάθε 
αύξηση που θα λαμβάνουν από τους εργο-
δότες, εμποδίζοντας έτσι να αυξηθεί το δια-
θέσιμο εισόδημά τους και η ιδιωτική κατα-
νάλωση.
3. Οι μισθοί των υπαλλήλων στο δημόσιο θα 
μειωθούν σε σχέση με φέτος, παρά τις προ-
σλήψεις που εξαγγέλλει η κυβέρνηση. Το οξύ-
μωρο είναι ότι από 12,5 δισ. ευρώ το 2017, 
οι δαπάνες για αποδοχές εργαζομένων στο 
Δημόσιο αυξήθηκαν το 2018 στα 13,5 δισ. 
(+1 δισ. ευρώ) αλλά για το 2019 προβλέπεται 
να μειωθούν σε 13,0 δισ. ευρώ. Όπως και με 
το κονδύλι για τις συντάξεις δηλαδή, οι δαπά-
νες εμφανίζονται να μειώνονται χωρίς να μει-
ώνονται ούτε ο αριθμός των δικαιούχων ούτε 
οι απολαβές που λαμβάνουν από το κράτος.
4. Παρά την συνεχή μείωση του ποσοστού της 
ανεργίας (με ελαστικές μορφές απασχόλησης 
κυρίως) κατά την 5ετία 2013-2018, οι παροχές 
του ΟΑΕΔ αυξάνονται διαρκώς, από 2,3 δισ. 
το 2017 σε 2,4 δισ. φέτος και σε 2,6 το 2019.
5. Την ίδια στιγμή, τα έσοδα του Κράτους από 
φόρους αυξάνονται συνεχώς κατά 1-1,5 δισ. 
το χρόνο. Από 44 δισ. τα 2017 σε 45,4 δισ.
φέτος και με πρόβλεψη να φτάσουν στα 46,4 
δισ. ευρώ το 2019 (+1 δισ. ευρώ).
6. Ωστόσο το «υπερπλεόνασμα» του Προ-

ϋπολογισμού για παρο-
χές (πρωτογενές πλεόνα-
σμα πάνω από τον αναγκαίο 
στόχο 3,5% του ΑΕΠ) μειώ-
νεται συνεχώς. Από 4,2 δισ.
το 2017, σε 885 εκατ. φέτος 
και σε μόλις 199 εκατ. ευρώ 
το 2019. Με άλλα λόγια, από 
το 2019 δεν προβλέπεται να 
δοθεί ξανά Κοινωνικό Μέρι-

σμα, όπως γινόταν από το 2014 και μετά.
7. Όλα αυτά πάντως θα πρέπει να συνδυα-
στούν και με ρυθμούς Ανάπτυξης που αυξά-
νονται από +1,5% το 2017, σε +2,1% φέτος και 
+2,5% του ΑΕΠ το 2019.
8. Για να έρθει η Ανάπτυξη, για το 2019 προ-
βλέπεται αλματώδης αύξηση στις συνολικές 
επενδύσεις στην ελληνική οικονομία (ακαθά-
ριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου): μετά 
την δύσκολη διετία 2015-2016, το 2017 οι 
δημόσιες και ιδιωτικές Επενδύσεις ανέκαμψαν 
σημειώνοντας αύξηση 9,1%. Το 2018 αυξήθη-
καν μόλις 0,8% αλλά για το 2019 προβλέπε-
ται «άλμα» + 11,9%. Ωστόσο και για φέτος η 
περσινή πρόβλεψη της κυβέρνησης στον Προ-
ϋπολογισμό ήταν να αυξηθούν κατά 11,4%, 
αλλά τελικά δεν αυξήθηκαν ούτε 1% (μόλις 
0,8% για την ακρίβεια, όπως αναφέρθηκε).

Προϋπολογισμός: Λιγότερα για 
συντάξεις, περισσότερα για φόρους 
και εισφορές το 2019 

«Πόλεμος» ξέσπασε μεταξύ του μητροπολίτη Αιγιαλείας Αμβρόσιου με τον 
κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό, Νίκο Ξυδάκη

Εξώδικο Αμβρόσιου κατά 
Ξυδάκη - «Πέρασε ο καιρός των 
αφορισμών» απαντά ο βουλευτής 

Ο 
ιεράρχης ζητά από τον Νί-
κο Ξυδάκη να δώσει «α-
ποδείξε ις και ονόματα», 
σε σχέση με όσα είπε σε 

συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό 
σταθμό «Στο Κόκκινο» (στις 19 Νο-
εμβρίου) γ ια τον φόβο των ιερέων 
έναντι της υπερεξουσίας των ιεραρ-
χών, με αφορμή την συμφωνία Τσί-
πρα-Ιερώνυμου.
Ο μητροπολίτης ζητά από τον βου-
λευτή του ΣΥΡΙΖΑ να δώσει άμεσα τα 
στοιχεία αυτά, αλλιώς απειλεί ότι θα 
προσφύγει στην Δικαιοσύνη για την 
προάσπιση των δικαιωμάτων τους 
ως πολίτης, όπως υποστηρίζει.
Στην έγκληση του ιεράρχη απάντησε 
με δήλωσή του ο Νίκος Ξυδάκης: 
«Ευτυχώς δεν είναι αυτό το πράγμα 
η Εκκλησία. Και ευτυχώς έχει περά-
σει ο καιρός του αναθέματος κατά 
του Ελευθερίου Βεν ιζέλου και των 
αφορισμών» σχολίασε.
Παράλ ληλα,  κα τ ηγόρησ ε  τον  κ . 
Αμβρόσιο ότι επιδίδεται στη δημό-
σια υποκίνηση βίας και σ την κατά-
χρηση του εκκλησιαστικού αξιώμα-
τος.

Αναλυτικά η δήλωση Ξυδάκη
«Προκαλε ί  αλγε ινή ε ν τύπωση σε 
κάθε καλόπιστο δημοκρατικό πολίτη 

ο τρόπος που μερικοί ιεράρχες αντι-
λαμβάνονται τον δημόσιο βίο. Πολι-
τ ικολογούν από άμβωνος, αποφαί-
νονται επί αστρονομικών θεμάτων, 
εξαπολύουν κηρύγματα μίσους, αρές 
και κατάρες, αλλά απαιτούν από τους 
αιρετούς αντιπροσώπους του ελλη-
νικού λαού να μην εκφέρουν πολιτι-
κές κρίσεις.
Κάποιοι  ιεράρχε ς  έ χουν απομα-
κρυνθεί φαίνεται από την ουσία της 
εκκλησ ιασ τ ικής ζωής και της χρι-
στιανικής παράδοσης, τόσο ώστε να 
θεωρούν ότι μια κρίση, μια σκέψη, 
ακόμη και η καλόπιστη, είναι ικανή 
να απε ιλήσε ι το οικοδόμημα της 
Εκκλησ ίας. Ισως διότ ι δεν ανέχο-
νται την ελεύθερη σκέψη, ίσως διότι 
ανησυχούν γ ια την άτυπη κοσμική 
εξουσία τους, ίσως διότι έτσι έχουν 
συνηθίσει: να επιδίδονται στη δημό-
σια υποκίνηση βίας και σ την κατά-
χρηση του εκκλησιαστικού αξιώμα-
τος, και όχι στον λόγο του ποιμένα, 
τον λόγο της αγάπης και της καταλ-
λαγής.
Ευτυχώς δεν είναι αυτό το πράγμα η 
Εκκλησία.
Και ευτυχώς έ χε ι περάσε ι ο και-
ρός του αναθέματος κατά του Ελευ-
θερίου Βεν ιζ έ λου και των αφορι-
σμών».
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Βενιζέλος για deal Τσίπρα-
Ιερώνυμου: Έσκασε η φούσκα και 
αποκαλύφθηκαν οι σκοποί τους...

Ω
ς συναλλαγή που επιχείρη-
σε να εξασφαλίσει την σιωπή 
της ιεραρχίας στη συνταγματι-
κή αναθεώρηση των άρθρων 

που καθορίζουν τις σχέσεις Κράτους – 
Εκκλησίας  χαρακτήρισε τη συμφωνία 
του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον 
Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο ο κ. Ευάγγελος 
Βενιζέλος.
«Πρόκειται για αντάλλαγμα προκειμένου 
να μην υπάρξουν αντιρρήσεις της Εκκλη-
σίας για τη συζητούμενη πιθανή τρο-
ποποίηση του άρθρου 3» είπε ο πρώην 
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής 
επιτροπής για την Συνταγματική Αναθε-
ώρηση.
Ο κ. Βενιζέλος επισήμανε μάλιστα πως 
η κυβέρνηση με τις υποσχέσεις περι 
10.000 προσλήψεων αποπειράθηκε 
να εξαπατήσει την κοινή γνώμη. «Έχω 
ακούσει τις θεωρίες, περί διοικητικών 
δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό δεν σημαί-
νει ότι δεν συνδέονται με όρους δημο-
σίου δικαίου με τον φορέα τους. Αλλιώς 
γιατί οι ιερείς συνταξιοδοτούνται με 
πολιτική σύνταξη; Άνθρακες ο θησαυ-
ρός. Κολοσσιαία φούσκα η οποία δια-
τάραξε την κατάσταση στις σχέσεις Κρά-
τους -Εκκλησίας αλλά και στην κοινωνία.  
Τώρα που έσκασε η φούσκα και πήγαν 
όλοι στα μεγέθη τους και αποκαλύφθη-
καν οι σκοποί τους μπορούμε να συζη-

τήσουμε πιο ήρεμα για το άρθρο 3» ανέ-
φερε.
Παράλληλα, ο Ευάγγελος Βενιζέλος υπο-
στήριξε πως υπάρχει παρερμηνεία του  
όρου «επικρατούσα» θρησκεία ακόμα 
και  από το Συμβούλιο της Επικρατείας 
υποστηρίζοντας ότι ο όρος επικρατούσα 
θρησκεία δεν νοείται να περιορίζει τις 
διατάξεις του άρθρου 13 του Συντάγ-
ματος περί θρησκευτικής ελευθερίας.  
Τέλος επανέλαβε την πρότασή του για 
πλήρη διαχωρισμό Κράτους – Εκκλησίας 
εξηγώντας πως η λύση μπορεί να βρεθεί 
με την ένταξη μιας  ερμηνευτικής δήλω-
σης κάτω από το άρθρο 3 η οποία θα 
υπογραμμίζει πως το άρθρο 3 δεν θεμε-
λιώνει αποκλίσεις από τη θρησκευτική 
ελευθερία και το άρθρο 13.

επικαιρότητα

Μητσοτάκης: Να γίνει 
υποχρεωτικό το μάθημα της 
σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία

Τ
ο κέντρο πρόληψης και εξέτασης 
HIV Checkpoint επισκέφτηκε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος 
της ΝΔ ενημερώθηκε από τα μέλη 

της διοίκησης και εθελοντές του Συλλόγου 
Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή», για 
τη διαδικασία με την οποία γίνεται δωρεάν 
και ανώδυνα - με μια σταγόνα αίμα από το 
δάκτυλο - ένα γρήγορο τεστ διάρκειας 60 
δευτερολέπτων για τον HIV και τις ηπατίτι-
δες B και C.
Επίσης του παρουσίασαν τις εγκαταστά-
σεις των εξεταστηρίων και του έδειξαν μία 
κινητή μονάδα πρόληψης και εξέτασης, με 
την οποία προσεγγίζουν πολίτες σε περι-
οχές εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων 
που δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε υπηρε-
σίες εξέτασης. Τα μέλη του συλλόγου εξέ-
θεσαν στον κ. Μητσοτάκη τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν σήμερα οι οροθετι-
κοί σχετικά με την ιατροφαρμακευτική τους 
κάλυψη, όμως του μίλησαν επίσης και για 
ζητήματα κοινωνικού αποκλεισμού.
Ο κ. Μητσοτάκης τους έδωσε συγχαρητή-
ρια και εξήρε το έργο αυτής της σημαντι-
κής δομής που έχει προσφέρει τόσα στην 
έγκαιρη διάγνωση του ιού του HIV και έχει 
με τον τρόπο της βοηθήσει χιλιάδες ανθρώ-
πους. «Είμαι εδώ για να στείλω με τον πιο 
εμφατικό τρόπο το μήνυμα ότι η νόσος που 
προκαλεί ο ιός του HIV όχι απλά θεραπεύ-
εται, αλλά όταν κάποιος πάρει τη σωστή 
θεραπεία, σταματά και να τον μεταδίδει. Γι’ 
αυτό και η έγκαιρη, δωρεάν και ανώνυμη 
διάγνωση, είναι τόσο σημαντική. Και γι’ 

αυτό και η δουλειά που γίνεται και εδώ στο 
Checkpoint, έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη 
σημασία», δήλωσε ο πρόεδρος της ΝΔ και 
το μήνυμά του ήταν στην Ελλάδα του 2018 
να σπάσουμε στερεότυπα και διακρίσεις 
που έρχονται από το παρελθόν.
«Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τη 
σωστή ενημέρωση. Είμαι απολύτως σίγου-
ρος ότι μια καλά ενημερωμένη κοινωνία, 
είναι η κοινωνία η οποία δίνει σε όλες και 
σε όλους ίσες ευκαιρίες, είναι η κοινωνία η 
οποία τελικά δεν κάνει διακρίσεις», συνέ-
χισε επιμαίνοντας ότι η επένδυση για τον 
παρόν είναι η έγκαιρη διάγνωση και λήψη 
της σωστής θεραπείας που όχι απλά θερα-
πεύει όσους έχουν τον ιό, αλλά τους επιτρέ-
πει και να μην τον μεταδίδουν σε άλλους 
συμπολίτες τους.
Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε παράλληλα και για 
την ένταξη του μαθήματος της σεξουαλικής 
αγωγής στα σχολεία. «Η επένδυση για το 
μέλλον, για την επόμενη γενιά, είναι η υπο-
χρεωτική ένταξη του μαθήματος της σεξου-
αλικής αγωγής, της σεξουαλικής διαπαιδα-
γώγησης, στα σχολεία. Έτσι ώστε να μπο-
ρούν τα παιδιά μας να είναι σωστά ενημε-
ρωμένα, να μην είναι θύματα προκαταλή-
ψεων και να μπορούν και αυτά με τον τρόπο 
τους να διαχειρίζονται τις δικές τους σεξου-
αλικές προτιμήσεις με τρόπο που δεν θα 
τα κάνει να αισθάνονται ενοχικά», δήλωσε 
συγκεκριμένα και με αφορμή την 1η Δεκεμ-
βρίου, Παγκόσμιας Ημέρας κατά του AIDS, 
ευχήθηκε κάθε χρόνο τα περιστατικά του 
ιού να βαίνουν μειούμενα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Θεσσαλονίκη: 48 χρόνια σε δάσκαλο 
για αποπλάνηση μαθητριών 

Σ
ε συνολική ποινή κάθειρξης 48 
ετών καταδικάστηκε δάσκαλος, 
ο οποίος κάθισε στο εδώλιο του 
Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσ-

σαλονίκης κατηγορούμενος για αποπλά-
νηση μαθητριών του. Η υπόθεση, που 
αποκαλύφθηκε το Νοέμβριο του 2015 
σε Δημοτικό Σχολείο της ανατολικής 
Θεσσαλονίκης, εξετάστηκε σε δεύτερο 
βαθμό, η ετυμηγορία του οποίου ήταν 
ομόφωνη.
Ο 54χρονος εκπαιδευτικός κρίθηκε ένο-
χος για δέκα περιπτώσεις αποπλάνη-
σης ανήλικων κοριτσιών, πράξεις που, 
σύμφωνα με τις καταγγελίες, έλαβαν 
χώρα στη βιβλιοθήκη του Σχολείου. 
Όπως στην πρωτοβάθμια δίκη, έτσι και 
τώρα, το δικαστήριο δεν του αναγνώ-

ρισε κανένα ελαφρυντικό. Έτυχε όμως 
επιεικέστερης αντιμετώπισης ως προς 
το ύψος της τελικής ποινής, αφού πρω-
τόδικα είχε καταδικαστεί σε συνολική 
κάθειρξη 60 ετών.
Ο ίδιος, μετά την απόφαση του δικαστη-
ρίου και απευθυνόμενος προς τους δικα-
στές είπε: «είμαι αθώος, κάνατε λάθος». 
Νωρίτερα, στην απολογία του αρνήθηκε 
τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «σκευ-
ωρία εις βάρος του», ενώ χαρακτήρισε τις 
καταγγελίες «προϊόν παιδικής φαντασίας».
Στο πλευρό του βρέθηκαν οικείοι του, 
φίλοι και πρώην συνάδελφοί του, οι 
οποίοι αποδοκίμασαν τόσο το δικαστή-
ριο όσο και διευθυντικά στελέχη του 
σχολείου που κατέθεσαν στη δίκη ως 
μάρτυρες κατηγορίας.
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Τ
ο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας διέτα-
ξε σήμερα τη διεξαγωγή δίκης εντός δίκης στην 
υπόθεση του διπλού φονικού στον Στρόβολο, 
προκειμένου να εξετάσει τα επίδικα ζητήματα 

για τα οποία ήγειρε ένσταση ο δικηγόρος του Λοίζου 
Τζιωνή, εκ των κατηγορουμένων στην υπόθεση.
Κατηγορούμενοι στην υπόθεση της στυγερής δολο-
φονίας που διαπράχθηκε τον περασμένο Απρίλιο στον 
Στρόβολο, με θύματα τον Γιώργο Χατζηγεωργίου και 
τη σύζυγο του Ντίνα Σεργίου, είναι επίσης ο ετεροθα-
λής αδελφός του Τζιωνή, Λευτέρης Σολωμού, η Σάρα 
Σιάμς και ο Μάριος Χατζηξενοφώντος.
Τα επίδικα ζητήματα αφορούν στις καταθέσεις που 
έδωσε ο Τζιωνής στις 27/4/2018, στις υποδείξεις σκη-
νών και στην παραλαβή των τεκμηρίων από την οικία 
στην οδό Σκιάθου 3 στην Αγλαντζιά κατά τη συγκεκρι-
μένη ημερομηνία.
Ο δικηγόρος του Τζιωνή προέβαλε τη θέση ότι παρα-
βιάστηκαν τα δικαιώματα του πελάτη του και πως 
καταπιέστηκε να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα που 
αφορούν στα δικαιώματα του και στις καταθέσεις που 
έδωσε, λόγω του ότι τελούσε υπό το καθεστώς στέρη-
σης ουσιών και ήθελε να απαλλαγεί απ΄αυτό το βάρος 
του στερητικού συνδρόμου, όπως είπε.
Υποστήριξε επίσης πως όσα παραδέχθηκε ο πελάτης 
του είναι εξ ακοής μαρτυρίες, πως δεν αντιλαμβανό-
ταν τι υπέγραφε και πως οι ανακριτές τον πίεζαν για να 
υπογράψει «να τελειώνουμε, να προχωρούμε και όλα 

θα πάνε καλά», όπως ανέφερε.
Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι δεν εκδόθηκε προηγου-
μένως ένταλμα για έρευνα στην οικία στην οδό Σκιά-
θου και πως δεν επιστήθηκε η προσοχή στον κατη-
γορούμενο πριν οδηγηθεί για υπόδειξη σκηνών, ότι 
δηλαδή επρόκειτο να διερευνηθεί το αδίκημα του 
φόνου εκ προμελέτης.
Ως πρώτος μάρτυρας της Κατηγορούσας Αρχής στη 
δίκη εντός δίκης κατάθεσε σήμερα ο Λοχίας Σάββας 
Σιαμούτης, ο οποίος περιέγραψε στο δικαστήριο, με 
λεπτομέρεια, τα όσα είχε πει στους ανακριτές της υπό-
θεσης σχετικά με το φόνο και τους διάφορους ισχυρι-
σμούς και τα σενάρια που προέβαλε αρχικά.
Ο κ. Σιαμμούτης είπε ότι πριν από την ανάκριση του 
Τζιωνή, του είχαν επεξηγηθεί τα δικαιώματα του, τα 
οποία του δόθηκαν και σε έντυπη μορφή, υπογράφο-
ντας, όπως είπε, και το σχετικό έγγραφο. Είπε, επίσης, 
ότι ο ύποπτος δεν ήθελε δικηγόρο στο συγκεκριμένο 
στάδιο και πως σε γενικές γραμμές ήταν ψύχραιμος, 
ευγενικός και συνεργάσιμος «και απαντούσε σχεδόν 
σε όλες τις ερωτήσεις μας».
Είπε ότι σε εκείνο το στάδιο δεν είχε ζητήσει ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη και πως την προηγούμενη 
μέρα είχε τύχει εξέτασης από ψυχίατρο. Το μόνο που 
ζήτησε, ανέφερε ο ανακριτής της υπόθεσης, ήταν 
κάποιες βιταμίνες που ελάμβανε λόγω κάποιου προ-
βλήματος υγείας που αντιμετώπιζε με τον σπόνδυλο, 
οι οποίες αγοράστηκαν και του προσφέρθηκαν.

Δίκη εντός δίκης διέταξε το Δικαστήριο 
στην υπόθεση του διπλού φονικού στον 
Στρόβολο 

Παπαδόπουλος:Διαβούλευση ΔΗΚΟ με 
κυβέρνηση για άμεση υιοθέτηση πακέτου 
κοινωνικής συνοχής ύψους 100 εκ. ευρώ

Σ
τη διαβούλευση με την κυβέρνηση 
που βρίσκεται το ΔΗΚΟ προκειμέ-
νου να υιοθετηθεί άμεσα ένα πακέ-
το κοινωνικής συνοχής ύψους 100 

εκατομμυρίων ευρώ, αναφέρθηκε με δη-
λώσεις του ο Πρόεδρος του κόμματος Νι-
κόλας Παπαδόπουλος στο πλαίσιο επίσκε-
ψης του στο Γενικό Νοσοκομείου Πάφου.
Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι τα μέτρα 
αυτά θα πρέπει να υιοθε τηθούν και να 
αφομοιωθούν μέσα στον προϋπολογισμό 
του 2019 σημειώνον τας παράλληλα πως 
αυτά έχουν ως στόχο να βοηθήσουν και να 
στηρίξουν συγκεκριμένες κατηγόριες πολι-
τών, κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, που τα 
προηγούμενα χρόνια δέχθηκαν ιδιαίτερα 
βάρη λόγω της οικονομικής κρίσης που 

μάστιζε την οικονομία και τον λαό όπως 
είπε.
«Τώρα είναι η ώρα της αποκατάστασης και 
το ΔΗΚΟ απαιτεί συγκεκριμένα αντισταθ-
μιστικά μέτρα κοινωνικής συνοχής να υιο-
θετηθούν άμεσα », είπε.
Επεσήμανε τ έ λος πως σ την πορε ία το 
κόμμα του θα συνεχίσει να ζητά περαιτέρω 
μέτρα κοινωνικής συνοχής, όσο είπε, μπο-
ρεί να αντέξει η δημοσιονομική σταθερό-
τητα.
Σημείωσε δε, πως σε καμία περίπτωση, 
το κόμμα του δεν θα προτείνει μέτρα που 
θα θέσουν σε κίνδυνο την αξιοπιστία της 
Οικονομίας η οποία δεν πρέπει να χαθεί 
αφού κερδήθηκε μέσα από θυσίες και στε-
ρήσεις του λαού, κατέληξε.

Με ενστάσεις της 
υπεράσπισης άρχισε η δίκη 
της 3ης υπόθεσης εναντίον 
στελεχών Τράπεζας Κύπρου 

Μ
ε ενστάσεις της υπεράσπισης άρχισε σήμερα, ενώπιον του 
Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, η ακρόαση της 
ποινικής υπόθεσης εναντίον στελεχών της Τράπεζας Κύ-
πρου, η οποία αφορά στην επαναταξινόμηση των ομολό-

γων της Τράπεζας.
Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι οι Ανδρέας Ηλιάδης, Γιάννης Κυπρή, 
Χρίστης Χατζημιτσής, Νικόλας Καρυδάς, Χριστόδουλος Πατσαλίδης, 
Ελίζα Λειβαδιώτου και Δέσποινα Κυριακίδου. Όλοι οι κατηγορούμενοι 
απάντησαν την 01/06/2017 μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετω-
πίζουν.
Κατά την έναρξη της σημερινής διαδικασίας, ο εκ των δικηγόρων του κ. 
Ηλιάδη, Κρις Τριανταφυλλίδη, ήγειρε τρεις ενστάσεις που αφορούν, όπως 
είπε, στη νομιμότητα συνέχισης της διαδικασίας όσον αφορά στον πελάτη του.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρώτη ένσταση αφορά στην καθυστέρηση στην 
έναρξη της διαδικασίας, διευκρινίζοντας ότι δεν αναφέρεται στη διαδικα-
σία ενώπιον του δικαστηρίου, αλλά στην καθυστέρηση της καταχώρησης 
του κατηγορητηρίου από τον Γενικό Εισαγγελέα.
Η δεύτερη ένσταση, σημείωσε, αφορά στην κατάχρηση της διαδικασίας 
αναφορικά με τον κ. Ηλιάδη, δεδομένου ότι είναι η 3η του ποινική δίωξη, 
η οποία εκπορεύεται, όπως είπε, από τα ίδια γεγονότα.
Και η τρίτη ένσταση, ανέφερε, αφορά στο ζήτημα της “μολυσμένης μαρ-
τυρίας”. Όπως υποστήριξε ο κ. Τριανταφυλλίδης, υπήρξε επηρεασμός της 
μαρτυρίας πάνω στην οποία βασίζεται η δίωξη, ως αποτέλεσμα εσωτερι-
κής έρευνας που έλαβε χώρα στην Τράπεζα Κύπρου, με τη λήψη καταθέ-
σεων χωρίς προειδοποίηση και υπό συνθήκες που είχαν ως αποτέλεσμα 
να απεμποληθεί το τεκμήριο της αθωότητας.
Ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής ζήτησε χρόνο προκειμένου να 
μελετήσει τις ενστάσεις που ήγειρε η υπεράσπιση του κ. Ηλιάδη για να 
μπορέσει να απαντήσει.
Το δικαστήριο ικανοποίησε το αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής, δίνοντας 
χρόνο μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή, οπόταν θα συνεχιστεί η ακροα-
ματική διαδικασία.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ηλιάδης είχε κριθεί, μαζί με την Τράπεζα Κύπρου, 
ένοχος από το Κακουργιοδικείο στην πρώτη υπόθεση της τράπεζας και 
στην κατηγορία της χειραγώγησης της αγοράς και του είχε επιβληθεί 
ποινή φυλάκισης 2,5 ετών.
Στις 12/09/2018, το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε την πρωτόδικη από-
φαση, αθωώνοντας τον κ. Ηλιάδη και την Τράπεζα Κύπρου. Σύμφωνα με 
την πλειοψηφική απόφαση του Ανωτάτου, είναι φανερό από τις περιστά-
σεις, όπως αναφερόταν, ότι δεν επρόκειτο για μεθόδευση στα πλαίσια 
χειραγώγησης της αγοράς, «αλλά για προσπάθεια, κατά την ώρα εκείνη, 
του εφεσείοντα (Ανδρέα Ηλιάδη) να αποφύγει την πίεση της συγκεκριμέ-
νης περίστασης, να αντιμετωπίσει τους οργισμένους μετόχους και τις επί-
μονες ερωτήσεις τους».
Κατηγορούμενος στην πρώτη υπόθεση ήταν και ο Γιάννης Κυπρή, ο 
οποίος αθωώθηκε ως επίσης και οι άλλοι κατηγορούμενοι στην ίδια υπό-
θεση.
Ο Ανδρέας Ηλιάδης και ο Γιάννης Κυπρή ήταν κατηγορούμενοι και στη 
δεύτερη υπόθεση της Τράπεζας Κύπρου, που αφορούσε την εξαγορά 
των ελληνικών ομολόγων και την παράλειψη της Τράπεζας να ενημερώσει 
τους μετόχους για τους κινδύνους της εν λόγω επένδυσης.
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Πολύ σύντομα αναμένε-
ται να εγκαινιαστεί το 
μεγάλο έργο της ηλεκτρι-

κής διασύνδεσης Αιγύπτου – 
Κύπρου – Ελλάδας, EuroAfrica 
Interconnector», δηλώνει σύμ-
βουλος του Αιγυπτίου Προέδρου 
Αλ Σίσι
Τις δηλώσεις του διεθνούς 
κύρους εμπειρογνώμονα και 
επιστημονικού συμβούλου του 
Προέδρου Άμπντελ Φατάχ Αλ 
Σίσι σε θέματα ενέργειας, του κ. 
El Noqrashi, ο οποίος υποστη-
ρίζει ότι «πολύ σύντομα αναμέ-
νεται να εγκαινιαστεί το μεγάλο 
έργο της ηλεκτρικής διασύνδε-
σης Αιγύπτου – Κύπρου – Ελλά-
δας, EuroAfrica Interconnector», 
καταγράφει ο τοπικός αιγυπτια-
κός Τύπος.
Το γεγονός αναφέρει στο χθεσινό 
του ενημερωτικό σημείωμα, το 
Γραφείο Οικονομικών και Εμπο-
ρικών Υποθέσεων της Ελληνικής 
Πρεσβείας στο Κάιρο.
«Όπως ανέφεραν δημοσιεύματα 
του εγχώριου Tύπου που βασί-
ζονται σε σχετικές δηλώσεις από 
τη Γερμανία στις 21 Νοεμβρίου 
του Αιγύπτιου, διεθνούς κύρους 
εμπειρογνώμονα και επιστημο-
νικού συμβούλου του Προέδρου 
της χώρας σε θέματα ενέργειας κ. 
El Noqrashi, πολύ σύντομα ανα-
μένεται να εγκαινιαστεί το μεγάλο 
έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης 
Αιγύπτου – Κύπρου – Ελλάδας 
διά συστήματος υποθαλάσσιων 
καλωδίων γνωστό ως EuroAfrica 
Interconnector», αναφέρεται στο 
σημείωμα.
Σύμφωνα με το Γραφείο ΟΕΥ της 
Ελληνικής Πρεσβείας, «κατά τον 
κ. El Noqrashi, η υλοποίηση του 
έργου εκτιμώμενου προϋπο-
λογισμού 4 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων θα ξεκινήσει από τη 
νέα μεγάλη ηλεκτροπαραγωγική 
μονάδα στην περιοχή Burullus 
στο Δέλτα του Νείλου η οποία 
πρόκειται να διοχετεύσει περί-
που το ήμισυ της παραγωγής της 
μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου 
μήκους 498 χιλιομέτρων.

Πολύ σύντομα 
τα εγκαίνια 
της ηλεκτρικής 
διασύνδεσης 
Αιγύπτου–
Κύπρου–Ελλάδας

Όταν οι στιγμές στο 
Κυπριακό είναι πάρα 
πολύ κρίσιμες και 
όταν οι εξελίξεις είναι 
εξαιρετικά καθοριστικές 
είναι υποχρέωσή μας να 
παραμερίσουμε τις τυχόν 
διαφωνίες και διαφορές 
μας και να επικεντρωθούμε 
σε όσα μας ενώνουν, 
συμφώνησαν οι ηγέτες του 
ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ, Αβέρωφ 
Νεοφύτου και Αντρος 
Κυπριανού σε συνάντηση 
στα γραφεία του ΑΚΕΛ. 

Ο 
ΓΓ του ΑΚΕΛ ο οποίος 
χθες είδε τον Πρόεδρο 
του ΔΗΚΟ, χαρακτή-
ρισε τη συνάντηση με 

τον κ. Νεοφύτου πολύ παραγω-
γική και ανέφερε ότι «σε τέτοιες 
στιγμές είναι υποχρέωση του κα-
θενός να παραμερίζει τυχόν δια-
φορές και διαφωνίες που έχει με 
ένα άλλο πολιτικό κόμμα σε ό,τι 
αφορά το εθνικό θέμα κα να επι-
χειρεί να επικεντρωθεί σε εκείνα 
τα οποία τον ενώνουν».
«Είναι θέση μας ότι αν θέλουμε 
να δώσουμε προοπτική και 
ελπίδα στην Κύπρο , εάν θέλουμε 
να δημιουργήσουμε τις προοπτι-
κές επανένωσης και απελευθέ-
ρωσης, να δημιουργηθούν συν-
θήκες ειρήνης και σταθερότητας 
οι οποίες θα μας επιτρέψουν να 
ατενίζουμε το μέλλον με αισιο-
δοξία, θα πρέπει να επιμείνουμε 
στις διαχρονικές αποφάσεις του 
Εθνικού Συμβουλίου, στο πλαί-
σιο λύσης διζωνικής δικοινοτικής 
ομοσπονδίας, που θα οδηγεί σε 
ένα ενωμένο κράτος, συνέχεια 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, που 
θα έχει μία κυριαρχία, ιθαγένεια 
και διεθνή προσωπικότητα και 
πολιτική ισότητα όπως ερμηνεύ-
εται από τα ψηφίσματα των Ηνω-

μένων Εθνών και θα μας οδηγεί 
σε λύση που θα μας απαλλάσσει 
από την κατοχή και την δυνατό-
τητα του οποιουδήποτε να επεμ-
βαίνει στα εσωτερικά μας είτε με 
εγγυήσεις είτε με οποιαδήποτε 
άλλα δικαιώματα », ανέφερε.
Είπε πως είναι κοινή η θέση ότι 
δεν μπορεί ούτε η διχοτόμηση, 
ούτε η συνομοσπονδία να απο-
τελούν επιλογή, καθώς αυτό ήταν 
το όραμα του Ραούφ Ντενκτάς 
και σίγουρα δεν είναι αυτό επι-
λογή για μας, προσθέτοντας ότι 
«είχε πολλά να πει για τις ψεσι-
νές δηλώσεις του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, αλλά δεν θα πρά-
ξει σεβόμενος ότι φιλοξενεί τον κ. 
Νεοφύτου και επιφυλάσσεται για 
να τοποθετηθεί σε 
εκείνα τα ζητήματα 
αύριο».
Ο Πρόεδρος του 
ΔΗΣΥ εξέφρασε 
τ ην  ε λπ ίδα  να 
μην χρειαστεί ο 
κ. Κυπριανού να 
τοποθετηθεί αύριο 
«και να εγκαινιάσουμε μια νέα 
πορεία όλοι μας».
«Όντως βρισκόμαστε ακόμη μια 
φορά σε δύσκολες συνθήκες , 
κοινή η θέση όλων ο αγώνας για 
την επανένωση της μοιρασμέ-
νης μας πατρίδας, διαφορετικές 
εκτιμήσεις και απόψεις πάντα 
υπάρχουν, σημασία έχει να βρί-
σκουμε που συμφωνούμε για το 
εθνικό καλό και ο μόνος δρόμος 
να απαλλαχτούμε από την κατοχή 
είναι μέσα από το συμφωνημένο 
πλαίσιο όχι μόνο του Εθνικού 
Συμβουλίου αλλά και του ΟΗΕ, το 
μοντέλο της διζωνικής, δικοινοτι-
κής ομοσπονδίας», ανέφερε.
Πρόσθεσε ότι αυτό το μοντέλο 
μπορεί να μην είναι το ιδεατό για 
μερίδα των Τ/κ αλλά και των Ε/κ 
είναι όμως ο μόνος ρεαλιστικός 
δρόμος για απαλλαγή από την 

κατοχή για να ζήσουμε επιτέλους 
σε μια επανενωμένη και ασφαλή 
πατρίδα, χωρίς ξένους εγγυητές 
και κατοχικά στρατεύματα.
«Λύση δύο κρατών ή συνομο-
σπονδίας δεν μπορεί να βρει τη 
στήριξή μας, η κ. Λουτ σε λιγό-
τερο από ένα μήνα θα έρθει ξανά 
στην Κύπρο, εμείς ως ΔΗΣΥ θα 
στηρίξουμε τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας στην προσπάθεια 
για επανέναρξη του διαλόγου και 
θα δώσουμε όλες μας τις δυνά-
μεις σε αυτή την προσπάθεια της 
επανέναρξης ενός ουσιαστικού 
διαλόγου που θα έχει , ευχόμα-
στε, και αίσιο τέλος», ανέφερε.
Σε σχόλιο ότι ο Πρόεδρος φαίνε-
ται να μην πείθει ότι δεν συζητά 

άλλη μορφή λύσης, 
ο κ. Νεοφύτου 
αναφέρθηκε στην 
επίσημη θέση του 
Π ρ ο έδ ρ ο υ  τ η ς 
Δημοκρατίας, τόσο 
στο Εθνικό Συμ-
βούλιο, όσο ακόμη 
και στην έκθεση 

του ΓΓ, «γιατί ο ίδιος ο ΓΓ σημει-
ώνει την ετοιμότητα του Προέ-
δρου για επανέναρξη του διαλό-
γου στα πλαίσια των παραμέτρων 
της διζωνικής , δικοινοτικής ομο-
σπονδίας και του πλαισίου Γκου-
τέρες».
«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
και στο Εθνικό Συμβούλιο και 
στις επαφές του με τον Γενικό 
Γραμματέα όπως αποτυπώνο-
νται και στην έκθεσή του , είναι 
πανέτοιμος να επανέλθει στο τρα-
πέζι των διαπραγματεύσεων στο 
συμφωνημένο πλαίσιο λύσης του 
Κυπριακού», συνέχισε.
Στην ίδια παρατήρηση ο ΓΓ του 
ΑΚΕΛ είπε ότι ο ίδιος σήμερα 
θα αρκεστεί να πει ότι διαφωνεί 
με αυτή την τοποθέτηση, ότι θα 
σεβαστεί το γεγονός ότι φιλοξε-
νεί τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ και θα 

μιλήσει αύριο ολοκληρωμένα και 
ξεκάθαρα για τα όσα έχει πει ο 
Πρόεδρος χθες βράδυ.
Ερωτηθείς ο Κ. Κυπριανού αν 
έχει πειστεί από όσα άκουσε από 
τον Τούρκο ΥΠΕΞ για τις προθέ-
σεις της Άγκυρας, επανέλαβε ότι 
μόνο στο τραπέζι του διαλόγου 
μπορεί να δοκιμαστεί η Τουρκία 
αν εννοεί αυτά που λέει στο θέμα 
των εγγυήσεων.
«Ένας τρόπος υπάρχει, να πάμε 
σ τ ις διαπραγματεύσεις, να 
θέσουμε επί τάπητος το πλαίσιο 
Γκουτέρες που έχει σαφή πρόνοια 
για κατάργηση του αναχρονιστι-
κού θεσμού των εγγυήσεων και 
εκεί η Τουρκία, είτε θα υποχρεω-
θεί να συμμορφωθεί με αυτά που 
λέει ο Γενικός Γραμματέας, είτε θα 
διαφωνήσει και θα παραμείνει 
εκτεθειμένη», ανέφερε.
Για την στάση των Τ/κ όπως αυτή 
διαφαίνεται μέσα από τις συνα-
ντήσεις με τα Τ/κ κόμματα, ο Πρό-
εδρος του ΔΗΣΥ είπε πως και 
εκείνοι Κύπριοι είναι όπως και 
εμείς και υπάρχουν κόμματα και 
σημαντικό μέρος της τ/κ κοινότη-
τας που θέλει τη λύση της διζω-
νικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας 
και φοβούνται εξίσου με εμάς τον 
κίνδυνο από δύο κράτη ή συνο-
μοσπονδία, αλλά υπάρχουν και 
εκείνες οι δυνάμεις που συμμε-
ρίζονται το όραμα του Ντεντκτάς 
και το ‘ταξίμ’.
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι σε αυτό 
το ζήτημα υπάρχει πλήρης συμ-
φωνία με τα όσα είπε ο Πρόεδρος 
του ΔΗΣΥ ότι δηλαδή και οι Τ/κ 
είναι άνθρωποι όπως εμάς και 
υπάρχουν εκείνοι που επιθυμούν 
και επιδιώκουν λύση που θα τους 
παρέχει τη δυνατότητα να ζουν 
μαζί με τους Ε/κ στα πλαίσια μιας 
ομοσπονδίας και υπάρχουν και 
εκείνοι που θα προτιμούσαν να 
πάμε σε διχοτόμηση ή συνομο-
σπονδία.

Παραμερίζουμε τυχόν διαφωνίες λόγω κρισιμότητας 
των στιγμών, συμφώνησαν Κυπριανού-Νεοφύτου 
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Τ
ον κακό χαμό φαίνεται ότι προκάλε-
σε η 26χρονη Τεξανή φωτογράφος 
Κάθριν Λι Μέχτα, η οποία έκανε έ-
κτροπα σε γάμο, όπου είχε αναλά-

βει τη φωτογράφισή του.
Όλα ξεκίνησαν όταν η κοπέλα (η οποία 
εργάζεται και ως μοντέλο με το ψευδώ-
νυμο Μαξ Μάκινταϊρ), αφού μέθυσε κατά 
τη διάρκεια της δεξίωσης, «στρίμωξε» 
καλεσμένο σε αίθουσα του κέντρου και 
έκανε σεξ μαζί του και σύντομα έγινε αντι-
ληπτή.

Ο υπεύθυνος του κέντρου κάλεσε την 
αστυνομία για να συλλάβει τη νεαρή για 
προσβολή της δημόσιας αιδούς. Όταν 
όμως έφτασαν οι αστυνομικοί στη δεξί-
ωση, εκείνη έγινε έξαλλη από το θράσος 
τους και άρχισε να εκτοξεύει βρισιές ενα-
ντίον τους, ουρλιάζοντας απειλές υπό την 
επήρεια αλκοόλ.
Ενώ προσπαθούσαν να τη συνετίσουν, 
η νεαρή κοπέλα τους ξέφυγε, πήγε στον 
κήπο και... ούρησε σε ένα δέντρο ανάμεσα 
στους καλεσμένους του γάμου.

διεθνή νέα

Σ
αράντα δύο μετανάστες συνελή-
φθησαν από την αμερικανική πλευ-
ρά των συνόρων με το Μεξικό, κα-
θώς επιχειρούσαν να περάσουν στις 

ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα ένας Αμερικανός 
αξιωματούχος.
«Σαράντα δύο άνθρωποι διέσχισαν τα 
σύνορα και συνελήφθησαν. Και, για είμαι 
ειλικρινής, πολλοί (άλλοι) κατάφεραν να 
διασχίσουν τα σύνορα (χωρίς να συλλη-
φθούν)» δήλωσε στο CNN ο Ρόντνεϊ Σκοτ, 
ένας αξιωματικός της συνοριοφυλακής.
Οι συλληφθέντες μετανάστες, οι περισσό-
τεροι εξ αυτών ενήλικες άνδρες, βρίσκονταν 
μεταξύ μιας ομάδας 500 ανθρώπων που 
επιχείρησαν να περάσουν τα σύνορα στην 
Τιχουάνα, προτού τους απωθήσουν οι δυνά-
μεις ασφαλείας των ΗΠΑ, κάνοντας χρήση 
δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών. Τα 
σύνορα μεταξύ Τιχουάνα και Σαν Ντιέγκο, 
στην Καλιφόρνια, έκλεισαν για μικρό χρο-
νικό διάστημα μετά το περιστατικό.
«Αυτή τη στιγμή κατασκευάζουμε ένα νέο 
συνοριακό τείχος όμως δεν έχει τελειώσει. 
Ορισμένα τμήματα, που δεν βρίσκονται σε 
καλή κατάσταση, έχουν γίνει από μεταλλικά 
υλικά που οι στρατιωτικοί μας έδωσαν» 
σημείωσε ο Σκοτ για να εξηγήσει τις αστο-
χίες στην κατασκευή του τείχους.
«Η ομάδα (των μεταναστών) κομμάτιασαν 
αρκετά τμήματα, δίπλωσαν ένα μικρό μέρος 
(του φράκτη) προτού ορμήσουν (στο αμερι-
κανικό έδαφος) και ξεκινήσουν να επιτίθε-
νται στους συνοριοφύλακες που κατάφε-
ραν να τους απωθήσουν χρησιμοποιώντας 
τεχνικές αντιμετώπισης ταραχών» εξήγησε 
ο ίδιος.

Ο Τραμπ καλεί το Μεξικό να στεί-
λει τους μετανάστες στις πατρίδες 
τους
Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντό-
ναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Μεξικό 
θα πρέπει να στείλει τους μετανάστες που 
ζητούν άσυλο στις ΗΠΑ πίσω στις πατρί-
δες τους.
Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δεσμευτεί ότι 
οι αιτούντες άσυλο δεν θα μπουν εύκολα 
στη χώρα και σήμερα απείλησε ξανά να 
κλείσει τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού, μήκους 
3.200 χιλιομέτρων.
Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ζήτησε εκ νέου 

από το Κογκρέσο να χρηματοδοτήσει την 
κατασκευή του συνοριακού τείχους του.
«Το Μεξικό θα πρέπει να στείλει τους «πατρι-
ώτες» Μετανάστες, πολλοί εκ των οποίων 
είναι ψυχροί εγκληματίες, πίσω στις πατρί-
δες τους. Κάντε το με αεροπλάνα, κάντε το 
με λεωφορεία, κάντε το όπως θέλετε, αλλά 
αυτοί ΔΕΝ έρχονται στις ΗΠΑ. Θα κλεί-
σουμε μονίμως τα σύνορα εάν χρειαστεί. 
Κογκρέσο, χρηματοδότησε το ΤΕΙΧΟΣ!» 
έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter.

Τα γεγονότα που οδήγησαν στο 
κλείσιμο του μεθοριακού σταθμού
Στο κλείσιμο του μεθοριακού σταθμού στα 
σύνορα του Σαν Ντιέγκο με την Τιχουάνα 
του Μεξικού προχώρησαν εχθές, Κυριακή, 
οι αμερικανικές αρχές, καθώς οι συνοριο-
φύλακες συγκρούστηκαν με ομάδες μετα-
ναστών.
Εκατοντάδες μετανάστες, που προέρχονται 
από την Κεντρική Αμερική, επιχείρησαν να 
διασχίσουν τα αμερικανικά σύνορα στην 
Τιχουάνα, στο βορειοδυτικό Μεξικό. Τουλά-
χιστον 500 εξ αυτών, μεταξύ τους γυναίκες 
και παιδιά, που συμμετείχαν σε μια ειρη-
νική διαδήλωση κοντά στα σύνορα, κατευ-
θύνθηκαν προς τον μεταλλικό φράχτη και 
άρχισαν να σκαρφαλώνουν, επιχειρώντας 
να εισέλθουν στις ΗΠΑ.
Πολλές εκατοντάδες μετανάστες κατάφεραν 
να περάσουν από μια πρώτη περίφραξη, 
προτού δεχθούν δακρυγόνα, την ώρα που 
ελικόπτερα του αμερικανικού στρατού 
πετούσαν πάνω από την περιοχή, σε χαμηλό 
ύψος. Ορισμένοι εξ αυτών προτίμησαν να 
γυρίσουν πίσω, ενώ άλλοι συνέχιζαν την 
πορεία τους προς το αμερικανικό έδαφος.
Τα σύνορα έκλεισαν μεταξύ της Τιχουάνα 
και του Σαν Ντιέγκο, ανακοίνωσαν λίγο 
αργότερα οι αμερικανικές συνοριακές 
αρχές. Τα σύνορα έκλεισαν για τα αυτοκί-
νητα και τους πεζούς μέχρι νεωτέρας, επι-
σήμανε στο Twitter η ομοσπονδιακή αρχή 
τελωνείων και προστασίας των συνόρων.
Οι χιλιάδες μετανάστες από την Ονδούρα, 
τη Γουατεμάλα και το Ελ Σαλβαδόρ ξεκίνη-
σαν πριν από ένα μήνα με λιγοστά υπάρ-
χοντα, αλλά αποφασισμένοι να ζητήσουν 
άσυλο στις ΗΠΑ, σε μία ύστατη προσπάθεια 
να ξεφύγουν από την φτώχεια και τη βία που 
μαστίζουν τις χώρες τους.

42 μετανάστες πέρασαν 
στο... αμερικάνικο όνειρο και 
συνελήφθησαν
Υπάρχουν πολλοί που διέσχισαν τα σύνορα και κατάφεραν να διαφύγουν, 
δήλωσε αξιωματικός της αμερικανικής συνοριοφυλακής

«Κοκτέιλ» αλκοόλ με ηρεμιστικά 
έκαναν «γκολ» την Τεξανή 
φωτογράφο, που... οργίασε σε γάμο
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Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε 
τον πρόεδρο της Ουκρανίας ότι 
ενορχήστρωσε ναυτική «πρόκληση» 
στη Μαύρη Θάλασσα λόγω της 
φθίνουσας δημοτικότητάς του – 
Η Ουκρανία καταγγέλλει ότι οι 24 
ναύτες των τριών πλοίων κρατούνται 
παράνομα 

Γ
ια σκόπιμη ναυτική «πρόκληση» στη 
Μαύρη Θάλασσα κατηγόρησε τον πρό-
εδρο της Ουκρανίας, Πέτρο Ποροσέν-
κο ο Βλαντιμίρ Πούτιν, στην πρώτη δη-

μόσια τοποθέτησή του από την κατάληψη τρι-
ών ουκρανικών πλοίων και τη σύλληψη των 
πληρωμάτων τους από ρωσικές δυνάμεις.
Αν και το επεισόδιο έχει προκαλέσει φόβους 
στη Δύση, που ανησυχεί για μια ευρύτερη 
σύρραξη ανάμεσα στις δύο χώρες, ο Βλα-
ντιμίρ Πούτιν υποστήριξε ότι ο Ποροσένκο 
ενορχήστρωσε την «πρόκληση» για να ενι-
σχύσει τα ποσοστά δημοτικότητάς του που 
καταρρέουν ενόψει των εκλογών τον επό-
μενο χρόνο.
Η Μόσχα μιλά για παράνομη είσοδο Ουκρα-
νικών πλοίων του πολεμικού ναυτικού σε 
ρωσικά χωρικά ύδατα, 
γεγονός που το Κίεβο αρνεί-
ται. Ο Ποροσένκο έχει θέσει 
σε ισχύ στρατιωτικό νόμο 
σε ορισμένες περιοχές της 
χώρας και εκφράζει φόβους 
για ενδεχόμενη ρωσική 
εισβολή.

«Υπάρχει πιθανότητα 
να μην περάσει στον δεύτερο γύ-
ρο»
Σύμφωνα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τα ουκρα-
νικά πλοία βρίσκονται εν αδίκω, ενώ το περι-
στατικό ήταν μια συνοριακή υπόθεση ελάσ-
σονος σημασίας.
«Αναμφίβολα, επρόκειτο για μια πρόκληση» 
υπογράμμισε ο Πούτιν, προσθέτοντας: 
«Οργανώθηκε από τον πρόεδρο ενώπιον 
των εκλογών. Ο πρόεδρος βρίσκεται στην 
πέμπτη θέση σε ποσοστά δημοτικότητας κι 
επομένως έπρεπε κάτι να κάνει. Χρησιμοποι-
ήθηκε ως πρόσχημα προκειμένου να εισαγά-
γει τον στρατιωτικό νόμο».
«Υπήρχε πιθανότητα ο Ποροσένκο να μην 
περάσει στον δεύτερο γύρο (…). Για αυτό 
ακριβώς, έπρεπε κάτι να κάνει», ανέφερε, 

υποστηρίζοντας ότι ήταν ένα ανέντιμο παι-
χνίδι στο εσωτερικό, προκειμένου να ασκή-
σει πιέσεις στους πολιτικούς του αντιπάλους.

Οι ρωσικές δυνάμεις εκπλήρωσαν 
«το στρατιωτικό καθήκον τους»
Ο Πούτιν μάλιστα σχολίασε ότι η ρωσική 
ακτοφυλακή εκπλήρωσε και μάλιστα με 
ακρίβεια, «το στρατιωτικό καθήκον της» 
καταλαμβάνοντας τρία πολεμικά πλοία της 
Ουκρανίας στα ανοικτά της Κριμαίας.
«Τι συνέβη; Εκείνοι (οι Ουκρανοί) δεν απά-
ντησαν στα αιτήματα των συνοριοφυλάκων 
μας. Και εισήλθαν στα χωρικά ύδατά μας» 
εξήγησε ο Πούτιν.

Για κίνδυνο πολεμικής σύρραξης 
μιλά ο Ποροσένκο
Για τον κίνδυνο να υπάρξει πολεμική σύρ-
ραξη μεγάλης κλίμακας με τη Ρωσία έκανε 
λόγο την Τρίτη ο προεδρος της Ουκρανίας 
Πέτρο Ποροσένκο μετά τη νέα κρίση στις 
σχέσεις των δύο κρατών από τη σύλληψη 
Ουκρανών ναυτών στα στενά του Κερχ.
Μιλώντας στο κρατικό κανάλι της Ουκρανίας 
ο Ποροσένκο είπε «δεν θέλω κανείς να νομί-

ζει ότι κάνουμε πλάκα εδώ. 
Η Ουκρανία βρίσκεται σε 
κίνδυνο εκτεταμένου πολέ-
μου με τη Ρωσία».
Σύμφωνα με τον ίδιο που 
επικαλέστηκε πληροφο-
ρίες από μυστικές υπηρε-
σιές ο αριθμός των ρωσι-
κών στρατιωτικών μονά-
δων που έχουν αναπτυχθεί 

στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας «έχει αυξη-
θεί δραματικά» και ο αριθμός των ρωσικών 
τεθωρακισμένων έχει τριπλασιαστεί.
Οι δηλώσεις Ποροσένκο ακολουθούν ένα 
«πόλεμο προπαγάνδας» που έχουν εξαπο-
λύσει και οι δύο πλευρές μετά το σοβαρό 
επεισόδιο της Κυριακής.
Η Ρωσία, σε μια κίνηση που προκάλεσε 
εντύπωση, μετέδωσε μέσω της κρατικής 
τηλεόρασης ανακρίσεις με τρεις από τους 
ναυτικούς, οι οποίοι φαίνεται ότι ομολο-
γούν υπό πίεση. «Αναγνωρίζω ότι οι ενέρ-
γειες των πλοίων με στρατιωτικό εξοπλισμό 
του Ουκρανικού πολεμικού ναυτικού είχαν 
προκλητικό χαρακτήρα», λέει ένας ναύ-
της, που υποστήριξε ότι λέγεται Βλαντιμίρ 
Λίζοφ. 

διεθνή νέα

Ο Πούτιν κατηγορεί τον 
Ποροσένκο για πρόκληση στη 
Μαύρη Θάλασσα 

Η 
Ουάσιγκτον εξετάζει το ενδεχό-
μενο να βάλει τέλος στις κρατικές 
επιδοτήσεις για τα οχήματα της 
General Motors, συμπεριλαμβα-

νομένων των ηλεκτρικών, γνωστοποίησε 
-μέσω Twitter- ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντό-
ναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται οργισμέ-
νος με την απόφαση της αυτοκινητοβιομηχα-
νίας να προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις.
«Είμαι πολύ απογοητευμένος από τη 
General Motors και την CEO της, Mary Barra, 
για το κλείσιμο εργοστασίων στο Οχάιο, το 
Μίτσιγκαν και το Μέριλαντ.
Τίποτα δεν κλείνει στο Μεξικό και την Κίνα.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έσωσαν τη General 
Motors και αυτό είναι το ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ που 
λαμβάνουμε!
Τώρα εξετάζουμε τη μείωση όλων των επι-
δοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων ...
.... των ηλεκτρικών οχημάτων.
Η General Motors έβαλε ένα μεγάλο στοί-
χημα στην Κίνα πριν από χρόνια, όταν 
έχτισε εκεί εργοστάσια (και στο Μεξικό) - 
δεν νομίζω ότι το στοίχημα αυτό πρέπει να 

αποπληρωθεί. Είμαι εδώ για να προστα-
τεύσω τους εργάτες της Αμερικής!», έγραψε 
σε tweets.

Τραμπ: Ζούμε σε εποχή Τζόζεφ 
Μακάρθι!
Για εποχή... Τζόζεφ Μακάρθι έκανε λόγο 
ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, 
παρομοιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο 
διεξάγεται η έρευνα για τη ρωσική ανά-
μιξη στις προεδρικές εκλογές του 2016 με 
την περίοδο όπου στις ΗΠΑ κυριαρχούσαν 
οι διώξεις κατά κομμουνιστών και οι μέθο-
δοι πολιτικοί εξόντωσης του γερουσιαστή 
Μακάρθι.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Ντόναλντ 
Τραμπ «τα αηδιαστικά Fake News κάνουν 
ό,τι μπορούν για να μην αναφέρουν» την 
πραγματικότητα, καθώς όπως υποστηρί-
ζει, τρεις μεγάλοι παίκτες υπονοούν ότι η 
«οργισμένη συμμορία δημοκρατικών του 
Μιούλερ» με μοχθηρό τρόπο τους καλεί να 
καταθέσουν ψέματα για τα γεγονότα για να 
λάβουν βοήθεια.

Οργή Τραμπ για General Motors: 
Εμείς τη σώσαμε κι αυτoί κάνουν 
απολύσεις 

Στο δικαστήριο Ισπανός κωμικός 
επειδή φύσηξε τη μύτη του με τη 
σημαία 

Σ
το δικαστήριο οδηγήθηκε ο Ι-
σπανός κωμικός Ντάνι Ματέο 
επειδή στα πλαίσια εκπομπής 
του φύσηξε τη μύτη του με την 

ισπανική σημαία.
Την καταγγελία για τον Ματέο έκανε 
ένωση αστυνομικών υπαλλήλών χαρα-
κτηρίζοντας την κίνησή του ως «προ-
σβολή για την Ισπανία και τα σύμβολά 
της».
Στην επίμαχη εκπομπή που μεταδό-
θηκε σ την εκπομπή El Intermedio ο 
Ματέο εμφανίσ τηκε να φταρνίζεται 
και μετά να φυσάει τη μύτη του με την 
ισπανική σημαία πριν να ζητήσει συγ-
γνώμη γιατί «δεν θέλω να προσβάλω 
τους Ισπανούς, τον βασ ιλιά ή τους 
Κινέζους που πωλούν αυτά τα πανιά».
Προσερχόμενος σ το δικασ τήριο ο 
Ισπανός κωμικός εξέφρασε την ανη-
συχία του «γιατί προσαγάγουμε στο 

δικαστήριο έναν κλόουν γιατί έκανε τη 
δουλειά του. Ανησυχώ για την εικόνα 
που αυτό δίνει γ ια τη σημαία και τη 
χώρα μου».
Διεθνείς οργανισμοί όπως η Διεθνής 
Αμνηστία έχουν εκφράσει την ανησυ-
χία τους για την καταπίεση της ελευ-
θερίας της έφρασης καθώς νωρίτερα 
φέτος Ισπανός ράπερ υποχρεώθηκε 
να διαφύγει στο Βέλγιο προκειμένου 
να μην εκτίσει ποινή 3,5 ετών επειδή, 
σύμφωνα με το δικαστήριο, οι στίχοι 
των τραγουδιών του προσβάλουν τον 
Βασιλιά της Ισπανίας και περιέχουν 
απειλές για τρομοκρατία. Τον Σεπτέμ-
βριο, εντωμεταξύ, Ισπανός ηθοποιός 
ανακρίθηκε γ ια ανάρτησή του σ το 
Facebook τον Ιούλιο του 2017 με την 
οποία είχε υπερασπιστεί τρεις γυναί-
κες που κατηγορήθηκαν για βλασφη-
μία. 
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Ο Χε επιβεβαίωσε ότι κατάφερε 
να γεννηθούν δίδυμα των οποίων 
το DNA τροποποιήθηκε για να 
προστατεύονται από τον ιό του 
AIDS, ενώ δήλωσε υπερήφανος για 
το επίτευγμά του

Μ
ετά τις αντιδράσεις που προ-
κάλεσε διεθνώς με τους ι-
σχυρισμούς του, ο Κινέζος 
ερευνητής που υποστηρίζει 

ότι έφερε στον κόσμο τα πρώτα γενετικά 
τροποποιημένα μωρά στην ιστορία, ανα-
κοίνωσε σήμερα μια «παύση» στα πειρά-
ματά του.
Ο Χε Τζιανκούι, αναπληρωτής καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνο-
λογίας του Νότου στην Σεντσέν της Κίνας, 
επιβεβαίωσε σήμερα ότι κατάφερε να 
γεννηθούν δίδυμα των οποίων το DNA 
τροποποιήθηκε για να προστατεύονται 
από τον ιό του AIDS, ενώ δήλωσε υπε-
ρήφανος για το επίτευγμά του αυτό ενώ-
πιον ακροατηρίου περίπου 700 ανθρώ-
πων που τον παρακολουθούσε κατά τη 
σύνοδο Human Genome Editing Summit 
στο Χονγκ Κονγκ.
«Αισθάνομαι υπερήφανος. Αισθάνομαι 
ο πιο υπερήφανος», σημείωσε, αποκαλύ-
πτοντας επίσης ότι άλλη μια εθελόντρια 
είναι έγκυος στο πλαίσιο 
της έρευνας του.
Ο Χε διευκρίνισε επίσης 
απευθυνόμενος σε κατά-
μεστο αμφιθέατρο του 
Πανεπιστημίου του Χονγκ 
Κονγκ, όπου διεξάγεται η 
διεθνής αυτή σύνοδος για 
το ανθρώπινο γονιδίωμα, 
ότι οκτώ ζευγάρια -αποτε-
λούμενα όλα από έναν πατέρα οροθετικό 
και μια μητέρα που δεν είναι οροθετική- 
είχαν δηλώσει εθελοντές στο πείραμα 
αυτό. Ωστόσο το ένα από αυτά αποσύρ-
θηκε στη συνέχεια.
Ο Χε υπογράμμισε ότι έχει υποβάλει την 
«έρευνά του σε μια επιστημονική επιθεώ-
ρηση για ανασκόπηση», χωρίς ωστόσο να 
κατονομάσει την επιθεώρηση, ενώ σημεί-
ωσε επίσης ότι το πανεπιστήμιό του δεν 
ήταν ενήμερο για την έρευνά του.
Ο ίδιος την χρηματοδότησε, πρόσθεσε, 
ενώ, για να διαλύσει τις ανησυχίες ότι 
αυτή έγινε μυστικά, εξήγησε ότι ο ίδιος 

απασχολεί την επιστημονική κοινότητα τα 
τελευταία τρία χρόνια.
«Οφείλω να ζητήσω συγγνώμη για το 
γεγονός ότι το αποτέλεσμα διέρρευσε 
με μη αναμενόμενο τρόπο», σημείωσε 
ωστόσο ο Χε Τζιανκούι, αναφερόμενος σε 
βίντεό του που μεταδόθηκε την Κυριακή 
στο YouTube σχετικά με την γέννηση 
«πριν από μερικές εβδομάδες» δίδυμων 
κοριτσιών, το DNA των οποίων τροποποι-
ήθηκε για να προστατεύονται από τον ιό 
HIV που προκαλεί το AIDS.
«Γίνεται μια παύση στις κλινικές δοκιμές 
λόγω της σημερινής κατάστασης», πρό-
σθεσε.
Ο επιστήμονας, ο οποίος σπούδασε στο 
πανεπιστήμιο του Στάνφορντ στις ΗΠΑ και 
διευθύνει στη Σεντσέν ένα εργαστήριο 
εξειδικευμένο στο γονιδίωμα, έχει διευ-
κρινίσει πως χρησιμοποίησε την τεχνική 
Crispr-Cas9, των λεγόμενων «γενετικών 
ψαλιδιών». Αυτή επιτρέπει να αφαιρού-
νται και να αντικαθίστανται ανεπιθύμητα 
τμήματα του γονιδιώματος, όπως διορθώ-
νει κανείς ένα λάθος πληκτρολογίου στον 
υπολογιστή.
Οι δίδυμες, ο οποίες επονομάσθηκαν 
«Λουλού» και «Νανά», γεννήθηκαν με 
τεχνητή γονιμοποίηση από έμβρυα, τα 
οποία είχαν τροποποιηθεί πριν εμφυτευ-
θούν στη μήτρα της μητέρας.

Περισσότεροι από 100 
κ ινέζοι  επ ισ τήμονε ς, 
κυρίως βιολόγοι και για-
τροί, εξέφρασαν σε ανοι-
χτή επιστολή τους που 
δόθηκε χθες Τρίτη στην 
δημοσιότητα την απο-
γοήτευσή τους γι’ αυτή 
την «τρέλα», υπογραμ-
μίζοντας πως καταφέρει 

«μεγάλο πλήγμα στην παγκόσμια φήμη 
και στην ανάπτυξη της βιοϊατρικής έρευ-
νας στην Κίνα».
«Το κουτί της Πανδώρας άνοιξε. Ίσως 
εξακολουθούμε να έχουμε μια αναλα-
μπή ελπίδας να το κλείσουμε πριν είναι 
πολύ αργά», αναφέρεται στην ανοιχτή επι-
στολή, η οποία είναι γραμμένη στην κινε-
ζική και υπογράφεται από περίπου 120 
επιστήμονες.
Εξάλλου οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν 
ότι έδωσαν εντολή να διεξαχθεί έρευνα 
σχετικά με τους ισχυρισμούς του επιστή-
μονα.

Γενετικά τροποποιημένα μωρά: Μετά 
τον σάλο, «παύση» στα πειράματα

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας 
Μαρκ Κάρνεϋ και ο υπουργός 
Οικονομικών Φίλιπ Χάμοντ έχουν 
και οι δύο τονίσει στο παρελθόν τη 
σημασία μιας μεταβατικής περιόδου, 
όπως περιλαμβάνεται στο σχέδιο της 
Μέι

Η 
βρετανική κυβέρνηση και η Τρά-
πεζα της Αγγλίας αναμένεται να ε-
ντείνουν σήμερα τις προειδοποιή-
σεις τους για μεγάλο πλήγμα στην 

οικονομία από την περίπτωση ενός Brexit 
χωρίς μια συμφωνία, βοηθώντας ενδεχο-
μένως την πρωθυπουργό Τερέζα Μέι να α-
ποκρούσει τις έντονες αντιδράσεις στο σχέ-
διό της.
Σχεδόν τέσσερις μήνες πριν από την ημε-
ρομηνία κατά την οποία αναμένεται η Βρε-
τανία να αποχωρήσει από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, η Μέι δεν έχει καταφέρει να 
συσπειρώσει μεγάλο μέρος του δικού της 
Συντηρητικού κόμματος προκειμένου να 
στηρίξει τη συμφωνία που επικύρωσε με 
τους ηγέτες της ΕΕ την Κυριακή, αφήνοντας 
ανοικτό το ενδεχόμενο ενός Brexit χωρίς 
μια συμφωνία.
Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας Μαρκ 
Κάρνεϋ και ο υπουργός Οικονομικών Φίλιπ 
Χάμοντ έχουν και οι δύο τονίσει στο παρελ-
θόν τη σημασία μιας μεταβατικής περιόδου, 
όπως περιλαμβάνεται στο σχέδιο της Μέι, 
για να διευκολυνθεί η αποχώρηση της Βρε-
τανίας από την ΕΕ.
Ο υπουργός Οικονομικών Φίλιπ Χάμοντ 

δήλωσε σήμερα στην τηλεόραση του BBC 
ότι το σχέδιο της Μέι είναι το καλύτερο για 
τη Βρετανία. «Εάν η μόνη σκέψη, η μονα-
δική σκέψη, ήταν η οικονομία τότε η ανά-
λυση δείχνει ξεκάθαρα ότι η παραμονή στην 
ΕΕ θα ήταν καλύτερη έκβαση για την οικονο-
μία, αλλά όχι κατά πολύ», δήλωσε. «Η συμ-
φωνία της πρωθυπουργού υλοποιεί μια 
έκβαση που είναι πολύ κοντά στα οικονο-
μικά πλεονεκτήματα της παραμονής».
Ο Χάμοντ αρνήθηκε ότι η κυβέρνηση προ-
σπαθεί να τρομάξει τους βουλευτές προ-
κειμένου να καμφθούν οι αντιδράσεις τους 
στο σχέδιο της Μέι ενόψει της ψηφοφορίας 
στη βουλή στις 11 Δεκεμβρίου. «Δεν προ-
σπαθώ να τρομάξω κανέναν και απορρίπτω 
τον όρο κινδυνολογία», δήλωσε ο υπουργός 
Οικονομικών.
Η Daily Telegraph ανέφερε ότι η σημερινή 
έκθεση της κυβέρνησης θα δείξει ότι σε ένα 
σενάριο που μοιάζει με το σχέδιο της Μέι, 
το μέγεθος της βρετανικής οικονομίας θα 
είναι κατά 1-2% μικρότερο σε 15 χρόνια 
συγκριτικά με το εάν η χώρα παρέμενε στην 
ΕΕ. Αλλά θα είναι κατά 7,6% μικρότερο εάν 
δεν υπάρξει συμφωνία.
Η κυβέρνηση θα δημοσιοποιήσει αργότερα 
σήμερα την εκτίμησή της για τον αντίκτυπο 
που θα έχουν διαφορετικές εκβάσεις του 
Brexit, μεταξύ των οποίων και την σύγκριση 
με την παραμονή στην ΕΕ. Στη συνέχεια, στις 
18:30 ώρα Ελλάδας, η Τράπεζα της Αγγλίας 
θα δημοσιοποιήσει την αξιολόγησή της για 
τις επιπτώσεις που θα έχουν στα επιτόκια 
και στην εποπτεία του τραπεζικού κλάδου 
τα διάφορα σενάρια του Brexit. 

Η Μέι και η Τράπεζα της Αγγλίας 
θα παρουσιάσουν τους κινδύνους 
από ένα Brexit χωρίς συμφωνία 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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οικογένεια

Ο
ι περισσότεροι συμφωνού-
με ότι ο ανεγξέλεγκτος θυμός 
είναι ένα από τα πιο ολέθρια 
σ τοιχεία σ το γάμο και σ την 

οικογένεια. Θα δούμε πώς μας επηρε-
άζει, και στη συνέχεια θα ασχοληθούμε 
με τους τρόπους με τους οποίους μπο-
ρούμε να ελέγξουμε το θυμό μας. 
Κατ’ αρχήν, τι είναι θυμός; Θυμός είναι 
το δυνατό συναίσθημα της δυσαρέ-
σκε ιας και του αν ταγων ισμού πολ-
λές φορές. Είναι μία έντονη συναισθη-
ματική κατάσταση που την τροφοδο-
τεί η δυσαρέσκεια. Μπορεί να οδηγή-
σει τον άνθρωπο να χάσει τον έλεγχό 
του. “Θυμός» είναι η λέξη που χρησι-
μοποιείται συνήθως γ ια να περιγρά-
ψει ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων. 
Πρέπει να καταλάβουμε ότι ότι ο θυμός 
είναι ένα υγιές συναίσθημα. Είναι το 
προειδοποιητικό σημάδι ότι κάτι δεν 
πάει καλά. Μπορεί να προειδοποιήσει 
τον άνθρωπο για κάποιο ενδεχόμενο 
φυσικό ή ψυχολογικό τραύμα.  
Ο θυμός μπορεί να δώσει στο άτομο τη 
δύναμη να αντισταθεί σε συναισθημα-
τικές ή φυσικές απειλές, με τη δυνατό-
τητα να αμυνθεί ή να φύγει. Ο θυμός 
μας ε νημερώνε ι γ ια τα φυσ ικά και 
συναισθηματικά όρια και μας βοηθάει 
να βάζουμε κάποιους λογικούς περιο-
ρισμούς. Ο θυμός ακόμη μπορεί να μας 
κινητοποιήσει να κάνουμε απαραίτητες 
αλλαγές στον κόσμο μας όταν είμαστε 
αντιμέτωποι με αδικίες. 
Πολλοί άνθρωποι που καταβάλλουν 
πολλέ ς προσπάθειε ς να κάνουν τον 
κόσμο έναν τόπο πιο καθαρό κι υγ ι-
εινό ωθούνται από θυμό. Ένα μεγάλο 
ποσοστό ανθρώπων στην κοινωνία μας 
φοβούνται τον υγιή , τον σωστό θυμό, 
και διδάσκονται από πολύ μικρή ηλικία 
να μην τον νιώθουν ούτε να τον εκφρά-
ζουν, ενώ σιγά σιγά και μεθοδικά εξοι-
κειώνονται με τη βία γύρω τους μέσα 
από τη μουσική, την τηλεόραση, τον 
κινηματογράφο και τα video games. 
Ο θυμός ε ίναι δευτερογενέ ς συναί-
σ θημα,  δε ν  ε ίνα ι  το  πρωταρχ ικό.  
Ξοδεύουμε ώρες ατέλειωτες προσπα-
θώντας να δώσουμε μια απάντηση στο 
ερώτημα, «Πώς μπορώ να απαλλαγώ 
από το θυμό;» Ενώ θάπρεπε να ρωτάμε, 
«Τι γ ίνεται μέσα μου που με κάνει να 
θυμώνω;» Ο θυμός είναι το σήμα που 
μας προειδοποιεί ότ ι υπάρχει κάπου 
πρόβλημα. Για να το τακτοποιήσουμε, 
πρέπει να προσδιορίσουμε την αιτία του 

θυμού.   
Υπάρχουν τρεις Βασικές Ζώνες Θυμού. 
Η πρώτη είναι ανάγκες που δεν εκπλη-
ρώθηκαν. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε 
διάφορες ανάγκες. Όταν λοιπόν αυτές 
οι ανάγκες μας δεν εκπληρώνονται, νιώ-
θουμε πληγωμένοι. Κι όταν πληγωνό-
μαστε, συνήθως θυμώνουμε. Η δεύ-
τερη συνηθισμένη αιτ ία του θυμού 
είναι προσδοκίες που δεν εκπληρώ-
θηκαν.  Όταν τα πράγματα δεν έρχο-
νται όπως τα περιμένουμε, απογοητευ-
όμαστε. Η τρίτη συνηθισμένη αιτία του 
θυμού είναι αισθήματα ανασφάλειας.  
Είτε πραγματική είτε φανταστική είναι 
η απε ιλή, ε ίτ ε συναισθηματ ική ε ίτ ε 
φυσική, αντιδρούμε με θυμό γιατί μ’ 
αυτόν τον τρόπο νομίζουμε ότι μας προ-
στατεύει ή μας προφυλάσσει.
Ο θυμός ε ίναι το προε ιδοποιητ ικό 
φωτάκι ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρ-
χει κάποιο πρόβλημα που πρέπει να 
προσέξουμε. Για πολλούς από μας όμως 
το πρόβλημα είναι ο ίδιος ο θυμός. Το 
πρώτο βήμα γ ια να λύσουμε κάποιο 
πρόβλημα είναι να παραδεχτούμε ότι 
έχουμε πρόβλημα. Αν δεν μπορούμε να 
το παραδεχτούμε τότε δεν μπορούμε 
και να το ξεπεράσουμε.
Για να αντιμετωπίσεις το θυμό σου σκέ-
ψου πρώτα τι έκανες στο παρελθόν που 
έφερε αποτέλεσμα. Τι σε βοήθησε να 
ξεπεράσεις γρήγορα τον αδικαιολόγητο 
και υπέρμετρο θυμό σου; Σε μερικούς, 
αν μετρήσουν μέχρι το δέκα πριν αντι-
δράσουν, φέρνει αποτέλεσμα και μετρι-
άζεται ο παράλογος θυμός τους. 
Άλλοι χρησιμοποιούν αργές και βαθειές 
αναπνοές για να ηρεμήσουν. Μερικοί, 
αντί να θυμώσουν, βγαίνουν για περπά-
τημα ή τρέχουν.  Κάποιοι άλλοι χτυπούν 
έναν σάκο, άλλοι χορεύουν. Η φυσική 
άσκηση συντελεί σ την εκτόνωση, και 
βοηθάει να καταπραϋνουμε το θυμό μας 
και τα νεύρα μας.
Τέλος, πιστεύω ότι το πιο δυναμικό και 
αποτελεσματικό όπλο που μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε γ ια να ελέγχουμε 
το θυμό μας είναι η Προσευχή. Όταν 
φέρνουμε στο Θεό την ανάγκη μας και 
ζητούμε τη βοήθειά Του να μας καθο-
δηγήσει, να μας ενδυναμώσει, να μας 
ηρεμήσει, Εκείνος θα απαντήσει σ το 
αίτημά μας. Μόνο να θυμόμαστε να επι-
κοινωνούμε μαζί Του και στις στιγμές 
που είμαστε νηφάλιοι και ήρεμοι για να 
έχουμε περισσότερη χαρά και ειρήνη 
στη ζωή μας αντί να έχουμε θυμό.

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

Ο Θυμός

To παιδί μου και εγώ
Μήπως τα ακουστικά 

κάνουν κακό στο παιδί; 

Σ
ύμφωνα με τους γιατρούς, ο 

ήχος πάνω από 100 ντεσιμπέλ 

καταστρέφει την ακοή μέσα 

σε 15 λεπτά, ενώ τα 85 ντεσι-

μπέλ χρειάζονται 8 ώρες για να δημι-

ουργήσουν πρόβλημα

Ο Παγκόσμιος Οργαν ισμός Υγείας 

προειδοποιεί ότ ι η απώλεια ακοής 

που προκαλείται από τους θορύβους 

απειλεί τους μισούς εφήβους σε όλο 

τον κόσμο. Η χρόνια χρήση ακουστι-

κών θέτει τους νέους ενήλικες και εφή-

βους σε υψηλό ρίσκο για μελλοντική 

απώλεια ακοής. Σύμφωνα με τους για-

τρούς, ο ήχος πάνω από 100 ντεσι-

μπέλ καταστρέφει την ακοή μέσα σε 

15 λεπτά, ενώ τα 85 ντεσιμπέλ χρειά-

ζονται 8 ώρες για να δημιουργήσουν 

πρόβλημα. Τι γίνεται όμως αν δεν μπο-

ρείτε να μετρήσετε τα ντεσιμπέλ και το 

αφήνετε απλά στην τύχη του;

Καταρχάς, να διορθώσουμε μία παρε-

ξήγηση που λέει ότι η ροκ και η μέταλ 

μουσική καταστρέφει την ακοή. Ακόμα 

και η όπερα μπορεί να δημιουργή-

σει πρόβλημα αν τα ντεσιμπέλ είναι 

πολλά. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα 

από την αρχή. Το αυτί αποτελείται από 

τρία μέρη: το εξωτερικό, το μέσο και το 

εσωτερικό. Η δουλειά της ακοής ανα-

λογεί στο εσωτερικό που μοιάζει με 

μικρό σαλιγκάρι. Όταν παρουσιάζο-

νται πολύ δυνατοί ήχοι, αυτό το τμήμα 

υπερλειτουργεί και χάνει την αποτε-

λεσματικότητά του. Αυτά τα κύτταρα 

δεν αναδημιουργούν ται, οπότε αν 

φτάσουμε σημείο καταστροφής, αυτό 

ήταν.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα ακου-

στικά που χρησιμοποιούν τα παιδιά και 

δεν αντιλαμβάνονται το επίπεδο κινδύ-

νου. Αν πάρετε το μωρό μαζί σας σε μία 

γαμήλια δεξίωση, εκτίθεται σε υψηλούς 

θορύβους και μπορεί να γίνει ζημιά.

Οι ειδικοί βοηθούν τους γονείς με το 

να έχουν στο μυαλό τους τον ήχο του 

μπλέντερ. Αυτό είναι και το επίπεδο 

των 85 ντεσιμπέλ. Τα παιδιά μπορούν 

να ακούνε μουσική για ώρες, αλλά αν 

τα ξεπεράσουν, τότε γίνεται επισφαλές 

για την ακοή τους. Σκεφτείτε τις περι-

πτώσεις που το παιδί δυναμώνει κι 

άλλο τη μουσική των ακουστικών προ-

κειμένου να ‘πνίξει’ τους εξωτερικούς 

θορύβους. Αν το πρόβλημα φτάσει στο 

απροχώρητο, δεν υπάρχει γυρισμός.

Προλάβετε την απώλεια ακοής με 

έ λεγχο της έν τασης των ακουσ τ ι-

κών ή προμηθευτείτε ειδικές ωτοα-

σπίδες που σχεδιάζονται για μουσι-

κούς και μειώνουν την ένταση ώστε 

να είναι ασφαλής για την προστασία 

των αυτιών. Δεν μπορείτε να πάρετε 

τα ακουστικά από το παιδί, αλλά μπο-

ρείτε να μιλήσετε μαζί του για τους κιν-

δύνους και να το κάνετε πιο υπεύθυνο 

για πράγματα που αφορούν το ίδιο. Αν 

το παιδί δεν απαντά όταν του φωνά-

ζετε, μην συμπεραίνετε ότι απλώς αδι-

αφορεί. Επισκεφθείτε τον παιδίατρο 

και κάντε τεστ ακοής για να σιγουρευ-

τείτε ότι όλα βαίνουν καλώς.
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Τ
ο άγχος είναι αναπόφευ-
κτο μέρος της ζωής, αλ-
λά όταν γίνεται χρόνιο 
πληρώνεται με την υγεία 

μας. Αν είχατε κάποιο στρες ε-
πειδή χάσατε το λεωφορείο δεν 
είναι τίποτα σπουδαίο -αντίθε-
τα μπορεί να σας κάνει και κα-
λό- αλλά αν είσαστε σε μια δου-
λειά με αδίστακτο προϊστάμενο 
ή φροντίζετε έναν άρρωστο γο-
νέα τα πράγματα αλλάζουν. Οι 
μελέτες βρίσκουν ότι το χρόνιο 
άγχος μπορεί να κάνει κακό στην 
υγεία σας και μια από τις μελέτες 
βρήκε πως έχει ακόμα και τη δυ-
νατότητα να συρρικνώσει τον ε-
γκέφαλό σας.
Κάτω από ορισμένες συνθήκες, 
το σώμα απελευθερώνει κορτι-
ζόλη, τη γνωστή και ως ορμόνη 
στρες. Η κορτιζόλη έχει αποκτή-
σει κακή φήμη διότι παράγεται 
σε στρεσσογόνες καταστά-
σεις κι αυτό έχει δημιουρ-
γήσει μια παρεξήγηση. Η 
ορμόνη έχει αγαθές προ-
σθέσεις και στην πραγ-
ματικότητα μας κάνει 
καλό διότι μας δίνει 
ενέργεια. Αν δεν 
μπορούσαμε να 
παράγουμε κορτιζόλη 
θα «σερνόμασταν». Επι-
πλέον, η κορτιζόλη έχει τη 
δύναμη να μειώνει την 
αρτηριακή πίεση, να 
διαχειρίζεται το σάκ-
χαρο του αίματος και 
να μειώνει τη φλεγ-
μονή στο σώμα. Με άλλα 
λόγια το πρόσκαιρο στρες 
μπορεί να κάνει και καλό. 
Όταν όμως ε ίμασ τε 
συνέχεια σε στρες τότε 
τα πράγματα μπορεί να 
ακολουθήσουν μια πολύ 
άσχημη πορεία. Το χρό-
νιο άγχος, δηλαδή η επα-
ναλαμβανόμενη και παρατε-
ταμένη έκθεση σε κάτι αγχω-
τικό όπως η απαιτητική δουλειά 
ή μια σοβαρή ασθένεια που χτύ-
πησε την οικογένειά μας, μπορεί 
να διατηρεί συνεχώς αυξημένα 
τα επίπεδα της κορτιζόλης και 
να φέρει παχυσαρκία, καρδια-
κές παθήσεις, κατάθλιψη, υψηλή 

αρτηριακή πίεση και ανθυγιει-
νές συμπεριφορές στον τρόπο 
ζωής. Υπάρχει επίσης απόδειξη 
ότι μειώνεται η φαιά ουσία του 
εγκεφάλου.
«Τα υψηλά επίπεδα κορτιζόλης 
εκκρίνονται λόγω του στρες και 
μειώνουν τον όγκο του εγκε-
φάλου», λέει η Δρ. Janette 
Nesheiwat, οικογενειακή για-
τρός και γιατρός έκτακτης ιατρι-
κής στη Νέα Υόρκη. «Μπορούμε 
να το δούμε αυτό σε σαρώσεις 
του εγκεφάλου».
Δύο περιοχές που επηρεά-
ζονται είναι ο ιππόκαμπος, ο 
οποίος παίζει κεντρικό ρόλο στη 
μάθηση και τη μνήμη, καθώς 
και ο προμετωπιανός φλοιός, ο 
οποίος ρυθμίζει τις σκέψεις, τα 
συναισθήματα και τις ενέργειές 
μας επικοινωνώντας με άλλες 
περιοχές του εγκεφάλου.

Σε πρόσφατη μελέτη που 
δημοσιεύθηκε στο περιο-
δικό Neurology, οι ερευνη-
τές έλεγξαν τα επίπεδα κορ-

τιζόλης στο αίμα 2.231 
υγιών μεσήλικων ατό-
μων. Αξιολόγησαν επί-

σης τη μνήμη και τις δεξιό-
τητες σκέψης. Αυτό που 

βρήκαν ήταν ότι οι 
συμμετέχοντες -ιδίως 
οι γυναίκες- που είχαν 

υψηλά επίπεδα κορ-
τιζόλης στο αίμα τους, 

είχαν πτωχότερη μνήμη και 
χαμηλότερη βαθμολογία 

στις γνωστικές εξετάσεις. 
Με την πάροδο του χρό-
νου, φαινόταν να χάσουν 

τον όγκο του εγκεφάλου 
τους.

«Οι ελαφρώς χαμηλότε-
ροι όγκοι του εγκεφάλου 
και η απόδοση της μνή-
μης του μεγέθους που 

παρατηρείται σε αυτή τη 
μελέτη σχετίζονται με υψηλό-

τερο κίνδυνο άνοιας 10 έως 20 
χρόνια αργότερα», δήλωσε η 
Δρ. Sudha Seshadri, από τους 
συγγραφείς της μελέτης και 
διευθύντρια του Glenn Biggs 
Institute for Alzheimer’s and 
Neurodegenerative Diseases στο 
UT Health, στο Σαν Αντόνιο.

Τ
όσο η ασπιρίνη όσο και ένα ωμέγα-3 λιπαρό οξύ που ονομάζεται 
EPA, μειώνουν τον αριθμό των προκαρκινικών πολύποδων σε α-
σθενείς που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του 
εντέρου.

Πιο συγκεκριμένα, μια κλινική δοκιμή διαπίστωσε ότι τόσο η ασπιρίνη όσο 
και το ΕΡΑ μείωσαν τον αριθμό των πολυπόδων του εντέρου σε ασθενείς ένα 
χρόνο μετά από κολονοσκόπηση, αν και δεν μείωσαν τις πιθανότητες ενός 
ατόμου να έχει τυχόν πολύποδες στο έντερο.
Οι ασθενείς που έλαβαν ασπιρίνη ανέπτυξαν λιγότερους πολυπόρους συνο-
λικά. Οι ασθενείς που έλαβαν το EPA (εικοσαπεντανοϊκό οξύ) επίσης ανέπτυ-
ξαν λιγότερους πολύποδες.
Η μελέτη seAFOod, αποτέλεσμα μιας διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ 
των Πανεπιστημίων του Leeds, του Nottingham, του Bradford και του 
Newcastle, καθώς και άλλων, δημοσιεύθηκε στο The Lancet.
Ο επικεφαλής συγγραφέας Mark Hull, καθηγητής Μοριακής Γαστρεντερολο-
γίας στο Πανεπιστήμιο του Leeds, δήλωσε: «Η μελέτη seAFOod αποδεικνύει 
ότι τόσο η ασπιρίνη όσο και το ΕΡΑ έχουν προληπτικά αποτελέσματα, κάτι 
που είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό δεδομένου ότι είναι και οι δύο σχετικά 
φτηνές και ασφαλείς ενώσεις».
Δεδομένων των νέων στοιχείων, οι κλινικοί ιατροί πρέπει να εξετάσουν 
αυτούς τους παράγοντες για ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του 
εντέρου, παράλληλα με την τακτική παρακολούθηση μέσω κολονοσκόπησης.
Περί τα 700 άτομα συμμετείχαν στη μελέτη από 53 νοσοκομεία στην Αγγλία, 
τα οποία αναγνωρίστηκαν ως άτομα με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου 
του εντέρου μετά από κολονοσκόπηση. Οι συμμετέχοντες κατενεμήθηκαν 
τυχαία σε τέσσερις ομάδες θεραπείας και, κάθε μέρα κατά τη διάρκεια του 
επόμενου έτους, έλαβαν είτε ένα δισκίο ασπιρίνης 300 mg, είτε 2 γραμμά-
ρια ΕΡΑ σε τέσσερις κάψουλες, είτε συνδυασμό ασπιρίνης και EPA, είτε ένα 
εικονικό σκεύασμα.

Α
κόμη και οι γυναίκες 
που πίνουν λιγότερο α-
πό την ασφαλή δόση 
των 200 mg καφεΐνης - 

περίπου δύο κούπες στιγμιαίου 
καφέ ή τρία φλιτζάνια τσαγιού - 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
να έχουν λιποβαρές μωρό (χαμη-
λό βάρος κατά τη γέννηση) ή πρό-
ωρο νεογνό.
Ερευνητές, από το University 
College, στο Δουβλίνο, πιστεύουν 
ότι η καφεΐνη περιορίζει τη ροή 
αίματος στον πλακούντα, επηρεά-
ζοντας την ανάπτυξη των μωρών.
Η μελέτη εξέτασε 941 ζευγάρια 
μητέρων-παιδιών που γεννήθη-
καν στην Ιρλανδία. Το τσάι ήταν 
η κύρια πηγή καφεΐνης της μητέ-
ρας (48%) ακολουθούμενο από 
τον καφέ (38%). Τα αποτελέσματα 
υποδηλώνουν ότι για κάθε επι-
πλέον 100 mg καφεΐνης - περίπου 
μισό φλιτζάνι καφέ - που κατανα-
λώνεται καθημερινά κατά τη διάρ-
κεια του πρώτου τριμήνου, το 
βάρος γέννησης μειώνεται κατά 
72 γραμμάρια.
Αυτή η ποσότητα καφεΐνης μεί-
ωσε τόσο το μήκος όσο και την 
περιφέρεια του μωρού, καθώς 
και την διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 
γυναίκες που κατανάλωναν την 
περισσότερη καφεΐνη είχαν μωρά 
βάρους περίπου 170 γραμμάρια 
λιγότερο από εκείνες που κατα-
νάλωναν τη χαμηλότερη καφεΐνη.
Ακόμα και οι γυναίκες που λάμ-
βαναν λιγότερη ποσότητα καφε-
ΐνης από την θεωρητικά ασφαλή 
-200 mg- είδαν σημαντικές επι-
δράσεις.
Ο Ling-Wei Chen δήλωσε στο 
Reuters: «Με βάση τις συσχε-
τίσεις που παρατηρήσαμε και 
επειδή πολλές εγκυμοσύνες είναι 
απρογραμμάτιστες, θα συνιστού-
σαμε στις έγκυες γυναίκες ή που 
επιθυμούν να μείνουν έγκυες 
τουλάχιστον να περιορίζουν την 
πρόσληψη καφεϊνούχου καφέ 
και τσαγιού. Η υψηλή πρόσληψη 
καφεΐνης μπορεί να οδηγήσει σε 
περιορισμένη ροή αίματος στον 
πλακούντα και στη συνέχεια να 
επηρεάσει την εμβρυϊκή ανά-
πτυξη.»

Το τσάι ή ο 
καφές πρέπει να 
αποφεύγονται 
κατά τη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης

Η ασπιρίνη και τα ωμέγα-3 λιπαρά 
μειώνουν τους πολύποδες 

Πώς το στρες μπορεί να 
συρρικνώσει τον εγκέφαλο

υγεία

Πολλοί από εσάς αναρω-
τιέστε συχνά αν το αλκοόλ 
παχαίνει. Η απάντηση είναι 

ναι, αφού όχι μόνο υπάρχουν μέχρι 
και 7 θερμίδες σε κάθε γραμμάριο 
αλκοόλ, αλλά επιστημονικές έρευ-
νες συνδέουν άμεσα την υπερβο-
λική κατανάλωσή του, με την παχυ-
σαρκία.
Σύμφωνα με τις μελέτες αυτές, 
υπάρχουν διάφοροι παράγοντες 
που μπορούν να οδηγήσουν σε 
αύξηση βάρους και τελικά σε παχυ-
σαρκία, αν καταναλώνετε υπερβο-
λική ποσότητα αλκοόλ:
Δεν είναι όλες οι θερμίδες οι ίδιες. 
Ενώ ορισμένες θερμίδες παρέχουν 
ευεργετική διατροφή, οι  θερμί-
δες από το αλκοόλ δεν έχουν θρε-
πτική αξία. Ορισμένα αλκοολούχα 
ποτά είναι επίσης συσκευασμένα 
με ζάχαρη, ειδικά αν προτιμάτε 
κοκτέιλ ή σκληρά ποτά που αναμει-
γνύονται με αναψυκτικά. Αν έχετε 
την τάση να πίνετε κατά καιρούς 

υπερβολική ποσότητα αλκοόλ, η 
κατάσταση γίνεται ακόμα χειρό-
τερη, καθώς οι θερμίδες προστί-
θενται αρκετά γρήγορα. Όταν το 
σώμα παίρνει πάρα πολλή ενέρ-
γεια από το αλκοόλ, αυτή δεν χρη-
σιμοποιείται πουθενά και τελικά 
αποθηκεύεται ως λίπος.
Δεν υπάρχει τίποτα που να μας 
κάνει πιο εύκολα να αφήσουμε τις 
αναστολές μας στην άκρη, από μια 
βραδιά γεμάτη με ποτό. Το αλκοόλ 
κάνει το σάκχαρο του αίματος να 
ανεβαίνει απότομα και στην συνέ-
χεια να καταρρέει, οδηγώντας σε 
λιγούρες και σίγουρα αυτό που θα 
επιθυμήσουμε να φάμε δεν είναι 
μια υγιεινή σαλάτα.
Το πιθανότερο είναι να ξεχάσουμε 
τα πάντα για την υγιεινή διατροφή 
και να επιλέξουμε ό,τι πιο γλυκό ή 
ανθυγιεινό υπάρχει στο μενού. Το 
χειρότερο είναι ότι αυτές οι θερμί-
δες θα έρθουν να προστεθούν σ’ 
αυτές που ήδη καταναλώσαμε.

Τελικά παχαίνει το αλκοόλ;
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Η 
δέσμευση για όλη τη ζωή είναι 
θέμα άξιο συζήτησης σε μια επο-
χή που η στιγμιαία ευχαρίστηση 
σκευωρεί ενάντια στην υπομο-

νή μας. Οταν παντρεύεσαι πιστεύεις ότι θα 
κρατήσει για πάντα κι αυτή η σκέψη τροφο-
δοτεί την ελπίδα σε εποχές συζυγικής απελ-
πισίας. Μένεις πιστός στον όρκο του γάμου 
και γίνεται σκοπός της ζωής σου να παρα-
μείνεις παντρεμένος ό,τι κι αν συμβεί, σε 
καλές ή άσχημες στιγμές, μέχρι να χωρίσει 
τον δεσμό ο θάνατος.
  Οι γάμοι στη σημερινή κοινωνία δε φαί-
νεται να ριζώνουν και τόσο. Τα φώτα των 
προβολέων στην πολιτική, τα σπορτς και 
την διασκέδαση αποδεικνύουν ότι όσοι 
κινούνται σ’αυτούς τους χώρους φαίνεται 
σα να έχουν συνωμοτήσει σ’ένα μυστικό 
συναγωνισμό επινόησης του πιο παράξε-
νου τρόπου ταπείνωσης των εαυτών τους 
και των συζύγων τους. Ακόμη αποκτά ενδι-
αφέρον πόσα ζευγάρια χωρίζουν μετά από 
40 χρόνια γάμου. Παρατηρείται μία αύξηση 
των διαζυγίων ανάμεσα σε ανθρώπους που 
ήταν παντρεμένοι 20 με 40 χρόνια και απο-
τελούν σχεδόν το ένα τρίτο στα διαζύγια. 
Διάφοροι λόγοι είναι πιθανοί γι’ αυτούς 
τους χωρισμούς: Οι ρόλοι των φύλων άλλα-
ξαν δραματικά κατά τη διάρκεια της ενή-
λικης ζωής αυτής της ομάδας, βάζοντας 
φωτιά στους γάμους τους όμως επίσης και 
ισότητα, οι άνθρωποι ζουν περισσότερο 

και είναι πιο υγιείς και αυτό τους επιτρέπει 
να έχουν το κουράγιο να ξαναρχίσουν και-
νούργιο τρόπο ζωής πιο εύκολα, και επειδή 
παντρεύονταν αρκετά νεότεροι από τη 
σημερινή γενιά κατόρθωσαν νωρίτερα πιο 
πολλά μέσα στο γάμο τους. Μάλλον λοιπόν 

χρειάζεται να επανεκτιμήσουμε τη σημασία 
της επιτυχίας και να δούμε το διαζύγιο όχι 
σαν αποτυχία του γάμου αλλά σαν ¨εορτα-
σμό της ζωής .̈
  Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη σύμφωνα 
με την οποία όλα αυτά θεωρούνται  ηλιθι-
ότητες, οπως η προσπάθεια του Brad Pitt 
να ωραιοποιήσει το χωρισμό του με την 
Jennifer Aniston παρουσιάζοντάς τον ως 
¨ένα όμορφο παράδειγμα των απρόβλεπτων 
της ζωής¨ και λέγοντας ότι δεν καλαβαίνει 
την ιδέα ότι ο γάμος πρέπει να κρατάει για 
πάντα. Ομως στην πραγματικότητα αυτή 
είναι και η ουσία του γάμου: δέσμευση για 
όλη τη ζωή. Αλλιώς είναι απλώς επικυρω-
μένη ερωτική σχέση. Και μιλάμε για ένα 
πολύ μεγάλο ιδεώδες, για την υπόσχεση 
που έχει δοθεί, για ακεραιότητα. Ποια είναι 
τότε η σημασία της υπόσχεσης αν δεν κινή-
σεις γη και ουρανό για να την τηρήσεις; Εξ’ 
άλλου ο γάμος δεν στηρίζεται στο τι αισθά-
νεται ο ένας για τον άλλον κάθε μέρα διότι 
τις πιο πολλές μέρες η αγάπη δεν είναι ούτε 
στη λίστα των 10 πρώτων. Ο γάμος δεν μπο-
ρεί να βασίζεται στα αισθήματα. Ομως στον 
εμπορικό γάμο όσο ο σύντροφός μου ικα-
νοποιεί τις ανάγκες μου παραμένω, αν το 
τίμημα είναι μεγαλύτερο από την ανταμοιβή 
απομακρύνομαι κι αν εμφανιστεί καλύτερο 
εναλλακτικό ...εξαφανίζομαι. Ωστε υπάρχει 
πάντοτε μια απειλή για τον γάμο και αυτά τα 
ζευγάρια αναρωτιούνται συνεχώς για την 
ευτυχία τους. Στις καταμετρήσεις όπου δια-
ζευγμένοι ερωτούνται γιατί χώρισαν ανα-
φέρονται οι πολύ σοβαροί λόγοι, όπως 
σωματική βία, χρόνια απιστία, επιρρέπεια 
σε ναρκωτικά ή χαρτοπαιξία και τα πολλά 
ψέμματα, ενώ οι ¨λιγότερο¨ σοβαροί λόγοι 
θεωρούνται η απουσία ερωτικού συναι-
σθήματος, η μη ικανοποιητική ερωτική ζωή, 
η διαφορετική κοσμοθεωρία ή συχνές δια-
φωνίες που δεν καταλήγουν πουθενά.
  Ισως όμως και το γεγονός ότι αντιμετωπί-
ζεις μια προσωπική κρίση όπως το διαζύγιο 

και μετά βρίσκεις τον τρόπο να συνεχίσεις 
τη ζωή σου, προσδιορίζει και την αρχή του 
αληθινού γάμου, διαφορετικού σε ποιό-
τητα από πριν, του δεύτερου γάμου. Ο πρώ-
τος γάμος είναι σαν πρόβα για τον αληθινό. 
Τότε το ιδανικό είναι όταν δύο άνθρωποι με 
αρκετή κατανόηση για τις διαφορές μεταξύ 
τους, σοφότεροι, πιο ικανοί να υποφέρουν 
την απογοήτευση, χωρίς την προσδοκία ότι 
ο γάμος είναι η σωτηρία για όλες τις ελλεί-
ψεις του παρελθόντος, θέτουν τον δεύτερο 
γάμο τους σε νέες βάσεις. Η ανταμοιβή δεν 
θα είναι η ερωτική έκσταση αλλά η ωριμό-
τητα. Δεν έχουμε αρκετή εκπαίδευση σχε-
τικά με την οικειότητα. Μέσα στο μυαλό 
μας ύπάρχει αυτός ο ρομαντικός μύθος δύο 
ανθρώπων που ενώνονται, και υπάρχουν τα 
πάντα μεταξύ τους και σε αφθονία, και νιώ-
θουν πάντοτε ικανοποιημένοι. Ομως ίσως 
έχετε παρατηρήσει ότι οι μεγάλοι εραστές 
στα μυθιστορήματα σκοτώνονται στο τελος. 
Οι συγγραφείς δεν ξέρουν τι να κάνουν 
μ’αυτούς μετά. Ο ρομαντικός μύθος δεν 
υποστηρίζει μακράς διάρκειας οικειότητα. 
Εάν επιλέξεις να διαρκέσει ο γάμος σου θα 
πρέπει να έχεις ωριμάσει επειδή οτιδήποτε 
έχει μείνει ατελείωτη υπόθεση από την νεα-
νική ηλικία ή μέσα στην οικογένεια σου ο 
γάμος στο πετάει καταπρόσωπο.
  Οτι ο γάμος είναι δύσκολη υπόθεση δεν 
είναι κάτι καινούργιο. Παρ’ όλα αυτά όμως 
την ημέρα του γάμου μας οι περισσότεροι 
απο εμάς σκεπτόμαστε ότι θα είμαστε η εξαί-
ρεση, ότι εμείς θα ζήσουμε ευτυχισμένοι 
μέχρι να μας χωρίσει ο θάνατος. Ομως αμφι-
βάλλω αν η ευτυχία είναι ο σκοπός. Ο σκο-
πός της ζωής δεν είναι να βρίσκεσαι σε μία 
διαρκή κατάσταση έκστασης όπως στα παρα-
μύθια, είναι να βρεις το νόημα της ζωής, το 
νόημα της δικής σου ζωής και να έχεις μάρ-
τυρα στο νόημα που κτίζεις κάποιον που σε 
ξέρει και τον ξέρεις πολύ καλά.

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

ΜΕΧΡΙ  ΝΑ  ΜΑΣ  ΧΩΡΙΣΕΙ  ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΤΗΣ ΡΑΝΙΑΣ ΜΕΣΙΣΚΛΗ
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απόψεις

Η ΡΟΖΑ ΕΣΚΕΝΑΖΥ
(1897 – 2 Δεκεμβρίου 1980)

Η 
Ρόζα Εσκενάζυ δεν ήταν ποτέ η αγαπημένη μου τρα-
γουδίστρια. Την ήξερα όμως σαν την «αρχόντισσα 
του παλιού ρεμπέτικου» που ήταν  πριν την εποχή 
μου.  Όταν όμως γεννήθηκε η εγγονή μου η Ρόζα Γκέ-

κας έψαξα το ονομα. Αναρωτήθηκα αν «η Ρόζα η Ναζιάρα» του 
Γιάννη Μαρκόπουλου που τραγούδησε η Χάρις Αλέξιου ειχε 
σχέση με εκείνη τη Ρόζα Εσκενάζυ. Βρήκα λοιπόν ότι  για την Ε-
σκενάζυ ειχε γραφεί το τραγούδι, αν και η καημένη η Ρόζα ενα-
ντιώθηκε στο τραγούδι που δεν ανταποκρινόταν πιστά στην ι-
στορια της. Βέβαια η ποιητική άδεια  που έχει κάθε δημιουργός 
δεν τον υποχρεώνει  να προσκολληθεί στα γεγονότα αλλά να 
πλάσει την ύλη. Μελέτησα λοιπόν την ιστορια της, γοητεύτηκα 
από τη Ρόζα Εσκενάζυ, έγραψα για τη πολύ ενδιαφέρουσα ζωή 
της αυτό το κομμάτι και το αφιερώνω στην εγγονή μου Ρόζα 
που τη βαφτίζομε τη πρώτη Δεκεμβρίου. Δεν χωρά όμως σε μια 
σελίδα και θα δείτε το υπόλοιπο την επόμενη εβδομάδα. Απο-
ρώ πως δεν έγινε ακόμα ταινία, κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε!
Η Ρόζα Εσκενάζη γεννήθηκε, στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ 
1883 και  1887.   Tο έτος γέννησης, παραμένει αδιευκρίνιστο 
λόγω της γυναικείας φιλαρέσκειας, να αποκρύπτει την πραγμα-
τική της ηλικία.
Ήταν εβραϊκή καταγωγής από τη Σεφαραδίτικη ομάδα των 
Εβραίων.  Οι περισσότεροι Εβραίοι της Ελλάδας, ανήκουν στην 
ομάδα των Σεφαραδιτών, και εγκαταστάθηκαν, οι περισσότεροι 
από αυτούς, στη Θεσσαλονίκη. 
Το πραγματικό όνομα της Ρόζας ήταν Σάρα. Στην εβραϊκή ονο-
ματολογία Εσκενάζη σημαίνει Γερμανοεβραίος αφού παράγε-
ται από την αρχαία εβραϊκή ονομασία της Γερμανίας Εσκενάζ. Τ   
ελληνοποιημενο της επώνυμο ήταν Σκιναζή!  
Η Ρόζα Εσκενάζη  ήταν το μιαρότερο παιδί μιας φτωχής οικογέ-
νειας, του Αβραάμ, και της Φλώρας. Είχε επίσης δύο αδελφούς, 
τους Νισίμ και Σάμη, καθώς και μία ακόμα αδελφή αγνώστου 
ονόματος. Η οικογένειά της  μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη στις 
αρχές του 1900.  Εκεί η Σάρα μαθαίνει  γραφή και ανάγνωση, 
με τη βοήθεια κάποιας γειτόνισσας, που ήταν και η μόνη ουσι-
αστική της παιδεία.  
Η μητέρα της δούλευε υπηρέτρια σε ένα σπίτι Οθωμανών και 
για να την προσέχει την είχε κοντά της. Κατά τη διάρκεια της εκεί 
ασχολίας της, η μικρή Σάρα κι ενώ βοηθούσε τη μητέρα της, 
τραγούδαγε. Από την παρακείμενη ταβέρνα, την οποία είχαν 
Οθωμανοί, άκουσαν τη μικρή κόρη να τραγουδάει, ένιωσαν 
πως έχει ταλέντο και τη σύστησαν στους ιδιοκτήτες της ταβέρ-
νας. Ετσι ξεκινά τη καλλιτεχνική της ζωή.
Στην προσωπική της ζωή, ερωτεύεται τον πλούσιο γόνο, Γιάννη 
(Γιάνγκο) Ζαρντινίδη, κατά πολύ μεγαλύτερό της, και αλκοολικό. 
Η έφηβη ακόμα Σάρα ως νύφη θεωρήθηκε από τη οικογένεια 
του Γιάνγκο αμφιβόλου ηθικής, λόγω της ενασχόλησής της, με 
τα καλλιτεχνικά του καιρού της, και του ελεύθερου χαρακτήρα 
της.  Ετσι αναγκάζουν τους ερωτευμένους, Σάρα και Γιάννη, 
να κλεφτούν το 1913. Η μικροπαντρεμένη Εσκενάζη αλλάζει 
το όνομά της και από Σάρα γίνεται Ρόζα.  Ρόζα λοιπόν θα είναι 
πλέον, το όνομα με το οποίο θα γίνει γνωστή.
Ο σύζυγός της, Γιάννης Ζαρντινίδης, στα 1917 πεθαίνει ξαφνικά, 
και η Ρόζα Εσκενάζη, μένει ξοπίσω, χήρα και έγγυος. Η μικρο-
μάνα Ρόζα γεννά το γιο της Παράσχο Ζαρντινίδη, αλλά μάλλον 
δεν ήταν φτιαγμένη για το ρόλο της μητέρας.  Άφησε  το παιδί 
στο ορφανοτροφείο, Άγιος Ταξιάρχης  της Ξάνθης γιατί η φρο-
ντίδα του, η διαπαιδαγώγησή του, και οι ενασχολήσεις της με 
αυτό, θα την εμπόδιζαν να ζήσει τη ζωή της όπως αυτή ήθελε, 
και να  ακολουθήσει την καριέρα της.  Ευτυχώς η οικογένεια 

Ζαρντινίδη, ανέλαβε την οικονομική  υποστήριξη του παιδιού, 
εξασφαλίζοντας του τα δέοντα, που τον βοήθησαν και τον ώθη-
σαν αργότερα να γίνει ανώτερος αξιωματικός στον Ελληνικό 
Στρατό.  Μητέρα και γιος, Ρόζα και Παράσχος, συναντήθηκαν 
αργότερα, στα 1935, στην Αθήνα.
Μετά τον πρόωρο θάνατο του συζύγου της η Ρόζα μετακομίζει 
στην Αθήνα, με έναν αρμένικο θίασο καμπαρέ, ακολουθώντας 
την εσωτερική της παρόρμηση για το πάλκο, το χορό και το τρα-
γούδι. Τραγουδά σε μεγάλα και διαβόητα κέντρα όπως το Πικ 
Νικ και Χρυσούν Απίδιον,  ίσως το πιο φημισμένο κέντρο στις  
αρχές του 19ου αιώνα στην Αθήνα. Το 1930 περίπου φημολο-
γείται ότι γέννησε ένα κοριτσάκι, που  το εγκατέλειψε σε κάποιο 
ορφανοτροφείο και αργότερα παντρεύτηκε και έκανε οικογέ-
νεια.  
Η σπουδαία της φωνή, και τα τραγούδια της Τουρκικά, Αρμέ-
νικα και Ελληνικά κατάφεραν να ενώσουν τους πολιτισμούς 
των λαών και των  ανθρώπων της Ελλάδας, της Ανατολίας και 
της Μέσης Ανατολής. Εκεί την ανακαλύπτει Παναγιώτης Τού-
ντας,  ο διευθυντής της γερμανικών συμφερόντων ODEON, 
στην Ελλάδα, από το 1924.  Ο Τούντας φέρνει τη Ρόζα σε επαφή 
με το Βασίλη Τουμπακάρη της Columbia Records.Τα δημοτικά  
“Μαντίλι Καλαματιανό”, “Κόφτηνε Ελένη την Ελιά” είναι οι 
δύο πρώτες της ηχογραφήσεις και επιτυχίες της στην Columbia 
Records.  
Η Ρόζα  εμφανίζεται μετα για σχεδόν δεκαπέντε χρόνια, στο 
κέντρο ο Ταΰγετος, μια κοσμική ταβέρνα, με πολύ καλό κόσμο 
και σπουδαίες οικογένειες στο  πελατολόγιο της στην οδό 
Δώρου στην Ομόνοια.    Στο κέντρο αυτό, παρέα με τους αχώ-
ριστους συνεργάτες της, Αγάπιο Τομπούλη - ούτι, Λάμπρο Λεο-
νταρίδη - λύρα και το Δημήτρη Σεμνή το μεγάλο και ίσως καλλί-
τερος βιολιστή όλων των εποχών γνωρίζει την επιτυχία. Ο Αγά-
πιος Τομπούλης την είχε πάντοτε υπό την προστασία του, την 
υποστήριζε, και της έδωσε και τα πρώτο μεγάλο μεροκάματο.   
Με τη συνοδεία του Τομπούλη η Ρόζα ταξίδεψε σε όλες σχεδόν 
τις περιοδείες της, ανά τω κόσμω.  
Σε λιγότερα από δέκα χρόνια, είχε, στις εβδομήντα οχτώ στρο-

φές, ηχογραφήσει, περί τα διακόσια πενήντα τραγούδια, Ρεμπέ-
τικα, Αμανέδες, και Δημοτικά Παραδοσιακά Τραγούδια. Τα τρα-
γούδια συνολικά που ηχογράφησε τελικά έφτασαν περίπου τα  
εξακόσια  καθιστώντας τη Ρόζα, μία από τις δημοφιλέστερες 
σταρ του ρεμπέτικου, του λαϊκού και του παραδοσιακού τρα-
γουδιού.
Το τραγούδι, «Πρέζα όταν Πιεις», το 1935 -1936, που τραγού-
δησε η Ρόζα ήταν η αφορμή για την επιβολή της λογοκρισίας 
Μεταξά, και τη γενική απαγόρευση χασικλίδικων, ανατολιτι-
κοτουρκικών, και σατυρικών τραγουδιών.  Σημειωτέον ότι της 
Μεταξικής Λογοκρισίας είχε προηγηθεί η Κεμαλική Λογοκρι-
σία του 1934, (δύο χρόνια πριν), όπου είχαν τεθεί σε υποχρεω-
τική απόσυρση όλα τα Σμυρναίικα και Πολίτικα τραγούδια στην 
Τούρκικα επειδή ήταν Ελληνικά! 
Απ τη λογοκρισία και μετα, παραγκωνίζονται οι ρεμπέτες, της 
Μεγάλης Καταστροφής του 1922, οι καλλιτέχνες  που ήρθαν 
από τα Ιώνια στα Ελληνικά Εδάφη, σαν προσφυγές αλλά και 
συνεχιστές της από κει κουλτούρας του Ελληνισμού.
Κατά τα χρόνια της δεκαετίας του 1940, η σταδιοδρομία της 
Ρόζας συνεχίστηκε στο σύνολο σχεδόν των Βαλκανίων, της 
Τουρκίας, της Βόρειας Αφρικής  και της Μέσης Ανατολής.
Το 1942 άνοιξε δικό της μαγαζί το “Κρυστάλ”, ένα επιτυχη-
μένο εστιατόριο ταβέρνα, επί της οδού Σατωβριάνδου. Η πονό-
ψυχη όπως αποδείχτηκε Ρόζα βοηθούσε όσους μπορούσε στη 
μεγάλη πείνα της σκληρής εκείνης περιόδου. Τη δραστηριότητα 
αυτή τη μοιράστηκε με το γιο της Παράσχο.  Η Εβραία Ρόζα, 
στην κατοχή, είχε καταφέρει να βγάλει πλαστό πιστοποιητικό 
γέννησης, που της άλλαζε όχι  μόνο, την εθνικότητα, τη θρη-
σκεία και την καταγωγή της, αλλά και την ηλικία της εμφανιζο-
μένη πολύ νεότερη.  Συνάπτοντας δε ερωτικές σχέσεις με Γερ-
μανό αξιωματούχο, κατάφερε να έχει και άλλου είδους προνό-
μια και ασυλία.
Όμως η Ρόζα στήριξε την Εθνική Αντίσταση, και πολλοί αντιστα-
σιακοί κρυβόντουσαν στο σπίτι της. Πολλοί Εβραίοι της Αθήνας 
και της Θεσσαλονίκης, διασώθηκαν, ανάμεσά τους ήταν και η 
δική της οικογένεια, που γλύτωσαν την αποστολή τους στο Άου-
σβιτς και στα άλλα κρεματόρια των Ναζιστών.  Στα 1943 όμως 
προδίδεται, συλλαμβάνεται, και φυλακίζεται για τρεις μήνες. 
Απελευθερώνεται όμως από το γιο της Παράσχο, που την αγα-
πούσε καίτοι ήξερε για τη σχέσης της, με το Γερμανό αξιωμα-
τούχο Χάνς, αλλά και το Στρατηγό Χριστόδουλο Τσιγάντες, που 
ήταν και φίλος του! 
Με την απλοχεριά της μπόρεσε να συνδράμει πολλές άρρω-
στες τραγουδίστριες είτε με φάρμακα είτε άμεσα με οικονομική 
ενίσχυση. Επίσης προσπαθούσε να βρει δουλειά σε όποιον 
άνεργο και κατατρεγμένο νέο άνθρωπο, ζήταγε τη βοήθεια της. 
Η Ρόζα, βοήθησε καλλιτέχνιδες της εποχής να ξεκινήσουν το   
Επαγγελματικό Σωματείο “Αλληλοβοήθεια.
Με τις σπουδαίες της διασυνδέσεις, κατάφερε να προωθήσει 
στο τραγούδι, και δισκογραφικά, τη Μαρίκα Νίνου, και άλλους 
καλλιτέχνες. 
Αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πήγε δυο φορές 
στην Αμερική και έκανε περιοδείες εκεί. Στην Αμερική μάλιστα 
έκανε και λευκό γάμο προκειμένου να αποκτήσει άδεια εργα-
σίας που χρειαζότανε. Ο γάμος της, με τον εικονικό σύζυγό της, 
Frank Alexander, της επέτρεψε να μείνει δύο σχεδόν χρόνια 
κατά το δεύτερο ταξίδι της στήν Αμερική. Επέστρεψε όμως στην 
Ελλάδα, χάριν της αγάπης της για το παντρεμένο αξιωματικό της 
Αστυνομίας Χρήστο Φιλιππακόπουλο.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
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45 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ 

25 ΧΡΟΝΙΑ HELLAS NEWS

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!
Από τα βάθη της καρδιάς μου όλοι κι όλες εσείς 

που είτε με την παρουσία σας είτε ενισχύοντας την HELLAS NEWS 
κάνετε αυτή τη βραδιά μοναδική και μου δίνετε κουράγιο για να 

συνεχίσω να εκδίδω συνεχώς κι αδιάκοπα ένα έντυπο 
(ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ 

ΠΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 80 ΣΕΛΙΔΕΣ).
Ευχαριστώ επίσης από τα βάθη της καρδιάς μου

τους συνεργάτες μου, την Χριστιάνα Κιέσκου & τον Ηλία Μιχαηλίδη.
Εκκλησίες, σύλλογοι, οργανισμοί και δεκάδες πιστοί αναγνώστες μας 

θα δώσουν εντυπωσιακό παρών απόψε στο Riviera Banquet Hall. 
Όλο το ρεπορτάζ και φωτογραφίες της μεγάλης βραδιάς 

στην επόμενη έκδοση μας.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ
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Ο «ΔΑΝΑΟΣ» ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, ΕΝΩΜΕΝΟΣ – ΔΥΝΑΤΟΣ…
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Π
ραγματικά χαίρομαι κι αισιοδοξώ ότι η πορεία αρκετών παλαιών συλλόγων του 
Τορόντο θα συνεχίσει και στην επόμενη γενιά. Παρευρισκόμενος στην χοροεσπε-
ρίδα του Συλλόγου Αργολίδος «ΔΑΝΑΟΣ» στο The Forth το περασμένο Σάββατο 
έβλεπες τα υπέροχα νιάτα, αγόρια και κορίτσια με τους γονείς και τους θείους με 

τα γκρίζα γοητευτικά μαλλιά να συνυπάρχουν και να ξεφαντώνουν όλοι μαζί, δημιουργώ-
ντας ένα υπέροχο κέφι υπό τις μουσικές επιλογές του Γιάννη Τσιφλική και της ορχήστρας Η 
ΠΑΡΕΑ.
Μπράβο στο Διοικητικό Συμβούλιο που αγαπημένοι κι ενωμένοι συνεχίζουν την παράδοση 
του «ΔΑΝΑΟΥ». Η παροικία μας έχει ανάγκη τέτοιες «παρέες» για την διαιώνιση της πολιτι-
στική μας κληρονομιάς. ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ!

Ο κ. Χρήστος Παπαγεωργακόπουλος με τα εγγόνια του Χρήστος, Ρόκι, Μαριάνθη, Μαρίνα και Φωτεινή

Η παρέα του κ. Χρήστου Παπαγεωργακόπουλου

Το Συμβούλιο από τα αριστερά: Οι κύριοι Ηλίας Οικονόμου (Σύμβουλος), Γιώργπς Παναγιωτόπουλος 
(Ταμίας), Τάκης Κωνσταντόπουλος (Πρόεδρος), Κώστας Καραχάλιος (Γραμματέας), Γρηγόρης 

Καλόγηρος (Αντιπρόεδρος) και Βασίλειος Μπαλαμός (Σύμβουλος)

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Αργολίδος «ΔΑΝΑΟΣ», 
κ. Τάκης Κωνσταντόπουλος

Η ορχήστρα ΠΑΡΕΑ

Οι Frankie, Mariah και Christopher Παπαγεωργόπουλος, Rocky και Μαρίνα Σπανός, Tony, Marianne, Christina, 
Antonia, Joanna και Taya Κρητικός, Σαμάνθα Πετρόπουλος, Γιώργος Καράμπελα και Τζοάνα Μπόρσας

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον κ. Γιάννη 
Κιούσση
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΔΑΝΑΟΥ

Η οικογένεια του κ. Οικονόμου Η οικογένεια του κ. Κώστα Καραχάλιου

Ο κ. Καραχάλιος, ο κ. Καλόγηρος και ο κ. Οικονόμου

Ο κ. Κώστας Καραχάλιος με τον γιό του κ. Χρήστο 
και το αξιαγάπητο εγγονάκι του, τον Κωνσταντίνο Ο κ. Γιώργος Λούκας με τον κ. Θανάση Κουρτέση

Ο κύριος Μπάμπουλας με την σύζυγο του και ο κ. Γεωργακόπουλος με την 
σύζυγο του

Ο κ. Γιώργος και η κα Νότα Εμμανουήλ

Ο κ. Κωνσταντόπουλος με τον κ. Καραχάλια και τον κύριο με την 
κυρία Τελωνιάδη

Η κα Κατερίνα Τριπολιτσιότης, ο κ. Χρήστος 
Παπαγεωργακόπουλος, ο κ. Προκόπης Χαλούλος, ο κ. 

Γρηγόρης Καλόγηρος και ο κ. Κώστας Καραχάλιος

Ο κ. Ανδρέας Μπουκάρας από το European Poultry με τον κ. 
Βαγγέλη Μουστάκα

Στην μέση ο πρόεδρος του Συλλόγου Αργολίδος «ΔΑΝΑΟΣ» κ. Τάκης 
Κωνσταντόπουλος με τον Γραμματέα, κ. Κώστα Καραχάλιο και τον ταμία 

κ. Γιώργο Παναγιωτόπουλο

Ο κ. Κώστας Καραχάλιος με τον κ. Κώστα 
Κρητικό Οι κύριοι Χρήστος και Κώστας Καραχάλιος με τον κ. Ανδρέα Μπουκάρα 
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ΟΙ ΑΡΓΙΤΕΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ

Η οικογένεια του κ. Οικονόμου

Η οικογένεια Χατζής Η οικογένεια της κα Κατερίνας Μουλατσιώτη Σταυροπούλου

Ο κύριος και η κυρία Γιαννακός, ο κύριος και η κυρία Πάππας, ο κύριος και η κυρία Βιολιτσής και ο 
κύριος με την κυρία Κάλδης Το τραπέζι κ. Πουρσανίδη

Η παρέα του κ. Κουρέτσου

Η παρέα του κ. Γιώργου Ντάτση Η παρέα του κ. Κώστα Καραχάλιου

Ο κ. Γιώργος με την κα Αναστασία Παναγιωτόπουλος, η κα Χριστίνα και ο κ. Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης 
καθώς και οι Δημήτρης Τσαβδαρίδης και Κώστας Παναγιωτόπουλος Οι οικογένειες του κ. Γιώργου Λούκα και κ. Νίκου Κοτσαμποϊκίδη
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HHF: Η ΝΕΑ ΚΑΙ Η ΠΑΛΑΙΑ ΓΕΝΙΑ ΜΑΖΙ ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ 
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Σ
το Palais Royale είχαμε την ευ-
καιρία να καλύψουμε για άλλη 
μία χρονιά την χριστουγεννιάτι-
κη γιορτή του ισχυρού Hellenic 

Heritage Foundation, ενός οργανισμού 
που κοσμεί την ελληνική παροικία του Το-
ρόντο κι όχι μόνο. Τι χαρά κι αισιοδοξία 
να βλέπεις μια αίθουσα κατάμεστη από 
νέους και νέες επιχειρηματίες και επαγ-
γελματίες, καταξιωμένους στην καναδική 
κοινωνία να ενώνουν τις δυνάμεις τους κά-
τω από την ομπρέλα του HHF, ενός οργανι-

σμού άξιου εμπιστοσύνης κι υποστήριξης.
Ο καταξιωμένος πρόεδρος, κ. Τόνι Λου-
ράκης, και το Διοικητικό Συμβούλιο, 
ο πανταχού παρών κ. Γιώργος Κερογλί-
δης κι όλοι όσοι συμμετείχαν στην επι-
τυχία του φετινού δείπνου πρέπει να 
πάρουν συγχαρητήρια που διαιωνίζουν 
την φιλανθρωπία, την συμπαράσταση και 
πάνω από όλα την ελληνική κληρονομιά 
σε αυτήν την υπέροχη χώρα που ζούμε, 
τον Καναδά.
Και του χρόνου και καλές Γιορτές!

Η ορχήστρα ΕΝΑ ΚΙ ΕΝΑ

Αναγνώριση για την συμβολή τους στον οργανισμό και στην 
παροικία μας παρέλαβαν οι κύριοι Γιάννης Φαναράς, Agelo 

Demangos, Γιώργος Σερέτης, Γιώργος Ράιος και Τομ Καρβάνης

Η αναγνώριση για τον αείμνηστο Δρ. Μιχάλη Βιτόπουλο. Η σύζυγος του Νατάσα, και οι κόρες του, κα 
Νίνα και Ανδρέα, παρέλαβαν το βραβείο από τον Δρ. Σάκη Γκέκα και τον πρόεδρο, κ. Τόνι Λουράκη

O Δρ. Σάκης Γκέκας

Η οικογένεια Μιρκόπουλος με τον κ. Kevin Zi-Xiao και τον Τόνι Λουράκη

Για το HHF Graduate Felloship - Phd 
Candidate, Dimitris Makhlouta Για το HHF Graduate Felloship - Phd Candidate, 

Ioanna Bampe

Για το HHF Graduate Felloship - Phd Candidate, ο 
Σπύρος Παπαγεωργάκης

Για το Dr. Dimitrios Oreopoulos 
Undergraduate Scholarship in Hellenic Studies 

ο Άγγελος Στάμος
Για το Chris Tarnaris Memorial Scholarship η 

Joy Richards
Για το John Alexopoulos Memorial Scholarship η 

Μαρία Καρτέρη

Η επιταγή των $200,000 δολαρίων για το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών 
στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο Ο Πρόεδρος κ. Τόνυ Λουράκης
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ΤΗΝ ΦΕΤΙΝΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Οι κύριοι Θανάσης Κουρτέσης και Γιάννης 
Δάγωνας

Οι αδερφές Δερπάνης
Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, 

με τον πρόεδρο κ. Τόνι Λουράκη

Ο κ. Γιώργος Κερογλίδης με τον κ. Τόνι Λουράκη

Ο πρόεδρος, κ. Τόνι Λουράκης, με τον 
αντιπρόεδρο, κ. Ηλία Demangos

Η παρέα της κα Έφης Τριανταφυλλόπουλος

Η πολύ όμορφη οικογένεια του κύριου Τσέρπη

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης και ο κ. Πήτερ Τσέρπης 
από το Empire Foods

Ο κύριος και η κυρία Μιρκόπουλος Ο κύριος και η κα Κερογλίδη

Η Βουλευτής, κα Έφη Τριανταφυλλόπουλος, έδωσε το 
παρών Ο κ. Angelo και η κα Katherine Demangos

Ο κ. Γιώργος Κερογλίδης με τον κ. Angelo 
Demango

Ο πρώην πρόεδρος, κ. Ιωάννης Δάγωνας, με 
τον νυν πρόεδρο του HHF, κ. Τόνυ Λουράκη
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ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΚΑΛΗ ΠΑΡΕΑ & ΠΟΛΥ ΚΕΦΙ

Το τραπέζι του κυρίου Δάγωνα και του κύριου Μιρκόπουλου

Η κα Έλενα Λουκά, ο κ. Γιάννης Καπούλας, ο κ. Άγγελος Καπούλας, ο κ. Γρηγόρης Μουμτίνης, ο κ. 
Dan Klas και ο κ. Γιώργος Μπάρμπας Η παρέα του κ. Γιώργου Σερέτη

Το τραπέζι του κ. Demango

Ο κύριος Φαναράς πρόεδρος στο «Ελλήνικο Σπίτι» στο τραπέζι με την οικογένεια Κερογλίδης

Το τραπέζι του Προέδρου, κ. Τόνι Λουράκη
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Η 
General Motors θα κλείσει το εργοστάσιο παραγωγής της στην Oshawa μαζί με 
τέσσερις εγκαταστάσεις στις Η.Π.Α. στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας αναδιοργάνω-
σης όπου θέλει την επικέντρωση της εταιρείας στα ηλεκτρικά και αυτόνομα προ-
γράμματα οχημάτων. Η κατασκευαστική εταιρεία αυτοκινήτων ανήγγειλε τα κλει-

σίματα ως μέρος μιας σαρωτικής στρατηγικής για να μεταμορφώσει τη διαδικασία παραγω-
γής του, προκειμένου να ανταποκριθεί στην μεταβαλλόμενη ζήτηση στον κλάδο των μετα-
φορών, ένα σχέδιο που λέει ότι θα σώσει στην εταιρεία 6 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 
έτος 2020. Η GM δήλωσε επίσης ότι θα μειώσει το μισθωτό συμβασιούχο προσωπικό κατά 
15%, το οποίο περιλαμβάνει 25% λιγότερα στελέχη. Εκπρόσωποι της Unifor συναντήθηκαν 
τη Δευτέρα το απόγευμα, λέγοντας ότι δεν θα δεχτούν το κλείσιμο.

Τ
ο νέο συμβούλιο του Toronto, με 25 
Δημοτικούς Συμβούλους, θα πραγμα-
τοποιήσει την επόμενη εβδομάδα την 
πρώτη του συνάντηση από τις δημο-

τικές εκλογές του Οκτωβρίου, αλλά πριν από 
αυτό το προσωπικό της πόλης αναμένεται να 
δημοσιεύσει συστάσεις σχετικά με τις αλλα-
γές της διακυβέρνησης που απαιτούνται για 
ένα μικρό συμβούλιο. Η αναφορά αναμένε-
ται να εξελιχθεί στα όρια του κοινοτικού συμ-
βουλίου για τις δομές των επιτροπών στον α-
ριθμό των διορισμών των συμβουλίων και σε 

ποιες αλλαγές θα χρειαστούν οι διαδικασίες 
του συμβουλίου. Το συμβούλιο αναμένεται 
να εξετάσει τις συστάσεις κατά τη συνεδρί-
ασή του στις 5 Δεκεμβρίου, μετά την πρώτη 
του συνεδρίαση την προηγούμενη ημέρα. 
Πριν από τις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρί-
ου, ο πρωθυπουργός Doug Ford και η κυβέρ-
νησή του ψήφισαν νομοθεσία για τη μείωση 
του μεγέθους του συμβουλίου από 47 σε 25 
έδρες. Αν και η πόλη πολέμησε για να κρατή-
σει το συμβούλιο των 47, το Εφετείο του Ο-
ντάριο την αποδέχτηκε.

Τ
ρεις γυναίκες μέσω μιας η-
λεκτρονικής υπηρεσίας νοί-
κιασαν ένα διαμέρισμα στην 
περιοχή του Κίνγκστον, και 

όταν έφθασαν στο σπίτι ανκάλυψαν 
έναν άνδρα, ο οποίος αρχικά φο-
ρούσε ρούχα. Υποθέτοντας ότι ήταν 
ο προηγούμενος ενοικιαστής τον ά-
φησαν για λίγο μόνο του, και όταν ε-
πέστρεψαν ήταν γυμνός. Οι αξιωμα-
τικοί λένε ότι ο άνθρωπος πήγε τόσο 
μακριά ώστε να έρθει στην πόρτα 
πλήρως γυμνό και να σταθεί στην 
πόρτα. Λένε ότι οι γυναίκες ήλθαν 
σε επαφή με το άτομο που μίσθωσε 
το σπίτι, που επιβεβαίωσε ότι κανέ-
νας άλλος δεν έπρεπε να είναι εκεί. 
Η αστυνομία λέει ότι ο 36χρονος άν-
δρας συνελήφθη ενώ ήταν ακόμα 
γυμνός και κατηγορήθηκε ότι ήταν 
παράνομα σε μια κατοικία.

Συστάσεις για αλλαγές στο Δημοτικό 
Συμβούλιο θα θέσει το προσωπικό της πόλης

Νοίκιασαν διαμέρισμα από το διαδίκτυο και 
τις περίμενε ένας γυμνός άνδρας

H Γερουσία εγκρίνει νομοθεσία για να 
σταματήσει τις απεργίες της Canada Post

Η 
Γερουσία ενέκρινε νομοθεσία με 
την οποία τερματίζεται η απερ-
γία των εργαζομένων της ταχυ-
δρομικής υπηρεσίας. Πιο συγκε-

κριμένα, το απόγευμα της Δευτέρας η 
ψηφοφορία έληξε υπέρ της νομοθεσίας με 
53 προς 25 ψήφους και τέσσερις αποχές. Η 
κυβέρνηση είχε κρίνει ότι το πέρασμα του 
νομοσχεδίου ήταν επείγον λόγω των οικο-
νομικών επιπτώσεων των συνεχιζόμενων 
διαταραχών του ταχυδρομείου κατά τη 
διάρκεια της πολυάσχολης περιόδου δια-
κοπών. Έσπευσε το νομοσχέδιο μέσω της 
Βουλής των Κοινοτήτων την περασμένη 
εβδομάδα. Αλλά οι γερουσιαστές, αφού 
πραγματοποίησαν μια ειδική συνεδρίαση 
το Σάββατο για να συζητήσουν το νομο-
σχέδιο, επέμειναν να πάρουν λίγο περισ-
σότερο χρόνο για να προβληματιστούν 
σχετικά με τη συνταγματικότητα για την 
απαγόρευση των ταχυδρομικών εργαζο-
μένων από το δικαίωμά τους στην απερ-
γία. Διεξήγαγαν άλλη μια ειδική συνεδρί-
αση τη Δευτέρα και έθεσαν το νομοσχέ-
διο σε ψηφοφορία μετά από περισσότε-
ρες από πέντε ώρες πρόσθετης συζήτησης

Η General Motors θα κλείσει το εργοστάσιο 
της Oshawa μαζί με άλλα 4 στις ΗΠΑ



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ44 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

30 Νοεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 45TOΡΟΝΤΟ
30 Νοεμβρίου 2018

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

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.

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

ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΠΙΤΙΩΝ,
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ

ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΙΩΑΝΝΑ: 647.706.7146

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

06.07.1931 Φαρμακείο «Mondial» επί της οδού Λαοδικείας & οδού 8 (Τσαλδάρη) Δημαρχείο Αθήνας 1872

Πλατεία Συντάγματος 1965
Συλλαλητήριο μπροστά στα Ανάκτορα (σημερινή Βουλή).Αθήνα, 14 

Σεπτεμβρίου 1909 Η τράπεζα Ανατολής 1910 στην οδό Σοφοκλέους

Εξώστης αεροθεραπείας του νοσοκομείου «Σωτηρία» 1930

Νοέμβριος 1973: Η Σοφία Βέμπο από το μπαλκόνι του 
σπιτιού της Πατησίων & Στουρνάρη, παρακολουθεί τα 

γεγονότα στο Πολυτεχνείο Το Ξενοδοχείο Ακρόπολη στην Λεωφόρο Πατησίων
1900, ο Ιλισός μπροστά από το Παναθηναϊκό Στάδιο με φόντο το 

Πανόραμα Θων
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LIFE

Monica Alvarez:
Τίναξε το Instagram!

Προκάλεσε 
εγκεφαλικά με τις 
καυτές αποκαλύψεις 
της.

Ένα κράμα Ιταλίδας 
και Ισπανίδας είναι 
ικανό να σε αφήσει 
παγωτό.

Η Μόνικα Αλβάρεζ 
μπορεί να σε 
προκαλέσει με 
όποια πόζα μπορείς 
να φανταστείς. Οι 
καμπύλες της είναι 
αμαρτία.
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Ο 
Β α σ ί -
λης Μί-
χας έχει 
α σ χ ο -

ληθεί με το πο-
δόσφαιρο και το 
modeling.  Ωστόσο, 
η  υποκριτική τον 
κέρδισε και έτσι έ-
κανε την πρώτη του 
εμφάνιση μέσα από 
την «Επιστροφή» 
του ΑΝΤ1. Θέλα-
τε να γίνετε ποδο-
σφαιριστής; «Ναι, 
από πολύ μικρή η-
λικία έπαιζα ποδό-
σφαιρο και αυτό ή-
ταν το όνειρο μου. 
Σταμάτησε, όμως, 
μετά από τρεις ε-
πεμβάσεις και στα 
δύο γόνατα. Έχω 
παίξει σε διάφορες 
μικρές ομάδες, αλ-
λά δεν πρόλαβα να 
φτάσω σε κάποια 
μεγάλη, δυσ τυ-
χώς...»

Αυτή είναι η πιο 

καυτή Ελληνίδα 

μπαργούμαν!

Αν ποτέ κάνετε κάποια βόλτα 
στην νύχτα και πέσετε πάνω 
της, τότε σίγουρα θα ξεχάσετε 
το όνομά σας. Βέβαια, τότε θα 
θέλετε να μάθετε το δικό της.

Γι’ αυτό είμαστε εμείς εδώ. 
Για να σας την γνωρίσουμε. 
Φυσικά και μιλάμε για την Εύα 
Σαβαγιού, η οποία γνωρίζει 
πως μπορεί να αναστατώνει 
τους άνδρες.

Ο Αλέξης Γεωργούλης 

επιστρέφει στη 

θεατρική σκηνή

Την επιστροφή του στο θεα-
τρικό σανίδι ετοιμάζει ο Αλέ-
ξης Γεωργούλης. Έχει λείψει 
για αρκετό καιρό από την 
εγχώρια καλλιτεχνική σκηνή, 
αλλά τώρα ο Αλέξης Γεωρ-
γούλης επιστρέφει δυναμικά, 
και μάλιστα με μια θεατρική 
παράσταση. Ο γοητευτικός 
ηθοποιός θα πρωταγωνιστή-
σει, λοιπόν, σε ένα ρομαντικό 
μπουλβάρ για δυο, το οποίο 
θα κάνει πρεμιέρα στη Θεσ-
σαλονίκη, τις ημέρες των Χρι-
στουγέννων.

Η Αλεξάνδρα έκανε ένα 
βίντεο στο κανάλι της στο 
Youtube και μέρος αυτού 
αφορούσε και μια φωτογρά-
φισή της με τα εσώρουχα.

Κι όταν συνδυάζει κάνεις 
εσώρουχα και Αλεξάνδρα, το 
αποτέλεσμα είναι εκρηκτικό. 
Φανταστείτε τι ισχύει εν προ-
κειμένω που είναι και ξαπλω-
μένη στο κρεβάτι σε κάποιες 
λήψεις.

Βασίλης Μίχας: «Από 
πολύ μικρή ηλικία έπαιζα 
ποδόσφαιρο» 

Η Καινούργιου αναρωτιέται: 
«Αραγε αξίζω τόση αγάπη»; 

Η Αλεξάνδρα 

Παναγιώταρου 

μόνο με εσώρουχα

Α
υτό το live του Nomads είχε ανατρο-
πές! Η Δήμητρα Αλεξανδράκη, σε 
ανύποπτη στιγμή, ανακοίνωσε την 
οικειοθελή της αποχώρηση από το 

παιχνίδι. Η Αλεξανδράκη τόνισε πως ο βασι-
κός λόγος είναι ότι θέλει να βρεθεί κοντά στον 
σύντροφό της.
«Είδα πράγματα που με στεναχώρησαν πάρα 
πολύ και ίσως αυτός είναι κι ένας λόγος που 
με βοήθησε παραπάνω να πάρω κι αυτή την 

απόφαση. Εγώ σαν Δήμητρα δεν μπορώ να 
συμμετέχω σε κάτι, όπως για παράδειγμα, 
στο να χτυπάει ένας αντίπαλος και να βλέπω 
έναν άνθρωπο από την ομάδα μου να γελάει 
με τον πόνο ενός ανθρώπου που είναι πεσμέ-
νος κάτω και δεν μπορεί να σηκωθεί. Αυτό 
δεν με αντιπροσωπεύει σαν άνθρωπο και δεν 
θα μπορούσα να στηρίξω ποτέ μια ομάδα 
έστω κι αν υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος 
μέσα εδώ.

Nomads: Αποχώρησε οικειοθελώς η 
Δήμητρα Αλεξανδράκη 

T
ης Αγίας Αικατε-
ρίνης, πολλές κυ-
ρίες της τηλεόρα-
σης είχαν την τι-

μητική τους. Μία εξ αυ-
τών και η Κατερίνα Και-
νούργιου, η οποία έκανε 
ένα λιτό πάρτι με αγαπη-
μένους της φίλους. Ανά-
μεσα σε αυτούς βρέθη-
κε και ο αγαπημένος της, 
Νάσος Αναστασόπου-
λος, με τον οποίο είναι 
πολύ ερωτευμένη. 
«Σήμερα …νιώθω πιο 
ευτυχισμένη από ποτε 
!!! Αραγε αξίζω τόσο 
αγάπη; Νιώθω τόσο 
ευλογημένη !!! Πολλές 
φορές ένα ευχαριστώ 
δεν μπορεί να εκφρά-
σει όλα τα συναισθή-
ματα που σε κατακλύ-
ζουν όταν την ημέρα της 
γιορτής σου εκατοντά-
δες άνθρωποι, φίλοι, 
γνωστοί αλλά και λιγό-
τερο γνωστοί, σου στέλ-
νουν τόσο υπέροχες 
ευχές….»
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Ξ
εκίνησε με φω-
τογραφήσεις στο 
γνωστό ανδρικό 
περιοδικό Playboy 

κι έτσι έγινε διάσημη. Έ-
χω χει εμφανιστεί σε εκδό-
σεις του Playboy, όπως το 
«Voluptuous Vixens» και το 
«Sexy Girls Next Door», κι έ-
γινε Cyber Girl του Playboy 
τον Οκτώβριο του 2011.
Ο λόγος για την Nicolette 
Shea. Το «πληθωρικό» 
μοντέλο με τους 4.1 εκα-
τομμύρια followers γεν-
νήθηκε στις 18 Νοεμβρίου 
1986 και μεγάλωσε στο Λας 
Βέγκας της Νεβάδας. Έχει 
τεράστια, αλλά καλά φτιαγ-
μένα στήθη σιλικόνης και 
είναι ψηλή (1,80m) όπως ένα 
supermodel.
H 32χρονη ξανθιά σεξο-
βόμβα είναι για περισσότερα 
από οκτώ χρόνια ηθοποιός 
του ερωτικού κινηματογρά-
φου, είναι από τις πιο εύπορες 
του χώρου.

Τ
ι ακριβώς συμβαί-
νει με τη σχέση του 
Bradley Cooper με 
την Ir ina Shayk; 

Δεν είναι η πρώτη φο-
ρά που απλώνονται σύν-
νεφα πάνω από τη σχέση 
του διάσημου ζευγαριού. 
Αυτή τη φορά, το περιοδι-
κό Life & Style υποστηρίζει 
πως η κατάσταση ανάμεσα 
στον ηθοποιό και την καλ-
λονή είναι τεταμένη και η 
Shayk έβγαλε το μονόπε-
τρο που της είχε χαρίσει 
ο ηθοποιός. Πηγή του πε-
ριοδικού αναφέρει πως η 
κρίση ξεκίνησε με τη νέα 
ταινία του Cooper στο 
πλευρό της Lady Gaga αλ-
λά συνεχίστηκε και αργό-
τερα παρά το γεγονός πως 
οι δύο πάλαι ποτέ αγαπη-
μένοι κάνουν εμφανίσεις 
μαζί με την μικρή τους κό-
ρη. Το δημοσίευμα αναφέ-
ρει πως ο ο επερχόμενος 
γάμος του ζευγαριού είναι 
πια στον αέρα παρά το γε-
γονός πως οι εμφανίσεις 
του Cooper με τη συμπρω-
ταγωνίσ τρια του Lady 
Gaga έχουν σταματήσει.

Χώρισε ο Bradley Cooper ;

H 
Heidi Klum 
β ρ έ θ η κ ε 
στο Μεξι-
κό για ολι-

γοήμερες διακοπές 
και φυσικά δεν άφη-
σε παραπονεμένους 
τους εκατομμύρια α-
κολούθους της σ το 
Instagram, τους οποί-
ους φρόντισε να τρο-
φοδοτήσει με πιπερά-
τες φωτογραφίες. 
Στην τ ε λευταία της 
ανάρτηση, το super 
model πόζαρε με τα σέξι 
εσώρουχα της, ενώ μία 
μέρα πριν είχε ανεβά-
σει ένα τόπλες στιγμι-
ότυπο από την πισίνα 
του ξενοδοχείου που τη 
φιλοξενούσε μαζί με τον 
σύντροφό της. 

Ποιο κορίτσι του Playboy κάνει 
ερωτικές ταινίες; 

Η Bruna Luccas προκαλεί
με το γυμνασμένο κορμί της!

Η 
εντυπωσιακή Βραζιλιάνα 

τα τελευταία χρόνια ζει 

μόνιμα στην Καλιφόρνια

Η Bruna Luccas έγινε γνω-

στή για τις εντυπωσιακές της καμπύ-

λες και το απίσ τευτα γυμνασμένο 

κορμί της. Τα δύο αυτά δυνατά σημεία 

τής άνοιξαν διάπλατα το δρόμο του 

μόντελινγκ, όπου τα τελευταία χρόνια 

κάνει καριέρα ως fitness μοντέλο.

Η εντυπωσιακή Βραζιλιάνα τα τελευ-

ταία χρόνια ζει μόνιμα στην Καλιφόρ-

νια, ενώ έχει μεγάλο σουξέ και στο 

Instagram. Και στο ανδρικό κοινό, 

που προτιμά τις γυμνασμένες γυναί-

κες.

Οι... σέξι, τόπλες διακοπές της 
Heidi Klum



LIFE54 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

30 Νοεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.comΤΑΞΙΔΙ

Άγρια φύση και ωραίοι άνθρωποι σε 
έναν τόπο για αληθινούς ταξιδευτές.

Δ
εν τα κατέγραψαν ποτέ οι Τούρκοι 
στον χάρτη της Ελλάδας, επειδή δεν τα 
πάτησαν. Γι’ αυτό τα είπαν  Άγραφα!» 
λέει ο Κώστας Μάκκας ενώ γεμίζει τα 

ποτήρια με μούρο, το ιδιόμορφο και δυσεύρε-
το ευρυτανικό τσίπουρο. Ο ίδιος είναι ένας ά-
ξιος οικοδεσπότης των Αγράφων, που κρατάει 
τον ξενώνα-ταβέρνα στο χωριό Κρέντης. Τα  Ά-
γραφα, πάλι, είναι ίσως η τελευταία γωνιά της 
Ελλάδας όπως την ξέραμε κάποτε.
Το φαράγγι, στο μεταξύ, είναι ο βασικός δρό-
μος των Αγράφων. Μια κεντρική διαδρομή 35 
χιλιομέτρων από τον Κρέντη (πύλη των Αγρά-
φων) έως τα Βραγγιανά (στα σύνορα με τον 
νομό Καρδίτσας), που μπορεί να κάνεις και μιά-
μιση ώρα να τη διασχίσεις, γιατί στο μεγαλύ-
τερο μέρος της αποτελείται από έναν κακοτρά-
χαλο χωματόδρομο.
Τον χειμώνα κοινώς είναι δύσκολα τα πράγ-
ματα. Η ασφαλτόστρωση έχει θεωρητικά ξεκι-
νήσει εδώ και κάμποσα χρόνια, ωστόσο ακόμη 
φτάνει μέχρι τη Βαρβαριάδα, με μερικά έξτρα 
«μπαλώματα» έως το Μοναστηράκι και στις 
απότομες στροφές που εισχωρούν στα χωριά. 
Η διαπλάτυνση και οι εργασίες φτάνουν κοντά 
στο χωριό  Άγραφα.
«Το ρεύμα ήρθε το ’82. Ο δρόμος στο φαράγγι 
διανοίχτηκε το ’87. Οι γέφυρες όμως έγιναν 
το ’93! Άι πέρνα τον Αγραφιώτη χωρίς δαύ-
τες», λέει η κ. Νίκη, ιδιοκτήτρια του ομώνυ-
μου ξενώνα-εστιατορίου στο χωριό  Άγραφα. 
«Σε άλλα χωριά, δρόμος και ρεύμα πήγαν πολύ 
αργότερα. Τούτος ο τόπος μάς βασάνισε πολύ, 
αλλά τι να κάνεις. Βουνά, λαγκάδια, αδιάβατα, 
μέτρα το χιόνι, μας έκλεινε στον Μάραθο, που 
είχε δρόμο από το ’78, δεν πηγαίναμε παρα-
πέρα. Αλλά είναι πανέμορφος τόπος». Μέσα 
στο φαράγγι θα δείτε πέτρινα γεφύρια, μικρές 
στρατιωτικές γέφυρες, αυτοσχέδια εναέρια 
περάσματα, φτιαγμένα από κλαδιά δέντρων, 
ακόμη και ένα καρούλι (τελεφερίκ): τα μέσα που 
χρησιμοποιούσαν οι ντόπιοι για να ενώσουν τις 
όχθες του Αγραφιώτη.
Ο ταχυδρόμος έρχεται μια δυο φορές τη βδο-
μάδα. Φέρνει αλληλογραφία, συντάξεις, φάρ-
μακα. Ο μανάβης από Καρδίτσα το ίδιο. Και μες 
στον χειμώνα ακόμη. «Το πολύ πολύ να βάλω 
αλυσίδες, αν και συνήθως ο δρόμος ανοίγει», 
λέει ο ταχυδρόμος Γιώργος Γκαρίλας. «Δεν γίνε-
ται να τους αφήσω».  
Κατολισθήσεις, πάγος και χιόνι αποκόπτουν 
ακόμη και σήμερα τα  Άγραφα από την υπό-
λοιπη Ελλάδα, αλλά και τα ίδια τα χωριά μεταξύ 
τους. Ίσως γι’ αυτό να είναι αυτό που είναι, ένα 
μέρος απίστευτης φυσικής ομορφιάς, με θεό-
ρατα βουνά που αγκυλώνουν το βλέμμα, δάση 
και αλπικά τοπία, φαράγγια, ορμητικά ρέματα 
και ποτάμια, αβυσσαλέους γκρεμούς και άγρια 
ζώα, που συναντάς συχνά, και κοπάδια από 
αμνοερίφια, μία από τις ενασχολήσεις των ντό-
πιων που αρχίζει να εγκαταλείπεται – λόγω του 
ολοένα αυξανόμενου πληθυσμού λύκων, λένε 
κάποιοι.
Σε αυτό το σύμπλεγμα που προκαλεί δέος, νιώ-
θεις την ασημαντότητα του ανθρώπου έναντι 
της φύσης, αφουγκράζεσαι την απόλυτη σιωπή. 
Οδηγείς σε χωμάτινες στροφές- «πέταλα», σε 

στενά περάσματα στο χείλος του γκρεμού και 
σε γέφυρες που τρίζουν από τη δύναμη του 
νερού. Στέκεσαι «σούζα» μπροστά σε γιαγιά-
δες με τραχιά χέρια και καθαρά βλέμματα. Δεν 
έρχεσαι έτσι απλώς για τουρισμό. Έρχεσαι για 
να ταυτιστείς με τη φύση και τη ζωή στα βουνά, 
να βρεις κάτι πέρα για πέρα αληθινόΰ άλλοτε και 
τον εαυτό σου.
Πολυτελείς ξενώνες δεν υπάρχουν. Λίγα δωμά-
τια με τα στοιχειώδη. Ξύλινα προπολεμικά κρε-
βάτια συνήθως, σεντονοκούβερτο, και να λες 
κι ευχαριστώ που δεν ξέμεινες στους δρόμους. 
Κανείς δεν θα σε άφηνε να ξεμείνεις βέβαια – οι 
Ευρυτάνες όση φτώχεια έχουν γνωρίσει τόση 
φιλοξενία προσφέρουν απλόχερα. Στους καφε-
νέδες οι σόμπες καπνίζουν ήδη, τα γηραιά πρό-
σωπα τριγύρω έχουν κάτι μεταφυσικό. Οι χει-
ραψίες είναι συνεχείς – η διαχυτικότητά τους 
πραγματικά εκπλήσσει.

ΟΙ ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ
Στα Άγραφα θα απολαύσετε τις οδικές διαδρο-
μές στη φύση ή σε υπέροχα μονοπάτια που θα 
σας υποδείξουν οι ντόπιοι. Παντού θα βλέπετε 
παράγκες, σκεπές από ελενίτ, άλλοτε πέτρινα 
σπίτια και κάθε τρεις και λίγο έναν Κατσαντώνη 
να αγναντεύει μαρμαρωμένος τα βουνά: η 
πατρίδα του φημισμένου κλεφταρματολού τον 
τιμά δεόντως με μνημεία, κλέφτικα τραγούδια 
και ιστορίες για τη δράση του στα ευρυτανικά 
βουνά.
Ο Κρέντης βρίσκεται πάνω στον κεντρικό 
δρόμο που έρχεται από το Καρπενήσι προς 
τη λίμνη Κρεμαστών. Είναι ένα ζωντανό χωριό 
με 250 κατοίκους, σχολείο με καμιά εικοσαριά 
παιδιά και βενζινάδικο – μπορεί εύκολα να γίνει 
η βάση σας. Ο Κώστας Μάκκας στον ομώνυμο 
ξενώνα διατηρεί ακόμη το σύστημα που κάποτε 
λειτουργούσε σε όλες τις ορεινές κοινωνίες, 
εκείνο της αυτάρκειας.  Έχει ζώα, φτιάχνει τυρί, 
κρασί, τσίπουρο, φυτεύει στο μποστάνι του και 
επιπλέον μαγειρεύει εξαιρετικά και δίνει οδη-
γίες μαζί με τους αδελφούς του για περιηγήσεις 
στα πέριξ. Στρίβοντας αριστερά στον κεντρικό 
δρόμο των Αγράφων, πρώτη στάση θα κάνετε 
στη Βαρβαριάδα. Το θρυλικό παράπηγμα του 
μπαρμπα-Λάμπρου, το οποίο ύμνησε ο σκη-
νοθέτης Γιώργος Κολόζης στο ντοκιμαντέρ «Το 
πήδημα του Κατσαντώνη κι ο μπαρμπα-Λά-

μπρος», θα το βρείτε κλειστό. Θα δείτε όμως 
τα δύο λεωφορεία του ΚΤΕΛ που χρησιμεύ-
ουν ως αποθήκες για τα ξύλα και τα άχυρα – ο 
Πάνος Τσιγαρίδας, που μένει εδώ, υπήρξε για 
χρόνια θρυλικός οδηγός τους. Από εδώ ξεκινά 
και ο δρόμος για τον Μάραθο, το χωριό του 
Κατσαντώνη. Καμιά δεκαριά χωμάτινα χιλιό-
μετρα διαδρομής πάνω από τον γκρεμό – μόλις 
φτάσεις, δεν διανοείσαι το σημείο που διά-
λεξαν οι άνθρωποι για να φτιάξουν το χωριό 
τους, ούτε κι ότι κάποτε κατοικούνταν από 300 
άτομα. Σήμερα, μόνο μερικές γάτες κυκλοφο-
ρούν γύρω από τον πανέμορφο Ναό του Ταξι-
άρχη, του 1760.
Στο Μοναστηράκι επίσης δεν κουνιέται φύλλο. 
Η κ. Ολυμπία Μπακογιάννη στοιβάζει τα ξύλα 
για το τζάκι κολλητά στην πόρτα του σπιτιού: 
«Άμα πέσουν τα πολλά χιόνια εδώ, δεν αναδεύ-
ουμε», μας λέει και μας πιάνει από το χέρι να 
μας καθίσει για καφέ.
Στα Άγραφα το σχολείο λειτουργεί με τέσσερα 
παιδιά, τα τρία καφενεία όλο και κάτι μαγει-
ρεύουν, οι κάτοικοι εδώ είναι γύρω στους 80. 
«Παλιά ήταν η έδρα του δήμου. Τώρα που η 
μισή Ευρυτανία είναι ένας δήμος, μεταφέρ-
θηκε στο Κερασοχώρι. Αλλά τα γνήσια Άγραφα 
είναι επτά χωριά», λέει η κ. Νίκη του ομώνυμου 
ξενώνα-ταβέρνα και βάζει στο ραδιόφωνο Δεύ-
τερο Πρόγραμμα. Τα καλοκαίρια όλα τα χωριά 
ζωντανεύουν. Επισκέπτες και κυρίως ντόπιοι 
που ζουν στις πόλεις έρχονται για διακοπές. 
Τον χειμώνα, την περιοχή επιλέγουν πραγμα-
τικοί ταξιδευτές, πολλοί μοτοσικλετιστές και 
πεζοπόροι.
Στα Επινιανά, τα Σαββατοκύριακα επίσης έχει 
κίνηση. Διάφοροι σύλλογοι περιπατητών 
έχουν ανακαλύψει τον ξενώνα του προέδρου 
του χωριού, Κώστα Γκαντζούδη. Από εδώ, 
άλλωστε, ξεκινά το μονοπάτι για το φημισμένο 
Ασπρόρεμα και εδώ βρίσκεται η Μονή Πανα-
γίας Στάνας, που είναι χτισμένη μέσα στα βρά-
χια από τον 18ο αιώνα και πλέον κατοικείται 
από έναν αξιαγάπητο μοναχό.
Τα Επινιανά ερήμωσαν τη δεκαετία του 1970, σε 
τέτοιο βαθμό που γκρεμίστηκαν όλα τα σπίτια. 
Κόντρα στο ρεύμα, ο πρόεδρος αποφάσισε να 
επιστρέψει με την οικογένειά του το 1985 και να 
παρακινήσει φίλους και συγγενείς να κάνουν 
το ίδιο. «Ο δρόμος δεν είχε έρθει ακόμη. Ούτε 

ρεύμα είχαμε ούτε σχολείο φυσικά. Την κόρη 
μου την πήγαινα στα Άγραφα με τα πόδια και 
περνούσαμε τον Αγραφιώτη με το καρούλι. Την 
επόμενη χρονιά ζήτησα δάσκαλο για τρία παι-
διά. Από τέσσερα και πάνω, μου είπαν. Πεί-
σμωσα κι εγώ κι έγραψα τον 4χρονο γιο μου, 
λέγοντας στον δάσκαλο να τον αφήσει στην ίδια 
τάξη. Τελικά έπαιρνε τα γράμματα και τέλειωσε 
το σχολείο στα 16», καταλήγει γελώντας. Τώρα 
ζουν στο χωριό τον χειμώνα 10 άνθρωποι.
Άλλοι τόσοι ζουν και στο Τροβάτο με τη μεγάλη 
πλατεία και τα δύο καφενεία, το ένα από τα 
οποία μένει ανοιχτό. Θα γεμίσετε τα παγού-
ρια σας νερό από τα ευρυτανικά βουνά, θα 
χαιρετήσετε την κ. Όλγα Κατσούδα, που θα 
σας υποδεχτεί και θα σας τραγουδήσει κλέ-
φτικα, και θα καταλήξετε στα Βραγγιανά. Δέκα 
κάτοικοι και εδώ, διασκορπισμένοι όμως σε 
πέντε μαχαλάδες και τρία καφενεία. Το ιστο-
ρικό χωριό στα σύνορα Ευρυτανίας-Καρδίτσας, 
άρα και Στερεάς-Θεσσαλίας, υπήρξε πλούσιο 
και πυκνοκατοικημένο, είχε εργαστήρια διά-
φορων ειδικοτήτων και κυρατζήδες, φιλοξε-
νούσε μάλιστα Ελληνομουσείο, σχολή με χιλιά-
δες μαθητές που διδάσκονταν από τον Γιαν-
νούλη τον Αιτωλό και τον Αναστάσιο Γόρδιο. 
Σήμερα θα δείτε τις όμορφες εκκλησίες του: 
Αγία Παρασκευή, Άγιο Γεώργιο, Άγιο Δημή-
τριο, Άγιο Ιωάννη Θεολόγο. Κι αν είστε τυχε-
ροί και ο παπάς είναι στο χωριό, θα δείτε και 
εσωτερικά τις σπουδαίες αγιογραφίες τους από 
Αγραφιώτες καλλιτέχνες.
Τώρα, ο πρόεδρός του, Γιάννης Παρθένης, 
περιμένει τον ασφαλτόδρομο από τη λίμνη 
Πλαστήρα που μόλις εγκρίθηκε, 5 χιλιόμετρα 
μόνο. Απέναντι βρίσκεται το οροπέδιο της Νιά-
λας και άλλες τοποθεσίες όπου συζητείται η 
κατασκευή αιολικού πάρκου. «Οι μισοί μιλούν 
για την καταστροφή του φυσικού τοπίου, οι 
άλλοι για τη διευκόλυνση της ζωής τους, που 
εδώ είναι πραγματικά δύσκολη τον χειμώνα. 
Το πάρκο θα φέρει και χρήματα, αλλά κυρίως 
θα ανοίξουν οι δρόμοι. Κάθε χωριό εκχιονίζει 
μόνο του, αλλιώς θα μέναμε κλεισμένοι καιρό. 
Ξέρετε πόσο κοστίζει αυτό; Αν έρθει ο δρό-
μος, θα έρθουν και επισκέπτες. Και τότε ίσως 
επιστρέψουν και κάποιοι νέοι μας. Γιατί σε όλη 
την Ελλάδα έχουν επιστρέψει, στα δύσκολα 
Άγραφα όμως όχι», καταλήγει.

Άγραφα: Εκδρομή αυτογνωσίας
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

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

ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 ΜΕΡΙΔΕΣ)
 ª 1 συσκευασία Σφολιάτα 850 γρ.
 ª 750 - 800 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος
 ª 2 φέτες μπαγιάτικο ψωμί, μουλιασμένο
 ª 1 ντομάτα μικρή, τριμμένη 
 ª 1 κ. σούπας μείγμα Ras el hanout (μείγμα μπαχαρικών που περιέχει: κάρδαμο, 

κόλιανδρο, κύμινο, κουρκουμά, κανέλα, πιπέρι, τσίλι, μοσχοκάρυδο, γαρίφαλο)
 ª 2 κ. σούπας ελαιόλαδο
 ª 1 αυγό, χτυπημένο με μια κουταλιά νερό
 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 Σε ένα μεγάλο μπολ βάζετε τον κιμά, το ψωμί, την ντομάτα, το μείγμα μπαχαρικών, 

το λάδι, αλάτι και πιπέρι και ζυμώνετε πολύ καλά προσθέτοντας σιγά-σιγά λίγο νερό. 
Όταν αφρατέψει το μείγμα του κιμά πλάθετε σουτζουκάκια μακρουλά, περίπου 60 γρ. 
το καθένα.

 ª Απλώνετε τη σφολιάτα στον πάγκο εργασίας, αφού τον αλευρώσετε ελαφρά, και 
κόβετε το κάθε φύλλο σε 9 τετράγωνα κομμάτια. Τυλίγετε ένα-ένα τα σουτζουκάκια με 
κομμάτια σφολιάτας, αλείφοντας στο τέλος την άκρη τους με αυγό. Αλείφετε την επιφά-
νεια τους με αυγό και πασπαλίζετε με σουσάμι. Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία και με το 
δεύτερο φύλλο σφολιάτας.

 ª Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 25 - 30 λεπτά.

Άρωμα Κουζίνας
Πικάντικα σουτζουκάκια με 
φύλλο σφολιάτας
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- Έλα, ξύπνα! Είναι ώρα να πας στο σχολείο. Θα 
αργήσεις.
- Δε θέλω να πάω.
- Μα πρέπει. Μην κάνεις σα μωρό.
- Δε θέλω σου λέω. Όλοι με κοροιδεύουν εκεί 
πέρα.
- Α, μα επιτέλους σήκω! Ένας δάσκαλος πρέπει να 
δίνει το καλό παράδειγμα!

Είχαν αποφασίσει οι αστυνομικοί ότι στον 
1000στό πελάτη των διοδίων θα έδιναν ένα 
δώρο 50.000 δρχ. Έτσι σταματάνε το χιλιοστό 
οδηγό που περνάει από τα διόδια και του λένε:
- «Συγχαρητήρια κύριε, είστε ο χιλιοστός πελάτης 
και κερδίζετε 50.000δρχ.» Ο οδηγός ενθουσια-
σμένος απαντάει:
- «Πω πω ευχαριστώ κύριε αστυφύλακα. Και να 
φανταστείτε δεν έχω βγάλει ακόμα δίπλωμα...»
Πετάγεται η γυναίκα του από δίπλα:
- «Μην τον ακούτε κύριε αστυνόμε. Ποτέ δεν 
ξέρει τι λέει όταν πίνει.» Και πετάγεται κι ο κου-
φός παππούς από το πίσω κάθισμα:
- «Σας τα ̀λεγα εγώ, δεν σας τα ̀λεγα; Δεν θα πάμε 
μακριά με κλεμμένο αμάξι...»

Μπαίνει μια μέρα ένας παπάς σε ένα κομμωτή-
ριο πολυτελείας, κάπου πίσω από το Hilton για 
ένα γενικό service. Πραγματικά τον περιποιούνται 
άψογα, λούσιμο, κούρεμα, γενειάδα, μουστάκι, 
τα πάντα. Πολύ ευχαριστημένος από το αποτέ-
λεσμα (και από τα γλυκύτατα πλάσματα που του 

χαμογελάγανε), ο ιερωμένος ρωτάει τι χρωστάει.
- Τίποτα πάτερ, του λέει χαμογελώντας ευγενικά 
ο ιδιοκτήτης. Είναι προσφορά του καταστήματος 
στην ενορία μας.
Την άλλη μέρα το πρωί, όταν πάει να ανοίξει το 
κατάστημά του ο κομμωτής βρίσκει ένα μεγάλο 
δέμα με Αγιες Γραφές και άλλα βιβλία να τον περι-
μένει στην είσοδο, μαζί με ένα ευχαριστήριο 
σημείωμα.
Λίγες μέρες μετά έρχεται να κουρευτεί ένας ανώ-
τερος αξιωματικός της αστυνομίας. Και αυτός, 
μετά από την καταπληκτική περιποίηση του κατα-
στήματος, όταν ρωτάει για το μπακοτσέτουλο 
παίρνει την ευγενική απάντηση:
- Δεν χρωστάτε τίποτα. Είναι μια μικρή προ-
σφορά για το τόσο σημαντικό έργο της αστυνο-
μίας στη πόλη μας.
Και πάλι την άλλη μέρα το πρωί, βρήκε ο κομμω-
τής ένα κιβώτιο μπύρες και ένα σημείωμα που 
έλεγε «Να τις πιείτε στην υγειά μου»
Δεν περνάει μια βδομάδα και κάνει την εμφάνισή 
του ένας βουλευτής. Οργασμός στο κομμωτήριο 
! «Από εδώ περάστε, από εκεί καθίστε», το μισό 
προσωπικό ασχολείτο με τον καλλωπισμό του. 
Φυσικά, όπως αναμένετο, όταν ρώτησε πόσο 
κάνει, πήρε την γνωστή πια ευγενική απάντηση 
του γαλαντόμου επιχειρηματία.
- Μα τι λέτε κύριε βουλευτά μου, χαρά μου να 
μπορέσω να προσφέρω κι εγώ κάτι στη χώρα 
μου. Είναι προσφορά του καταστήματος.
Την άλλη μέρα το πρωί, όταν πήγε να ανοίξει το 
μαγαζί του ο άνθρωπος, βρήκε ... δέκα βουλευτές 
να περιμένουν ουρά για κούρεμα.

FUN

ΚΡΙΟΣ
Προσπαθήστε να είστε πιο συγκροτημέ-
νοι πάνω στα εργασιακά σας θέματα. Μόνο 
έτσι θα πετύχετε αυτό που θέλετε. Τακτο-
ποιήστε τα οικογενειακά σας θέματα και 
μην αναβάλλετε συνέχεια για αύριο. Εάν 
δεν νιώθετε καλά μην διανοηθείτε να προ-
βείτε σε επαγγελματικές συζητήσεις.

ΤΑΥΡΟΣ
Ήρθε η εποχή για σημαντικά και φιλόδοξα 
ξεκινήματα. Θα είστε περισσότερο κοινωνι-
κοί και μάλιστα μπορεί να γνωρίσετε νέους 
ενδιαφέροντες ανθρώπους. Η συμπερι-
φορά ατόμων του φιλικού σας χώρου πιθα-
νόν να σας απογοητεύσει. Αποκτάτε ευελι-
ξία και διπλωματικότητα και αυτό θα σας 
επιτρέψει να κάνετε αυτό που θέλετε χωρίς 
αντιδράσεις. Δώστε μεγάλη σημασία στους 
νέους ανθρώπους που θα γνωρίσετε.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Μην σκέπτεστε να ενεργήσετε εκδικητικά 
γιατί θα σας γυρίσει μπούμερανγκ. Επίσης 
χρειάζεται προσεχτικός χειρισμός και προ-
γραμματισμός στην εργασία σας. Αποσύρε-
στε λίγο από την κοινωνική ζωή και προτιμάτε 
την παρέα λίγων και αγαπημένων φίλων.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Όσο και αν νιώθατε δυνατοί και αισιόδοξοι, 
δυστυχώς οι γύρω σας δεν μπορούν να 
νιώσουν τα ίδια με αποτέλεσμα να 
τρώγονται με τα ρούχα τους 
και να γκρινιάζουν συνε-
χώς. Εσείς δεν χρειάζε-
ται να τρέξετε να τους τα 
λύσετε. Αφήστε τους να 
προσπαθήσουν μόνοι 
τους. Ξέρουν ότι είστε 
καλός φίλος, αλλά χρει-
άζεται τώρα να σταθούν 
στα πόδια τους και όχι να 
τρέχουν συνέχεια σε εσάς. 
Συντονίστε τη ζωή σας στα νέα 
δεδομένα και αρπάξτε τις ευκαιρίες 
οικονομικού περιεχομένου.

ΛΕΩΝ
Θα είστε αποτελεσματικοί και παραγωγικοί 
μόνο αν παραμείνετε σταθεροί στις απόψεις 
σας. Σκεφθείτε ξανά και ξανά τις υποχρεώ-
σεις που έχετε και υπερασπιστείτε τα δικαι-
ώματά σας με πάθος. Αλλάξτε περιβάλλον 
και βρεθείτε με καινούριους ανθρώπους 
για να νιώσετε καλύτερα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Τα ζητήματα που θα σας απασχολήσουν 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κατά 
βάση είναι γνώριμα και έτσι δεν έχετε να 
εμπλακείτε σε καινούριες περιπέτειες. 
Ωστόσο το αποτέλεσμα των δραστηριο-
τήτων σας προβλέπεται αισιόδοξο, καθώς 
αυτό που θα σας βοηθήσει είναι η καλή 
προς τα έξω εικόνα σας. Πρέπει όμως να 
ξεχάσετε την αυστηρή κριτική που συνή-
θως κάνετε σε όλους, ώστε να αφήσετε να 
σας πλησιάσουν άνθρωποι, οι οποίοι μπο-
ρεί να σας βοηθήσουν να διευρύνετε τους 
κοινωνικούς και επαγγελματικούς ορίζο-
ντές σας.

ΖΥΓΟΣ
Κάποιο άτομο από το φιλικό περιβάλλον 
σας θα χρειαστεί τη συμβουλή σας. Εάν 
περιμένατε κάποια αύξηση στις αποδοχές 
σας, ίσως τη λάβετε τώρα. Όμως δεν είναι 
καλή περίοδος για να αναλάβετε επιπλέον 
επαγγελματικές υποχρεώσεις. Τα επαγγελ-
ματικά θέματα φαίνεται πως θα σας απα-
σχολήσουν έντονα την περίοδο αυτή, ενώ 
παράλληλα θα μπορέσετε να προσεγγίσετε 
άτομα που κατέχουν ανώτερη επαγγελμα-
τική θέση. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Προβληματίζεστε και πάλι από τις σχέσεις 
σας και τις συνεργασίες σας. Ο εργασιακός 
χώρος και η υγεία απορροφούν την προ-
σοχή σας και τις δραστηριότητές σας. Περί-
οδος υψηλών στόχων. Υπάρχουν πολλά που 
πρέπει να φροντίσετε με την εργασία σας 
και σχετικά με τα οικονομικά σας. Μη χάνετε 
χρόνο με ενέργειες, για τις οποίες θα μετα-
νιώσετε αργότερα. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Το θετικότερο αυτής της περιόδου είναι 
ότι δυναμώνετε έτσι ώστε να μπορείτε να 
προβάλετε τα θέλω σας σε κάθε κατεύ-
θυνση και να δείξετε ότι είστε έτοιμοι να 
υπερασπίσετε θέσεις αλλά και συναισθή-
ματα με οποιοδήποτε αντίτιμο.Είστε πολύ 

καλύτερα ψυχολογικά και αυτό θα 
βοηθήσει τις σχέσεις σας με 

τους άλλους. Ίσως χρειά-
ζεστε να ξεκαθαρίσετε 

μερικά πράγματα μέσα 
σας για να πετύχετε 
κάποιους στόχους.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Κατάλληλη εποχή για 

εξορμήσεις και διασκέ-
δαση. Βγείτε έξω, χαρείτε 

και απολαύστε την. Απο-
φύγετε οικονομικές συναλλα-

γές και διασκεδάστε με αγαπημένα 
σας πρόσωπα. Κανονίστε το πρόγραμμά σας 
με ελαστικότητα καθώς μπορεί να υπάρξουν 
μικροανατροπές σε ραντεβού σας. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αρκετά σημαντική περίοδος αυτή καθώς 
ξεκαθαρίζουν πολλά πράγματα στον χώρο 
εργασίας σας. Οι συνθήκες ευνοούν την 
ανασυγκρότηση των συμφερόντων σας 
και η εποχή σας εξυπηρετεί για να εφαρ-
μόσετε μία νέα τακτική από εδώ και πέρα. 
Προσέξτε τη διάθεση και ενδεχομένως την 
υγεία σας.

ΙΧΘΕΙΣ
Ενώ είστε ειλικρινείς με τους γύρω σας, 
λέγοντας πάντα την αλήθεια όσο σκληρή κι 
αν είναι, κάποιες φορές όταν πρόκειται να 
αντιστραφούν οι ρόλοι και να γίνετε εσείς 
αποδέκτης της αλήθειας, σας πονάει και 
σας κακοφαίνεται. Και δυστυχώς τις επό-
μενες μέρες ένα ς φίλος θα φροντίσει να 
σας πει όλη την αλήθεια για κάποιο θέμα 
σας που σας απασχολεί. Αντί να πληγωθείτε 
αξιοποιήσετε τις πληροφορίες και αλλάξτε 
στάση. 

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Tο άρθρο της Alexandra 
Kleeman, υπό τον τίτλο «Το 
όραμα του Γιώργου Λάνθιμου 
που προκαλεί πόλωση», 
«υποκλίνεται» στο ταλέντο 
του Έλληνα σκηνοθέτη και 
αναγνωρίζει την παγκόσμια 
καταξίωση του

Μ
’ ένα εκτενές αφιέρω-
μα στον Γιώργο Λάν-
θιμο, το περιοδικό 
«New York Times», 

«υποκλίνεται» στο ταλέντο του Έλ-
ληνα σκηνοθέτη και αναγνωρίζει 
την παγκόσμια καταξίωση του, ενώ 
παράλληλα αναφέρεται στις έντονες 
αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η 
«ωμή» απεικόνιση της σύγχρονης 
πραγματικότητας στις ταινίες του.
Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο της 
Alexandra Kleeman, υπό τον τίτλο 
«Το όραμα του Γιώργου Λάνθι-
μου που προκαλεί πόλωση», ανα-
φέρεται στον «μυστικοπαθή και 
ντροπαλό Λάνθιμο, ο οποίος είναι 
γνωστός για τη δημιουργία σκο-
τεινά σουρεαλιστικών και αμήχανα 
ξεκαρδιστικών κινηματογραφικών 
κόσμων που αντικατοπτρίζουν την 
καθημερινότητά μας, κάτω από ένα 
παραμορφωτικό φως».
Η Kleeman, η οποία συναντήθηκε 
με τον Έλληνα σκηνοθέτη, στο πλαί-
σιο της «Εβδομάδας Μπέργκμαν», 
διαπίστωσε αρκετές ομοιότητες 

στη σκεπτική του με αυτή του κορυ-
φαίου Σουηδού σκηνοθέτη.
«Ο Ίνγκμαρ Μπέργκμαν θα μπο-
ρούσε να έχει αναγνωρίσει την 
βαθιά περιέργεια που διακατέχει 
τις ταινίες του: Όπως ο Μπέργκμαν, 
έτσι και ο Λάνθιμος συναρπάζεται 
με την ανθρώπινη ορμή για έλεγχο 
- τόσο ως προς την πολυπλοκότητα 
της έννοιας όσο και ως προς τα άκρα 
που μπορεί να φτάσει- και από την 
ασυμφωνία της ανθρώπινης συμπε-
ριφοράς. Στις ταινίες του Μπέρ-
γκμαν ωστόσο αυτή η αγωνία ανυ-

ψώνεται στη σφαίρα του μεταφυσι-
κού, ενώ η προσέγγιση του Λάνθι-
μου είναι λιγότερο «υψηλή», γειώ-
νεται με αίμα και τριβή... Το αστείο 
είναι ότι ανεξάρτητα από το πόσο 
προσπαθούμε να «μεγαλώσουνε» 
κάτι, στην πραγματική ζωή όλα είναι 
ήδη πιο υπερβολικά», αναφέρει 
χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.
Μέχρι το 2011 ο Λάνθιμος ζούσε 
στην Αθήνα, όπου η μητέρα του 
πέθανε όταν ήταν 17 χρόνων και 
ενώ ήξερε ότι ήθελε να κάνει κινη-
ματογράφο, εντούτοις σπούδασε 

οικονομικά και μάρκετινγκ.
Μετά την επιτυχία του «Κυνόδο-
ντα» μετακόμισε στην Αγγλία για 
μεγαλύτερη και πιο εύκολη χρη-
ματοδότηση. Εκεί χρησιμοποιεί 
ηθοποιούς όπως τον Κόλιν Φάρελ, 
Νικόλ Κίντμαν, Εμα Στοόυν και 
Ράσελ Βέις αλλά κατορθώνει οι 
αγγλόφωνες ταινίες του να ταιριά-
ζουν με τις αυθόρμητες, προσωπι-
κού στυλ τεχνικές που είχε αναπτύ-
ξει στην Ελλάδα, χωρίς να τις προ-
σαρμόσει στις πρακτικές του Χόλι-
γουντ.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σ
ε μια σπουδαία ανακάλυψη προχώρη-
σαν οι αρχαιολόγοι καθώς στην πόλη 
του Λούξορ της Αιγύπτου εντόπισαν 
μια καλά διατηρημένη μούμια γυναί-

κας ηλικίας 3.000 ετών.
Η μούμια ήταν μέσα στις μια από τις δύο σαρ-
κοφάγους που εντόπισε μια γαλλική απο-
στολή στη νεκρόπολη Αλ-Ασασίφ στη δυτική 
ακτή του ποταμου Νείλου.
Οι επιστήμονες λένε ότι αυτή ήταν η πρώτη 
φορά που άνοιξαν σαρκοφάγο η οποία μέχρι 
σήμερα παρέμενε απόλυτα σφραγισμένη.
luxor06
Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο 
Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου η γυναίκα είχε 
το όνομα Thuya αν και η εκπρόσωπος του 
υπουργείου υποστήριξε ότι γίνονται ακόμα 
προσπάθειες για την ακριβή ταυτοποίηση της 
μούμιας.
Σύμφωνα με τον υπουργό Αρχαιοτήτων της 
Αιγύπτου, Καλίντ αλ-Ανάνι «η μια σαρκοφά-
γος χρονολογείται από την εποχή της 17ης 
δυναστείας ενώ η δεύτερη είναι από την 18η 
δυναστεία». Η 18η δυναστεία χρονολογείται 

από τον 13ο αιώνα π.Χ., μια περίοδο στην 
οποία έζησαν ορισμένοι από τους πιο ονο-
μαστούς φαραώ, όπως ο Τουτανχαμών και ο 
Ραμσής ο 2ος.
Ο τάφος στον οποίο βρέθηκαν οι δύο σαρ-

κοφάγοι ανήκε στον Thaw-Irkhet-If, τον επι-
βλέποντα των μουμιοποιήσεων στον ναό 
του Μουτ στο Καρμάκ. Ο τάφος που περιέχει 
μούμιες, σκελετούς και κρανία, χρονολογεί-
ται 4.000 πριν.

Χαρτογραφώντας 
την παλαιά 
Ελλάδα

Οταν ακούμε το όνομα μιας 
χώρας, ας πούμε Γαλλία, 
ο νους μας πάει σε μια 

εικόνα, στο γεωγραφικό σχήμα 
της χώρας που έχουμε δει σε 
έναν χάρτη. Παρά την εξέλιξη της 
τεχνολογίας, οι χάρτες δεν έχουν 
βγει από τη ζωή μας», μας λέει 
ο πρέσβης ε.τ. Χρήστος Ζαχαρά-
κης, με αφορμή την έκδοση του 
δίγλωσσου λευκώματος «Εκατό 
ορόσημα της έντυπης χαρτογρά-
φησης του ελληνικού χώρου. 
1477-1800», που κυκλοφορεί 
από τις Εκδόσεις Τέχνης Οίστρος.
Πρέσβης της Ελλάδας σε υψηλά 
πόστα, ευρωβουλευτής, ο κ. 
Ζαχαράκης είναι ακόμα βαθύς 
γνώστης της χαρτογραφικής ιστο-
ρίας και δεινός συλλέκτης χαρτών 
του ελληνικού χώρου της περι-
όδου από τον 15ο έως τον 19ο 
αιώνα.
Στον πολυτελή τόμο παρουσιά-
ζονται εκατό επιλεγμένοι χάρ-
τες από τη μεγάλη συλλογή του. 
Εκδοτικά προηγήθηκε ένας τερά-
στιος κατάλογος με 5.500 χαρτο-
γραφικά λήμματα, ενώ στο παρόν 
έργο αναδεικνύονται χάρτες με 
βάση τη σπανιότητά τους, την 
επιστημονική τους ακρίβεια και 
πάνω απ’ όλα την καλλιτεχνική 
τους αξία, αφού, όπως εξηγεί ο 
συγγραφέας, τέχνη και χαρτογρα-
φία ήταν έννοιες ταυτόσημες για 
την εποχή. «Οι χάρτες αντανα-
κλούν τις καλλιτεχνικές τάσεις του 
χώρου και του χρόνου κατά την 
έκδοσή τους. Ετσι, έχουμε λιτούς 
χάρτες αλλά και χάρτες σε ρυθμό 
μπαρόκ ή ροκοκό», σημειώνει.
Η Ελλάδα είναι από τις πλέον 
χαρτογραφημένες περιοχές της 
εποχής λόγω του μεγάλου γεω-
στρατηγικού ενδιαφέροντος των 
δυνάμεων της εποχής. Πολλές 
φορές, οι χαρτογράφοι, κυρίως 
οι Βενετοί τότε, ήταν και κατάσκο-
ποι για τις Αρχές της αυτοκρατο-
ρίας. Αρκετοί από αυτούς ήταν 
εγκατεστημένοι για πολλά χρό-
νια σε ελληνικά νησιά, όπως στην 
Κρήτη, και έστελναν τις διπλωμα-
τικές αναφορές τους μαζί με τους 
χάρτες των περιοχών.

Οι «New York Times» αποθεώνουν τον 
Γιώργο Λάνθιμο 

Αποκάλυψη για τους αρχαιολόγους η άθικτη 
σαρκοφάγος γυναίκας ηλικίας 3.000 ετών
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Τ
ην πέμπτη της ήττα σε ισάριθμους αγώ-
νες στο φετινό Τσάμπιονς Λιγκ γνώρισε το 
βράδυ της Τρίτης η ΑΕΚ.
Η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη έχασε 

με 2-0 σκορ από τον Άγιαξ στο ΟΑΚΑ κι έτσι είδε 
να εξανεμίζονται ακόμη και οι λιγοστές ελπίδες 
που της είχαν απομείνει για την κατάληψη της τρί-
της θέσης, η οποία οδηγεί στην επόμενη φάση του 
Europa League.
Στο πρώτο ημίχρονο οι «κιτρινόμαυροι» στάθη-
καν αξιοπρεπώς στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο ο 
Τάντιτς με δύο γκολ σε διάστημα τεσσάρων λεπτών 
(68’, 72’) διαμόρφωσε το τελικό σκορ για 
τον «Αίαντα», που με αυτό το τρίποντο 
σφράγισε την πρόκριση.
Μοιραίος παίκτης για την «Ένωση» 
ήταν ο Λιβάγια, καθώς υπέπεσε σε 
πέναλτι στο 66ο λεπτό ενώ ταυτό-
χρονα αποβλήθηκε από τον διαιτητή 
της αναμέτρησης. Όλα αυτά μάλιστα 
συνέβησαν στο ντεμπούτο του Κροάτη 
στο φετινό Τσάμπιονς Λιγκ, καθώς είχε 
απουσιάσει από τους προηγούμενους αγώ-
νες λόγω τιμωρίας από την UEFA για τη συμπερι-
φορά του στο ματς με τη Βίντι.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δοκάρι για την ολλανδική 
ομάδα είχε στο 64ο λεπτό ο Φαν ντε Μπεκ.
Μετά από αυτό το αποτέλεσμα η ΑΕΚ, η οποία 
στην τελευταία αγωνιστική θα δοκιμαστεί στη 
Λισαβόνα με την Μπενφίκα, παρέμεινε χωρίς 
βαθμό στον όμιλο ενώ από την πλευρά του ο Άγιαξ 
έφτασε τους 11 πόντους.
Η ΑΕΚ παρατάχθηκε στο παιχνίδι με αρκετές αλλα-
γές, καθώς ως γνωστόν εκτός αποστολής από το 
αποψινό ματς έμειναν οι Μπακασέτας, Σιμόες και 
Λαμπρόπουλος, οι οποίοι από εδώ και στο εξής 
δεν υπολογίζονται.
Η πρώτη καλή φάση στο ματς ανήκε στους Ολλαν-
δούς, οι οποίοι μπήκαν με διάθεση να πιέσουν την 
πρωταθλήτρια Ελλάδας μέχρι και τα όρια της μεγά-
λης περιοχής της.
Αυτή σημειώθηκε μόλις σ το 3ο λεπτό, όταν 
μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Ντε Λιχτ κέρδισε 
την κεφαλιά αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον 

Μπάρκα.
Ο Άγιαξ συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία των 
κινήσεων χωρίς ωστόσο να μπορεί να μετουσιώ-
σει την ανωτερότητά του σε γκολ.
Στο 22ο λεπτό απείλησε με τον Τάντις, το γυρι-
στό σουτ του οποίου κατέληξε κόρνερ, ενώ με 
τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού ο Σόνε 
με απευθείας εκτέλεση φάουλ ανησύχησε τον 
Μπάρκα, ωστόσο η μπάλα δεν του έκανε τελικά 
το χατίρι.
Στο δεύτερο μέρος ένας τραυματισμός του Τσι-
γκρίνσκι άφησε την ΑΕΚ με παίκτη λιγότερο για 

τέσσερα περίπου λεπτά με τον Ουκρανό 
στόπερ όμως να επιστρέφει στο 59ο 

λεπτό.
Στο 64ο λεπτό ο Άγιαξ έριξε την 
προειδοποιητική βόλή, με τον Ντε 
Γιονγκ να σημαδεύει το αριστερό 
κάθετο δοκάρι του Μπάρκα, ενώ 
δύο λεπτά αργότερα μετά την εκτέ-

λεση φάουλ των Ολλανδών ο Λιβάγια 
έκανε χέρι στην περιοχή, αναγκάζοντας 

τον ρέφερι του ματς να καταλογίσει πέναλτι 
υπέρ του των φιλοξενούμενων, αποβάλλοντάς τον 
παράλληλα από το ματς.
Την εκτέλεση ανέλαβε ο Τάντιτς, ο οποίος νίκησε 
τον Μπάρκα και άνοιξε το σκορ για τον «Αίαντα», 
ο οποίος ευτύχησε τέσσερα λεπτά αργότερα να 
διπλασιάσει τα τέρματά του, όταν ο Σέρβος εκμε-
ταλλεύτηκε λάθος του τερματοφύλακα της ΑΕΚ και 
μετά από πάσα του Χούντελααρ έγραψε το 2-0.
Στο 85ο λεπτό η «Ένωση» είχε ευκαιρία να μειώ-
σει ωστόσο το σουτ του Μπογιέ αποκρούστηκε 
από τον Ονανά, ενώ στο πρώτο λεπτό των καθυ-
στερήσεων γκολ του Χούντελααρ ακυρώθηκε ως 
οφσάιντ.
ΑΕΚ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Μπάρκας, Μπακάκης, 
Οικονόμου, Λιβάια, Γκάλο (73’ Μπογιέ), Τσιγκρίν-
σκι, Μάνταλος (78’ Κλωναρίδης), Πόνσε (81’ Για-
κουμάκης), Χουλτ, Γαλανόπουλος, Άλεφ
Άγιαξ (Έρικ Τεν Χαγκ): Ονανά, Ντε Λιχτ, Βέμπερ, 
Φαν ντε Μπέκ (86’ Λαμπιάντ), Νέρες, Τάντιτς, 
Μαζράουι (82’ Κρίστενσεν), Μπλιντ, Σένε, Ντε 
Γιόνγκ, Ντόλμπεργκ (62’ Χούντελαρ)

SPORTSNEWS

Την πέμπτη της ήττα σε ισάριθμα παιχνίδια στον όμιλο του Champions League γνώρισε η ΆΕΚ 
- Οι Ολλανδοί χρειάστηκαν πέντε λεπτά για να «καθαρίσουν» το ματς, χάρη στα δύο γκολ του 
Τάντιτς στο 68’ από το ανόητο πέναλτι του Λιβάια και στο 72’ - Κίνδυνος βαριάς τιμωρίας από 
τα επεισόδια

«Εθίστηκε» στις ήττες η 
Ένωση Την ήττα με 1-0 γνώρισε ο Ολυμπιακός στην Ανδαλουσία από την 

Μπέτις, αλλά μένει αυτό το «αχ». Οι Περαιώτες ήταν καλοί, τακτικά 
σωστοί, απώλεσαν ευκαιρίες (κυρίως στο πρώτο ημίχρονο) αλλά 
τελικά συνεχίστηκε η «κατάρα» της Ισπανίας, όπου ποτέ δεν έχουν 

κερδίσει στην ιστορία τους (14 ήττες-2 ισοπαλίες σε 16 εκεί επισκέψεις 
τους). Πλέον όμως δεν υπάρχει καιρός για δάκρυα. Οι γηπεδούχοι ναι 
μεν εξασφάλισαν την πρόκρισή τους μετά το αποψινό αποτέλεσμα, όμως 
το άλλο «εισιτήριο» παραμένει ανοικτό και ο Ολυμπιακός θα έχει την 
ευκαιρία να το πάρει απέναντι στη Μίλαν την τελευταία αγωνιστική, στο – 
σημαντικό αυτό – «φλεγόμενο»  «Γ. Καραϊσκάκης». 
 Η Μπέτις ξεκίνησε με 3-5-2 και είχε τον Ρόμπλες στο τέρμα, τους Σίντνεϊ, 
Μαντί, Μπαρτρά στα στόπερ, τον Τέγιο δεξί μπακ-χαφ, τον  Ζούνιορ αρι-
στερό, τους Λο Σέλσο, Καρβάλιο, Κανάλες στον άξονα και τους Λεόν, 
Σανάμπρια επιθετικό δίδυμο. 
 Οι «ερυθρόλευκοι» από την πλευρά τους είχαν τον Σα κίπερ, δεξί μπακ 
τον Ομάρ και αριστερό τον Τσιμίκα, τους Βούκοβιτς, Σισέ στα στόπερ, τους 
Καμαρά , Μπουχαλάκη, Γκιγιέρμε στον άξονα, τους  Ναουέλ, Ποντένσε 
στα  «φτερά» και τον Φορτούνη «ψευτο9άρι».  
Ξεκινά το ματς και το πρώτο ημίχρονο είναι η τρανή απόδειξη πως στην 
μπάλα... δεν βγάζεις άκρη. Κοιτώντας το επιμέρους σκορ που ήταν 1-0 
υπέρ των γηπεδούχων, σε συνάρτηση με το χαμένο πέναλτι που είχαν 
και την κατοχή μπάλας που ήταν στα επίπεδα του 65% υπέρ τους, μπο-
ρεί εύλογα να θεωρήσει κάποιος πως το ματς κυλούσε με... περίπατο από 
μέρος τους. Αμ δε.... Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κλείσει τους διαδρόμους, 
ο Μπουχαλάκης έβγαινε δεύτερος ή και μόνος φορ καθώς ο Φορτούνης 
γύρναγε πίσω να πάρει μπάλα και η εικόνα τους όχι μόνο ήταν καλή, αλλά 
«άγγιξαν» το γκολ σε τρεις περιπτώσεις, με τους Μπουχαλάκη (6’ σουτ 
από καλή θέση άουτ, 29’ κεφαλιά μετά από σέντρα του Τσιμίκα ελάχι-
στα άουτ) και Φορτούνη (43’, κοντινό πλασέ μετά από σέντρα του Ομάρ, 
έδιωξε ο Μαντί πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή). 
 Βέβαια αυτόματα μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί πώς όμως έχαναν. Το 
τέρμα του Κάναλες στο 39’ με σουτ έξω από την περιοχή ήταν ίσως η μόνη 
φορά που οι Πειραιώτες επέτρεψαν σε παίκτη της Μπέτις να «πυροβολή-
σει» από σχετικά καλή θέση, ενώ νωρίτερα (17’) είχε καταλογιστεί η εσχάτη 
των ποινών σε μαρκάρισμα του Σισέ επί του Λεόν σε στατική μπάλα. Ομως 
ο Σα τόσο απέκρουσε την εκτέλεση του Λεόν, όσο και τον «νίκησε» στην 
εξ’ επαφής του απόπειρα να σκοράρει όταν πήρε το «ριμπάουντ». Ετσι 
φτάσαμε στην ανάπαυλα και ο Ολυμπιακός «κυνήγαγε», παρότι η από-
φασή του να δώσει χώρο στους Ισπανούς (αυτό αποτυπώνονταν τόσο από 
τον σχηματισμό του, όσο και επειδή τους «περίμενε») είχε δικαιωθεί και σε 
καμία περίπτωση ο αγώνας δεν ήταν «ταμπούρι». 
 Το δεύτερο μισό ξεκίνησε ανάλογο τέμπο, αλλά ο Ολυμπιακός δεν ήταν 
πλέον ανάλογα καλός επιθετικά. Η Μπέτις συνέχισε να κρατά μπάλα και 
στο 59’ «άγγιξε» ακόμη ένα γκολ, όταν ο Σανάμπρια «τράνταξε» το ορι-
ζόντιο δοκάρι του Σα. Κάπου εκεί ο Μάρτινς άρχισε να τα παίζει όλα για 
όλα. Με την είσοδο του Γκερέρο οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν μεν σε 
διάταξη 4-2-3-1, αλλά με κλασικό φορ και τον Φορτούνη οργανωτή, ενώ 
στο τελευταίο δεκάλεπτο έδωσαν άλλον αέρα στα χαφ με την παρουσία 
του Νάτχο. Από εκείνο το διάστημα και μέχρι το τέλος οι «ερυθρόλευκοι» 
άρχισαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στα αντίπαλα καρέ και 
στις καθυστερήσεις «άγγιξαν» την ισοφάριση με την «καρφωτή» κεφα-
λιά του Σισέ.

Μπέτις - Ολυμπιακός 1-0
Ψάχνει θαύμα με Μίλαν...

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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αθλητικά

Ο Βούκοβιτς σκόραρε στο 93’  και 
ο Ολυμπιακός με ανατροπή έφυγε 
νικητής από το Περιστέρι (1-2 τον 
Ατρόμητο), παραμένοντας ζωντανός 
στην υπόθεση τίτλος! Από το 57’ με 
δέκα οι γηπεδούχοι λόγω αποβολής 
του Μπουζούλατζιτς. Παράπονα κι 
από τις δύο ομάδες για την διατησία 
του Ευαγγέλου.  

Ο 
Ολυμπιακός όπως το συνηθίζει 
φέτος... λυτρώθηκε στις καθυστε-
ρήσεις με τον Βούκοβιτς να σκο-
ράρει και να κάνει το 1-2, δίνοντας 

το διπλό στην ομάδα του με ανατροπή στο 
Περιστέρι. Ο Κουλούρης είχε βάλει μπρο-
στά τον Ατρόμητο στο 43’, ισοφάρισε ο Κα-
μαρά στο 49, άλλαξε το πρόσωπο των «ερυ-
θρόλευκων» ο Φορτούνης με την είσοδό του 
στην επανάληψη.
Με 3-5-2 παρατάχθηκε, όπως το συνηθίζει 
στα μεγάλα παιχνίδια, ο Ατρόμητος. Ο Ντα-
μίρ Κάναντι, θέλησε να θωρακίσει τα μετό-
πισθεν με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Στο 
τέρμα βρέθηκε ο Μέγιερι που αγωνίστηκε 
για πρώτη φορά απέναντι στην πρώην του 
ομάδα. Η τριάδα μπροστά του αποτελούταν 
από τους Χατζηισαΐα, Καρασαλίδη, Ρισβάνη. 
Φουλ μπακ στα δεξιά ήταν ο Σάκιτς, στα 
αριστερά ο Γιαννούλης. Αμυντικοί μέσοι 
ο Μάντσον με τον Μπουσουλάτζιτς και σε 
ρόλο ελεύθερου μπροστά τους ο Μπρούνο. 
Στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο Κου-
λούρης, με τον Ενσικουλού στο πλευρό του.
Από την πλευρά του ο Πέδρο Μάρτινς, παρέ-

ταξε τον Ολυμπιακό με 4-2-3-1. Ο Σα ήταν 
στο τέρμα, με τους Σισέ, Βούκοβιτς στα στό-
περ, τον Τοροσίδη δεξί μπακ και τον Κούτρη 
αριστερό. Αμυντικοί μέσοι ήταν οι Γκιγιέρμε, 
Καμαρά και ο Νάτχο σε ρόλο ελεύθερου. 
Δεξί εξτρέμ αγωνίστηκε ο Ναουέλ, αριστερό 
ο Ποντένσε και στην κορυφή της επίθεσης 
βρέθηκε ο Μάνος.
Οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν ένα 
εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο! Μπήκαν στο 
παιχνίδι από το πρώτο λεπτό με σκοπό το 
γρήγορο γκολ... Έτσι, μόλις στο 1’ απείλησαν 
με τον Ναουέλ από αριστερά να γυρίζει στον 
Καμαρά ο οποίος σούταρε από καλή θέση 
άουτ. Πέντε λεπτά αργότερα (6’), το σουτ του 
Κούτρη δεν δυσκόλεψε τον Μέγιερι.

Η μεγαλύτερη στιγμή στο πρώτο ημίχρονο 
για τον Ολυμπιακό ήρθε στο 20’. Τότε ο 
Ποντένσε από δεξιά έκανε το γύρισμα στον 
Μάνο, ο οποίος πλάσαρε στη κίνηση στέλ-
νοντας την μπάλα λίγο έξω. Κάπου εκεί ο 
Ατρόμητος ισορρόπησε την αναμέτρηση και 
η επόμενη καλή στιγμή ήταν στο 36’, με τον 
Τοροσίδη μετά από κόρνερ με κεφαλιά να 
αστοχεί.
Στην μία όμως ευκαιρία που βρήκαν οι Περι-
στεριώτες στο ματς, κατάφεραν να σκορά-
ρουν! Ο Μπουσουλάτζιτς έγινε κάτοχος της 
μπάλας μέσα στην περιοχή στο 43’, έκανε το 
σουτ με τον Σα να αποκρούει και τον Κου-
λούρη από κοντά να παίρνει το ριμπάουν 
και να πλασάρει στην κενή εστία κάνοντας 

το 1-0.
Αυτό το γκολ ήταν και το οποίο χώρισε τις 
δυο ομάδες στην ανάπαυλα, με τον Ολυμπι-
ακό να είναι καλύτερος, αλλά τον Ατρόμητο 
να έχει την ουσία!
Ο Ολυμπιακός είχε την τύχη να ισοφαρίσει με 
την επανέναρξη κι από εκεί και πέρα κυριάρ-
χησε και πάλι στο παιχνίδι. Μετά από εκτέ-
λεση φάουλ του Φορτούνη, που άλλαξε την 
εικόνα του Ολυμπιακού, ο Καμαρά με πλασέ 
από το δεύτερο δοκάρι ισοφάρισε σε 1-1.
Σαν να μην έφτανε το γρήγορο γκολ της ισο-
φάρισης στον Ατρόμητο, στο 57’ ήρθε και η 
δεύτερη κίτρινη στον Μπουσουλάτζιτς με 
αποτέλεσμα οι Περιστεριώτες να μείνουν 
με 10 παίκτες. Ωστόσο, στο 62’, ο Ατρόμη-
τος ήταν αυτός που απείλησε με το σουτ του 
Μάντσον να το βγάζει ο Σα και στη συνέχεια 
ο Κουλούρης να πλασάρει ελάχιστα έξω.
Αυτή ήταν και η τελευταία καλή στιγμή 
του Ατρόμητου στο ματς, ο οποίος με παί-
κτη λιγότερο προσπάθησε να κρατήσει τον 
βαθμό. Στο 63’, ο Μέγιερι έσωσε το σουτ του 
Γκιγιέρμε, ενώ στο 67’ η απευθείας εκτέλεση 
φάουλ του Φορτούνη έφυγε άουτ. Στο 74’ ο 
Φορτούνης σούταρε και πάλι με τον Μέγιερι 
ξανά σε ετοιμότητα, ενώ στο 81’ ο Έλληνας 
μεσοεπιθετικός βρήκε κάθετα τον Φετφα-
τζίδη το πλασέ του οποίου έφυγε άουτ.
Για πέμπτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα 
όμως, ο Ολυμπιακός βρήκε γκολ στις καθυ-
στερήσεις και πήρε την νίκη! Εκτέλεση 
φάουλ του Φορτούνη, ο Βούκοβιτς στο δεύ-
τερο δοκάρι με κεφαλιά έγραψε το 1-2 κι 
έβαλε τέλος στο αήττητος σερί του Ατρόμη-
του...

Λύσσα για την κορυφή!
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Απίθανη εξέλιξη στο ντέρμπι της 
Κρήτης, με τον Πλατανιά να γυρνά 
από το 2-0 του 85’ και να παίρνει τον 
βαθμό της ισοπαλίας με το τελικό 2-2! 
Μόνος πρώτος ο Απόλλων Λάρισας, 
συνέχισαν με νίκες Κέρκυρα, Βόλος, 
Δόξα Δράμας. Ισόπαλοι Παναχαϊκή 
και Καραϊσκάκης.

Ο 
Εργοτέλης διατηρούσε ισχυρό 
προβάδισμα με 2-0 ως το 85’, ό-
μως ο Πλατανιάς πάλεψε ως το τέ-
λος και αφού ισοφάρισε, έχασε 

και μεγάλη ευκαιρία για ανατροπή! Ο Ια-
τρούδης άνοιξε το σκορ στο Παγκρήτιο στο 
9’ και στο 49’ ο Μαζουλουξής έκανε το 2-0, 
δείχνοντας πως οι Ηρακλειώτες θα πάρουν 
άλλη μια εύκολη νίκη. Οι Χανιώτες ωστόσο 
είχαν άλλη άποψη και στο 85’ ο Μπιανκόνι 
μείωσε σε 2-1, πριν έρθει στο 92’ ισοφαρί-
σει με κεφαλιά! Μάλιστα στο 93’ ο Παπου-
τσογιαννόπουλος έχασε σπουδαία ευκαιρία 
για το 2-3, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται 
και τον Εργοτέλη να μένει με το… παράπονο 
και στους 14 βαθμούς, χάνοντας επαφή με 
την πρώτη θέση.
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ (Νίκκι Παπαβασιλείου): Καλο-
γεράκης, Κοζορώνης, Γιακούμπου, Μαζου-
λουξής, Μπάτζιος, Μπουτσάκης, Μπρους, 
Τσέλιος, Ιατρούδης, Έφορντ, Κουατένγκ (60’ 
Σταθόπουλος)
ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (Γιάννης Τάτσης): Γκοτ, Ρουσσά-
κης, Στ. Ποζατζίδης (43’ λ.τ Παπουτσογιαν-
νόπουλος), Κόρτσταμ, Τσαμούρης, Καρα-
γκούνης, Ουές, Μποσέτι (66’ Λάζιτς), Παπα-
νικολάου, Νίλι, Μπιανκόνι

ΜΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΣ Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑ-
ΡΙΣΑΣ
Ιστορικές στιγμές ζει ο Απόλλων Λάρισας, ο 
οποίος θα περάσει τουλάχιστον μία αγωνι-
στική μόνος στην κορυφή της Football League 
μετά το... δώρο του Πλατανιά και τη δική του 
νίκη με 2-0 επί του Αήττητου Σπατών.
Οι Λαρισσαίοι, ήταν σαφώς ανώτεροι από 
το πρώτο ημίχρονο ευτύχησαν να σκορά-
ρουν τρεις φορές, αλλά μόνο το ένα τέρμα 
μέτρησε! Αρχικά, στο 28’ ο Σουλιώτης σκό-
ραρε, αλλά δόθηκε φάουλ στον τερματοφύ-
λακα και γκολ δεν μέτρησε, όπως έγινε και 
στο 39’ με τον ίδιο πρωταγωνιστή, αυτή τη 
φορά να είναι σε θέση οφσάιντ! Τελικά, το 
γκολ ήρθε και μέτρησε στο 45’ όταν μετά 
από κακή έξοδο του Κοκκαλά, ο Πολέτο 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Ίδια εικόνα και στην επανάληψη, με τον 
Σουλιώτη στο 69’ να στέλνει την μπάλα για 
τρίτη φορά στα δίχτυα, αλλά αυτή τη φορά 
το γκολ του να μετράει και να διαμορφώνει 
το τελικό 2-0. Ο Αήττητος, απείλησε στο 74’ 
όταν ο Μαρουκάκης έστειλε την μπάλα στο 
δοκάρι. Μέχρι το τέλος δεν άλλαξε τίποτα 
και ο Απόλλων Λάρισας για πρώτη φορά 
στην ιστορία του, απολαμβάνει την μοναξιά 
της κορυφής στη Football League.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (Μαρσέλο Τρο-
ΐζι): Μαντζάρης, Σκούπρα, Κουρτεσιώτης, 
Χατζής, Κοντοές (58’ Αγιώτης), Σουλιώτης, 
Μαρκολίνο, Λούκας Ράμος, Τασιούλης (70’ 
Λίταινας), Πολέτο (85’ Καμπέρης), Λουκάο.
ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ (Απόστολος Χαραλα-
μπίδης): Κοκκαλάς, Χριστοφιλέας, Βούκο-
βιτς, Γροντής, Σπυρόπουλος, Μουστάκης 
(61’ Κατσικογιάννης), Κασνέτση, Σταματά-
κης, Χαντί (73’ Νικλητσιώτης), Ματσούκας 
(67’ Χατζηιωαννίδης), Μαρουκάκης.

ΚΑΙ ΠΑΛΙ… ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑ-
ΝΑΧΑΙΚΗ
Η Αγυιά δεν πανηγύρισε επιτυχία της Πανα-
χαϊκής στην έκτη αγωνιστική, με τον Καρα-
ϊσκάκη Άρτας μάλιστα να «αγγίζει» τη 
νίκη στο 84’, όταν ο Σούλης απέκρουσε το 
πέναλτι του Ψιάνου! Αυτή ήταν και η σημα-
ντικότερη φάση του παιχνιδιού, που ολο-
κληρώθηκε δίχως τέρματα και έφερε τους 
Πατρινούς στην 8η με εννέα βαθμούς και 
τους Αρτινούς στη 10η θέση με επτά.
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): 
Σούλης, Πολίμος, Σταμόπουλος, Σωτηρά-
κος (46’ Πλέγας), Τσελεπίδης, Λουμπαρ-
δέας, Φουρλάνος (80’ Μπαστακός), Μαυ-
ριάς, Κολ, Ελευθεριάδης (70’ Κυνηγόπου-
λος), Μωραΐτης
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ (Μανώλης Παπαματ-
θαιάκης): Στεφανάκος, Καπίας, Παντίδος, 
Χρούσιελ, Καψάλης, Παπανίκου, Μασού-
ρας, Χούσος, Ψιάνος, Κάκκο (77’ Ματ-
θαίου), Αλέξιτς

«ΔΙΠΛΟ» ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΒΟΛΟ
Με τη νίκη έφυγε ο Βόλος από τα Τρίκαλα 
στο ντέρμπι της Θεσσαλίας για την 6η αγω-
νιστική. Στο 86’ ο Μάντσης άνοιξε το σκορ 
με κεφαλιά για τους φιλοξενούμενους, που 
ήταν καλύτεροι καθ’ όλη τη διάρκεια του 
αγώνα και κατάφεραν να πανηγυρίσουν στο 
φινάλε, ανεβαίνοντας στην τρίτη θέση της 
βαθμολογίας με 13 βαθμούς, μόλις τρεις 
πίσω από τον πρωτοπόρο Απόλλωνα Λάρι-

σας. Αντίθετα οι γηπεδούχοι έφυγαν δίχως 
βαθμολογικό κέρδος από το παιχνίδι, κατα-
λαμβάνοντας πλέον τη 15η θέση του πίνακα 
με μόλις τρεις βαθμούς μετά από έξι αναμε-
τρήσεις.
ΤΡΙΚΑΛΑ (Θωμάς Γράφας): Ταΐρης, Γιουκα-
ρής (81’ Ρούνεϊ), Γκόλιας, Γκότοβος, Γκου-
γκούδης, Καπός (70’ Τριανταφυλλάκος), 
Μακρίδης (70’ Σταματάκος), Πάνος, Συμελί-
δης, Συριόπουλος, Τσιάρας
ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ (Χουάν Φεράντο): Καραγκιολί-
δης, Ντεντάκης, Πέντα, Δημόπουλος, Γκαλί-
τσιος, Μάντζης (91’ Φράγκος), Καμπαγέρο, 
Κότο, Ουνγιαλίδης, Πίτου Γκαρσία (88’ 
Ενγκουέμ), Λούκας (78’ Ηλιόπουλος)

ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΚΕΡ-
ΚΥΡΑ
Η Κέρκυρα μπορεί να χρειάστηκε λίγο 
χρόνο, αλλά κατάφερε να πάρει το πρώτο 
της διπλό στο φετινό πρωτάθλημα νικώντας 
0-2 τον Απόλλωνα Πόντου και να σημειώ-
σει για πρώτη φορά φέτος δύο συνεχόμε-
νες νίκες.
Δύσκολο ήταν το παιχνίδι για τους Κερκυραί-
ους στο πρώτο ημίχρονο, με τον Απόλλωνα 
Πόντου να είναι ανώτερος και να απειλεί την 
εστία του Κουτζαβασίλη χωρίς αποτέλεσμα 
όμως με το 0-0 να μένει στο πρώτο 45λεπτο.
Στην επανάληψη, η ομάδα του Ιονίου βρήκε 
τα τέρματα που της έδωσαν τη νίκη. Αρχικά 
στο 56’ ο Μότα έστρωσε στον Σιατραβάνη 
που πλάσαρε για το 0-1. Στο 67’ ο Τουράμ... 
τελείωσε την αναμέτρηση σκοράροντας με 
κεφαλιά και κάνοντας το 0-2. Με αυτή τη 

νίκη η Κέρκυρα ανέβηκε στην πέμπτη θέση 
της βαθμολογίας.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ (Δημήτρης Καλαϊτζί-
δης): Θεοδωρόπουλος, Αμαραντίδης, Γεωρ-
γιάδης, Σαμαράς, Θεολόγου, Δαλιανόπου-
λος, Σπόλιαριτς (70’ Κύρκου), Καλαϊτζίδης, 
Πουρτουλίδης, Σουντουρά, Κυβελίδης.   
ΚΕΡΚΥΡΑ (Δημήτρης Σπανός): Κουτζαβασί-
λης, Σπίνουλας, Κούρος, Ιωάννου, Σανδρα-
βέλης, Μότα (71’ Ν. Κρητικός), Λινάρδος, 
Ζορμπάς, Αποστολίδης (85’ Βέρτζος), Σια-
τραβάνης (89’ Κόντος), Τουράμ.

ΤΡΙΑΡΑ... ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΟΞΑ
Μεγάλη εκτός έδρας νίκη για ψυχολογικούς, 
αλλά και βαθμολογικούς λόγους για την 
Δόξα Δράμας, που επικράτησε 1-3 του Αιγι-
νιακού κι ανέβηκε στην 6η θέση.
Το σκορ άνοιξε νωρίς και συγκεκριμένα στο 
19’ ο Πέρεθ με προβολή. Με την συμπλή-
ρωση μισής ώρας, ήρθε και το δεύτερο 
τέρμα, όταν ο Κρητικός μετά από λάθος 
έκλεψε και σκόραρε για το 0-2. Ο Αιγινιακός, 
κατάφερε να μειώσει πριν την ανάπαυλα, 
όταν στο 35’ ο Παπαδόπουλος εκμεταλλεύ-
τηκε το λάθος του Μένκα κι έκανε το 1-2. Το 
σκορ αυτό έμεινε μέχρι το τέλος του πρώτου 
μέρους, μιας και ο Κουσκουνάς με σουτ στο 
44’ έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.
Ό,τι δεν κατάφερε σε εκείνη την φάση όμως, 
ο επιθετικός της Δόξας Δράμας, το έκανε 
στο 53’ όταν με σουτ έξω από την περιοχή 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνο-
ντας και το τελικό 1-3.

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Ο Πλατανιάς πάγωσε το Ηράκλειο...
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αθλητικά

Ε
ίκοσι ένα πανελλήνια ρεκόρ 
σημειώθηκαν σ τη 2η ημέρα 
στο πανελλήνιο πρωτάθλημα 
Άρσης Βαρών της Πυλαίας. 

Ούτε ένα,ούτε δυο αλλά είκοσι ένα 
πανελλήνια ρεκόρ σημειώθηκαν στη 
2η ημέρα (Σάββατο 24/11) του πανελ-
ληνίου πρωταθλήματος Άρσης Βαρών 
που «φιλοξενεί» η Πυλαία. 
Συναρπαστικές μάχες έγιναν στα 89κ. 
ανάμεσα στον Θοδωρή Ιακωβίδη που 
σημείωσε 7 ρεκόρ και του Μαρια-
νάκη που έκανε 1, καθώς και στα 96κ. 
όπου ο Βαγγέλης Γαλιατσάτος σημεί-
ωσε διαδοχικά ρεκόρ στις κατηγορίες 
Εφήβων Νέων Ανδρών, όπως και ο 
Σπύρος Ποζίδης. Σε εξαιρετική κατά-
σταση ήταν και ο Στάθης Στρουμπής, ο 
οποίος στα 109κ. έκανε νέα ρεκόρ σε 
ζετέ και σύνολο, ενώ ο Αμαγιάκ Μισα-
κιάν έκανε 4 ρεκόρ στους Παίδες κι 
ένα στους Εφήβους.
Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα διεξάγε-
ται υπό την αιγίδα του Δήμου Πυλαίας 
–  Χορτ ιά τη κα ι  τ ης  Περιφέρε ιας 
Κεντρικής Μακεδονίας.
«Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την 
εμφάνισή μου. Σε σχέση με το Παγκό-
σμιο πρωτάθλημα βελτίωσα την από-
δοσή μου, κατέβηκα μια σωματική 
κατηγορία και σημείωσα 7 Πανελλή-
νια ρεκόρ. Η αλήθεια είναι ότι με τα 
νέα Πανελλήνια στάνταρ τα όρια είναι 
πιο... γήινες επιδόσεις, μιας και τα 
ρεκόρ του Πύρρου και του Κάχι που 
ήταν κον τά σ τη νέα κατηγορία των 
89, απλά ήταν από άλλον πλανήτη! Γι 
αυτό άλλωστε είναι και δύο από τους 
καλύτερους αθλητές όλων των επο-
χών» τόν ισε αρχικά ο αθλητής του 
Παναθηναϊκού Θοδωρής Ιακωβίδης 
και πρόσθεσε: «Θα ήθελα να ευχα-
ριστήσω όσους με σ τήριξαν, καθώς 
και την οικογένεια του Παναθηναϊκού, 
όπου με πίστεψαν και είχα την ευκαι-
ρία να αγωνισ τώ γ ια πρώτη φορά. 
Επίσης ήταν ένας ξεχωριστός αγώνας 
για μένα, μιας και είχα να αντιμετω-
πίσω τον πολύ καλό μου φίλο, αδερφό 
θα έλεγα, τον Μανώλη Μαριανάκη, ο 
οποίος σημείωσε κι αυτός ένα Πανελ-
λήνιο ρεκόρ».
Από την πλευρά του ο Στάθης Στρου-

μπής που πρώτευσε στα 109κ. αν και 
αν τ ιμε τώπιζε πρόβλημα τραυματ ι-
σμού είπε: «Είμαι πάρα πολύ χαρού-
μενος που σημείωσα δύο Πανελλήνια 
ρεκόρ. Σε μία περίοδο όπου αντιμετώ-
πιζα προβλήματα τραυματισμών κατά-
φερα και σήκωσα τα κιλά και αυτό με 
κάνει χαρούμενο. Ήταν ένας δύσκολος 
αγώνας ψυχολογικά, διότι δεν ήξερα 
αν θα παίξω λόγω μιας κάκωσης καρ-
πού. Με τη βοήθεια του γιατρού Γιώρ-
γου Τσικούρη κατάφερα να αγωνιστώ 
και θα ήθελα να τον ευχαρισ τήσω, 
όπως και τον προπονητή μου Παύλο 
Σαλτσίδη».
Ο Βαγγέλης Γαλιατσάτος σημείωσε 
έξι Πανελλήνια ρεκόρ σε Εφήβους και 
Νέους Άνδρες και όπως τόνισε ο στό-
χος του είναι να βελτιώσει σ το μέλ-
λον τις επιδόσεις του:«Ήμουν προετοι-
μασμένος πολύ καλά και στόχευα στα 
Πανελλήνια ρεκόρ. Όταν κάνεις νέα 
ρεκόρ σου μένει πάντα ένα αίσθημα 
ικανοποίησης και σου δίνει κίνητρο 
για τη συνέχεια. Εύχομαι να είμαι καλά 
και να συνεχίσω την σκληρή δουλειά 
για να καταφέρω να τα βελτιώσω τα 
ρεκόρ μου»
Ο Μανώλης Μαριανάκης ήταν ο πρώ-
τος που έκανε σ το αρασέ των 89κ. 
Πανελλήνιο ρεκόρ, πριν το σπάσει ο 
Θοδωρής Ιακωβίδης. Στις δηλώσεις 
του δεν έκρυψε την ικανοποίησή του, 
καθώς απείχε δύο χρόν ια από την 
κορυφαία εσωτερική διοργάνωση. 
«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το 
Πανελλήνιο ρεκόρ. Είμαι χαρούμενος 
γιατί είχα δύο χρόνια να αγωνιστώ σε 
Πανελλήνιο πρωτάθλημα και στην επι-
στροφή μου κατάφερα να τη συνδυ-
άσω με ένα μετάλλιο».
Τέλος, ο Αμαγιάκ Μισακιάν επεσή-
μανε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που 
σημείωσα Πανελλήνια ρεκόρ. Η από-
δοσή μου, ωστόσο θα μπορούσε να 
είναι και καλύτερη, αλλά αντιμετώ-
πιζα ένα μικρό πρόβλημα τραυματι-
σμού και ήμουν τις τελευταίες ημέρες 
άρρωστος. Στο Ζετέ δεν τα πήγα καλά, 
αλλά πλέον, θα ρίξω το βάρος μου 
στο Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό πρω-
τάθλημα Παίδων», τόνισε ο Αμαγιάκ 
Μισακιάν.

Το πρωτάθλημα των πανελλήνιων 
ρεκόρ 

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague



6730 Νοεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Το πέναλτυ γκολ του Μισέλ στο 92΄ 
χάρισε στον Ιάλυσο ένα πολύτιμο 
τρίποντο ενόψει συνέχειας, ωστόσο 
η νίκη κόντρα στον Αχαρναϊκό έδωσε 
παράλληλα και ένα μεγάλο μάθημα 
στους ποδοσφαιριστές του Σάκη Τερζή.

Τ
ο πέναλτυ γκολ του Μισέλ στο 92΄ χά-
ρισε στον Ιάλυσο ένα πολύτιμο τρίπο-
ντο ενόψει συνέχειας, ωστόσο η νίκη 
κόντρα στον Αχαρναϊκό έδωσε πα-

ράλληλα και ένα μεγάλο μάθημα στους ποδο-
σφαιριστές του Σάκη Τερζή.
Ο Ιάλυσος μετά την ήττα από τον ΠΑΟ Βάρ-
δας ήθελε να δείξει ξανά το καλό του πρό-
σωπο, ωστόσο αυτό το κατάφερε κατά μικρά 
χρονικά διαστήματα και κυρίως στο πρώτο 
ημίχρονο. Όπως εύστοχα είπε και ο προπο-
νητής του στην συνέντευξη τύπου, η ομάδα 
θέλει ακόμα δουλειά και κυρίως χρειάζεται 
διάρκεια. Το σίγουρο είναι πως η εικόνα του 
δευτέρου μέρους τον προβλημάτισε αρκετά. 
Τακτικά ο ο προπονητής της ομάδας και το 
επιτελείο του γνωρίζουν καλύτερα από τον 
καθένα το τι έφταιξε.
Ναι μεν ο Αχαρναϊκός είναι μια αρκετά βελ-
τιωμένη ομάδα στον 6ο όμιλο και τις τελευ-
ταίες αγωνιστικές δείχνει πως δύσκολα θα 
κινδυνέψει αν συνεχεία έτσι. Από την άλλη 
όμως ο φετινός Ιάλυσος δημιουργήθηκε με 
στόχο τον πρωταθλητισμό και στο Οικονομί-
δειο δεν δικαιούται περιθώριο λάθους. Η δια-
φορά ασφαλείας που έχει πάρει για την ώρα η 
ομάδα του Σάκη Τερζή μπορεί να εξανεμιστεί 
μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και το ματς 
της Κυριακής αποτελεί σίγουρα καμπανάκι 
κινδύνου μετά και την ήττα στην Βάρδα.
Ο Ιάλυσος στο δεύτερο ημίχρονο εμφανί-
στηκε νωθρός, χαλαρός και με καμία διά-
θεση να πιέσει να κλειδώσει την νίκη του. 
Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν ουσιαστικά 
στην πρώτη καλή επίσκεψη τους στα καρέ του 
Ανδρούτσου και από εκεί και έπειτα το παι-
χνίδι ήταν αρκετά κακό ποιοτικά. Οι γηπεδού-
χοι έδειχναν νευρικοί, αγχωμένοι, με πολ-
λές λάθος μεταβιβάσεις και κακά τελειώματα 
όσες φορές τους δόθηκε η ευκαιρία. Ο Ρεκλεί-
της ισορρόπησε σε κάποιο βαθμό την μεσαία 
γραμμή με την είσοδο του και το γκολ προ-
ήλθε κυρίως από την προσωπικότητα και την 
ποιότητα ορισμένων ποδοσφαιριστών. Η δια-
φορά δυναμικότητας των ομάδων του ομί-
λου δείχνει να μειώνεται με την πάροδο του 
χρόνου και αν μη τι άλλο στον Ιάλυσο χρει-
άζεται μεγάλη προσοχή ενόψει συνέχειας. Ο 

Σάκης Τερζής και οι βοηθοί του το διαπίστω-
σαν καλύτερα από τον καθένα στα δύο τελευ-
ταία ματς και σίγουρα τους περιμένει σκληρή 
δουλειά.

Ιωνικός - Προοδευτική 1-0
Ήταν κυρίαρχος από το πρώτο έως το τελευ-
ταίο λεπτό και φυσικά κέρδισε το ντέρμπι! Ο 
Ιωνικός επικράτησε με την γκολάρα του Κουι-
ρουκίδη με 1-0 της Προοδευτικής που σε όλο 
το ματς είχε παθητικό ρόλο.
Το αφεντικό της «Γρηγορίου Λαμπράκη», του-
λάχιστον μέχρι το ματς του δεύτερου γύρου 
στον Κορυδαλλό είναι ο Ιωνικός. Η ομάδα 
της Νεάπολης κυριάρχησε σε όλο το 90λεπτο, 
έχοντας ευκαιρίες για ένα μεγαλύτερο σκορ 
από το τελικό 1-0. Από την άλλη η Προοδευ-
τική περιορίστηκε σε όλο το ματς σε παθη-
τικό ρόλο, αφού δεν υπάρχει κάποια φάση 
που να διεκδίκησε κάτι. Άλλωστε στο μεγα-
λύτερο διάστημα του αγώνα ο Ιωνικός έπαιζε 
την αντίπαλό του στο... μισό γήπεδο.
Στο πρώτο μέρος, υπήρξαν ελάχιστες φάσεις. 
Για την ακρίβεια μετρημένες στα δάχτυλα του 
ενός χεριού. Ωστόσο, ο Ιωνικός μπήκε καλύ-
τερα στο ματς, κυκλοφορούσε περισσότερο 
την μπάλα και στο 22’ άνοιξε το σκορ με ένα 
καταπληκτικό γκολ.
Ο Κουιρουκίδης, με εξαιρετικό αριστερό 
πλασέ πλήγωσε την πρώην ομάδα του και 
έστειλε τους γηπεδούχους στα αποδυτήρια 
με το προβάδισμα. Από την άλλη, η Προο-
δευτική, μετά το 30’ προσπάθησε να μετα-
φέρει το παιχνίδι στην αντίπαλη εστία χωρίς 
ωστόσο να μπορέσει να δημιουργήσει 
κάποια αξιόλογη φάση.
Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί 
που μπήκαν ξανά πιο δυνατά.
Μάλιστα, ο Κουιρουκίδης που ήταν κι ο κορυ-
φαιος του ματς, για χιλιοστά δεν έκανε το 
2-0, μιας και έπεσε για να κάνει την προβολή 
αλλά δεν βρήκε την μπάλα. Η συνέχεια βρήκε 
τους «βυσσινί» να έχουν τη διάθεση να ισο-
φαρίσουν αλλά πέρα από πίεση σε κάποια 
διαστήματα του ματς και πάλι δεν μπόρε-
σαν να βρουν ουσία. Η μεγαλύτερη ευκαι-
ρία της «Προο» ήταν η εξ επαφής κεφαλιά του 
Ξυγκάκη στο 93’ που κατέληξε άουτ!
Μέχρι το τέλος της αναμετρησης δεν άλλαξε 
κάτι, ο Ιωνικός πήρε τη νίκη με 1-0 και έφτασε 
τους 11 βαθμούς, αφήνοντας την Προοδευ-
τική στους 7.

1ος όμιλος
Απόλλων Παραλιμνίου – Νέστος Χρυσούπο-
λης 0-1 

Ορφέας Ξάνθης – Πανσερραϊκός 1-0 
ΠΑΟΚ Κοσμίου – Άρης Αβάτου 0-2 
Κεραυνός Πέρνης – Εθνικός Σιδηροκάστρου 
2-1 
Εθνικός Αλεξανδρούπολης – ΑΕ Καλαμπακίου 
1-0 
Ασπίδα Ξάνθης – Αλέξανδρος Κιλκίς 0-3 
Καβάλα – Αετός Ορφανού 1-0 

2ος όμιλος
ΠΑΟ Κουφαλίων – Εδεσσαϊκός 0-4 
Νίκη Αγκαθιάς – Μελιτέας Μελίτης 1-1 
Ερμής Αμυνταίου – Βέροια 0-4 
Αλμωπός Αριδαίας – ΑΠΕ Λαγκαδά 0-0 
ΑΣ Γιαννιτσά – Αγροτικός Αστέρας 1-1 
Μακεδονικός – Ολυμπιακός Κυμίνων 0-1 
ΠΟ Τρίγλιας – Άρης Παλαιοχωρίου 0-1 

3ος όμιλος
Μακεδονικός Φούφας – Σούλι Παραμυθιάς 
3-1 
Μέγας Αλέξανδρος Καλλιθέας – Μακεδονικός 
Σιάτιστας 2-1 
Τηλυκράτης Λευκάδας – ΑΟ Φλωριάδας 1-0 
Θρίαμβος Σερβιανών – Ναυπακτιακός Αστέ-
ρας 2-0 
Κρόνος Αργυράδων – Γρεβενά Αεράτα 4-1 
Θεσπρωτός – ΑΕ Λευκίμμης 1-1 

4ος όμιλος
ΑΟ Σελλάνων – Ολυμπιακός Βόλου 2-3 
Αναγέννηση Καρδίτσας – Αστέρας Ιτέας 1-4 
Φωκικός – Απόλλων Μακρυχωρίου 0-0 
Νίκη Βόλου – Αχιλλέας Νεοκαισάρειας 1-0 
Πιερικός – ΑΣ Μετέωρα 1-1 

Θησέας Αγριάς – Οικονόμος Τσαριτσάνης 1-1 
ΑΟ Στυλίδας – ΓΣ Αλμυρού 0-1 

5ος όμιλος
Ατρόμητος Πειραιά – ΟΦ Ιεράπετρας 0-2 
Προοδευτική – Παλαιόχωρα 0-1 
ΑΠΟ Κερατσίνι – Εθνικός 0-2 
ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ – Ατσαλένιος 1-1 
Γιούχτας – Επισκοπή 0-0 
ΑΕ Νεάπολης – Αμπελακιακός 0-1 

6ος όμιλος
Ιάλυσος – Αχαρναϊκός 2-1 
Διαγόρας Ρόδου – Φοίβος Κρεμαστής 5-0 
ΠΑΟ Βάρδας – Θύελλα Ραφήνας 0-0 
Παναιγιάλειος – Διαγόρας Βραχνεϊκων 1-1 
Αστέρας Αμαλιάδας – Πανηλειακός 0-1 
Παλληνιακός – Πανμοβριακός 4-1 

7ος όμιλος – 8η Αγωνιστική
Πανθηραϊκός – Χαραυγιακός 1-0 
Καλλιθέα – Θύελλα Καμαρίου 0-0 
Άγιοι Ανάργυροι – ΑΟ Χαλκίς 1-1 
Απόλλων Ερέτριας – Αιολικός 0-0 
Άγιος Ιερόθεος – Ηλυσιακός 1-2 
ΠΑΣ Κόρινθος – Αιγάλεω 1-3 

8ος όμιλος
ΑΕ Πελλάνας – ΑΟ Εικοσιμίας 4-0 
ΑΕ Ερμιονίδας – Παναργειακός 0-2 
ΑΟ Κατασταρίου – Αστέρας Βλαχιώτη 3-1 
Ένωση Λέρνας – ΑΟ Μανδραϊκός 0-0 
Ασπρόπυργος – ΑΟ Υπάτου 1-0 
Καλαμάτα – Αμβρυσσέας Διστόμου 3-0 
Παναρκαδικός – Πάμισος 4-1

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Καμπανάκι κινδύνου!
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Μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης από 
τις ομάδες που αγωνίστηκαν 
απόψε θα πάει ξέγνοιαστη 
στην τελευταία αγωνιστική των 
ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ. Κι’ 
αυτό διότι κατέκτησε την πρωτιά 
του 7ου ομίλου, σε αντίθεση 
με τους υπόλοιπους τρεις που 
αναζητούν την ομάδα που θα 
τερματίσει στην κορυφή. Στους 
«16» βρίσκονται επίσης ακόμα έξι 
ομάδες, Ρόμα, Μπάγερν Μονάχου, 
Άγιαξ, Γιουβέντους, Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ και Σίτι. Ουσιαστικά 
μόνο στον 6ο όμιλο εκκρεμεί το 
άλλο εισιτήριο.

Η 
Μπάγερν έκανε το καθήκον 
της απέναντι στην Μπενφίκα, 
κέρδισε 5-1 και πέρασε εκ νέ-
ου στην κορυφή του 5ου ομί-

λου με 13 βαθμούς, στο +2 από τον Ά-
γιαξ που πέρασε εύκολα από την Αθήνα 
με 0-2.
Οι Βαυαροί πέτυχαν τρία τέρματα στο 
ημίχρονο με τους Ρομπέν (13’, 30) και 
Λεβαντόφσκι (36’). Ο Πολωνός επιθε-
τικός σκόραρε ακόμα μια φορά στην 
επανάληψη (51’) και ο Ριμπερί έβαλε το 
κερασάκι στην τούρτα στο 76’. Οι Πορ-
τογάλοι μείωσαν σε 3-1 στο 46’.
Την τελευταία αγωνιστική στην Ολλανδία 

θα κριθεί η πρωτιά ανάμεσα στις δυο 
ομάδες. Τρίτη τερμάτισε η Μπενφίκα 
που θα φιλοξενήσει την τελευταία και 
χωρίς βαθμό ΑΕΚ.

Πέρασε η Σίτι, ζωντανή η Σα-
χτάρ
Η Λυών έβαλε δύσκολα και στη Γαλλία 
της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά οι Άγγλοι 
αυτή τη φορά δεν την πάτησαν. Οι 
«λιονέ» προηγήθηκαν δυο φορές, αλλά 
ισοφαρίσ τηκαν από την ομάδα του 
Πεπ, η οποία με το βαθμό που πήρε 

χρειάζεται ακόμα ένα την τελευταία 
αγωνιστική απέναντι στη Χόφενχαϊμ 
για να κλειδώσει την πρωτιά στον 6ο 
όμιλο.
Οι Γάλλοι έμειναν στη 2η θέση, αλλά 
είδαν τη Σαχτάρ που κέρδισε στη Γερ-
μαν ία με 2-3 να πλησ ιάζ ε ι σ τους 
δυο πόντους και να τους απειλεί για 
την πρόκριση. Έτσι το παιχνίδι στην 
Ουκρανία σε δυο εβδομάδες θα έχει 
χαρακτήρα τελικού.
Η Χόφενχαϊμ θα πρέπει να κερδίσει τη 
Σίτι και να περιμένει για την 3η θέση.

Πρώτη η Ρεάλ, παίζεται η 3η θέ-
ση
Η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε τη Ρόμα και 
κατέκτησε την 1η θέση του 7ου ομίλου. 
Η κάτοχος του τροπαίου ήταν κατώτερη 
στο 1ο ημίχρονο, όμως, με τα δυο γρή-
γορα τέρματα στην επανάληψη με τους 
Μπέιλ (46’) και Βάθκεθ (59’) έφερε το 
παιχνίδι στα μέτρα της και στο τέλος 
πανηγύρισε τη νίκη.
Η Ρόμα τερμάτισε στη 2η θέση, ενώ η 3η 
θέση θα παιχτεί ανάμεσα σε ΤΣΣΚΑ και 
Πλζεν μετά το 1-2 των Τσέχων.
Την επόμενη αγωνιστική η Ρεάλ θα φιλο-
ξενήσει την ΤΣΣΚΑ που θέλει καλύτερο 
αποτέλεσμα από την Πλζεν που θα υπο-
δεχτεί την Ρόμα.  

Γιουβέντους και Γιουνάιτεντ με 
το ίδιο σκορ (1-0)
Η Γιουβεντους με γκολ του Μάντζου-
κιτς στο 59’ έκαμψε την αντίσταση της 
Βαλένθια και χρειάζεται ένα βαθμό στην 
τελευταία αγωνισ τική απέναντι σ την 
τελευταία του ομίλου Γιανγκ Μπόις για 
να τερματίσει στην κορυφή του 8ου ομί-
λου. 
Η Γιουνάιτεντ πέρασε και αυτή λόγω του 
Φελαϊνί, ο οποίος στο τέλος του αγώνα 
χάρισε την πολύτιμη νίκη στην ομάδα 
του και την έστειλε στην Ισπανία για το 
παιχνίδι με τη 3η Βαλένθια χωρίς άγχος.

αθλητικά
Champions League

Πρώτη η Ρεάλ, στους «16» ακόμα 6 ομάδες
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Ίσως την σπουδαιότερη της εμφάνιση στα τελευταία χρό-
νια πραγματοποίησε απόψε η Νέα Σαλαμίνα.
Οι «ερυθρόλευκοι» υπέταξαν την μέχρι χθες μόνη πρω-
τοπόρο του πρωταθληματος ΑΕΛ και επέστρεψαν με τον 

ιδανικότερο τρόπο στα νικηφόρα αποτελέσματα.
Τόσο σ το πρώτο όσο και σ το δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα 
της Αμμοχώστου ήταν καλύτερη και τα τέσσερα τέρματα που 
σημείωσε επαλήθευσαν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το γιατί 
αποτελεί την πιο ευχάριστη έκπληξη της φετινής σεζόν.
Ισορροπημένο ήταν το παιχνίδι στα πρώτα λεπτά της αναμέ-
τρησης με την ΑΕΛ να είναι η ομάδα που πατούσε καλύτερα 
στον αγωνιστικό χώρο και να έχει τις πρωτοβουλίες της κινή-
σεων.
Η Νέα Σαλαμίνα όμως ήταν αυτή που πρώτη φλέρταρε με το 
γκολ, με τον Ελουντού στο 10’ να χάνει σπουδαία ευκαιρία για 
να σημειώσει το 1-0, όταν μετά από κάθετη μπαλιά από τον 
Μαργκάσα δεν κατάφερε με σουτ εντός της περιοχής να νική-
σει τον Βοζίνια.
Ακολούθως και μέχρι το ημίωρο ο ρυθμός του αγώνα ανέβηκε 
με τις δύο ομάδες να δημιουργούν από μία ευκαιρία με τους 
Τιάγκο σε 25’ και Χουράδο  στο 27’, αντίστοιχα.
Το γκολ ήρθε τελικά στο 29’ με τον Ελουντού με δυνατό σουτ 
εντός περιοχης μετά από στρώσιμο από τον Τιάγκο σημειώνο-
ντας το 1-0 για τους «ερυθρόλευκους».
Μετά το γκολ του παιχνιδιού το παιχνίδι άνοιξε και ο ρυθμός 
του ανέβηκε εκ νέου με την ΑΕΛ να ψάχνει για την ισοφάριση, 
αλλά να μην μπορεί να μετουσιώσει τις ευκαιρίες που δημι-
ούργησε σε γκολ.
Ξεχώρισε το πλασέ του Τιάγκο στο 34’ για τη Νέα Σαλαμίνα και 
το σουτ του Χουράδο στο 35’ που κατέληξε μόλις άουτ για την 
ΑΕΛ.
Το τελευταίο δεκάλεπτο το παιχν ίδι άνοιξε εκ νέου με την 
μπάλα να ανεβοκατεβαίνει και τ ις ευκαιρίες απάνενατι σ τ ις 
δύο εστίες να διαδέχονται η μια την άλλη.
Σε μια από αυτές, στο 36’ ο Φουστάρ σημείωσε με κεφαλιά το 
2-0 για τους γηπεδούχους μετά από εκτέλεση φάουλ του Μαρ-
γκάσα από αριστερά.
Ούτε και αυτό το γκολ πτόησε τους «γαλαζοκίτρινους» της 
Λεμεσού που συνέχισαν να πιέζουν ψηλά για το γκολ, με τον 
Ντα Σίλβα στο 45’+1’ να σημαδεύει το οριζόντιο δοκάρι του 
Βεσελόφσκι.
Από εκεί που έμεινε ξεκίνησε το β’ μέρος του αγώνα με την 
ΑΕΛ να πιέζει ψηλά και να δίνει χώρους στη Νέα Σαλαμίνα.
Έτσι ήρθε και το λάθος του Ανδρέα Αβραάμ στο 51’ που έδωσε 
την ευκαιρία στον Μιντίκκη να «τσιμπήσει» την μπάλα προ του 
Βοζίνια και να σημειώνει το 3-0.
Από αυτό το σημείο και μετά ο Ντούσαν Κέρκεζ ρίσκαρε αλλά-
ζοντας τα πλάνα του, με την ΑΕΛ να μειώνει προσωρινά σε 3-1 
στο 66’ με τον Τεσέιρα.
Ακολούθως, το παιχνίδι άνοιξε εκ νέου με τις αλλαγές των δύο 
τεχνικών να αλλάζουν ολόκληρη την εικόνα του αγώνα και τη 
Νέα Σαλαμίνα να καταφέρνει να φτάσει και σε τέταρτο γκολ.
Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 80’ ο Τιάγκο έκανε το 4-1 και 
έδωσε τέλος στην υπόθεση νίκη για τους γηπεδούχους.
Η ΑΕΛ θα μπορούσε να πετύχει κι άλλο γκολ αν ο Βεσελόφσκι 
δεν είχε για σύμμαχό του στο 77’ το κάθετο δοκάρι.

Ισόπαλοι εξήλθαν στο πλαίσιο της 10ης 
αγωνιστικής του Πρωταθλήματος CYTA Ερμής 
και Δόξα.

Μ
έτριος ήταν ο ρυθμός του αγώνα στα 
πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τις δύο 
ομάδες να παίζον ισορροπημένα και να 
μην δίνουν χώρους η μια στην άλλη.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο ρυθμός άρχισε να ανεβαί-
νει με τον Ερμή να χάνει την πρώτη μεγάλη ευκαιρία 
του αγώνα στο 17’ με τον Κεϊτά, στο τετ-α-τετ με τον 
Γκρεμσλ. Ακολούθως και μέχρι το ημίωρο η Δόξα 
ήταν καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο, αλλά αδυνά-
τισε να γίνει απειλητική και να δημιουργήσει τις προ-
ϋποθεσεις για γκολ.
Ο Ερμής απώλεσε σπουδαία ευκαιρία στο 30’ με 
τον Κεϊτά ξανά πρωταγωνιστή, καθώς σημάδεψε το 
δοκάρι του Γκρεμσλ. Στο τελευταίο τέταρτο η Δόξα 
πίεσε ακόμα πιο ψηλά ψάχνοντας για το γκολ και κατέ-
γραψε την πρώτη της καλή ευκαιρία στο 43’ με άστοχο 
σουτ από καλή θέση του Κάρλος.
Ανεβασμένη ήταν η Δόξα στο ξεκίνημα του πρώτου 

μέρους, ωστόσο ο ρυθμός και το θέαμα στο παιχνίδι 
παρέμειναν μέτρια και χωρίς ιδιαίτερες εντυπώσεις.
Στη συνέχεια ανέβασε την απόδοση του και ο Ερμής, 
χωρίς όμως να μπορεί η ομάδα της Αραδίππου α δια-
σπάσει την αμυντική γραμμή των φιλοξενουμένων.
Το γκολ ήρθε τελικά στο 73’ για τη Δόξα με τον Ζατλ 
να σημειώνει από κοντά στο 0-1 μετά από παράλληλη 
μπαλιά από τον Περέιρα.
Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Ερμής δεν είχε άλλη 
επιλογή από το να ρισκάρει και να παίξει πιο επιθε-
τικά, καταφέρνοντας στο 79’ με τον Ταραλίδη να φτά-
σει στην ισοφάριση. Ο πολύπειρος Ελλαδίτης άσος με 
δυνατό σουτ στην κίνηση εντός της περιοχής σημεί-
ωσε το 1-1.

Ομόνοια-Ανόρθωση 1-1
Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά της αναμέτρη-
σης, με την Ομόνοια και την Ανόρθωση, να κυκλο-
φορούν την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Πρώτη καλή 
στιγμή σημειώθηκε στο 8’, όταν το σουτ του Σοάρες 
έξω από την περιοχή, απέκρουσε σταθερά ο Δημη-
τρίου.
Η εικόνα του παιχνιδιού συνέχισε να είναι η ίδια, με 

τις δύο ομάδες να μην έχουν ρυθμό στο 
παιχνίδι τους. Στο 16’ η Ανόρθωση εκδή-
λωσε την πρώτη της επιθετική ενέργεια, 
όμως το σουτ του Λαβόρδε, πέρασε έξω. 
Στο 18’ οι ισορροπίες στο παιχνίδι έμελλε 
να αλλάξουν. Η Ομόνοια κέρδισε κόρνερ, 
δεξιά όπως επιτίθετο, με τον Γκόμεθ να το 
εκτελεί και ο Ραμίρεθ με κεφαλιά εντός 
της μικρής περιοχής της Ανόρθωσης, να 
σημειώνει το 1-0.
Το δεκάλεπτο μεταξύ 70-80 καταγράφη-
καν καλές στιγμές. Αρχικά η κεφαλιά του 
Ντάρμπισαιαρ θα φέρει την απόκρουση 
του Δημητρίου, ενώ φαλτσαριστό σουτ 
του Μικελτάντζε θα καταλήξει μόλις πάνω 
από το αριστερό παραθυράκι της εστίας 
του Μεχίας. Στο 77’ ο Γκόμεθ θα επιχειρή-
σει με απευθείας εκτέλεση φάουλ να στεί-
λει την μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο αυτή 
κατέληξε άουτ, ενώ στο 78’ διπλή μεγάλη 
ευκαιρία για την Ανόρθωση, όταν το σουτ 
του Σισέ αποκρούστηκε ασταθώς με τον 
Ντούρις στην επαναφορά να στέλνει την 
μπάλα ψηλά άουτ.
Τα τελευταία λεπτά του αγώνα, δεν είχαν 
ιδιαίτερες συγκινήσεις, με το μόνο που 
καταγράφηκε να ήταν 2 σουτ από πλευ-
ράς Ομόνοιας έξω από την περιοχή, με 
τον Χριστοφή και τον Κούσουλο, όμως η 
μπάλα κατέληξε ψηλά πάνω από τα δοκά-
ρια.

αθλητικά
Ερμής-Δόξα 1-1

Μοιρασιά εντυπώσεων και βαθμών
Νέα Σαλαμίνα-ΑΕΛ 4-1
Τεσσάρα… μέχρι το Βαρώσι!
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Γκίκας: «Η Εθνική να συνεχίσει το 
νικηφόρο σερί της»

Η Εθνική ομάδα έχει μπροστά της τον αγώνα με τη Γερμανία (30/11, 19:00) και οι παίκτες του 
Θανάση Σκουρτόπουλου προπονήθηκαν στο «Δ. Τόφαλος», με τον Νίκο Γκίκα να υπενθυμίζει 
πως οι διεθνείς έχουν πάντα υψηλό κίνητρο. 

Η 
Εθνική έχει ήδη εξασφαλίσει την πρό-
κριση στην τελική φάση του Παγκοσμί-
ου Κυπέλλου 2019, ωστόσο ουδείς στις 
τάξεις της ομάδας αντιμετωπίζει ως δια-

δικαστικού χαρακτήρα τα τέσσερα εναπομείναντα 
παιχνίδια στα «παράθυρα» της FIBA, αρχής γενο-
μένης από αυτό της Παρασκευής (30/11, 19:00) 
στο «Δ. Τόφαλος» απέναντι στην επίσης αήττητη 
Γερμανία. 
«Μπορεί ο στόχος της πρόκρισης να έχει επιτευ-
χθεί, αλλά όταν φοράς τη φανέλα της Εθνικής ομά-
δας πρέπει πάντα να παίζεις για τη νίκη και να 
δίνεις το 100%. Όλα τα παιδιά το έχουμε συνειδη-
τοποιήσει αυτό και έχουμε έρθει εδώ για να συνε-
χίσουμε το νικηφόρο σερί που έχουμε χτίσει», 
τόνισε ο Νίκος Γκίκας στην επίσημη ιστοσελίδα της 
Ομοσπονδίας, βλέποντας ως ένα έξτρα κίνη-
τρο τη διατήρηση του αήττητου απέναντι 
σε έναν αντίπαλο που επίσης μετρά 
μόνο νίκες. 
«Είναι σίγουρα ένα επιπλέον κίνη-
τρο ότι αντιμετωπίζουμε τη Γερ-
μανία, που επίσης έχει μόνο νίκες. 
Θέλουμε να αποδείξουμε πως δεν 
είμαστε τυχαία αήττητοι σε όλη 
την προκριματική φάση. Υπάρχουν 
σημαντικές απουσίες και για τις δύο 
ομάδες, αλλά αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα 
το στόχο για μας», ανέφερε ο γκαρντ του Προ-
μηθέα Πατρών.
Ο χρόνος προετοιμασίας δεν είναι μεγάλος, αλλά 
τα προηγούμενα «παράθυρα» έχουν βοηθήσει 
στο να βρεθεί η κατάλληλη χημεία. «Το θετικό 
είναι πως πλέον έχουμε οι περισσότεροι αρκετά 
ματς στα πόδια μας σαν ομάδα, συνεπώς υπάρ-
χουν οι κώδικες επικοινωνίας μεταξύ μας. Η 
συνταγή μέχρι τώρα τουλάχιστον είναι επιτυχη-
μένη, άρα δεν υπάρχει λόγος να μην αισιοδοξούμε 
για τα δύσκολα ματς που έρχονται», σημείωσε. 
Αγωνιζόμενος στον Προμηθέα Πάτρας, ο Νίκος 
Γκίκας γνωρίζει καλά πως η πόλη διψά για μπά-
σκετ και περιμένει γεμάτο γήπεδο. «Πιστεύω πως 
ο κόσμος θα είναι δίπλα μας. Η Πάτρα είναι πολύ 
μπασκετική πόλη, το έχει αποδείξει πολλές φορές 
και είναι ευκαιρία για τον κόσμο της πόλης να δει 
από κοντά σε ένα επίσημο ματς την Εθνική. Ευελπι-
στώ να δούμε ένα γεμάτο γήπεδο και να μας βοη-
θήσουν οι φίλαθλοι να φτάσουμε στην ένατη νίκη 
μας σε αυτή την προκριματική διαδικασία», είπε.

Σκουρτόπουλος: «Καλέσαμε νέα παιδιά 
να δουν τι εστί Εθνική»
Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος μίλησε για τον αγώνα 
με την Γερμανία, τις απουσίες της Εθνικής και τις 
νέες αφίξεις, αλλά και τον κόσμο της Πάτρας.
Ο ομοσπονδιακός προπονητής σχολίασε αρχικά: 
«Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στη 
Γερμανία. Είναι μια πολύ καλή και αθλητική 
ομάδα, τρέχουν επί 40 λεπτά και έχουν έναν 
υψηλό ρυθμό ανεξάρτητα από το σκορ, ενώ δεί-
χνουν μεγάλη διάθεση. Πιστεύω πως ταιριά-
ζουμε σε αρκετά πράγματα με την ομάδα της 
Γερμανίας. Από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι. 
Είχαμε πολλά προβλήματα αυτή τη φορά, όχι 
μόνο τα γνωστά της Euroleague, αλλά και τραυ-
ματισμών. Παρ’ όλα, αυτά έχουμε μια ομάδα 

έτοιμη να ανταποκριθεί μέσα στο γήπεδο 
και για μια ακόμη φορά να κάνει το 

καθήκον της».
Στην συνέχεια πρόσθεσε για το 
χρόνο συμμετοχής των παικτών: 
«Σίγουρα θα καταφέρουν να 
πάρουν συμμετοχή όλοι, είτε 
κόντρα στη Γερμανία, είτε απέ-
ναντι στη Σερβία τη Δευτέρα. 

Είναι και μια επιβράβευση, γιατί 
όλο αυτό το διάστημα, όποτε χρει-

άστηκε όλα αυτά τα παιδιά ήταν μαζί 
μας. Καλέσαμε και κάποια νεαρά παιδιά, 

ώστε να γνωρίσουν από κοντά τι εστί η Εθνική. 
Πρέπει να προετοιμάσουμε το επόμενο βήμα, 
βάζοντας κάποια παιδιά για να έχουν αρχικά 
επαφή με την ομάδα και στη συνέχεια να έχουν 
πιο σημαντικό ρόλο. Θα ανακοινώσουμε μετά 
την προπόνηση τη δωδεκάδα. Είναι κάπως πιο 
ξεκάθαρα τα πράγματα. Όποιος μείνει εκτός για 
την Παρασκευή, πιστεύω πως τη Δευτέρα θα 
μπορέσουμε να τον επιβραβεύσουμε, έστω και 
με έναν μικρό χρόνο συμμετοχής».
Όσο για τους αντιπάλους, είπε: «Το γερμανικό 
μπάσκετ και το πρωτάθλημα της χώρας έχει ανέ-
βει πολύ. Έχουν καλό παραγωγικό πρόγραμμα, 
καλής ποιότητας ξένους, μια πολύ σοβαρή λίγκα 
και στέλνουν πολλά παιδιά στα κολέγια. Είναι 
πολύ δυνατή ομάδα, διαθέτει παίκτες με σημα-
ντικό ρόλο στο Basketball Champions League και 
το Eurocup και είδαμε πως παρά τις απουσίες που 
είχαν, όπως όλες οι ομάδες, δημιούργησαν σε όλα 
τα «παράθυρα» μια πολύ δυνατή ομάδα».

ΠΑΟΚ - Άρης 95-79
Κυρίαρχος ΠΑΟΚ με Γκος! 

Ο 
ΠΑΟΚ ήταν καυτός 
στο πρώτο μισό της 
πρώτης περιόδου. 
Ξεκίνησε το παιχνίδι 

με 5/7 τρίποντα, ο Άρης δεν είχε 
την ωριμότητα να χρησιμοποι-
ήσει το φάουλ για να κόψει τον 
ρυθμό του και ο Δικέφαλος πά-
τησε πάνω σε διαφορά 12 πό-
ντων (19-7, 5:30). Ο Άρης πήρε 
ανάσες με τον ίδιο τρόπο, βα-
σίστηκε στη ευστοχία του από 
την περίμετρο (4/6) και από το 
-14 (24-10), μείωσε στους οκτώ 
πόντους (26-18), για να κλείσει 
το δεκάλεπτο με σκορ 28-18 και 
με τον Φιλ Γκος στους δέκα πό-
ντους.
Ο ΠΑΟΚ βρήκε πόντους στο 
ανοιχτό γήπεδο και κυρίως μέσα 
από τα λάθη του Άρη. Θόδω-
ρος Ζάρας και Ντάριους Γκάρετ 
ήταν οι πρωταγωνιστές για τον 
ΠΑΟΚ καθώς ο πρώτος έδωσε 
λύσεις από την περιφέρεια και 
ο δεύτερος έκανε ό,τι ήθελε 
κάτω από τα καλάθια έχοντας 
εννιά πόντους και πέντε επιθε-
τικά ριμπαουντ. Η διαφορά ήταν 
συνεχώς διψήφια, πήγε και στο 
+16 (42-26, 14:30). Ο Αρης κρα-
τήθηκε μέσα από την ευστοχία 
του έξω από τα 6.75, αλλά μη 
έχοντας αυτόν που τον χαρακτη-
ρίζει (σ. σ. την άμυνα) στο τέλος 
του ημιχρόνου ήταν στο -14 (52-
38).
Στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ 
πήρε 33 πόντους από λάθη του 
αντιπάλου, από δεύτερες επι-
θέσεις και από τον αιφνιδιασμό 
και στις ίδιες κατηγορίες ο Άρης 
μόλις 11! Ο Άρης είχε διπλάσιες 
τελικές πάσες (13-6) καθώς ο 
ΠΑΟΚ επιδίωξε κυρίως να παί-
ξει ένας εναντίον ενός.
Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να σουτάρει 
με εξαιρετικό ποσοστό ευστο-
χίας έξω από τα 6.75 καθώς είχε 
4/6 προσπάθειες στο πρώτο 
μισό της 3ης περιόδου κι έτσι η 
διαφορά διατηρήθηκε σε υψηλά 
επίπεδα (64-48). Ο Χάρις κρά-
τησε τον Άρη στο παιχνίδι με 
τους οκτώ πόντους που σημεί-
ωσε. Οι φιλοξενούμενοι μείω-
σαν σε 64-51 και με την αγωνι-
στική άνοδο του Λευτέρη Μπο-

χωρίδη (σ. σ. έβαλε επτά συνε-
χόμενους πόντους) η διαφορά 
μειώθηκε σε 72-61 (29’). Εκεί 
ο Λίνος Χρυσικόπουλος έκανε 
τη διαφορά και ο ΠΑΟΚ πάτησε 
και πάλι σε διαφορά 15 πόντων 
(76-61) καθώς ο Άρης με διαδο-
χικά λάθη από τους Τζόουνς Κάι-
ζερ έχασε την ευκαιρία να βάλει 
πίεση στο μυαλό των παικτών 
του ΠΑΟΚ.
Αυτό κατάφερε στο ξεκίνημα 
της τελευταίας περιόδου καθώς 
με 0-6 σερί οι «κίτρινοι» μείω-
σαν σε 76-67 (31:30) και με τα 
διαδοχικά τρίποντα από τους 
Νταλό Χάρις το παιχνίδι ουσι-
αστικά… άρχισε από την αρχή 
(78-75, 34:30). Εκεί ο ΠΑΟΚ 
πήρε πόντους από τους Γκά-
ρετ, Χρυσικόπουλο, Γκος, απά-
ντησε με 9-0 σερί, πάτησε και 
πάλι σε διαφορά 12 πόντων (87-
75) περίπου τρία λεπτά πριν το 
τέλος του αγώνα κι εκεί τελείω-
σαν όλα.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Γιατί εκεί που 
ένιωσε την πίεση του Άρη (78-
75) έδειξε την εμπειρία του και 
βρήκε τους ηγέτες που χρεια-
ζόταν. Στα τελευταία 4:30 του 
αγώνα, ο ΠΑΟΚ έκανε επιμέ-
ρους σκορ 17-4!
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Φιλ 
Γκος και Λίνος Χρυσικόπουλος 
έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην 
εξασφάλιση μεγάλης διαφο-
ράς, έβγαλαν τα κάστανα από τη 
φωτιά κι εκεί που πλησίασε ο 
Άρης. Πρόσφεραν συνολικά 43 
πόντους με 13/22 σουτ
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Ντάριους 
Γκάρετ έκανε πάρτι κάτω από τα 
καλάθια, κυρίως όταν είχε απέ-
ναντί του τον Κάιζερ. Τελείωσε 
τον αγώνα με 11 πόντους, 6 επι-
θετικά ριμπάουντ, κυρίως όμως 
τα δικά του σκριν έβγαλαν πολλά 
ελεύθερα τρίποντα.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Το τρίποντο 
του Φιλ Γκος με το οποίο η δια-
φορά πήγε στο +10 (85-75) για 
τον ΠΑΟΚ τρία λεπτά πριν το 
φινάλε.  
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το 
φόλοου κάρφωμα από τον Μαϊ-
κάλ Κάιζερ στο ξεκίνημα της 
τελευταίας περιόδου.
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