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Τσίπρας: Είναι κατάκτηση ότι μπαίνω σε όλα τα φόρα 
χωρίς γραβάτα - Από τον Λευκό Οίκο μέχρι το Κρεμλίνο!

Ο 
τομέας της ενεργειακής συνεργασίας είναι ένας πο-
λύ σημαντικός τομέας στις ελληνορωσικές σχέσεις 
ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλεξης Τσίπρας σε συ-
νέντευξή του στον δημοσιογράφο Mikhail Gusman 

για την εκπομπή “Formula of Power” υπογραμμίζοντας πως 
«στρατηγική μας επιλογή είναι η Ελλάδα να γίνει ένας ενεργει-
ακός και διαμετακομιστικός κόμβος και όλα αυτά θα είναι στο 
επίκεντρο των συζητήσεών μας με τον πρόεδρο Πούτιν».
Η Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να προχω-
ρήσουν στη συνεργασία με τη ρωσική ομοσπονδία και για 
τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, 
μέσω του Turkish Stream, όπου από την αρχή εμείς είχαμε την 
έμπνευση ότι θα πρέπει να γίνει και European Stream, όχι μόνο 
Turkish Stream, ανέφερε ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας ότι 
η Ρωσία είναι μία πολύ σημαντική χώρα, η οποία το τελευταίο 
διάστημα έχει αναβαθμίσει τον ρόλο της, από τη Μεσόγειο, τη 
Λιβύη, τη Συρία, τη Μέση Ανατολή ως το Αφγανιστάν και ως εκ 
τούτου δεν μπορεί κανείς να μην τη λαμβάνει σοβαρά υπόψη 
του. «Δεν μπορεί κανείς να μη συζητάει μαζί της. Και πιστεύω 
σταθερά ότι μέσα από τον διάλογο, τη συζήτηση και τον αλλη-
λοσεβασμό μπορούμε να οικοδομήσουμε μια ενιαία αρχιτε-
κτονική ασφάλειας στην περιοχή μας».
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι 
πέρασε την κρίση, και βγαίνει πιο δυνατή από αυτήν. «Έχει 
ανακτήσει έναν πολύ ουσιαστικό, ηγετικό θα έλεγα, ρόλο στα 
Βαλκάνια, ως χώρα που παίζει ρόλο σταθεροποιητικό. Είχαμε 
μια πάρα πολύ σημαντική συμφωνία με τους βόρειους γείτονές 
μας. Μια συμφωνία που αφορά την προοπτική της συνεργα-
σίας και της ειρήνης στην περιοχή. Επίσης, ένα σημαντικό βήμα 
αναμένουμε να γίνει σε ό,τι αφορά τον διάλογο με την Τουρκία, 
αλλά και τη σταθερή προσπάθεια για την επίλυση του Κυπρια-
κού, σε μία δίκαιη και βιώσιμη βάση. Και επίλυση του Κυπρια-
κού, σε μία δίκαιη και βιώσιμη βάση, σημαίνει ότι θα πρέπει να 
αντιληφθούμε ότι το νησί θα πρέπει να επανενωθεί, σημαίνει 
ότι δεν μπορεί να υπάρχουν στο νησί κατοχικά στρατεύματα, 
ούτε αναχρονιστικά μοντέλα εγγυήσεων τρίτων χωρών. Και 
θεωρώ ότι στο ζήτημα αυτό η Ρωσία κρατά διαχρονικά μία 
πολύ θετική στάση, έναν θετικό ρόλο.
Αλλά, βεβαίως, κρίσιμο ζήτημα για την εξωτερική μας πολι-
τική είναι και η συνεργασία, ο διάλογος για τη νοτιοανατολική 
Μεσόγειο, για τη διασφάλιση των ενεργειακών πηγών, αλλά 
και την ασφαλή μεταφορά των ενεργειακών πηγών από τη νοτι-
οανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη.
Αυτοί, είναι οι κρίσιμοι άξονες που μας απασχολούν σε ό,τι 
αφορά την εξωτερική πολιτική και με πολύ μεγάλη χαρά θα 
έχω την ευκαιρία να τους συζητήσω με τον πρόεδρο Πούτιν » 
τόνισε ο πρωθυπουργός ο οποίος στην ίδια συνέντευξη μίλησε 

για την αγαπημένη του συνήθεια να μην φορά γραβάτα αλλά 
και την πορεία της εθνικής ομάδας της Ρωσίας στο Μουντιάλ.
Είναι κατάκτηση ότι πηγαίνω στο Κρεμλίνο, τον Λευκό Οίκο, 
το Βατικανό τη Downing Street, και σε όλον τον κόσμο, και στο 
Πεκίνο και παντού, χωρίς γραβάτα είπε ο πρωθυπουργός.

Ο Τσίπρας στη Μόσχα για να γεφυρώσει το χά-
σμα που άνοιξε επί εποχής Κοτζιά
Αποφασισμένη εμφανίζεται η ελληνική κυβέρνηση να αφή-
σει πίσω της την ένταση που έπληξε το τελευταίο διάστημα τις 
σχέσεις Αθήνας-Μόσχας. Υπενθυμίζουμε ότι η ένταση αυτή 
είχε πυροδοτηθεί από τη Συμφωνία των Πρεσπών και τους 
χειρισμούς του τέως υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζια, με 
αποκορύφωμα την απέλαση των δύο Ρώσων διπλωματών. Το 
Κρεμλίνο, επίσης, επιθυμεί να αλλάξει σελίδα χωρίς, όμως, να 
ξεχνά τί έχει προηγηθεί.
Μόνο τυχαία δεν πρέπει να θεωρείται η δήλωση του συμβού-
λου του Βλάντιμιρ Πούτιν Γιούρι Ουσακόφ, ο οποίος μιλώντας 
προς τους δημοσιογράφους- μία ανάσα πριν από την πρωθυ-
πουργική επίσκεψη- επέλεξε να υπενθυμίσει τους πρόσφα-
τους τριγμούς. «Η επίσκεψη αυτή έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, 

καθώς προσβλέπει στο να κλείσει μια ταραγμένη περίοδο στην 
ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων. Υπονοώ την απέλαση 
των αντίστοιχων συνεργατών της πρεσβείας μας στην Αθήνα, 
της τράπεζας εμπορίου και ανάπτυξης της Μαύρης Θάλασ-
σας και την απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα δύο πρώην 
δικών μας διπλωμάτων. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί 
προκαλεί ανησυχία, επειδή τέτοιου είδους δυστοκίες είχαμε 
ένα δούμε από παλιά στις σχέσεις μας», είπε μεταξύ άλλων. 
Ανέφερε, μάλιστα, και την προγραμματισμένη επίσκεψη του 
Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στην Ελλάδα, 
η οποία στη συνέχεια ακυρώθηκε.
Όπως και να έχει, ο σύμβουλος του Ρώσου Προέδρου εξέ-
φρασε την ικανοποίηση του για την επαναπροσέγγιση των δύο 
χωρών. Εξάλλου, ο Νίκος Κοτζιάς, που κατά κάποιον τρόπο 
αποτελούσε persona non grata για τους Ρώσους, δεν βρίσκε-
ται πια στο διπλωματικό «κάδρο», γεγονός που ασφαλώς και 
διευκολύνει την όλη διαδικασία γεφύρωσης των σχέσεων. Ο 
Αλέξης Τσίπρας μεταβαίνει σήμερα Πέμπτη στη Μόσχα και θα 
έχει συναντήσεις τόσο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πού-
τιν, όσο και με τον πρωθυπουργό της χώρας Ντμίτρι Μεντβέ-
ντεφ. Ο Έλληνας αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γιώργος 
Κατρούγκαλος βρίσκεται ήδη στη ρωσική πρωτεύουσα ως 
επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας για τις εργασίες της 
11ης Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας-Ρωσίας. Αυτός 
είναι που συμπροεδρεύει από κοινού με τον υπουργό Μετα-
φορών της Ρωσίας Γεβγένι Ντίτριχ στις συζητήσεις που ουσια-
στικά αποσκοπούν στην προώθηση διμερών δράσεων.
Εκτός από την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με 
τη Ρωσία, υπάρχει και μία άλλη ατζέντα. Η ελληνική κυβέρ-
νηση ελπίζει σε ρώσικες επενδύσεις στην Ελλάδα, καθώς και 
στην αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσία. Το μείζον, 
όμως, θέμα είναι τα ενεργειακά και όλο το ενεργειακό παι-
χνίδι που στήνεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με το 
Κρεμλίνο, η ελληνική πλευρά δείχνει ενδιαφέρον να συμμε-
τάσχει στα έργα υποδομής που σχετίζονται με την μεταφορά 
ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω της νότιας 
διέλευσης.
Την ίδια στιγμή, εντύπωση προκαλεί η δήλωση της εκπρόσω-
που του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, η οποία έφερε 
στα πρόθυρα διπλωματικής σύγκρουσης τη Λευκωσία και 
τη Μόσχα. Ούτε λίγο, ούτε πολύ το Κρεμλίνο προειδοποίησε 
για λήψη μέτρων, σε περίπτωση αμερικανικής στρατιωτικής 
συγκέντρωσης στην Κύπρο. Η δήλωση βασίστηκε σε πληρο-
φορίες του πρακτορείου Tass και οδήγησε σε τηλεφωνική επι-
κοινωνία του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Χριστοδουλίδη, 
με τον Ρ’ωσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, προκειμένου να 
δοθούν εξηγήσεις και να πέσει η θερμοκρασία.

Ο πρωθυπουργός ενόψει των 
αυριανών συναντήσεων με Πούτιν 
και Μεντβέντεφ μίλησε εφ’ όλης 
της ύλης στην εκπομπή «Formula 
of Power»
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Ε
άν έχεις υψηλή χοληστερίνη ή εάν 
τρέμεις μήπως αποκτήσεις, σίγουρα 
θα ψάχνεις κατά καιρούς τρόπους 
να τη μειώσεις μέσω της διατροφής 

σου ή των καθημερινών σου συνηθειών. Το 
ήξερες ότι μπορείς να αρχίσεις να βελτιώ-
νεις την κατάσταση με το που ξυπνήσεις; Α-
πλά επιλέγοντας το σωστό καφεδάκι!
Κι όμως η αγαπημένη σου πρωινή συνή-
θεια μπορεί να αυξήσει τη χοληστερίνη, 
εξαιτίας δύο συστατικών του καφέ, την 
καφεστόλη και την καβεόλη. Για να αυξηθεί 
θα πρέπει βέβαια να πίνεις πολλούς καφέ-
δες σε καθημερινή βάση. Πάντως, ο ιδανι-
κός καφές για όσους έχουν -ή δεν θέλουν να 

αποκτήσουν- πρόβλημα με τη χοληστερίνη 
είναι το εθνικό μας πρωινό κρύο ρόφημα, 
ο φραπέ.
Αυτό γιατί έχει λιγότερη καφεστόλη από τον 
γαλλικό και τον ελληνικό καφέ, σύμφωνα 
με τον Dr. RobVan Dam, επίκουρο καθηγητή 
στο Τμήμα Διατροφής στη Σχολή Δημόσιας 
Υγείας του Χάρβαρντ. Σε γενικές γραμμές ο 
στιγμιαίος καφέ περιέχει χαμηλότερη περι-
εκτικότητα σε καφεΐνη από άλλα είδη καφέ, 
αλλά καλό είναι να ρίχνεις και μια ματιά 
στον πίνακα διατροφικής αξίας στο πίσω 
μέρος της συσκευασίας του αγαπημένου 
σου καφέ. Ιδανικά θέλεις να περιέχει μόλις 
27 mg καφεΐνης ανά μερίδα.

Ο μόνος καφές που πρέπει να 
πίνουν όσοι έχουν πρόβλημα με τη 
χοληστερίνη

Ο Καμμένος ανοίγει λογαριασμό για 
αγορά νέων φρεγατών και ζητά τον 
οβολό μας

Πρώτος θα καταθέσω τον 
μισθό μου δήλωσε  ο υπουργός 
Εθνικής Άμυνας με την 
ευκαιρία της γιορτής του Αγίου 
Νικολάου και υπογράμμισε πως 
«ήρθε πλέον η ώρα, το Έθνος 
να διεκδικήσει αυτά που του 
ανήκουν»

Σ
υνεχίζουμε να παράγουμε ή-
ρωες σε καιρό ειρήνης μέσα 
σε πολεμικές συνθήκες», είπε 
ο υπουργός Εθνικής Άμυνας 

Πάνος Καμμένος, με αφορμή τον ε-
ορτασμό του Αγίου Νικολάου και του 
Πολεμικού Ναυτικού.
Παράλληλα προανήγγειλε άνοιγμα 
ειδικού λογαρισμού από το 2019 για 
την αγορά νέων φρεγατών και κάλεσε 
τους Έλληνες εφοπλισ τές και τους 
πολίτες να ενισχύσουν τον λογαρια-
σμό αυτό, δηλώνοντας πως ο ίδιος 
θα καταθέσει τον μισθό του. 
Οι εορτατ ικές εκδηλώσεις γ ια τον 
εορτασμό του Προστάτη του Πολε-
μ ικού κα ι  Εμπορικού Ναυτ ικού 
Αγίου Νικολάου έγι-
ναν σ τη Σχολή Ναυ-
τ ικών Δοκίμων σ τον 
Πε ιραιά,  παρουσ ία 
του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ 
Ναυάρχου Ευάγγελο 
Αποστολάκη ΠΝ, του 
Αρχηγού ΓΕΣ Αν τ ι -
στρατήγου Αλκιβιάδη 
Στεφανή και του Αρχηγού ΓΕΝ Αντι-
ναυάρχου Νικόλαο Τσούνη ΠΝ.
Στη συνέ χε ια, ο Υπουργός Εθν ι-
κής Άμυνας επισκέφθηκε τη Φρε-
γάτα «ΑΙΓΑΙΟΝ», όπου βράβευσε 
τους αδελφούς Πάνο και Αθανάσιο 
Λασκαρίδη για τη δωρεά τεσσάρων 
νέων ηλεκτρομηχανών για το πλοίο.
 Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, στον 
χαιρε τ ισμό που απηύθυνε,  ε ίπε 
μεταξύ άλλων πως η σημερινή εορτή 
αναδεικνύει το διαχρονικό δεσμό 
του Ελληνισμού με την Ορθοδοξία 
και έρχον ται σ τη μνήμη μας ισ το-
ρικά γεγονότα, που συμβολίζουν την 
ταύτιση της χώρας μας με το Πολε-
μικό της Ναυτικό, που ποτέ δεν υπέ-

στειλε τις Σημαίες του. Η ιστορία μας 
άλλωστε, συνδέεται άμεσα με την 
ανάπτυξη της ναυτικής ισχύος κάτι 
που επιβεβαιώνεται με την περίφημη 
ρήση του Θεμιστοκλή: «Έχουμε γη 
και πατρίδα όταν έχουμε πλοία στη 
θάλασσα».
Συνεχίζουμε να παράγουμε ήρωες. 
Σε καιρό ειρήνης, το Πολεμικό Ναυ-
τ ικό και όλες οι Ένοπλες Δυνάμεις 
συνεχίζουν να ενεργούν σε πολεμι-
κές συνθήκες, είπε.
Συνεχίζον τας ε ίπε πώς «σε λίγο η 
περιοχή ευθύνης του Πολεμικού μας 
Ναυτ ικού θα μεγαλώσει. Άρα θα 
μεγαλώσουν και οι υλικές ανάγκες 
του Στόλου, όπως είπε και ο Αρχηγός 
του Πολεμικού μας Ναυτικού.
Για τις Ένοπλες Δυνάμεις έχει κηρυ-
χθεί το 2019 ως έτος ανάδειξης της 
κοινωνικής προσφοράς.
Ιδιαίτερα, όμως, γ ια το Πολεμικό 
μας Ναυτικό, το 2019 είναι η ώρα να 
ξεκινήσει η μεγάλη προσπάθεια ενί-
σχυσης του Στόλου. Η πατρίδα και το 
κράτος θα δώσει από το υστέρημα 
των ελλήνων πολιτών ότι περισσό-

τ ε ρο  μπο ρέσ ε ι.  Τώ ρα 
όμως έχουμε την ανάγκη 
των μεγάλων δωρητών 
και ευεργετών της πατρί-
δας.
Καλώ του Έλληνες εφο-
πλισ τές, καλώ όμως και 
όλους τους πολίτες, από 
το υσ τέρημά τους, από 

την 1.1.2019 που θα ανοίξει λογα-
ριασμός για την ενίσχυση του Στό-
λου, για την απόκτηση νέων φρεγα-
τών και ναυαρχίδας, να βοηθήσουν 
στην εθνική προσπάθεια. Να θυμη-
θούν το παράδειγμα του Αβέρωφ και 
όλων των μεγάλων ευεργετών. Πρώ-
τος θα καταθέσω τον μισθό μου σε 
αυτή την προσπάθεια και ζητώ από 
όλους σας την ενίσχυση του Στόλου 
για το 2019».
Καταλήγον τας ο κ. Καμμένος ε ίπε 
πως «ήρθε πλέον η ώρα, το Έθνος να 
διεκδικήσει αυτά που του ανήκουν» 
και ευχήθηκε ο Άγιος Νικόλαος να 
δίνει υγεία και οικογενειακή ευτυχία 
σε όλους τους ναυτικούς μας.
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Με «βροχή» προσφυγών προσπαθούν οι οκτώ προφυλακιστέοι κατηγορούμενοι στην υπόθεση 
της διακίνησης του χρυσού να παρακάμψουν την εκκωφαντική σιωπή της Εισαγγελίας στην 
ανάκληση των ενταλμάτων προσωρινής τους κράτησης που ζήτησε η ανακρίτρια

Τ
ην ώρα που ο ενεχυροδανειστής 
Ριχάρδος μεταφερόταν στις φυλα-
κές Ναυπλίου, οι συνήγοροί του 
κατακεραύνωναν τις απανωτές 

«γκάφες» στην υπόθεση, θέτοντας μάλι-
στα ευθέως θέμα απόδοσης των ποσο-
τήτων χρυσού που του έχουν κατασχεθεί.
Τον «γόρδιο δεσμό» στο θέμα όπως φαί-
νεται, θα κληθεί να λύσει το αρμόδιο 
δικαστικό συμβούλιο που θα αποφανθεί 
επί των προσφυγών που καταθέτουν οι 
κατηγορούμενοι.
Για «σενάριο που δημιουργήθηκε από το 
Τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου» αλλά και 
για σκόπιμη κατασκευή εντυπώσεων με 
το χαρακτηρισμό της υπόθεσης ως λαθρε-
μπορία χρυσού, κάνουν λόγο οι υπερα-
σπιστές του ενεχυροδανειστή.
Με την προσφυγή του στο Συμβούλιο 
Πλημμελειοδικών, ο γνωστός, από τις 
τηλεοπτικές του εμφανίσεις, ενεχυροδα-
νειστής καταλογίζει «σκόπιμη προχειρό-
τητα» στους αστυνομικούς για το κατη-
γορητήριο που δεν πληροί καν «την αντι-
κειμενική υπόσταση της λαθρεμπορίας».
Στην προσφυγή αναφέρεται μεταξύ 
άλλων :«Είναι βέβαιον ότι κατά την εξα-
γωγή χρυσού από την Ελλάδα προς την 
Τουρκία δεν οφείλονται εξαγωγικοί 
δασμοί» υποστηρίζει στην προσφυγή 
του ο ενεχυροδανειστής ο οποίος επι-
καλείται και τις σχετικές αναφορές της 
ΑΑΔΕ. Παράλληλα, στρέφει τα βέλη του 
στο Τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου που 
διενήργησε την προανάκριση υπογραμ-
μίζοντας πως «ενώ όφειλε και μπορούσε 
να αναζητήσει τα έγγραφα των αρμόδιων 
υπηρεσιών σχετικά με το θέμα της λαθρε-
μπορίας προκειμένου να τα συμπεριλάβει 
στη δικογραφία δεν το έπραξε με αποτέ-
λεσμα αυτή την τεράστια κινητοποίηση 
και την ταλαιπωρία δεκάδων ανθρώπων 
χωρίς καν να υπάρχει αξιόποινη πράξη».
Ο ενεχυροδανειστής εκλαμβάνει το γεγο-
νός ότι δεν έχει απαντήσει ακόμη η εισαγ-
γελική αρχή ως διαφωνία με την ανακρί-
τρια επισημαίνοντας πως «όσοι είχαν την 
τύχη να απολογηθούν στις 3/12/2018, 
συνολικά 23 άτομα, αποφυλακίσθη-

καν με βάση την απάντηση της ΑΑΔΕ, 
ενώ εγώ που είχα την ατυχία να απολο-
γηθώ στις 2/12/2018, παραμένω προσω-
ρινά κρατούμενος». Όπως επισημαίνει ο 
κατηγορούμενος «το Ελληνικό Δημόσιο 
που φέρεται ως παθόν στην υπόθεση, 
επίσημα δήλωσε ότι δεν έχει απαίτηση 
δασμών και φόρων από την αποδιδόμενη 
στους κατηγορουμένους πράξη λαθρε-
μπορίας, διότι δεν πρόκειται περί λαθρε-
μπορίας αλλά περί απλής τελωνειακής 
παράβασης, άρα το Ελληνικό Δημόσιο 
δεν είναι παθόν και συνεπώς δεν υπάρ-
χει ούτε ποινικό αδίκημα ούτε κάποιο 

δημόσιο συμφέρον που να δικαιολογεί 
τη συνέχιση της ταλαιπωρίας όσων άδικα 
προφυλακίστηκαν». Μάλιστα, εκφράζει 
τη βεβαιότητα πως το δημόσιο θα ζημιω-
θεί στην περίπτωση που ο ίδιος παραμεί-
νει στη φυλακή.
«Είναι πράγματι τραγικά αντιφατικό το 
γεγονός ότι, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο δεν 
έχει καμία απαίτηση εναντίον μου από τις 
δικαζόμενες πράξεις, ελλοχεύει ο κίνδυ-
νος να μείνουν απλήρωτες οι υποχρεώ-
σεις μου προς το Ελληνικό Δημόσιο από 
την επιχειρηματική μου δραστηριότητα σε 
περίπτωση συνεχίσεως της προσωρινής 
μου κράτησης. Συνεπώς αυτό που προ-
καλεί αυτή τη στιγμή κίνδυνο βλάβης των 
συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου 
δεν είναι οι διερευνώμενες πράξεις μου, 
αλλά η άδικη και συνεχιζόμενη προσω-
ρινή μου κράτηση!!!» τονίζει.
Ο γνωστός ενεχυροδανειστής επαναλαμ-
βάνει πως δεν έχει διαπράξει καμία αξι-
όποινη πράξη καθώς, όπως λέει, «η επι-
χείρησή μου προέβαινε αποκλειστικά και 
μόνο σε νόμιμες εξαγωγές χρυσού μέσω 

του τελωνείου του αερολιμένα «Ελ. Βενι-
ζέλος»» και βάζει εκ νέου στο κάδρο τον 
Τούρκο συγκατηγορούμενο του. «Δεν 
είχα πραγματικά κανένα λόγο και κανένα 
κίνητρο έστω και να διανοηθώ να προβώ 
σε παράνομη εξαγωγή χρυσού» αναφέρει 
χαρακτηριστικά.
Επιπλέον, ζητεί να αφεθεί ελεύθερος 
καθώς εκτός από το γεγονός, όπως λέει, 
ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για 
να παραμείνει κρατούμενος έχει υπο-
χρέωση να στηρίξει τα 5 παιδιά του αλλά 
και την επιχείρησή του η οποία «ως ατο-
μική επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουρ-
γήσει αποτελεσματικά χωρίς τον προσω-
πικό μου έλεγχο και την προσωπική μου 
καθοδήγηση, ειδικά μάλιστα αφού μετά 
την παρούσα υπόθεση είναι αναγκαία η 
διευθέτηση πολλών οργανωτικών ζητη-
μάτων».
«Δυστυχώς η τεράστια αρνητική δημο-
σιότητα που έχω υποστεί αυτές τις ημέ-
ρες μετά τη σύλληψή μου, έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στα καταστήματά μου με την 
ουσιαστική παύση προσέλευσης πελα-
τών, αφού επλήγη η αξιοπιστία και η εντι-
μότητά μου έναντι του κοινού, και αν δεν 
ανατραπεί αυτή η κατάσταση με την απο-
φυλάκισή μου, υπάρχει σοβαρός κίνδυ-
νος να κλείσουν τα καταστήματα, να απο-
λυθεί το προσωπικό και να βρεθούν 100 
οικογένειες στο δρόμο, αλλά και να μεί-
νουν απλήρωτες οι υποχρεώσεις μου 
προς τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων, 
το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι 
οποίες αυτή τη στιγμή δεν είναι ληξιπρό-
θεσμες, αλλά θα γίνουν στο άμεσο μέλ-
λον και δεν θα μπορούν να καλυφθούν 
με την επιχείρηση σε ουσιαστική παύση 
λειτουργίας» υποστηρίζει καταλήγοντας 
«Ήδη με την απολογία μου σας έχω προ-
σκομίσει όλες τις ρυθμίσεις των οφειλών 
μου προς την εφορία, οι οποίες είναι ενή-
μερες μέχρι και το μήνα Νοέμβριο, αλλά 
προφανώς θα βρεθώ σε παντελή αδυ-
ναμία πληρωμής τους, αν συνεχιστεί η 
προσωρινή μου κράτηση και η δια αυτής 
δυσφήμησή μου ως επιχειρηματία και 
ατόμου».

Στην αντεπίθεση ο Ριχάρδος - Ζητά πίσω 
τον χρυσό που του κατάσχεσαν 

Με τιμές ήρωα 
βραβεύτηκε στην 
Ουάσιγκτον ο 
Ελληνοαμερικανός 
Αλέξανδρος Γεωργιάδης

ο βραβείο, σε γεμάτη συγκίνηση ατμόσφαιρα με την 
ανάκρουση των εθνικών ύμνων Ελλάδας και ΗΠΑ, 
παρέλαβε ο μεγαλύτερος γιος του Αλέξανδρου Γεωργιάδη, 
δικηγόρος στο Πιτσμπουργκ, Πίτερ Γεωργιάδης

Σ
τρατιωτικές τιμές και η μετά θάνατον μεγαλύτερη διάκριση 
ήρωα απονεμήθηκαν στον Ελληνοαμερικανό από την Κάρ-
παθο Αλέξανδρο Γεωργιάδη. Στην τελετή βράβευσης που 
πραγματοποιήθηκε στο Νational Memorial βετεράνων του 

Β’Παγκοσμίου Πολέμου στην Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο του εορτα-
σμού του «Όχι» από το ίδρυμα «Oxi Day», η πρέσβης και ιστορικός 
της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του υπουργεί-
ου Εξωτερικών Φωτεινή Τομαή και συγγραφέας του βιβλίου «Kωδι-
κός Γκάντερ- Ο άνδρας που σημάδεψε το τέλος του πολέμου» μίλη-
σε για την πρόσφρα και τη δράση του ήρωα. Ειδικότερα, η κ. Τομαή 
υπογράμμισε πως χωρίς τη δράση του Αλέξανδρου Γεωργιάδη που 
μπόρεσε να σταματήσει την τροφοδοσία πρώτων υλών από την 
Τουρκία στον Άξονα, ο πόλεμος θα συνεχιζόταν άγνωστο για πόσο 
ακόμα και με ακόμα πιό άγνωστο αποτέλεσμα.
Το βραβείο, σε γεμάτη συγκίνηση ατμόσφαιρα με την ανάκρουση 
των εθνικών ύμνων Ελλάδας και ΗΠΑ, παρέλαβε ο μεγαλύτερος γιος 
του Αλέξανδρου Γεωργιάδη, δικηγόρος στο Πιτσμπουργκ, Πίτερ 
Γεωργιάδης (Peter Georgiades).
Κατά την ίδια τελετή, ο ομογενής Μάικλ Τζόνσον (Michael Johnson) 
έλαβε το βραβείο 2018 «Jaharis Service» και ο 97χρονος υποναύ-
αρχος, Θεόδωρος Λυμπεράκης, ο οποίος, ως αξιωματκός του ΠΝ, 
πολέμησε μαζί με τα αμερικανικά στρατεύματα κατά την ιστορική 
μάχη της «D-Day».
Για τον Αλέξανδρο Γεωργιάδη μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Τομαή, συγ-
γραφέας του βιβλίου «Κωδικός Γκάντερ», στο οποίο «ξαναζωντα-
ντεύει» τη δράση του Ελληνοαμερικανού Αλέξανδρου Γεωργιάδη.
«Ο Αλέξανδρος Γεωργιάδης δεν ήταν παρά ένας παράνομος μετα-
νάστης όταν έφτασε με το υπερωκεάνιο «Θεμιστοκλής» τον παγω-
μένο Φεβρουάριο του 1918 στην Αμερική. Χωρίς λεφτά και δουλειά, 
χωρίς κάποιος να τον περιμένει, αλλά με όνειρα πολλά να σπουδά-
σει, να γίνει κάποιος και να κάνει περήφανους τους δικούς του πίσω 
στο νησί του, την Κάρπαθο, που στέναζε όπως όλα τα Δωδεκάνησα 
κάτω από την ιταλική μπότα, ο Αλέξανδρος πείνασε κι έκανε κάθε 
είδους χειρωνακτική δουλειά μέχρις ότου καταφέρει να εισαχθεί 
στο περίφημο Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Κάρνεγκι του Πίτσμπουργκ, 
όπου σπούδασε μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος, ανακάλυψε τη λάμπα 
φθορίου και άνοιξε βιοτεχνία φωτιστικών. Το 1940 έλαβε την αμε-
ρικανική υπηκοότητα και στρατολογήθηκε από τις Μυστικές Υπηρε-
σίες των ΗΠΑ. Με ελληνικό διπλωματικό διαβατήριο τοποθετήθηκε 
με εντολή του Συμμαχικού Γραφείου στο Κάιρο από την κυβέρνηση 
Τσουδερού στο ελληνικό προξενείο Αδριανουπόλεως και μέσω 
Έβρου, μπόρεσε να έλθει σε επαφή με το ΕΑΜ Έβρου, να φέρει 
σε επαφή τον ΕΛΑΣ με τους Αμερικανούς σαμποτέρ της Chicago 
Mission και να επιτύχει με την ανατίναξη των γεφυρών στο Σβίλεν-
γκραντ και την Αλεξανδρούπολη τη διακοπή τροφοδοσίας του Χίτ-
λερ με πρώτες ύλες που του έστελνε η επιτηδείως ουδέτερη Τουρ-
κία.»

επικαιρότητα
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Μόνο σε τέσσερις χώρες, 
οι θετικές απόψεις για τη 
Ρωσία ξεπερνούν το 50% 
και η Ελλάδα είναι μία από 
αυτές - Μόλις ένας στους 
τέσσερις παγκοσμίως 
έχει εμπιστοσύνη στον 
Πούτιν ότι θα λάβει τις 
σωστές αποφάσεις σε 
θέματα που αφορούν τη 
διεθνή κοινότητα, όταν το 
ποσοστό αυτό ανεβαίνει 
στη χώρα μας στο 45%

Μ
ία από τις πλέον... 
ρωσόφιλες χώρες 
σ τον κόσμο -και 
αυτ έ ς δε ν ε ίναι 

πολλές- φαίνεται πώς είναι η 
Ελλάδα, λαμβανομένων υπό-
ψη των συμπερασμάτων  που 
προκύπτουν από έρευνα, με 
τίτλο: «Image of Putin, Russia 
Suffers Internationally», που 
διεξήχθη από το Pew Research 
Center,  με επικεφαλής τον 
Clark Letterman.
Η έρευνα μελέτησε τον αντί-
κτυπο που έχει η προσωπι-
κότητα του Βλαν τ ιμίρ Πού-
τιν στον τρόπο που τον αντι-
μετωπίζει η πλειοψηφία του 
κόσμου διεθνώς, αλ λά και 
στον τρόπο που αντιμετωπίζε-

ται η Ρωσία.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, φαί-
νε ται πως η Ρωσία δεν χαί-
ρε ι θε τ ικής άποψης, καθώς 
μόνο το ποσοσ τό του 34% 
του κόσμου εκφράζει ευνοϊκή 
άποψη για τη Ρωσία, ενώ περί-
που το ένα τέταρτο του συνο-
λικού πληθυσμού (26%) έχει 
εμπιστοσύνη στον Πούτιν ότι 
θα πάρει τ ις σωστές αποφά-
σεις σ τις παγκόσμιες υποθέ-
σεις. Στην Ελλάδα, το ποσοστό 
«εμπιστοσύνης» στην ικανό-
τητα του Πούτιν να λαμβάνει 
τ ις σωστές αποφάσεις ανέρ-
χεται στο 45%, ενώ ένα ποσο-
στό 55% δεν έχει και σε τόσο 
μεγάλη... υπόληψη την κρίση 
του Ρώσου προέδρου σε ζητή-
ματα διεθνούς ενδιαφέροντος.
Μόνο σε τέσσερις χώρες οι 
θετικές απόψεις για τη Ρωσία 
ξεπερνούν το 50%: στις Φιλιπ-
π ίν ε ς  (63%),  τ ην  Τυνησ ία 
(55%), τη Νότια Κορέα (53%), 
αλλά και την Ελλάδα (52%).
Για τους Έλληνες, επίσης, η 
Ρωσία προβάλλει ως αναδυ-
όμενη δύναμη σ το παγκό -
σμιο στερέωμα, καθώς το 65% 
εκτιμά ότι ο ρόλος της σήμερα 
είναι πιο σημαντικός απ’ ό,τι 
πριν από δέκα χρόνια. Το 26% 
τον θεωρεί σημαντικό, ενώ το 

7% εκτιμά ότι είναι λιγότερο 
σημαντικός, σε σχέση με πριν 
από μια δεκαετία.
Όσον αφορά την άποψη της 
νεολαίας σε 10 από τ ις 25 
χώρες που ερευνήθηκαν, οι 
νέοι ενήλικες ηλικίας 18 έως 
29 ετών έχουν μια πιο ευνοϊκή 
άποψη για τη Ρωσία απ’ ό,τι οι 
ηλικίας 50 ετών και άνω. Ορι-
σμένες από τ ις μεγαλύτερες 
διαφορές κατά ηλικία εν το-
πίζον ται σ την Τυνησ ία, την 
Αυστραλία και την Ιαπωνία, 
όπου υπάρχε ι τουλάχ ισ τον 
διαφορά ύψους 20% μεταξύ 
των απόψεων των νεότερων 

και των μεγαλύτερων ενηλί-
κων.
Ακόμα, η επιρροή της Ρωσίας 
στα παγκόσμια δρώμενα φαί-
νεται πως αυξάνεται καθώς έξι 
στα δέκα άτομα στην Ελλάδα, 
το Ισραήλ και την Τυνησία βλέ-
πουν την επιρροή της Ρωσίας 
να αυξάνεται, ενώ περίπου το 
ήμισυ στη Γαλλία, την Ολλαν-
δία και το Ηνωμένο Βασίλειο 
συμφωνούν.
Η εμπιστοσύνη προς το πρό-
σωπο του Ρώσου προέδρου 
Βλαντιμίρ Πούτιν για σωστές 
α π ο φ ά σ ε ι ς  σ τ ι ς  π α γ κό -
σμιες υποθέσεις είναι γενικά 

χαμηλή. Στ ις 25 χώρες που 
ερωτήθηκαν, μόνο το 26% έχει 
εμπιστοσύνη στον Πούτιν να 
κάνει το σωστό, έναντ ι 63% 
που δεν το κάνουν. Αυτό έρχε-
ται σε έντονη αντίθεση με το 
81% των Ρώσων που εκφρά-
ζουν απόλυτη εμπισ τοσύνη 
στον Πούτιν.
Ο Πούτ ιν δεν ε ίναι ο μόνος 
π α γ κό σ μ ι ο ς  η γ έ τ η ς ,  τ ο υ 
οποίου η διεθνής εικόνα δεν 
είναι ευνοϊκή. Στην ίδια κατη-
γορία βρίσκον ται επίσης ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόνάλντ 
Τραμπ και ο Κινέζος πρωθυ-
πουργός Σι Ζινπίνγκ.

Έρευνα: Φιλιππίνες, Τυνησία, Νότια Κορέα και... Ελλάδα οι 
πιο «ρωσόφιλες» χώρες στον κόσμο! 

επικαιρότητα
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Ν
έο μίνι «κραχ» στις διεθνείς αγο-
ρές: τα χρηματιστήρια της Ευρώπης 
κατέρρευσαν έως και 3,5%, βουτιά 
2,5% στην Ασία, ενώ «σφυροκόπη-

μα» έως και 2,4% δέχθηκαν οι αναδυόμενες 
αγορές.
Ωστόσο, στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, 
και παρότι βρέθηκαν να υποχωρούν περισ-
σότερο από 3%, με τον Dow Jones να χάνει 
έως και 700 μονάδες, οι αμερικανικοί δείκτες 
πραγματοποίησαν εντυπωσιακό ριμπάουντ 
στο φινάλε, με ώθηση από τις τεχνολογίες. Ο 
Nasdaq γύρισε θετικός, ενώ S&P και Dow περι-
όρισαν σημαντικά τις αρχικές απώλειες.
Δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα 
με το οποίο αρκετά στελέχη της Fed εμφανί-
ζονται πρόθυμα να «παγώσουν» τις αυξήσεις 
επιτοκίων εντός του 2019, ήταν αρκετό για να 
αντιστρέψει το κλίμα στη Wall Street, που δεν 
αποκλείεται αύριο να καταγράψει ανοδική αντί-
δραση.
Στην Ευρώπη, ωστόσο, ο Euro Stoxx 600 υπο-
χώρησε κατά 3,3% στη χειρότερη μετά-Brexit 
επίδοση, ενώ ο DAX στη Γερμανία βούτηξε 
3,5% σε χαμηλό 2ετίας, στη μεγαλύτερη του 
πτώση εδώ και 10 χρόνια.
Την ίδια ώρα, οι επενδυτές των βρετανικών 
μετοχών είδαν τον FTSE στο Λονδίνο να σβή-
νει όσα κέρδη συγκέντρωσε 
τα τελευταία 18 χρόνια! Σφυ-
ροκόπημα 2,5% ακόμη στην 
Ασία, αλλά και στις αναδυό-
μενες αγορές.
Ο DAX στη Γερμανία έχει 
υποχωρήσει πλέον περισσό-
τερο από 20% από τα ιστο-
ρικά υψηλά του, εισερχό-
μενος και επίσημα σε bear 
market.
Όσο για τα αίτια του «sell-off»; Οι φόβοι πως 
η προσωρινή εμπορική εκεχειρία μεταξύ 
ΗΠΑ-Κίνας δεν θα κρατήσει, ειδικά μετά και τη 
σημερινή σύλληψη της CFO της Huawei, καθώς 
και το σήμα κινδύνου που εξέπεμψαν ήδη από 
την αρχή της εβδομάδας τα αμερικανικά ομό-
λογα. Την ίδια ώρα, το εμπορικό έλλειμμα των 
ΗΠΑ διογκώθηκε σε υψηλό 10ετίας!
Η λεγόμενη αντιστροφή καμπύλης αποδόσεων, 
όταν δηλαδή οι αποδόσεις των βραχυπρόθε-
σμων ομολόγων (συγκεκριμένα των 3ετών) 
ξεπερνούν αυτές των μακροπρόθεσμων (στην 
περίπτωση μας των 5ετών), κάτι που δεν έχει 
ξανασυμβεί εδώ και πάνω απο μια 10ετία, έχει 
χτυπήσει καμπανάκι στους αμερικανούς επεν-
δυτές πως μια ύφεση είναι προ των πυλών, με 
ότι αυτό συνεπάγεται για τον υπόλοιπο πλα-

νήτη.
Οι επενδυτές σπεύδουν σε αμερικανικό 10ετές 
ομόλογο και πολύτιμα μέταλλα. Εκτοξεύθηκε η 
απόδοση του γερμανικού 10ετούς bund, πιέ-
σεις και στα ιταλικά ομόλογα. «Κράτησε» τις 
650 μονάδες η Αθήνα.
Οι μεγάλοι χαμένοι: Ευρωπαϊκές αυτοκινη-
τοβιομηχανίες -2,5%, πρώτες ύλες -3,3%, 
μεταλλευτικές και τεχνολογίες -3%. Σε χαμηλό 
15μηνών οι αμερικανικές τράπεζες, «βαρίδι» 
η Apple.
Διάγραμμα: Οι βρετανικές μετοχές σβήνουν 
όλα τα κέρδη του 21ου αιώνα. Πάντως, οι ανα-
λυτές θεωρούν πως ο FTSE είναι πλέον υπερ-
πουλημένος, και θα υπάρξει ανοδική αντί-
δραση.
Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανικός βιομηχανι-
κός δέικτης την Τρίτη βούτηξε 800 μονάδες, 
κλείνοντας στα χαμηλά ημέρας, γεγονός που 
όπως αναφέραμε στο newmoney.gr προμήνυε 
και δεύτερο γύρο sell-off. Χθες η Wall Street 
παρέμεινε κλειστή λόγω της κηδείας του Τζορτζ 
Μπους, ωστόσο οι επενδυτές επανήλθαν 
σήμερα με άγριες διαθέσεις.
Αυτήν την ώρα ο Dow Jones υποχωρεί κατά 
2,5% στις 24.411 μονάδες, ο S&P 500 καταγρά-
φει απώλειες 2,4% στις 2.637 μονάδες, ενώ 
ο Nasdaq κινείται κατά 1,8% χαμηλότερα στις 

7.030 μονάδες. Οι αμερικα-
νικοί δείκτες διανύουν τη χει-
ρότερη περιόδο από το 2011.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης 
Stoxx 600 διολίσθησε κατά 
3,09% στις 343,31 μονάδες 
-το χαμηλότερο επίπεδο των 
δύο τελευταίων ετών.
O DAX στη Φρανκφούρτη 
διολίσθησε κατά 3,48% στο 

χαμηλό δύο ετών των 10.810,98 μονάδων, 
εισερχόμενος σε bear market. Ο FTSE 100 στο 
Λονδίνο σημείωσε πτώση 3,15% στις 6.704,05 
μονάδες, ενώ ο CAC 40 στο Παρίσι έκλεισε με 
απώλειες 3,32% στις 4.780,46 μονάδες, επίσης 
χαμηλά δύο ετών. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο υπο-
χώρησε κατά 3,54% κι έκλεισε στις 18.643,83 
μονάδες.
Στο μεταξύ ισχυρή βουτιά 2,23% καταγρά-
φει η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς στο 
2,857%, καθώς οι επενδυτές σπεύδουν στην 
ασφάλειά του εν μέσω ρευστοποιήσεων στις 
μετοχές. Νέο ράλι ακταγράφουν φυσικά και 
τα πολύτιμα μέταλλα με τον χρυσό πάνω από 
τα 1.246 δολάρια/ουγγιά, ενώ χθες μάλσιτα το 
παλλάδιο πετυχε αλλεπάλληλα ιστορικά υψηλά, 
ξεπερνώντας σε αξία τον χρυσό, ως το πλέον 
πολυτιμότερο μέταλλο!

Παγκόσμιο «ξεπούλημα» στα 
χρηματιστήρια: Το Λονδίνο διαγράφει 
τα κέρδη του 21ου αιώνα

Στα χρόνια της κρίσης  οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 29.380 μεταξύ 2009 και 
2017 σημειώνει ο Σύνδεσμος και επισημαίνει ότι για πρώτη φορά μετά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο υπάρχει ο κίνδυνος της δημογραφικής

Έκθεση σοκ από τον ΣΕΒ: Ο 
πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε 
όσο και μετά την Κατοχή

Η
χηρό καμπανάκι για το δημο-
γραφικό μαρασμό της χώρας 
χτυπά ο ΣΕΒ στο Εβδομαδι-
αίο Δελτίο για την Ελληνική 

οικονομία που κυκλοφόρησε σήμερα 
με τίτλο «SOS: Ο πληθυσμός της χώρας 
μειώνεται και γερνάει…».
«Ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται 
από το 2011. Αυτό συμβαίνει για πρώτη 
φορά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», 
τονίζει ο ΣΕΒ στο δελτίο και προσθέτει: 
Μέχρι και το ξέσπασμα της κρίσης, ο 
πληθυσμός αυξανόταν, καθώς η μετα-
νάστευση και, πιο πρόσφατα, η τροφο-
τοδούμενη από την κατανάλωση ανά-
πτυξη της δεκαετίας του 2000, δημι-
ουργούσαν μια επίπλαστη ευημερία. 
Αυτοί οι παράγοντες συγκάλυπταν σε 
μεγάλο βαθμό την ουσιαστική στασι-
μότητα της φυσικής κίνησης του πλη-
θυσμού (σχεδόν μηδενική διαφορά 
γεννήσεων-θανάτων), που είχε ξεκι-
νήσει προς τα τέλη της δεκαετίας του 
1990.
Στα χρόνια της κρίσης και προσαρμο-
γής, όμως, όλα άλλαξαν, και οι γεννή-
σεις μειώθηκαν κατά 29.380 μεταξύ 
2009 και 2017, όσο περίπου είχαν μει-
ωθεί τη δεκαετία του 1940 (-30 χιλ.). 
Έτσι σταδιακά ο πληθυσμός άρχισε 
να μειώνεται. Η μείωση αυτή μπορεί, 

βεβαίως, να αποδειχθεί προσωρινού 
χαρακτήρα, και να αντιστραφεί καθώς 
η οικονομία ανακάμπτει.
Όπως σημειώνει ο ΣΕΒ, η μείωση αυτή 
μπορεί να αποδειχθεί προσωρινού 
χαρακτήρα, και να αντιστραφεί καθώς 
η οικονομία ανακάμπτει. Ωστόσο, προ-
ειδοποιεί πως η παρατεταμένη διάρ-
κεια της βαθιάς κρίσης, μαζί με την 
αναιμική ανάκαμψη που τη διαδέχεται, 
την υποχρηματοδότηση των δημόσιων 
αγαθών και τις εν γένει περιορισμένες 
δυνατότητες στήριξης της οικογένειας 
που αφήνει η ασκούμενη δημοσιονο-
μική πολιτική, μπορεί να αποδειχθούν 
μοιραίες.
Κατά τον ΣΕΒ, η Ελλάδα έχει τη δυνα-
τότητα σε βάθος λίγων δεκαετιών να 
αυξήσει σημαντικά τον πληθυσμό της 
και μόνο υπό αυτή την προϋπόθεση 
θα μπορέσει να αποκτήσει βαρύνοντα 
γεωπολιτικό και οικονομικό ρόλο στην 
περιοχή της ΝΑ Μεσογείου.
Κατά τον Σύνδεσμο, εάν υπάρχει ένας 
και μόνο λόγος για να εισέλθει η χώρα 
σε μια πιο ισχυρή και δυναμική πορεία 
ανάπτυξης, με επενδύσεις που δημι-
ουργούν απασχόληση και σταθερά 
εισοδήματα, είναι εν τέλει ο κίνδυνος 
της δημογραφικής και κατά συνέπεια 
εθνικής συρρίκνωσης.



117 Δεκεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Πρόκληση: Ιδρύθηκε μη 
κερδοσκοπική Εταιρεία για τη 
«μακεδονική γλώσσα» στην Αριδαία

Λ
ίγο μετά τις προκλητικές δηλώ-
σεις Ζάεφ περί διδασκαλίας της 
«μακεδονικής» γλώσσας στην 
Ελλάδα, μια νέα οργάνωση που 

προωθεί την πολιτική της πΓΔΜ εμφανί-
στηκε στη βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμέ-
να στην Αριδαία.
Συγκεκριμένα, πριν από μερικές εβδομά-
δες, στις 18 Νοεμβρίου, ιδρύθηκε μια νέα 
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) 
με την επωνυμία «Μακεδονική Κίνηση 
Προώθησης της Μητρικής Γλώσσας» και 
με το διακριτικό τίτλο «Κρστε Μισιρκοβ», 
του φιλολόγου που σύμφωνα με τους ιδρυ-
τές της οργάνωσης «υπήρξε Μακεδόνας 
φιλόλογος, ένας από τους κωδικοποιη-
τές της μακεδονικής γλώσσας, σλαβιστής, 
ιστορικός, εθνογράφος και δημοσιογρά-
φος».
Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην ιστο-
σελίδα της ΑΜΚΕ, σκοπός της εταιρίας 
είναι η προώθηση, μέσα από την έρευνα 
και την εκπαίδευση, των καλύτερων πρα-
κτικών στη διαχείριση της γλωσσικής 
διαφορετικότητας στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη. Απώτερος στόχος είναι να γίνουν 
οι περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες 
πηγές πολιτισμού, ανάπτυξης και τοπικής 
υπερηφάνειας, σε συνεργασία με άλλους 
Ευρωπαϊκούς φορείς με τους ίδιους σκο-
πούς και με την διοργάνωση σχετικών 
εκδηλώσεων, ιδίως:
α) διοργάνωση εκθέσεων, προβολών, θεα-

τρικών παραστάσεων, συνεδρίων, ημερί-
δων, σεμιναρίων επιμόρφωσης καθώς και 
κάθε τύπου εκπαιδευτικών, ενημερωτικών 
και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
β) εκδόσεις CD/DVD
γ) εκθέσεις κι παρουσιάσεις βιβλίων
δ) ανάληψη εκδοτικής δραστηριότητας, 
έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής.
ε) καθώς και κάθε συναφής εκδήλωση.
Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μοναδική οργά-
νωση που ιδρύεται στην ευρύτερη περιοχή 
της Μακεδονίας με σκοπό την προώθηση 
της «μακεδονικής ταυτότητας», της «μακε-
δονικής γλώσσας», του «μακεδονικού 
πολιτισμού». Από τη στιγμή που τέθηκε σε 
ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών, ιδρύονται 
διάφοροι ανάλογοι σύλλογοι, που προω-
θούν τα συμφέροντα των «γειτόνων».

επικαιρότητα

Θεσσαλονίκη: «Βροχή» μολότοφ 
και χημικών μετά την πορεία για 
τον Γρηγορόπουλο

Ε
κτονώθηκε αργά το βράδυ της Πα-
ρασκευής η κατάσταση στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης, όπου νωρίτερα, 
επικράτησε ένταση, μετά την ολο-

κλήρωση της δεύτερης πορείας στη μνήμη 
του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
Ομάδα κουκουλοφόρων με ορμητήριο την 
υπό κατάληψη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ, 
πετούσαν πέτρες, αυτοσχέδιες βόμβες 
μολότοφ και πυροτεχνήματα στις δυνάμεις 
της Αστυνομίας, οι οποίες απαντούσαν με 
χειροβομβίδες κρότου λάμψης και χημικά.
Φωτιά ξέσπασε στο εργοτάξιο του Μετρό 
στην οδό Εγνατία, κοντά στο Άσυλο του 
Παιδιού, η οποία σβήστηκε από δυνά-
μεις της πυροσβεστικής που έσπευσαν στο 
σημείο.
Το σκηνικό της έντασης μεταφέρθηκε μπρο-
στά από την Πύλη Εμπορίου της ΔΕΘ, ενώ 
μικρότερης έκτασης επεισόδια σημειώθη-
καν μπροστά από τη Φιλοσοφική Σχολή, 
στην οδό Εθνικής Αμύνης.
Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυ-
ματίστηκε δημοσιογράφος που κάλυπτε 
τα γεγονότα, ο οποίος δέχθηκε πέτρα στο 
κεφάλι και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο 
με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η αστυνομία προχώρησε σε μία σύλληψη, 
ενώ προσήχθησαν περισσότερα από 20 
άτομα και εξετάζεται η συμμετοχή τους στα 
επεισόδια.

Τρεις τραυματίες στις συγκρού-
σεις στα Εξάρχεια
Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο 

κέντρο της Αθήνας μετά την ολοκλήρωση 
των εκδηλώσεων στη μνήμη του Αλέξαν-
δρου Γρηγορόπουλου.
Τα επεισόδια ξέσπασαν στα Εξάρχεια λίγο 
μετά την δεύτερη πορεία μνήμης για τα 
δέκα χρόνια από τη δολοφονία του Αλέ-
ξανδρου Γρηγορόπουλου και γρήγορα 
οι δρόμοι της περιοχής μετατράπηκαν 
σε πεδίο μάχης με βροχή από μολότοφ, 
πετροπόλεμο και χημικά. Η αστυνομία 
επιχειρεί να περιορίσει τους κουκουλο-
φόρους επιστρατεύοντας τα δύο οχήματα 
ρίψης νερού - «αύρες».  Ο «Αίας» -η μία 
αύρα της ΕΛΑΣ- είχε χρησιμοποιηθεί και 
στην επέτειο του Πολυτεχνείου για τον ίδιο 
σκοπό. 
Στις 9.30 το βράδυ έγινε γνωστό ότι ένα 
άτομο τραυματίσθηκε στην πλατεία Εξαρ-
χείων, στην οδό Κουντουριώτου. Οι πλη-
ροφορίες έφεραν τον τραυματία να αιμορ-
ραγεί, ενώ έχει κλήθηκε και τον παρέλαβε 
ασθενοφόρο. Οπως έγινε γνωστό έχει 
τραυματισθεί στο πόδι. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, ο τραυματίας μεταφέρθηκε στον 
Ευαγγελισμό. Ο ίδιος φέρεται να είπε ότι 
χτυπήθηκε στο μηρό από κρότου-λάμψης.
Λίγο νωρίτερα, έγινε αναφορά και για δεύ-
τερο τραυματία, έναν 15χρονο, που αντι-
μετώπισε σοβαρά αναπνευστικά προβλή-
ματα, ωστόσο αρνήθηκε να παραληφθεί 
από ασθενοφόρο.
Επίσης, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν 
-ο ένας στο χέρι από ναυτική φωτοβολίδα 
και ο άλλος στο πόδι- και μεταφέρθηκαν 
στο 401.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Η Κουντουρά δίνει με τροπολογία 108.000 
ευρώ σε 55 υπαλλήλους του υπουργείου της

Τ
ην χορήγηση επιδόματος προσωπι-
κής διαφοράς σε κατηγορία υπαλ-
λήλων του Υπουργείου Τουρισμού 
προβλέπει τροπολογία που κατατέ-

θηκε στο παρά πέντε της ψήφισης νομοσχε-
δίου από την Ολομέλεια της Βουλής προ-
καλώντας την αντίδραση των κομμάτων της 
αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με την προω-
θούμενη ρύθμιση η προσωπική διαφορά 
θα χορηγηθεί σε όλους τους υπαλλήλους με 
σχέση εργασίας δημόσιου δικαίου ή ιδιωτι-
κού αορίστου χρόνου που έχουν μεταταχθεί 
ή μεταφερθεί υποχρεωτικά στο υπουργείο.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διάταξη 
αφορά περίπου 50-55 υπαλλήλους ενώ 
σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους η επιπρόσθετη δαπάνη εκτιμάται σε 

108 χιλ ευρώ. Η υπουργός Τουρισμού Ελενα 
Κουντουρά υπερασπιζόμενη την τροπολο-
γία εξήγησε ότι με την ρύθμιση ικανοποιεί-
ται ένα τριετές αίτημα και αντιμετωπίζεται 
η αδικία για τους συγκεκριμένους υπαλλή-
λους.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου δύο 
μήνες άλλη υπουργική τροπολογία χορή-
γησε το επίδομα της προσωπικής διαφο-
ράς σε όλους τους υπαλλήλους των υπουρ-
γείων Οικονομικών και Οικονομίας. Η τότε 
ρύθμιση προκάλεσε ετήσια δαπάνη για τα 
δημόσια ταμεία ύψους 8 – 9 εκατ. ευρώ 
και αρκετοί επισήμαναν τον κίνδυνο πως 
θα εγείρει αντίστοιχες απαιτήσεις από το 
σύνολο των εργαζόμενων σε όλα τα υπουρ-
γεία.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Σ
τη σε βάθος μελέτη, με χρονοδιαγράμματα 
που θα καθοριστούν μεταξύ του Γενικού Ει-
σαγγελέα, του Προέδρου της Βουλής και του 
Υπουργού Οικονομικών οδηγήθηκε η πρότα-

ση νόμου που κατέθεσε ο Πρόεδρος της Βουλής Δη-
μήτρης Συλλούρης για τη 19η τροποποίηση του Συ-
ντάγματος, που σκοπεί την οικονομική αυτονόμηση 
της Βουλής.
Ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης στην 
αιτιολογική έκθεση της πρότασης νόμου σημειώνει:
«Το πολιτειακό σύστημα της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, βασίζεται στην αρχή της απόλυτης διάκρισης των 
εξουσιών. (…) Κρίνεται αναγκαίο όπως καθοριστεί 
ρητά στο Σύνταγμα, ότι ο προϋπολογισμός της Βου-
λής, θα συντάσσεται από τον Πρόεδρο της Βουλής, θα 
εγκρίνεται με απόφαση τους Σώματος και ακολούθως 
χωρίς καμία μεταβολή, θα καταχωρίζεται στον κρα-
τικό προϋπολογισμό, οπότε θα καθίσταται εκτελεστός 
για όλα και για όλους. (…) Η επιζητούμενη οικονομική 
αυτονομία της Βουλής, κατά το πρότυπο, όλων των 
σύγχρονων ευρωπαϊκών κρατών, επ’ ουδενί υποδη-
λοί, ότι η νομοθετική εξουσία θα ενεργεί εκτός και / ή 
και πέραν των δημοσιονομικών πλαισίων.»
Στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομι-
κών, κατά την οποία εξετάστηκε η πρόταση νόμου, η 
εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, δήλωσε ότι 
το Υπουργείο Οικονομικών ως θέμα αρχής συμφωνεί.
Ταυτόχρονα πρόσθεσε πως χρειάζεται να γίνει 
σοβαρή μελέτη, προσθέτοντας ότι πρέπει να κατοχυ-

ρωθεί με νομοθεσία ότι η Βουλή με τον Προϋπολογι-
σμό της δεν θα εκτρέπει τη δημοσιονομική διαχείριση 
του κράτους.
Η λειτουργός του Υπουργείου Οικονομικών συμφώ-
νησε με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας, η 
οποία ανέφερε ότι απαιτείται σε βάθος μελέτη καθώς 
προκύπτουν σοβαρά ζητήματα, τα οποία πρέπει να 
μελετηθούν, όπως είναι να διατυπωθούν ανάλογα 
αιτήματα από τη Νομική Υπηρεσία, την Ελεγκτική 
Υπηρεσία και τη Δικαστική Εξουσία.
Ζήτησε περαιτέρω όπως δοθεί στη Νομική Υπηρεσία 
μελέτη για τον τρόπο που κοινοβούλια άλλων κρατών 
εξασφάλισαν την οικονομική τους αυτονόμηση.
Η Διευθύντρια Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ελένη 
Ηλιάδη, είπε ότι η Βουλή, ετοίμασε μελέτη για ότι 
γίνεται σε άλλα κοινοβούλια και μπορεί να ενημερώ-
σει και την Νομική Υπηρεσία και το Υπουργείο Οικο-
νομικών.
Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού, πρότεινε 
η τροποποίηση Συντάγματος να αφορά το δικαίωμα 
της Βουλής, να παραχωρεί οικονομική αυτονομία, σε 
διάφορες ανεξάρτητες υπηρεσίας, οι οποίες το αιτού-
νται, ώστε να μην χρειάζεται να γίνεται τροποποίηση 
του Συντάγματος για κάθε αίτημα.
Παρατήρησε επίσης ότι οι ιδιαιτερότητες του Συντάγ-
ματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε ό,τι αφορά 
τα άρθρα που καθορίζουν τη διάκριση των εξουσιών 
δεν απαντάται σε άλλα κράτη ώστε η σύγκριση να 
γίνεται με τα ίδια δεδομένα.

Θα μελετηθεί το θέμα της οικονομικής 
αυτονόμησης της Βουλής 

Αχρείαστη η συζήτηση περί εγγυήσεων, λέει 
η κυβέρνηση

Α
χρείαστη θεωρεί η κυβέρνηση την συζή-
τηση περί εγγυήσεων, όπως ανέφερε ο 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος 
Προδρόμου, απαντώντας στις δηλώσεις 

του ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού, προσθέτοντας 
πως η θέση της Τουρκίας θα διαφανεί στην προσπά-
θεια της Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ για επανέ-
ναρξη των συνομιλιών.
Στη δήλωσή του, ο κ. Προδρόμου επαναλαμβάνει 
δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου 
Αναστασιάδη ότι «ποτέ δεν έχει προβεί σε δηλώ-
σεις είτε δημόσια είτε ιδιωτικά ο Υπουργός Εξωτερι-
κών της Τουρκίας για κατάργηση των εγγυήσεων».
Ο κ. Προδρόμου υπενθύμισε πως ο Πρόεδρος απα-
ντούσε σε ερώτημα δημοσιογράφων που του ζήτη-
σαν να σχολιάσει δηλώσεις του κ. Κυπριανού ο 
οποίος σύμφωνα και με τη σημερινή ανταπόκριση 
του ΚΥΠΕ είχε πει τα εξής: « Ο Τούρκος Υπουρ-
γός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, έθεσε 

κάποιους όρους και προϋποθέσεις για να δεχθεί η 
τουρκική πλευρά την πλήρη κατάργηση των εγγυή-
σεων στην Κύπρο, δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Άντρος 
Κυπριανού, σημειώνοντας πως “κάποιοι από 
αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις συζητούνται, 
κάποιοι άλλοι δεν εξαρτώνται από εμάς κι εξαιτίας 
αυτού δεν μπορούμε (αυτά) να τα υποσχεθούμε ».
«Θεωρούμε ωστόσο ότι είναι μάλλον αχρείαστη 
μια τέτοια συζήτηση. Ενόψει της πρωτοβουλίας που 
εκτυλίσσεται από τα Η.Ε. με τις επαφές της κας Λουτ 
και την επιδιωκόμενη επανέναρξη των διαπραγμα-
τεύσεων, θα πρέπει να φανεί η θέση της Τουρκίας», 
τονίζει ο κ. Προδρόμου, για να συμπληρώσει πως 
«θα έχει την ευκαιρία η Τουρκία να επιδείξει πραγ-
ματικά θέληση για λύση ακολουθώντας την εποικο-
δομητική στάση των δυο άλλων εγγυητριών δυνά-
μεων, να εγκαταλείψει δηλαδή αξιώσεις για εγγυ-
ήσεις, παρεμβατικά δικαιώματα και στρατιωτική 
παρουσία».

Ο Τσαβούσογλου έθεσε 
όρους για να δεχθούν πλήρη 
κατάργηση των εγγυήσεων, 
δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ 

Ο 
Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, έ-
θεσε κάποιους όρους και προϋποθέσεις για να δεχθεί η τουρ-
κική πλευρά την πλήρη κατάργηση των εγγυήσεων στην Κύ-
προ, δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, `Αντρος Κυπριανού, σημειώνο-

ντας πως “κάποιοι από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις συζητού-
νται, κάποιοι άλλοι δεν εξαρτώνται από εμάς κι εξαιτίας αυτού δεν μπο-
ρούμε(αυτά) να τα υποσχεθούμε».
Ο κ. Κυπριανού, ο οποίος μιλούσε το βράδυ της Τρίτη σε δείπνο που 
παρέθεσε προς τιμή του στην Αστόρια η ηγεσία της κυπριακής παροι-
κίας, ανέφερε πως “δεν πρόκειται ποτέ να δεχθούμε να συζητήσουμε 
οποιανδήποτε άλλη λύση εκτός της λύσης της ομοσπονδίας. Ούτε για 
δύο κράτη συζητούμε, ούτε για συνομοσπονδία. Θεωρούμε ότι και οι 
δύο είναι καταστροφικές για την Κύπρο και τον κυπριακό λαό».
Πρόσθεσε ότι το ΑΚΕΛ επιμένει ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε την προ-
σπάθεια, όσο δύσκολη και να είναι, για την εξεύρεση λύσης στη βάση 
διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.
Νωρίτερα ο κ. Κυπριανού είχε κλειστή συνάντηση με την ηγεσία της 
Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής και της ΠΣΕΚΑ, που 
διήρκεσε περισσότερο από μιάμιση ώρα και την ενημέρωσε για τις εξε-
λίξεις στο Κυπριακό, απαντώντας σε πολλές ερωτήσεις.
Μιλώντας στη διάρκεια του δείπνου, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ εξήρε το ρόλο που 
μπορούν να διαδραματίσουν οι Κύπριοι απόδημοι. «Είσαστε μαζικοί 
πρεσβευτές της Κύπρου στις χώρες τις οποίες ζείτε και μπορείτε να δια-
δραματίσετε ένα σημαντικότατο ρόλο με τις επαφές τις οποίες έχετε στη 
χώρα που ζείτε», σημείωσε.
Αναφερόμενος στον αμερικανικό παράγοντα, είπε πως υπάρχει μία 
στροφή στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. «Είναι προφανές ότι οι σχέ-
σεις τις οποίες έχουν αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ με την Τουρκία τις σπρώ-
χνουν στο να στρέψουν το ενδιαφέρον της πρωτίστως προς το Ισραήλ – 
σε ότι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο – και βέβαια στην Ελλάδα, στην 
οποία προσπαθεί να αναθέσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη 
περιοχή και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια».
Πρόσθεσε ότι του προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι ο Πρό-
εδρος της Σλοβενίας δήλωσε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αναλάβει έναν 
πιο αναβαθμισμένο ρόλο στην περιοχή των Βαλκανίων. «Δε νομίζω ότι 
το είπε τυχαία. Το είπε κατόπιν πολλών ενεργειών οι οποίες γίνονται».
Ο κ. Κυπριανού ανέφερε πως δεν έχει αμφιβολία ότι οι ΗΠΑ θα επιχειρή-
σουν να αναβαθμίσουν και το ρόλο της Κύπρου στην περιοχή της Ανατο-
λικής Μεσογείου. «Εμάς όμως, μας ενδιαφέρει και το πώς θα επιχειρη-
θεί να γίνει αυτό το πράγμα. Διότι ακούγονται διάφορες κουβέντες από 
διάφορες πλευρές. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι κατά την άποψή μας θα ήταν 
λάθος η Κυπριακή Δημοκρατία να προσδεθεί στο ένα,ή σε οποιοδήποτε 
άλλο άρμα. Η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να συνεχίσει τον ρόλο τον 
οποίο διαδραμάτιζε πάντοτε. Να διατηρεί φιλικές σχέσεις με τους λαούς 
της γειτονιάς στην ευρύτερή μας περιοχή και φιλικές σχέσεις με όλου ανά 
το παγκόσμιο», σημείωσε.
Είπε πως οι αποκλεισμοί σε κάποιες συνεργασίες δεν διευκολύνουν στο 
να προωθηθεί η ειρήνη και η συνεργασία που κατά την άποψή μας είναι 
το ζητούμενο για την ευρύτερη περιοχή. Το μόνο που πετυχαίνουν είναι 
να συντηρούν τις αντιπαραθέσεις, τις τριβές και τελικά καταλήγουν σε 
εστίες ανάφλεξης συγκρούσεων μεταξύ χωρών, ανέφερε.
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Η έλευση του φυσικού 
αερίου για σκοπούς ηλε-
κτροπαραγωγής είναι 

μονόδρομος δήλωσε ο Πρόε-
δρος της Αρχής Ηλεκτρισμού 
Κύπρου (ΑΗΚ), Αντρέας Μαρα-
γκός, τονίζοντας πως αυτό θα 
διαφοροποιήσει και το μίγμα 
παραγωγής ηλεκτρισμού στην 
Κύπρο και θα αποτρέψει τον 
κίνδυνο επιβολής προστίμων 
για τους ρύπους από την Ευρω-
παϊκή Ένωση.
Σε συνέντευξη στο ΚΥΠΕ, ο κ. 
Μαραγκός τόνισε πως η ΑΗΚ 
είναι έτοιμη για τις μεγάλες και 
σημαντικές προκλήσεις που 
αφορούν την φιλελευθεροποί-
ηση της αγοράς και την έλευση 
του φυσικού αερίου.
«Ο τρόπος για να μπορέσουμε 
να έχουμε πιο χαμηλές και στα-
θερές τιμές, να μην υπάρχει 
δηλαδή αυτή η μεγάλη αυξο-
μείωση, είναι η δυνατότητα 
χρήσης του φυσικού αερίου, Το 
κατά πόσον θα υπάρξει μείωση 
στις τιμές, θα εξαρτηθεί από την 
τιμή που αγοράζουμε το φυσικό 
αέριο, αλλά και από την μεγαλύ-
τερη αξιοποίηση φωτοβολταϊ-
κών συστημάτων και ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας στο υπάρ-
χων σύστημα. Είμαστε το νησί 
του ήλιου, οπόταν αυτό το θείο 
δώρο πρέπει να το εκμεταλλευ-
τούμε όσο μπορούμε περισσό-
τερο», λέει ο κ. Μαραγκός.
Σύμφωνα με τον κ. Μαραγκό, 
η χρήση φυσικού αερίου δεν 
είναι αναγκαία μόνο για λόγους 
σταθερότητας της τιμής του ηλε-
κτρικού ρεύματος, αλλά και 
για την αποφυγή προστίμων 
λόγω αυστηρότερων ορίων 
σε τύπους ρύπων, όπως οξεί-
δια του αζώτου, διοξείδιο του 
θείου και μικροσωματίδια σκό-
νης, που έχει θεσπίσει η ΕΕ.
Ήδη η ΑΗΚ με ίδιες επενδύ-
σεις αρκετών εκατομμυρίων 
έχει εφαρμόσει αντιρρυπα-
ντικές τεχνολογίες για μείωση 
του θείου και τη συγκράτηση 
σωματιδίων, είπε ο κ. Μαρα-
γκός, αλλά αυτό δεν είναι 
αρκετό, όπως σημείωσε.

Μονόδρομος 
η έλευση του 
φυσικού αερίου, 
λέει ο Πρόεδρος 
της ΑΗΚ

Την κατάργηση του φόρου 
κατανάλωσης για όλα 
τα οδικά μηχανοκίνητα 
οχήματα και την 
αναθεώρηση του τρόπου 
καθορισμού των τελών 
κυκλοφορίας κάποιων 
μηχανοκινήτων οχημάτων, 
ενέκρινε το Υπουργικό 
Συμβούλιο

Σ
υγκεκριμένα, όπως δήλω-
σε η Αναπληρωτής Κυβερ-
νητικός Εκπρόσωπος Κλέ-
λια Βασιλείου, το Υπουρ-

γικό ενέκρινε σήμερα τροποποιή-
σεις στα Νομοσχέδια: «Ο περί Φό-
ρων Κατανάλωσης (Τροποποιητι-
κός) Νόμος του 2018» και «Ο πε-
ρί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και 
Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητι-
κός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018».
Σκοπός των τροποποιήσεων, 
όπως είπε, είναι η κατάργηση 
του φόρου κατανάλωσης για όλα 
τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα 
και η αναθεώρηση του τρόπου 
καθορισμού των τελών κυκλοφο-
ρίας μηχανοκινήτων οχημάτων 
των κατηγοριών Μ1 και Ν1 που 
εγγράφονται για πρώτη φορά στη 
Δημοκρατία.
Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προ-
βλέπεται, η αύξηση του τέλους 
κυκλοφορίας οχημάτων κατηγο-
ρίας Μ1 με ψηλές εκπομπές διο-
ξειδίου του άνθρακα (CO2), η 
αύξηση του τέλους κυκλοφορίας 
οχημάτων κατηγορίας Μ1 και Ν1, 
ανάλογα με την ηλικία του οχήμα-
τος, που εγγράφονται για πρώτη 
φορά στη Δημοκρατία και η 
παροχή κινήτρων για απόσυρση 
οχήματος μεγάλης ηλικίας.
Όπως ανέφερε, η απόφαση εντάσ-
σεται στην υποχρέωση της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά 
τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις 
που αφορούν τους ρύπους.

Αποφάσεις Υπουργικού
Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο 
προχώρησε σήμερα στη δημιουρ-
γία 18 πρόσθετων θέσεων σχολι-
κών βοηθών για παιδιά με ειδι-
κές ανάγκες στα δημοτικά, στην 
έγκριση Σχεδίου Χορηγιών για 
Εγκατάσταση ή Αντικατάσταση 
Ηλιακών Συστημάτων Παραγωγής 
Ζεστού Νερού στις κατοικίες, ενώ 
πήρε αποφάσεις και για τη δημι-
ουργία Υφυπουργείου Τουρισμού.

Θέσεις Σχολικών Βοηθών
Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία, 
η Αναπληρώτρια Κυβερνητική 
Εκπρόσωπος Κλέλια Βασιλείου 
δήλωσε ότι το Υπουργικό ενέ-
κρινε σήμερα τη δημιουργία 18 
πρόσθετων θέσεων 
σχολικών βοηθών/
συνοδών για παι-
διά με ειδικές ανά-
γκες στη Δημοτική 
Εκπαίδευση για το 
έτος 2019.
Η δαπάνη υπο-
λ ο γ ί ζ ε τ α ι  σ τ ι ς 
€196.200, και θα καλυφθεί από 
εξοικονομήσεις, στον Προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού για το 2019.
Όπως είπε, το Υπουργικό Συμ-
βούλιο, με σχετικές Αποφάσεις 
του έχει εγκρίνει συνολικά τη 
δημιουργία 677 θέσεων σχολι-
κών βοηθών/συνοδών για παιδιά 
με ειδικές ανάγκες στη Δημοτική 
Εκπαίδευση.
Η κ. Βασιλείου χαρακτήρισε επί-
σης εξαιρετικά σημαντική τη 
σημερινή απόφαση για την Παι-
δεία και για τη μετεξέλιξη του 
λυκειακού κύκλου της Εμπορικής 
Σχολής Μιτσή Λεμύθου σε Οικο-
νομική-Εμπορική Σχολή ειδικού 
ενδιαφέροντος τιμώντας την Ιστο-
ρία και την παράδοση της Σχολής, 
η οποία αναμένεται να ξεκινήσει 
τη λειτουργία της το 2020.

Στο πλαίσιο αυτό, είπε, αναμέ-
νεται ότι θα υπάρχει και δυνατό-
τητα σίτισης και φιλοξενίας στους 
χώρους της σχολής μέχρι και 25 
μαθητών.

Αποδέσμευση ακίνητης ι-
διοκτησίας για λήπτες Δη-
μοσίου Βοηθήματος
Η κ. Βασιλείου ανέφερε στη συνέ-
χεια πως μια άλλη απόφαση 
αφορά την έγκριση αποδέσμευ-
σης της ακίνητης ιδιοκτησίας 
ληπτών Δημόσιου Βοηθήματος, 
οι οποίοι έχουν αποβιώσει είτε 
πριν την εφαρμογή της περί Ελά-
χιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 
και Γενικότερα περί Κοινωνικών 
Παροχών Νομοθεσίας είτε πριν 

αξιολογηθούν οι 
αιτήσεις τους για 
παροχή Ελάχιστου 
Εγγυημένου Εισο-
δήματος και η αξία 
της ακίνητης ιδιο-
κτησίας τους υπερ-
βαίνει τις 100.000 
ευρώ, εξαιρουμέ-

νης της αξίας της κύριας κατοικίας 
στην οποία διέμεναν πριν αποβιώ-
σουν, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
υποβάλλεται σχετικό αίτημα και 
θα εξετάζονται τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά της κάθε περίπτωσης.

Υφυπουργείο Τουρισμού
Η κ. Βασιλείου είπε επίσης πως 
σε σχέση με την έναρξη των εργα-
σιών του Υφυπουργείου Τουρι-
σμού, το Υπουργικό ενέκρινε τη 
μεταφορά ολόκληρου του προ-
σωπικού και των θέσεων του 
Κυπριακού Οργανισμού Τουρι-
σμού στο Υφυπουργείο Τουρι-
σμού από τις 2.1.2019.
Κάθε μέλος του προσωπικού θα 
μπορεί να επιλέξει να αποχωρή-
σει μέχρι και έξι μήνες μετά την 
ένταξη του στο Υφυπουργείο Του-
ρισμού. Σε αυτό το πλαίσιο δημι-

ουργείται Σχέδιο Εθελούσιας Εξό-
δου για τους υπαλλήλους του ΚΟΤ 
το οποίο αναμένεται να λάβει την 
τελική έγκριση από τον Υπουργό 
Οικονομικών εντός δεκαημέρου 
και να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή.

Σχέδιο Χορηγιών για Ηλι-
ακά Συστήματα
Με άλλη απόφαση του, όπως είπε 
η κ. Βασιλείου, το Υπουργικό Συμ-
βούλιο ενέκρινε το Σχέδιο Χορη-
γιών για Εγκατάσταση ή Αντικα-
τάσταση Ηλιακών Συστημάτων 
Παραγωγής Ζεστού Νερού Χρή-
σης στις κατοικίες.
Η έγκριση, πρόσθεσε, εντάσσε-
ται στο γενικότερο πλαίσιο Προ-
ώθησης και Ενθάρρυνσης Χρή-
σης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας και η χορηγία αφορά μέχρι 
350 ευρώ ανά οικιστική υφιστά-
μενη μονάδα και ανά δικαιούχο 
για εγκατάσταση ολοκληρωμένου 
ηλιακού συστήματος θέρμανσης 
νερού χρήσης και μέχρι 175 ευρώ 
ανά οικιστική μονάδα και ανά 
δικαιούχο για εγκατάσταση ηλια-
κών πλαισίων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός 
ανέρχεται στις 300.000 ευρώ και 
αναμένεται να καλύψει γύρω στα 
1000 νοικοκυριά.
Επίσης, είπε, το Υπουργικό Συμ-
βούλιο αποφάσισε την προικοδό-
τηση του Εθνικού Ταμείου Αλλη-
λεγγύης με κρατικά τεμάχια συνο-
λικής αξίας 100 εκ. ευρώ.

Σχέδιο Χορηγίας για Αγο-
ρά οικοπέδων
Τέλος, δήλωσε η κ. Βασιλείου, το 
Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε 
Σχέδιο Χορηγίας για αγορά οικο-
πέδων. Πρόκειται για επιστροφή 
του 14% του Φόρου Προστιθέμε-
νης Αξίας και αφορά τη διαφορά 
μεταξύ του 19% του ΦΠΑ και την 
εφαρμογή του μειωμένου συντε-
λεστή 5%».

Κατάργηση φόρου κατανάλωσης για όλα τα οδικά 
οχήματα, αποφάσισε το Υπουργικό 
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Μ
ια αναπληρώτρια δασκάλα φέ-
ρεται να απολύθηκε από δη-
μοτικό σχολείο του Νιου Τζέρ-
σεϊ όπου εργαζόταν διότι είπε 

στους μαθητές της ότι δεν υπάρχει ο Άγιος 
Βασίλης.
Οι γονείς των μαθητών της πρώτης δημο-
τικού στο σχολείο Cedar Hill του Μόντβιλ 
είπαν ότι χρειάστηκε να παρηγορήσουν τα 
παιδιά τους μετά το περιστατικό, το οποίο 
προκλήθηκε όταν ένας μαθητής υποστήριξε 
ότι υπάρχει ο Άγιος Βασίλης.
Η δήλωση του παιδιού πυροδότησε την 
οργή της εν λόγω δασκάλας, η οποία φέρε-
ται στη συνέχεια να κατέρριψε κι άλλους 

παιδικούς μύθους, όπως ότι δεν υπάρχει το 
πασχαλινό λαγουδάκι, ούτε η νεράιδα των 
δοντιών.
Ένας από τους γονείς μαθητή στην τάξη, 
η Λίζα Σίμεκ, έγραψε στο Facebook: «Η 
δασκάλα τους είπε ότι ο Άγιος Βασίλης δεν 
υπάρχει και ότι οι γονείς αγοράζουν τα 
δώρα και τα βάζουν κάτω από το δέντρο 
τους. Τους είπε ότι οι τάρανδοι δεν μπορούν 
να πετάξουν και ότι τα ξωτικά δεν υπάρ-
χουν».
«Μια ενήλικη γυναίκα επιχείρησε να συν-
θλίψει τα όνειρα 22 εξάχρονων παιδιών από 
την πρώτη τάξη δημοτικού του Cedar Hill» 
σχολίασε.

διεθνή νέα

Σ
τη Γερμανία, συζητείται η κατα-
σκευή ενός υπερπόντιου τερμα-
τικού σταθμού για υγροποιημένο 
φυσικό αέριο, ώστε να μπορέσει 

να γίνει εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων, 
καθώς μέχρι στιγμής, το προϊόν φθάνει 
στους πελάτες σχεδόν αποκλειστικά με 
τα πλοία.
Σε αυτή την επιχειρηματική δραστηρι-
ότητα μεταφοράς του υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (LNG) κυριαρχεί μια άλλη 
ευρωπαϊκή χώρα. Ελληνικές εφοπλιστικές 
εταιρείες έχουν παραγγείλει ένα στα δύο 
τάνκερ μεταφοράς LNG στα ναυπηγεία της 
Άπω Ανατολής για τη φετινή χρονιά. Οι 33 
από τις 66 παραγγελίες ανήκουν σε Έλλη-
νες αγοραστές.
Οι Έλληνες ιδιοκτήτες τάνκερ φαίνεται ότι 
αντιλήφθηκαν νωρίτερα από τους γερ-
μανούς ανταγωνιστές τους τις ευκαιρίες 
που σχετίζονται με την μεταφορά LNG. 
«Η υπεροχή της Ελλάδας. Εάν η Γερμανία 
στραφεί στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, 
θα εξαρτάται από τους εφοπλιστές της 
Αθήνας», γράφει η γερμανική Die Welt.
«Το υγροποιημένο φυσικό αέριο  θα είναι 
από τις βασικές πηγές ενέργειες καθώς 
και η  κύρια πηγή καυσίμων για τις θαλάσ-
σιες μεταφορές. Είναι μια αναπόφευκτη 
εξέλιξη. Το τρένο έφυγε από το σταθμό!»
Tα λόγια του Πήτερ Γ.Λιβανού αποτυπώ-
νουν ανάγλυφα το νέο πεδίο δόξας των 
Ελλήνων εφοπλιστών που είναι η επέν-
δυση σε πλοία μεταφοράς υγροποιημέ-
νου αερίου, τα γνωστά LNG- Liquefied 
Natural Gas. Το υγροποιημένο φυσικό 
αέριο κερδίζει ολοένα έδαφος και τώρα 
θα χρησιμοποιείται και ως καύσιμο για 
τα πλοία.
 Oι Έλληνες ήταν από τους πρώτους που 
στράφηκαν στη συγκεκριμένη αγορά με 
πρωτοπόρους  τον Γιάννη Αγγελικούση, 
τον Πήτερ Λιβανό και τον Γιώργο Προκο-
πίου.  Τη ρότα αυτή ακολουθούν ή ετοιμά-
ζονται να ακολουθήσουν και άλλοι Έλλη-
νες  πλοιοκτήτες.
Ο  ενεργειακός χάρτης αλλάζει σε παγκό-
σμιο επίπεδο  και στο πλαίσιο  αυτό ξεχω-
ρίζει η αύξηση της ζήτησης  για υγροποι-
ημένο φυσικό αέριο   η οποία  αναμένε-
ται  τα επόμενα 20 χρόνια  να εκτοξευθεί  

όπως εκτιμούν  οικονομικές αναλυτές.
Το εμπόριο  του LNG  θα αυξάνει κατά 3% 
το λιγότερο ανά χρόνο φθάνοντας 2030 
από τα 290 εκατομμύρια τόνους στα 425 
εκ. τόνους.
Το 2000 υπήρχαν μόλις 10 εισαγωγικές 
χώρες και 12 εξαγωγικές. Σήμερα υπάρ-
χουν 33 εισαγωγικές και περισσότερες 
από 30 εξαγωγικές.
Ο στόλος του LNG αριθμεί  σήμερα 600 
πλοία εκ των οποίων 500 στο νερό και 
100 υπό ναυπήγηση.
Το 2000 ήταν μόλις 100.
Το 2030 θα χρειαστούν επιπλέον 120 
πλοία LNG  χωρίς να υπολογίζονται εκείνα 
που θα αναπληρώσουνε τα παλαιότερα 
που θα αποσυρθούν.
Στα επόμενα χρόνια ο στόλος των LNG θα 
ξεπεράσει εκείνο των VLCC.

Οι Έλληνες εφοπλιστές με πλοία 
μεταφοράς LNG
Οι ελληνικών συμφερόντων ναυτιλια-
κές εταιρείες ελέγχουν σήμερα έναν από 
τους ισχυρότερους στόλους  με πλοία LNG 
Carriers. Πιο συγκεκριμένα, ο ελληνικών 
συμφερόντων   στόλος αποτελείται από  
84 πλοία στο νερό.
Επίσης, οι Έλληνες έχουν σε εξέλιξη ναυ-
πηγικό πρόγραμμα για επιπλέον 28 LNG 
με την παραλαβή των οποίων η δύναμη 
του ελληνόκτητου στόλου με πλοία μετα-
φοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου 
θα σπάσουν το φράγμα των 100 και θα 
φθάσουν  στα 112.  
Στο  χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης 
υπάρχουν ήδη δύο ελληνικών συμφε-
ρόντων εταιρείες με πλοία μεταφοράς 
αερίου. Πρόκειται για την Gaslog του 
Πήτερ  Γ. Λιβανού και την  Dynagas LNG 
Partners του Γιώργου Προκοπίου.
Από ελληνικής πλευράς, στην πρώτη θέση 
όσο αφορά τους πλοιοκτήτες με πλοία 
LNG, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέ-
ντρωσε το «protothema.gr» από  ναυλο-
μεσιτικούς οίκους βρίσκεται  ο Γιάννης 
Αγγελικούσης με  τη  Maran Gas. Ο  στό-
λος της αποτελείται  από  35 πλοία στο 
νερό  συνολικής μεταφορικής ικανότητας 
5,5 εκατ. κυβικών μέτρων. Υπό ναυπή-
γηση έχει οκτώ LNG.

Die Welt: Εάν η Γερμανία στραφεί 
στο υγροποιημένο φυσικό αέριο, θα 
εξαρτάται από τους Έλληνες 
Η γερμανική εφημερίδα κάνει λόγο για «υπεροχή της Ελλάδας» στη μεταφορά 
LNG - Η Γερμανία θέλει να δημιουργήσει υπερπόντιο τερματικό σταθμό ώστε 
να μπορεί να γίνει εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων

ΗΠΑ: Απολύθηκε δασκάλα γιατί είπε 
στους μαθητές της ότι δεν υπάρχει ο 
Άγιος Βασίλης 
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Μήνυμα που επιδέχεται πολλών 
ερμηνειών και απευθύνεται 
σε πολλούς αποδέκτες στέλνει 
με δημοσίευμά της η τουρκική 
φιλοκυβερνητική εφημερίδα, 
Yeni Safak, αναδεικνύοτας την 
επίσκεψη της πρέσβειρας των ΗΠΑ 
στη Λευκωσία ως μείζον ζήτημα, 
επισημαίνοντας ότι είναι πλέον 
πιθανό το τουρκικό πολεμικό 
ναυτικό να βρεθεί αντιμέτωπο με 
το αμερικανικό στην Ανατολική 
Μεσόγειο.

Η 
τουρκική φιλοκυβερνητική εφη-
μερίδα «Yeni Safak», με δημοσί-
ευμά της, που αναπαράγεται και 
από τα ελληνικά μέσα, επανέρχε-

ται για πολλοστή φορά στο θέμα της ανα-
τολικής Μεσογείου, επισημαίνοντας ότι η 
επίσκεψη της Αμερικανίδας πρέσβειρας στη 
Λευκωσία, Κάθλιν Ντόχερτι, στο γεωτρύπα-
νο της Exxon Mobil, αποτελεί σαφές μήνυμα 
προς την Τουρκία.
Οι ερμηνείες και τα μηνύματα που η τουρική 
εφημερίδα επισημαίνει, 
είναι ενδεικτκά της αυξημέ-
νης πίεσης που αισθάνεται 
ο Ταγίπ Ερντογάν και του 
κλίματος που επικρατεί στο 
εσωτερικό, ενώ δημοσιεύ-
ονται με στόχο να μεταφερ-
θούν και από από αυτό το 
δίαυλο επικοινωνίας στις 
ΗΠΑ.
Το δημοσίευμα, αναγνωρίζει εμμέσως πλην 
σαφώς, μια ήττα της τουρκικής εξωτερικής 
πολιτικής, καθώς παρά τις σχετικές πρωτο-
βουλίες η Τουρκία δεν κατάφερε να μπλοκά-
ρει τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, 
αφού η γεώτρηση της ExxonMobil-Qatar 
Petrleum ξεκίνησε με την κάλυψη των ΗΠΑ, 
ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και το project του 
αγωγού από το Ισραήλ.
Η ξεκάθαρη στάση και εμπλοκή των ΗΠΑ 
στις γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ είναι 
το βασικό ζήτημα που προβληματίζει την 
Άγκυρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανά-
δειξης της περιοχής της ανατολικής Μεσο-
γείου ως μείζον πεδίο, καθώς το τετελε-
σμένο των αμερικανικών επενδύσεων και 
της κρατικής ασπίδας προστασίας επ αυτού 

λειτουργεί ξεκάθαρα υπέρ της Ελλάδας, με 
αποτέλεσμα να αναζητούνται τώρα αντι-
σταθμιστικά., τα οποία όμως περιορίζονται 
από την ταύτιση αμερικανικών και ελληνι-
κών ενεργεακών συμφερόντων σε μια σειρά 
περιοχών.
Ωστόσο, σε μια πιο ψύχραιμη ματιά, η Τουρ-
κία φαίνεται διατεθειμένη να δεχθεί τα τετε-
λεσμέα σε επίπεδο δικαιωμάτων και εξορύ-
ξεων, από τη στιγμή που τηρείται ο κανό-
νας της αναλογικότητας στη διαχείριση του 
οφελήματος, κάτι που ξεκαθαρίζει στις ανα-
κοινώσεις που εκδίδει το State Department 
και αποδέχεται η Κυπριακή Δημοκρατία. 
Συνεπώς, αυτό που χάνει η Τουρκία είναι 
η δυνατότητα να παίξει αυτό το χαρτί στη 
γεωολιτική σκακιέρα ως δικό της, με απο-
τέλεσμα να περιορίζεται το πεδίο επιρροής 
της.
Όπερ σημαίνει ότι, αυτό που πιέζει την 
Άγκυρα, όπως έχει και παλαιότερα γράψει 
η Yeni Safak είναι ο συνασπισμός δυνά-
μεων στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς η 
Ελλάδα αναδεικνύεται το κοινό κέντρο δύο 
κύκλων, από τη μία Ισρσαήλ-Κύπρος-Ελ-
λάδα και από την άλλη Ελλάδα-Κύπρος-Αί-

γυπτος. Παράλληλα, όμως 
η Ελλάδα αποτελεί τον de 
facto κόμβο της βαλκανι-
κής ενεργειακής διαδρομής 
Ελλάδα-Βουλγαρία-Ρουμα-
νία-Σερβία.
Συνεπώς, δεν είναι οι γεω-
τρήσεις αλλά το νέο αυξη-
μένο γεωπολιτικό και γεω-
οικονομικό βάρος της Ελλά-

δας στην ενεργειακή εξίσωση της ανατο-
λικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, αυτό 
που αισθάνεται πιεστικό η τουρκική ηγε-
σία, καθώς πλέον τα χαρτιά έχουν αλλάξει 
κάτοχο και το ειδκό βάρος της Τουρκίας 
είναι μεν κρίσιμο, το πεδίο άσκησής του, 
όμως, περιορισμένο.
Η απειλή, δε, αντιπαράθεσης του τουρκι-
κού ναυτικού με το αμερικανικό, στόχο έχει 
να δημιουργήσει εικόνα αντίστοιχη με αυτή 
της Συρίας, όπου τελικά η Τουρκία επικρά-
τησε και οι ΗΠΑ δεν κάλυψαν τους Κούρ-
δους συμμάχους τους.
Βέβαια, η υπόθεση τώρα είναι εντελώς δια-
φορετική, όπως πιστοποιεί η εφημερίδα, 
αναδεικνύοντας την επίσκεψη της Ντόχερτι 
στο γεωτρύπανο.

διεθνή νέα

Για επεισόδιο τουρικού 
ναυτικού με το αμερικανικό 
προειδοποιεί η Yeni Safak

Η 
διατήρηση της Συνθήκης για την 
κατάργηση των πυραύλων μέσου 
και μικρού βεληνεκούς (INF) είναι 
προς το κοινό συμφέρον της Ρω-

σίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε 
η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και 
Πολιτικής Ασφάλειας, Φεντερίκα Μογκερί-
νι, κατά την διάρκεια της συνάντησης που 
είχε με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σερ-
γκέι Λαβρόφ.
Η ύπατη εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η 
Συνθήκη συνιστά στοιχείο κλειδί για την 
ευρωπαϊκή ασφάλεια και ότι είναι προς 
το συμφέρον όλων των πλευρών η πλή-
ρης εφαρμογή της, αναφέρεται στην ανα-
κοίνωση του γραφείου τύπου της Ύπατης 
Εκπροσώπου που εκδόθηκε μετά το τέλος 
της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε 
στο περιθώριο του Συμβουλίου των υπουρ-
γών Εξωτερικών των χωρών μελών του 

ΟΑΣΕ στο Μιλάνο.
Επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια της 
συνάντησης συζητήθηκε επίσης η κατά-
σταση στην Ουκρανία, οι συνέπειες από 
το πρόσφατο συμβάν στον πορθμό του 
Κέρτς (στην Αζοφική Θάλασσα-σ.σ), η κατά-
σταση στα Δυτικά Βαλκάνια, η κατάσταση 
στην Συρία και η κατάσταση σε σχέση με 
την συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα 
του Ιράν.
Στις 20 Οκτωβρίου ο Αμερικανός πρόε-
δρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ 
θα αποχωρήσουν από την Συνθήκη INF 
ισχυριζόμενος ότι η Ρωσία παραβιάζει την 
εν λόγω Συνθήκη. Ο Ρώσος αναπληρωτής 
υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την 
απόφαση αυτή επικίνδυνη πρωτοβουλία, 
για την απόφαση της Ουάσινγκτον εξέφρα-
σαν την ανησυχία τους το Βερολίνο και το 
Πεκίνο, ενώ το Λονδίνο εξέφρασε την υπο-
στήριξη του.

Μογκερίνι: «Κλειδί για την 
ευρωπαϊκή ασφάλεια η διατήρηση 
της Συνθήκης INF»

Αποχωρεί από τη Βουδαπέστη το 
Πανεπιστήμιο του Σόρος

Έ
πειτα από 25 χρόνια στη Βου-
δαπέστη, το Central European 
University, το οποίο ιδρύθηκε με 
χρήματα του δισεκατομμυριούχου 

Τζορτζ Σόρος, μεταφέρεται στη Βιέννη.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο 
Μίχαελ Ιγκνατίεφ χτυπά αρκετές φορές 
το χέρι στο τραπέζι. Οργισμένος, αλλά όχι 
απογοητευμένος, εμφανίζεται ο πρύτα-
νης του Central European University (CEU) 
όταν ανακοινώνει την ήττα του πανεπι-
στημίου του. Χωρίς περιστροφές καθι-
στά σαφές ποιον θεωρεί υπεύθυνο για 
την αποχώρηση του ΑΕΙ από την Ουγγα-
ρία και τη μεταφορά του στη Βιέννη: τον 
Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν. 
Ο Μίχαελ Ιγκνατίεφ τονίζει ότι ο Ούγ-
γρος πρωθυπουργός διώχνει «έναν αμε-
ρικανικό θεσμό, που βρίσκεται σε αυτήν 
τη χώρα εδώ και 25 χρόνια». Από εδώ 
και στο εξής όλοι εκείνοι που διεκδικούν 
θέση σπουδών στο CEU θα ξεκινήσουν να 
σπουδάζουν από τον Σεπτέμβριο του 2019 
στη Βιέννη. «Είναι μια μαύρη μέρα για την 
ελευθερία στην Ουγγαρία» υπογραμμίζει 
ο πρύτανης στη συνέντευξη Τύπου.

Η απόφαση για τη μεταφορά του πανε-
πιστημίου αναμενόταν εδώ και καιρό. 
Το γεγονός ότι οι εξελίξεις θα είναι τόσο 
καταιγιστικές αποτελεί, ωστόσο, τομή για 
τα δεδομένα των ευρωπαϊκών ΑΕΙ. Από 
την ίδρυσή του στις αρχές της δεκαετίας 
του ΄90, με χρήματα του ουγγρικής κατα-
γωγής Αμερικανοεβραίου δισεκατομμυρι-
ούχου Τζορτζ Σόρος, το Central European 
University εξελίχθηκε γρήγορα σε τόπο 
εκπαίδευσης των ελίτ των πρώην σοσια-
λιστικών χωρών της κεντρικής και ανατο-
λικής Ευρώπης.
Το ίδρυμα Open Society του Τζορτζ Σόρος 
βασίζεται στις αρχές του, επίσης ουγγρι-
κής καταγωγής, φιλοσόφου Καρλ Πόπερ, 
ο οποίος έθεσε την ιδέα μιας «ανοιχτής 
κοινωνίας» στο αντίποδα των κομμουνι-
στικών καθεστώτων του πρώην ανατολι-
κού μπλοκ. Οι ιδέες του Καρλ Πόπερ για 
μια ανοιχτή κοινωνία δέχονται σήμερα 
ισχυρές πιέσεις από τις εθνολαϊκιστικές 
πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, των 
οποίων αρέσκεται να εμφανίζεται ως ηγέ-
της ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ 
Όρμπαν.
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οικογένεια

Σ
ήμερα θα μιλήσουμε για δέκα 
κανόνες που μπορούμε να ε-
φαρμόσουμε προκειμένου να 
έχουμε καλή και αποτελεσμα-

τική επικοινωνία με τον/την σύντροφό 
μας. Είμαι σίγουρος πως θα μας βοη-
θήσουν να βελτιώσουμε το γάμο μας 
και τη σχέση μας. Όταν δεν υπάρχει κα-
λή επικοινωνία στο γάμο επηρεάζεται 
η σχέση αρνητικά με αποτέλεσμα να υ-
πάρχουν συγκρούσεις, απομόνωση κι 
ο γάμος να καταντήσει μια αποτυχία.  
Ο πρώτος κανόνας γ ια την αποτελε-
σματική επικοινωνία είναι πολύ απλός. 
Βεβαιώσου ότ ι ο άλλος σε ακούει. 
Αν θέ λε ις  να μιλήσε ις  σ τον/σ την 
σύντροφό σου για ένα θέμα σημαντικό 
ή πολύ λεπτό, βεβαιώσου ότι δεν είναι 
θυμωμένος/η ούτε απασχολημένος με 
κάτι άλλο.
Ο δεύτερος κανόνας είναι να Αρχίσεις 
με κάτι θετικό. Κάθε φορά που προ-
κειται να κάνεις μία σοβαρή συζήτηση 
με κάποιον, είναι σκόπιμο να αρχίζεις 
πάντοτε με κάτι θετικό. Οι άνθρωποι 
αυτόματα παίρνουν αμυν τ ική θέση 
όταν ακούνε κάποιον να αρχίζει με 
αρνητικά στοιχεία, όπως είναι η κρι-
τική ή τα παράπονα.
Ο τρίτος κανόνας που πρέπει να θυμά-
σαι είναι να μην είσαι επιθετικός/ή στο 
άλλο άτομο. Οι επιθέσεις αρχίζουν 
συνήθως με φράσεις όπως, «Είσαι…», 
ή « Ποτέ σου…», ή «Εσύ πάντοτε…».  
Φρόντισε ν’ αρχίζεις με σένα, «Εγώ…»
Αν θέλεις η επικοινωνία σου να είναι 
αποτελεσματική, μην είσαι υπερβο-
λικός/ή. Μπορεί να βρίσκει διέξοδο 
η εσωτερική μας ένταση μ’ αυτόν τον 
τρόπο αλλά δεν προσφέρει και πολλά 
στη βελτίωση της συζυγικής αρμονίας. 
Από τη στιγμή που ο/η σύντροφός σου 
ακούσει την παραμικρή υπερβολή, 
δικαιολογημένα θα απορρίψει καθετί 
που θα πεις. Επομένως, λέξεις όπως, 
«πάντα» και «πάντοτε» δε θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται. 
Ένας άλλος καλός κανόνας που θα σε 
βοηθήσει να έχεις καλή και αποτελε-
σματική επικοινωνία είναι να μη δια-
βάζεις το νου του άλλου. Να σου γίνει 
κανόνας να μη συμπεραίνεις αυτά που 
σκέφτεται ο άλλος. Αν τ ίθετα, μάθε 
να ζητάς από τον άλλον να σου λέει τι 
σκέφτεται ή τι νιώθει. Όταν υπολογί-

ζουμε με το μυαλό μας τα κίνητρα του 
άλλου και πιστεύουμε ότι αυτά είναι 
και τίποτε άλλο, διατρέχουμε τον κίν-
δυνο να εκενυρίσουμε τον άλλον.
Ένας άλλος κανόνας που θα μας βοη-
θήσει να επικοινωνούμε καλύτερα 
είναι λέμε ποιες είναι οι προτιμήσεις 
μας και όχι ποιες είναι οι αρχές μας. 
Πολύ συχνά, οι σύζυγοι νομίζουν ότι 
τα αισθήματά τους και οι προτιμήσεις 
τους δεν είναι τόσο σημαντικά όσο οι 
«αρχές» τους. Είναι πολύ πιο εύκολο 
όμως να αμφισβητήσεις τ ις απόψεις 
του άλλου παρά τα αισθήματά του ή 
αυτά που του αρέσουν ή δεν του αρέ-
σουν.
Η επικοινωνία είναι καλύτερη όταν 
εξηγείς τι ήταν αυτό που σε έκανε να 
ν ιώσεις έ τσ ι.  Αν δεν εξηγήσεις, με 
όσο γίνεται πιο απλά λόγια, ακριβώς 
πώς ένιωσες, ο/η σύντροφός σου δε 
θα καταλάβει τι ήταν αυτό που σε πεί-
ραξε. 
Αν θέλεις ο/η σύντροφός σου να ξέρει 
και να εκπληρώνει τ ις ανάγκες σου, 
τότε πρέπει να τις πεις ξεκάθαρα. Δε 
θα πάρεις αυτό που θέλεις αν δεν το 
διατυπώσεις ξεκάθαρα.
Ένας άλλος κανόνας για την καλή και 
αποτελεσματική επικοινωνία είναι να 
περιορίζεσαι σε ένα ή το πολύ σε δύο 
θέματα. Μπορεί να σούρχεται να τα 
μαζέψεις όλα μαζί μια και έχεις την 
ευκαιρία. Ο ακροατής όμως αρχίζει 
και χάνει την υπομονή του με το τρίτο 
ή το τέταρτο και στο τέλος κανένα θέμα 
δεν εξετάζεται σε βάθος. 
Αποτελεσματική επικοινωνία  έχουμε 
όταν και τα δύο άτομα είναι σίγουρα 
ότι ο άλλος τους κατάλαβε. Όλοι μας 
ν ιώθουμε μ ια ικανοποίηση όταν 
ξέρουμε ότι ο/η σύντροφός μας κατα-
λαβαίνει πώς νιώθουμε και καταλα-
βαίνει τα κίνητρα πίσω από κάθε ενέρ-
γειά μας. Και στο τέλος, άφησε χρόνο 
για τυχόν ερωτήσεις για να ξεκαθαρι-
στούν αυτά που είπατε.  
Η καλή επικοινωνία αποτελεί ένα από 
τα βασικά στοιχεία του πετυχημένου 
γάμου. Αυτή δημιουργεί ένα θετικό 
περιβάλλον και ενώνει όλα τα μέλη 
της οικογένε ιας. Ας δώσουμε όλοι 
μας στην καλή επικοινωνία την πρώτη 
θέση στο γάμο μας και στην οικογέ-
νειά μας.

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

Δέκα Κανόνες για 
Αποτελεσματική Επικοινωνία 

To παιδί μου και εγώ
Πώς να περιορίσετε τον 

υλισμό στα παιδιά 

Σ
τις πρώτες τάξεις του σχολείου, 
τα παιδιά ενδιαφέρονται περισ-
σότερο για τον υλικό κόσμο α-
πό ό,τι στο νηπιαγωγείο. Είναι ό-

μως προφανές ότι κάθε παιδί διαφέρει 
ανάλογα με την οικογενειακή οικονομι-
κή κατάσταση αλλά και με το πόσο μεγά-
λο θέμα το κάνουν οι γονείς στο σπίτι. Σε 
γενικές γραμμές, τα παιδιά από 6 έως 8 
ετών, κινητοποιούνται από ένα συνδυα-
σμό απληστίας για τα παιχνίδια, επίγνω-
σης για το τι έχουν τα άλλα παιδιά και ε-
πιθυμία να ταιριάξουν με το να έχουν τα 
ίδια πράγματα. Τα παιδιά μπορούν εξάλ-
λου να γίνουν πολύ σκληρά και να κο-
ροϊδεύουν το συμμαθητή που δεν φορά 
επώνυμα ρούχα.

Τι μπορείτε να κάνετε εσείς
 ª  Να θέσετε το καλό παράδειγμα. 

Σε αυτήν την ηλικία, τα παιδιά θαυμά-
ζουν περισσότερο τους γονείς από ό,τι 
τους συνομήλικούς τους, συνεπώς είστε 
το καλύτερο πρότυπο για εκείνα, μέσα 
σε έναν πολύπλοκο κόσμο υλισμού. Αν 
θέλετε να μην είναι αχόρταγο με τα υλικά 
πράγματα, επιτρέψτε του να σας βλέπει 
να λειτουργείτε με σοφία και σύνεση. 
Πάρτε το παιδί μαζί στη μοδίστρα για 
να του δείξετε ότι επιδιορθώνουμε ένα 
ρούχο όταν χαλάει και δεν το πετάμε. 
Κάντε βόλτα στις βιτρίνες χωρίς να αγο-
ράσετε κάτι αλλά μην το μαλώνετε και 
του κάνετε μάθημα για το πώς πρέπει να 
φέρεται.

 ª Κλείστε την τηλεόραση. Η διαφή-
μιση βρίσκεται παντού στην κουλτούρα 
μας, από τα δημητριακά μέχρι τα παι-
δικά ρούχα. Αλλά είναι και αυτή που 
επηρεάζει περισσότερο τα παιδιά, όταν 
εμφανίζεται ξαφνικά ενώ βλέπουν την 
αγαπημένη τους παιδική σειρά. Όσο 
περισσότερο περιορίσετε την έκθεση 
των παιδιών στην τηλεόραση, τόσο 
μικρότερη είναι η λίστα με τα πράγματα 
που θέλει.

 ª Μην εκπληρώνετε κάθε επιθυμία 
του. Τα παιδιά που παίρνουν ό,τι ζητούν, 

δεν μαθαίνουν ποτέ να διαχειρίζονται 
την απογοήτευση, αλλά ούτε και να προ-
σπαθούν να τα αποκτήσουν. Πείτε όχι 
ακόμα κι αν πάθει κρίση μέσα στο κατά-
στημα παιχνιδιών.

 ª Μιλήστε στα παιδιά για τα χρήματα. 
Είναι καλό να δίνετε στο παιδί έστω και 
ένα συμβολικό χαρτζιλίκι ώστε να μάθει 
να το διαχειρίζεται μόνο του από νωρίς. 
Αν, για παράδειγμα, θέλει ένα παιχνίδι 
και αρχίσει να κλαίει, μπορείτε να του 
πείτε ‘αυτό κοστίζει 5 ευρώ. Έχεις αυτά 
τα λεφτά’; Έτσι μαθαίνει να αποταμιεύει 
και να κρίνει από μόνο του αν θέλει να 
τα ξοδεύει αμέσως ή σιγά σιγά.

 ª Μάθετέ τους την έννοια της προτε-
ραιότητας. Αν πλησιάζουν τα γενέθλιά 
του και ζητά πολλά πράγματα, μπορείτε 
να του πείτε να κάνει μία λίστα με δύο 
δώρα. Ταυτόχρονα, την ίδια περίοδο, 
μπορείτε να αδειάσετε μαζί την ντου-
λάπα και να διαλέξετε τα ρούχα που δεν 
φοράει πια. Πηγαίνετε τα μαζί στο δήμο 
ή κάποιον κοινωφελή οργανισμό για να 
τα δωρίσετε. Έτσι μαθαίνει πώς να είναι 
γενναιόδωρο και να έχει ενσυναίσθηση.

 ª Δείξτε εκτίμηση στα σημαντικά 
πράγματα της ζωής. Πρέπει σταδιακά να 
μάθει για την ποιότητα και όχι το κόστος 
των πραγμάτων. Ένα αντικείμενο μπο-
ρεί να έχει μία συναισθηματική αξία και 
αυτό πρέπει να του το πείτε.

 ª Ανακαλύψτε τι κρύβεται πίσω από 
τον υλισμό. Τα παιδιά ζητούν πολλά για 
να καλύψουν μία συναισθηματική ανά-
γκη. Μιλήστε μαζί του για να δείτε αν 
θέλει κάτι επειδή το έχουν οι φίλοι του. 
Εξηγήστε του ότι δεν πειράζει να έχει 
διαφορετικά πράγματα και ρωτήστε το 
γιατί φοβάται την αντίδραση των φίλων 
του.

 ª Περάστε χρόνο μαζί ανέξοδα. Τα 
παιδιά έχουν ανάγκη την παρουσία σας 
και όχι τόσο τα παιχνίδια. Κάντε μαζί 
δραστηριότητες που δεν κοστίζουν, 
όπως οι βόλτες με το ποδήλατο, οι επι-
σκέψεις στο μουσείο ή ένα πικνίκ στο 
πάρκο.
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Η 
ιατρός-βιοπαθολόγος δρ 
Μαρία Ψωμά μας δίνει 
χρήσιμες συμβουλές για 
το τι πρέπει να προσέξου-

με στη διατροφή μας τις ημέρες των 
γιορτών.
Κυρία Ψωμά, πρέπει να αντιμετω-
πίζουμε τις γιορτές όπως οποιαδή-
ποτε άλλη φυσιολογική ημέρα στο 
θέμα του φαγητού;
Θεωρώ ότι οι γιορτές είναι εξαι-
ρετική περίοδος για να ξεφύγουμε 
από το άγχος και την πίεση της 
καθημερινότητας και να βρεθούμε 
κοντά με τους δικούς μας ανθρώ-
πους. Αυτό φυσικά συμπεριλαμβά-
νει και το φαγητό.
Υπάρχει τρόπος να κρατήσουμε τις 
ισορροπίες και να αποφύγουμε την 
πρόσληψη βάρους;
Μπορούμε να κρατήσουμε ισορ-
ροπίες, έχοντας τα σταθερά γεύ-
ματά μας, βάζοντας πάντα 
αρκετή σαλάτα πριν από κάθε 
κυρίως γεύμα και κατανα-
λώνοντας με μέτρο τα γλυκά 
και το αλκοόλ. Καλό θα ήταν 
η βάση της διατροφής, 
ειδικά όσοι ακολου-
θούν κάποιο πρό-
γραμμα για να χάσουν 
κιλά, να παραμείνει η 
ίδια και απλώς να υπάρ-
ξουν κάποιες μέρες πιο ελεύ-
θερες.
Η διατήρηση των δια-
τροφικών συνηθειών 
τις γιορτές σαφώς είναι 
πρόκληση, όμως μπο-
ρούμε να τη διαχειρι-
στούμε. Πολλοί δεν θέλουν 
να είναι σε πρόγραμμα, διότι 
περιμένουν τις γιορτές για 
να εκτονωθούν. Καλό 
είναι όμως να μη γίνονται 
υπερβολές, διότι το σώμα, 
ειδικά σε ηλικίες άνω των 
40, δυσκολεύεται να επα-
νέλθει. Αν ωστόσο διατηρή-
σουμε ένα πρόγραμμα και παρε-
κτραπούμε με μέτρο, δεν θα υπάρ-
ξει πρόβλημα. Όταν λέω με μέτρο, 
εννοώ να φάτε ένα μελομακάρονο 
κι όχι τρία. Να φάτε την αγαπη-
μένη σας γαλοπούλα με γέμιση και 
τις πατάτες δίπλα, αλλά να φάτε μία 
μερίδα κι όχι δύο.
Στα πλούσια εορταστικά τραπέ-

ζια καλό είναι να μην πηγαίνουμε 
νηστικοί. Είναι λάθος να παραμέ-
νουμε νηστικοί όλη μέρα για να 
μπορέσουμε να φάμε το βράδυ. 
Καλό είναι πριν από το κάλεσμα να 
καταναλωθεί κάποιο σνακ, όπως 
φρούτο με ξηρούς καρπούς ή φρυ-
γανιά ολικής με τυρί άπαχο ή αβγό. 
Έτσι στο τραπέζι θα μπορέσετε να 
διαχειριστείτε με μέτρο τα εδέ-
σματα που υπάρχουν.

Διατροφικός οδηγός για τις 
γιορτές

 ª Καταναλώστε άφθονο νερό.
 ª Τουλάχιστον 8 ποτήρια νερό 

ημερησίως στα οποία δεν συνυπο-
λογίζονται τα άλλα ροφήματα.

 ª Πριν από κάθε γεύμα, πιείτε 
2 ποτήρια νερό. Έτσι θα διεγείρετε 
τους υποδοχείς του στομαχιού και 
θα χορτάσετε ευκολότερα. Ακόμα 

και κατά τη διάρκεια του γεύμα-
τος, επιτρέπετε να πίνετε, αρκεί 
να μην έχετε γαστρεντερικά 
προβλήματα.

 ªΞεκινήστε με ένα καλό 
πρωινό.  Έτσι θα αποφύ-
γετε τις υπογλυκαιμίες 

μετά και θα είστε πιο προ-
σεκτικοί.

 ª  Ιδανικό είναι 
ένα γιαούρτι με προβι-
οτικά, ανεπεξέργαστο 
μούσλι ή κουάκερ ή 1 

φέτα ψωμί ολικής αλέ-
σεως με αβγό και άπαχο τυρί. 

Ιδανική επιλογή, εάν βρεθείτε 
εκτός σπιτιού, αποτελεί η 
ομελέτα.

 ª Στο κυρίως 
γεύμα να ξεκινάτε πάντα 

από τη σαλάτα.
 ª Προτιμήστε απλές σαλά-

τες και αποφύγετε τις πλούσιες 
σαλάτες με τις πολλές σάλ-
τσες.

 ª Καταναλώστε πρωτεΐνη 
σαν βασικό φαγητό.

 ª Συνδυάστε τη σαλάτα σας με 
κάποιο κρέας, μην ξεχνάτε πως η 
γαλοπούλα έχει την τιμητική της 
αυτόν το καιρό, αλλά και το ψάρι 
είναι πολύ σωστή επιλογή. Μπο-
ρείτε να τα καταναλώσετε όπως κι 
αν είναι μαγειρεμένα, αρκεί να απο-
φύγετε τις γλυκές και τις πλούσιες 
σε λιπαρά σάλτσες.

Μ
ια ανασκόπηση των υφιστάμενων μελετών που δημοσιεύθη-
κε στο περιοδικό The BMJ διαπιστώνει ότι τα ζαχαρούχα ποτά 
που περιέχουν φρουκτόζη αυξάνουν τον κίνδυνο για διαβήτη 
τύπου 2 περισσότερο από άλλα τρόφιμα που επίσης περιέχουν 

φρουκτόζη. Η νέα έρευνα διαπιστώνει ότι αναψυκτικά αυτά έχουν βλαβερές 
συνέπειες στη μεταβολική υγεία όταν προσθέτουν υπερβολική ενέργεια. Δι-
άφορες μελέτες έχουν επισημάνει τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία των 
ζαχαρούχων ποτών. Ορισμένες επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των 
ζαχαρωδών ποτών και της παχυσαρκίας και προειδοποιούν ότι μόνο δύο τέ-
τοια ποτά την εβδομάδα μπορεί να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο για δια-
βήτη τύπου 2.
Ο Δρ John Sievenpiper, ερευνητής στο Κέντρο Τροποποίησης Κλινικών Δια-
τροφικών και Κινδύνων του Νοσοκομείου «Άγιος Μιχαήλ» στο Τορόντο του 
Καναδά, και οι συνεργάτες του επιθεώρησαν μελέτες που επικεντρώθηκαν 
κυρίως στη φρουκτόζη ως απειλή για την καρδιομεταβολική υγεία.Ήθελαν να 
δουν κατά πόσο οι διαφορετικές πηγές τροφίμων των σακχάρων που περιέ-
χουν φρουκτόζη επηρεάζουν τον γλυκαιμικό έλεγχο τόσο των διαβητικών όσο 
και των υγιών ανθρώπων. Ανέλυσαν τα συμπεράσματα 155 μελετών οι οποίες 
είχαν εξετάσει κάτι τέτοιο. Μερικοί από τους συμμετέχοντες είχαν διαβήτη, και 
παρακολουθήθηκαν για διάστημα έως 3 μηνών. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου, είχε αξιολογηθεί η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη των συμμετεχό-
ντων.
Η ανασκόπηση έδειξε ότι τα περισσότερα από τα ζαχαρούχα τρόφιμα που περι-
έχουν φρουκτόζη δεν βλάπτουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα όταν δεν προ-
σθέτουν επιπλέον θερμίδες. Ορισμένες από τις μελέτες, ωστόσο, βρήκαν βλα-
βερή επίδραση στα επίπεδα της ινσουλίνης νηστείας. Στην πραγματικότητα, τα 
φρούτα και οι χυμοί φρούτων, που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φρουκτόζη, 
μπορεί να ωφελήσουν τα επίπεδα σακχάρου και ινσουλίνης σε όσους πάσχουν 
από διαβήτη, όταν αυτά τα τρόφιμα δεν προσθέτουν επιπλέον θερμίδες.

Τ
ο κλάμα είναι μέρος της 
ζωής μας όταν είμαστε 
παιδιά, αλλά, καθώς με-
γαλώνουμε, κλαίμε όλο 

και λιγότερο. Σύμφωνα με κά-
ποιες στατιστικές, κατά μέσο ό-
ρο, οι γυναίκες κλαίνε 2-3 φο-
ρές τον μήνα, ενώ οι άνδρες πιο 
σπάνια.
Οι επιστήμονες αναρωτιούνται 
εδώ και καιρό γιατί κλαίμε και 
τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν 
το κάνουμε. Μερικοί υποστη-
ρίζουν ότι το κλάμα μπορεί να 
αποβάλλει χημικές ουσίες που 
δημιουργούνται κατά τη διάρ-
κεια συναισθημάτων δυσφορίας 
ή ότι το κλάμα προκαλεί χημι-
κές αλλαγές στο σώμα που μει-
ώνουν το άγχος και αυξάνουν τα 
θετικά συναισθήματα. Ωστόσο, 
δεν γνωρίζουμε πραγματικά 
πολλά για το κλάμα.
Η πιο διαδεδομένη ιδέα είναι 
ότ ι κλαίμε γ ιατ ί ε ίναι χρή-
σιμο με κάποιον τρόπο. Αλλά η 
έρευνα για αυτό είναι μικτή, με 
το κλάμα να προσφέρει μερικές 
φορές βελτίωση στη διάθεσή 
μας κι άλλες επιδείνωση.
Τα πειράματα δείχνουν ότι τα 
πρόσωπα που κλαίνε προκα-
λούν θλίψη στον παρατηρητή 
και διάθεση για συναισθημα-
τική υποστήριξη. Αλλά προτού 
κλάψετε μπροστά στους άλλους 
για υποστήριξη, θυμηθείτε ότι 
άλλες μελέτες δείχνουν πως κάτι 
τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε 
αισθήματα ντροπής και αμηχα-
νίας.
Κάποιες μελέτες εξέτασαν αν 
το κλάμα μειώνει ή παρεμπο-
δίζε ι τα επίπεδα της ορμό-
νης του στρες, της κορτιζόλης, 
κι αν προσφέρει κάποιο άλλο 
φυσικό όφελος. Δεν βρέθηκε 
ότι έχει επίδραση στα επίπεδα 
άγχους. Ούτε οι άνθρωποι που 
κλαίνε αντέχουν περισσότερο 
τον πόνο.
Υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά σε 
γενικές γραμμές οι γυναίκες 
κλαίνε περισσότερο από τους 
άνδρες. Αυτή η διαφορά στα 
δύο φύλα εμφανίζεται μετά την 
ηλικία των 11 ετών. Είναι άγνω-
στο γιατί υπάρχει η διαφορά. 
Δεν συμβαίνει, όμως, πάντα 
έτσι. Ορισμένες μελέτες έδειξαν 
ότι οι άνδρες αναφέρουν πως 
κλαίνε πιο συχνά όταν πρόκειται 
για θάνατο ή χωρισμό.

Σε τι χρησιμεύει 
το κλάμα;

Πότε τα αναψυκτικά με φρουκτόζη 
αυξάνουν τον κίνδυνο για διαβήτη

Τι πρέπει να προσέξουμε στη 
διατροφή τις ημέρες των γιορτών

υγεία

Ε
πιστήμονες στην Αυστρα-
λία ανέπτυξαν ένα νέο τεστ 
αίματος, το οποίο μπορεί 
να ανιχνεύσει οποιονδή-

ποτε καρκίνο στο σώμα μέσα σε 
10 λεπτά -το πολύ. Το φθηνό και 
απλό καθολικό τεστ, που ανιχνεύει 
τις διαφορές στο DNA των καρκι-
νικών από εκείνο των υγιών κυτ-
τάρων, δίνει ελπίδες ότι στο μέλ-
λον θα είναι εφικτή η έγκαιρη διά-
γνωση του καρκίνου, ώστε και οι 
θεραπείες να είναι πιο αποτελε-
σματικές.

Το τεστ δεν μπορεί -τουλάχιστον 
προς το παρόν- να αποκαλύψει 
ούτε σε ποιο σημείο του σώματος 
βρίσκεται ο καρκίνος, ούτε πόσο 
προχωρημένος είναι, όμως δίνει 
μια έγκαιρη προειδοποίηση στους 
γιατρούς για να ψάξουν περισσό-

τερο το ζήτημα. Ιδίως για καρκί-
νους όπως του παγκρέατος ή των 
ωοθηκών, που δίνουν ελάχιστα 
προειδοποιητικά σημάδια, προτού 
οι όγκοι εξαπλωθούν, το νέο τεστ 
μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον 
καθηγητή Χημείας Ματ Τράου του 
Πανεπιστημίου της Κουίνσλαντ, 
που έκαναν τη σχετική δημο-
σίευση στο περιοδικό «Nature 
Communications» σύμφωνα με 
τις βρετανικές «Guardian» και 
«Independent», εξέφρασαν αισι-
οδοξία ότι το τεστ μπορεί να «πιά-
σει» σχεδόν οποιονδήποτε καρ-
κίνο. Το τεστ μέχρι στιγμής έχει 
ευαισθησία σχεδόν 90%, δηλαδή 
είναι σε θέση να ανιχνεύσει περί-
που 90 στις 100 περιπτώσεις καρ-
κίνου.

Νέο τεστ αίματος ανιχνεύει 
οποιονδήποτε καρκίνο σε 10 λεπτά 
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Ενας καλός ακροατής είναι τόσο 
ζωτικής σημασίας ώστε χωρίς 
κάποιον αισθανόμαστε μία 
υπαρξιακή μοναξιά όπως ο ψαλμωδός 
που φώναζε ‘’Κανένας άνθρωπος δε 
νοιάστηκε για την ψυχή μου’’.

Ο
ταν ακούμε, η σιωπή είναι πιο ι-
σχυρή έκφραση αγάπης από τα 
λόγια. Ευκαιρίες ν’ακούσεις δίνο-
νται κάθε λεπτό - μόνο που πρέ-

πει να κάνεις ησυχία και να τις αποδεχθείς. 
Δεν χρειάζεται να πεις κάτι χαρακτηριστικά 
έξυπνο. Ακόμα και ο συνηθισμένος χαιρετι-
σμός ‘’Καλημέρα, πως είσαι;’’ και η παύση 
ν’ακούσεις την απάντηση όπως ‘’Καλά, ευ-
χαριστώ, εσύ;’’ σημαίνει πολλά.
Χωρίς  αυτές τις αλληλεπιδράσεις όλοι 
σταδιακά θ’αρχίζαμε ν’ανησυχούμε αν οι 
άλλοι μας εκτιμούν, ή αν γινόμαστε απο-
δεκτοί ή καλοδεχούμενοι.
Το να ακούς με συμπαράσταση είναι 
τέχνη που σε δένει πιο πολύ με τους 
αγαπημένους σου. Οταν ακούς κάποιο 
άλλο πρόσωπο τ ιμάς την βαθύτερη 
υπαρξή του. Απορροφημένοι ειλικρινά 
στην ιστορία κάποιου άλλου είναι σα να 
λέμε: ‘’Είσαι σημαντικός. Η ζωή σου, τα 
συναισθήματα και οι σκέψεις σου έχουν 
σημασία για μένα. Και θέλω να ξέρω τον 
πραγματικό χαρακτήρα σου’’. Το απλό 
άκουσμα ενώ φαίνεται ότι δεν περιέ-
χει δράση, συχνά ελευθερώνει άλλους 
να  προχωρήσουν με τις ζωές τους. 
Επικεντρώνεσαι στην πιο συναισθημα-
τική κουβέντα ενός προσώπου, την επα-
ναλαμβάνεις και ρωτάς για να μάθεις 
περισσότερα. Εξετάζεις καλά χωρίς να 
κρίνεις και δεν βιάζεσαι να δώσεις συμ-
βουλή. Νιώθεις ότι τον  β ο η θ ά ς  κα ι 
αισθάνεσαι πιο κοντά του. Είναι ωραίο 
όταν κάποιος ανοίγεται και σου λέει τι 
είναι σημαντικό.
Σύμφωνα με μελέτες, όταν ακούμε ενερ-
γοποιείται το τμήμα του εγκέφαλου που 
συνδέεται με την εμπάθεια. Είμαστε ικα-
νοί παρακολουθώντας και ακούγοντας, 
να βιώνουμε λίγο από αυτό που βιώνουν 
οι άλλοι. Επειδή είμαστε κοινωνικά όντα, 
το να ακούμε είναι κρίσιμο για την επιβί-
ωσή μας. Τότε νιώθουμε ασφάλεια στις 
σχέσεις μας με τους άλλους και έχουμε 
την αυτοπεποίθηση ότι θα μας προσφέ-
ρουν αγάπη και  φροντίδα σε στιγμές 

ανάγκης. 
Καθώς ακούμε τις ιστορίες των άλλων, 
παρακολουθούμε τα πρόσωπά τους και 
τις φωνές τους, η ευαισθησία μας ενερ-
γοποιείται. Οταν δεθείς με κάποιον 
άλλον, τότε αυτός γίνεται μέρος του 
εαυτού σου και με τά δεν μπορείς 
παρά να επεκτείνεις τη φροντίδα και 
την ευσπλαγχνία.  Εχει αποδειχθεί ότι 
ένα πρόσωπο που ακούγεται είναι πιο 
πιθανό να προσφέρει υποστήριξη σε 
κάποιον άλλον που τη χρειάζεται.
Η ανάγκη μας για έναν ακροατή είναι 
έμφυτη και μας βγάζει από την μοναχι-
κότητα μας. Βέβαια, μόνο ο Θεός, ο Από-
λυτος Ακροατής και Σύντροφος, όπως 
την ώρα της προσευχής και σε όλο το 
ταξίδι της ζωής μας, ακούει τις βαθύτε-
ρες σκέψεις μας.

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

ΤΗΣ ΡΑΝΙΑΣ ΜΕΣΙΣΚΛΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

ΑΚΟΥΣΕ    ΜΕ
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Σ
τα 1947, η Ρόζα Εσκενάζυ ενώ δούλευε στου Σκλα-
βούνου, στην Πάτρα, την ερωτεύεται ο νεαρός πα-
ντρεμένος αξιωματικός της αστυνομίας Χρήστος Φι-
λιππακόπουλος. Ο κατά είκοσι πέντε με τριάντα χρό-

νια νεότερός της, άνδρας, έμελλε να γίνει  η μοιραία αλλα 
ίσως και πιο τυχερή, τρυφερή κι ανθρώπινη σχέση της ζωή 
της. Ο έρωτας αυτός ήταν σε όλη τη διάρκεια του, ειλικρινής, 
ακμαίος, αμοιβαίος και διήρκησε μέχρι το τέλος της ζωής 
της Ρόζας.
Στα 1955 η Ρόζα εμφανίζεται στην Κωνσταντινούπολη προ-
σκεκλημένη της Balkan Records Company, με ιμπρεσάριο 
τον Αλβανό Αϊντέν Λεσκοβίσκου, (Ayden Leskovisku),όπου 
και ηχογραφεί σαράντα περίπου Ελληνικά και Τουρκικά 
τραγούδια.   Οι αμοιβές της από τις εκεί εμφανίσεις της, στην 
Πόλη, όπου είχε γεννηθεί, ήσαν πολύ υψηλές.
Η Ρόζα στο τελος της καριέρας της και της ζωής της εμφα-
νίστηκε στις αρχές δεκαετίας του 1970,  στο Rodeo  στην 
Πλάκα, με σειρά εμφανίσεων για βραδιές ρεμπέτικου. Η 
Ρόζα  εμφανίστηκε σε κάποιες εβδομαδιαίες παραστάσεις 
στο «Θεμέλιο», μια μπουάτ στην Πλάκα, καθώς ήταν μια 
από τις ελάχιστες τραγουδίστριες του ρεμπέτικου που ζού-
σαν ακόμα, οι καλλιτέχνες και οι μουσικολόγοι της εποχής 
αυτής άρχισαν να μελετούν το ύφος και την αυθεντικότητα 
του μουσικού αυτού είδους.
Την ίδια εποχή, ο θρύλος της βιντεογραφείτε. Εμφανίζεται 
πρώτα σε ένα ντοκιμαντέρ, του Γιώργου Καρυπίδη, και με τη 
σκηνοθετική επιμέλεια του Βασίλη Μάρου, το 1973 η Ρόζα 
συμπεριελήφθη στο ντοκιμαντέρ “Το Μπουζούκι”. Το 1975 
γίνεται παρουσίαση της Ρόζας Εσκενάζυ από την εκπομπή 
της Σοφίας Μιχαλίτσα, στο Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ.  Επί-
σης εμφανίστηκε στην πρώτη και μοναδική εκπομπή του 
Γιώργου Παπαστεφάνου «Μουσική Βραδιά», το 1976, που 
ήταν αφιερωμένη στη Χαρούλα Αλεξίου,  στην οποία και 
πρωτογνωρίστηκαν οι δυο καλλιτέχνιδες.  Επιπλέον τo 1976 
παρουσιάζεται στο ντοκιμαντέρ – συνέντευξη, Αναζητώ-
ντας τη χαμένη εικόνα – Μορφές του Ρεμπέτικου, Έρευνα 
Σκηνοθεσία Λάκη Παπαστάθη.  
Σε σκηνοθεσία του ισραηλινού σκηνοθέτη Roy Sher(Ρόι 
Σιρέ), γυρίστηκε το ντοκιμαντέρ, πανω στο φαινόμενο Εσκε-
νάζη, Γλυκό μου καναρίνι ( My sweet canary) μια Ισραη-
λινή  και Ελληνική παραγωγή  που προβλήθηκε το 2010-
2011.  Μεγάλοι μουσικοί, τραγουδιστές, συνθέτες, αλλά και 
ακαδημαϊκοί  προσπάθησαν να παρουσιάσουν το έργο της 
Εσκενάζη. 
Το 1976 βαφτίζεται η  ξαναβαφτίζεται Ορθόδοξη Χρι-
στιανή.  Εάν όντως βαπτίστηκε το 1976, για πρώτη φορά, 
είναι μυστήριο πως είχε τελεστεί ο πρώτος γάμος της, με τον 
Γιάνγκο Σαρντινίδη, χωρίς αλλαγή θρησκεύματος. 
Στη Πάτρα, το Σεπτέμβριο του 1977, πραγματοποιείται  η 
τελευταία της εμφάνιση της Ρόζας από σκηνής. Είναι πια σε 
μεγάλη ηλικία, οι κρίσεις αμνησίας, το αλτσχάιμερ, γίνονται 
γι αυτήν ένας ανίατος εφιάλτης και εμπόδιο στη διαβίωσή 
της. Ο Χρήστος Φιλιππακόπουλος ήταν αυτός που της στά-
θηκε διπλά της μέχρι το τέλος της ζωής της, όταν τα πράγ-
ματα γι αυτήν δεν ήταν τόσο φωτεινά, πλούσια, δοξασμένα, 
υγιή και άνετα όσο στο παρελθόν. Όταν αρρώστησε βαριά, 
κακόπεσε, κατάπεσε, ταλαιπωρήθηκε και βασανίστηκε από 

τα γηρατειά της. Ο χρηστός Φιλιππακόπουλος και η γυναίκα 
του τη γιατροπόρεψαν, τη γηροκόμησαν και την κήδεψαν. 
Ο Χρήστος δεν ξέχασε ποτέ, πως πολύ παλιά τον είχε ευερ-
γετήσει, του ειχε αγοράσει δύο φορτηγά, που από Χωρο-
φύλακα τον έκαναν ιδιοκτήτη φορτηγατζή, με πολλά αυτοκί-
νητα στη συνέχεια να είναι στην ιδιοκτησία του. Συχνά χανό-
τανε στους δρόμους του Περιστερίου, και ο Χρήστος την 
έψαχνε, παντού. Το σπίτι της στη Κηπούπολη Περιστεριού 
το είχε αγοράσει η Ρόζα για να στεγάζουν τον έρωτά τους 
και τη σχέση τους. Το σπίτι αυτό, δύο φορτηγά και μερικά 
άλλα πράγματα, αγοράστηκαν από τα εισοδήματα της Αμε-
ρικής. Η Ρόζα όμως μεγαλόψυχα και για να προστατεύει τον 
αγαπημένο της διέδιδε πως ο Χρήστος δεν είχε δεχτεί βοή-

θεια απ αυτή, και τα χρήματα αγοράς των φορτηγών είχαν 
προέλθει από πώληση περιουσιακών στοιχείων του ίδιου 
του Χρήστου.
Τελικά έπεσε, ξεσπάσει το γοφό της και με το Χρήστο πάντα 
στο πλευρό της, αφήσει την τελευταία της πνοή, 2 Δεκεμ-
βρίου 1980 στην Κηπούπολη Περιστερίου. Ο τάφος της 
Ρόζας βρίσκεται στο Στόμιο η Στομι Κορινθίας. Εκεί τη μετέ-
φερε, για την οριστική της κατοικία, ο Χρήστος.  Μόλις το 
2008 μπήκε σταυρός στον τάφο της, από τον έρανο και την 
εκδήλωση που διοργάνωσε προς τιμή της ο εξωραϊστικός 
σύλλογος του Στομίου.  Στο οριζόντιο τμήμα του γνέφει: 
“ΡΟΖΑ ΕΣΚΕΝΑΖΥ”  και στο κάθετο “Καλλιτέχνις”.
Η Ρόζα Εσκενάζη θεωρείται η πιο ακριβοπληρωμένη καλ-
λιτέχνις της εποχής της.  Διακόσιες δραχμές μεροκάματο 
έπαιρνε το 1925 στον Ταΰγετο. 
Η Ρόζα, είναι η πρώτη γυναίκα που υπέγραψε αποκλειστικό 
συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία στην Ελλάδα και με 
την Columbia Records στα 1931 – 1932.  
Η Ρόζα Εσκενάζη ήταν η πρώτη γυναίκα που τραγούδησε 
σε πάλκο..
Ήταν η μοναδική τραγουδίστρια της εποχής της που είχε 
συμφωνία για ποσοστά, με δισκογραφική εταιρεία, (40 τρα-
γούδια το χρόνο, 5% ποσοστό από τις πωλήσεις του κάθε 
δίσκου), ήταν η συμφωνία. 
Η Ρόζα, σε όλη την περιπέτεια της ζωής της υπήρξε ένας 
απελευθερωμένος άνθρωπος, με ιδιαίτερα δυναμική 
συμπεριφορά.  Η θέση της γυναίκας, εκείνη την εποχή, 

ήταν αυτή που υποδείκνυε ο πατέρας της, ο αδερφός της, 
ο άντρας της, η ο κηδεμόνας της.  Ελάχιστες γυναίκες έσπα-
σαν το φράγμα των δεσμεύσεων, και καμία από αυτές όσο 
η Ρόζα.  Η Ρόζα δε συμβιβάστηκε με τους όρους και τους 
νόμους της καλλιτεχνίας που συνάντησε. Δημιούργησε το 
δικό της τρόπο. Το δικό της στυλ. Τους δικούς της κανόνες.
Η σπάνια φωνή της, το πηγαίο της ταλέντο, το πείσμα της, το 
πάθος της για το τραγούδι, ήταν τα αδιαμφισβήτητα προσό-
ντα της, που την κατέστησαν μοναδικά κορυφαία τραγουδί-
στρια–ερμηνεύτρια, του παραδοσιακού, του ρεμπέτικου, 
σμυρναίικου, Πολίτικου, Αρμένικου, Τουρκικού, και Ελλη-
νικού τραγουδιού.
Από τα σπουδαιότερα τραγούδια που ερμήνευσε είναι, 
Κάτω στα λεμονάδα, , Τα κεριά τα σπαρματσέτα, Καναρίνι 
μου γλυκό, Μαρικάκι μου, Δημητρούλα, Χαρικλάκι, Ελενί-
τσα μου, Λιλί η σκανταλιάρα, Αεροπλάνο θα πάρω, Αμανές, 
Γύφτισσα, Έλα φως μου, Μου 'χεις πάρει το μυαλό, Ναυτάκι, 
Πατρινιά, Μη βιάζεσαι μικρή μου θα σ' αρραβωνιαστώ, 
Σέρβικος πολίτικος, και αλλά.
Πολλά διατηρούν μέχρι σήμερα, ανεξίτηλη την αξία τους, 
και ξανατραγουδήθηκαν από νέους τραγουδιστές. 
Συνολικά η Ρόζα, ως συνθέτης ή ως στιχουργός, έχει γράψει, 
περί τα είκοσι τραγούδια.
Η Ρόζα Εσκενάζη, χορεύοντας τους ερωτικούς της χορούς 
της, τραγουδώντας με την εξαίσια φωνή της δημιουργούσε 
χαλασμό. Στις ταβέρνες και στα καφέ αμάν που εμφανιζόταν. 
Η Ρόζα ήταν η Αρχόντισσα του Ρεμπέτικου, και Παραδοσια-
κού Ελληνικού Τραγουδιού.
Απ τα πρώτα τραγούδια θύματα της λογοκρισίας ήταν  
«Πρέζα όταν πιείς» το 1935 που εν μέρει λέει:
Από το βράδυ ως το πρωί, με πρέζα στέκω στη ζωή
κι όλο τον κόσμο κατακτώ, την άσπρη σκόνη σα ρουφώ.
Σα μαστουρωθείς, γίνεσαι ευθύς,
βασιλιάς δικτάτορας θεός και κοσμοκράτορας.
Πρέζα όταν πιείς, βρε θα ευφρανθείς,
κι όλα πια στον κόσμο ρόδινα θε να τα δεις.
http://www.youtube.com/watch?v=qHVxX9Dab0
Το ρεμπέτικο χασικλίδικο αυτό τραγούδι, έγινε και η ταφό-
πλακα στα τραγούδια αυτού του είδους. Το καθεστώς της 
Δικτατορίας του Μεταξά, επέβαλε νόμο, σύμφωνα με τον 
οποίο όλοι όσοι επρόκειτο να ηχογραφήσουν δίσκο, θα 
έπρεπε να καταθέτουν: στίχους και μουσική παρτιτούρα, 
στην επιτροπή λογοκρισίας
Επισης το τραγούδι « Η Βαρβάρα»  θεωρήθηκε ως χυδαίο, 
πως είχε γραφτεί για τη Λουκία την κόρη του Μεταξά και 
λογοκρίθηκε .. Ο Ιωάννης Μεταξάς είχε δυο κόρες τη Βαρ-
βάρα και τη Λουκία, που ήταν πολύ ζωηρή και κατά άλλους 
εξ όλης και προολης. Οι αναφορές πως το τραγούδι ήταν 
γραμμένο για τη κόρη του Μεταξά φαίνονται  ότι είναι ανα-
ληθείς. 
Η Βαρβάρα - 1935 που εν μέρει λέει:
Η Βαρβάρα κάθε βράδυ στη Γλυφάδα ξενυχτάει
και ψαρεύει τα λαβράκια κεφαλόπουλα μαυράκια
το καλάμι της στο χέρι όλη νύχτα στο καρτέρι
περιμένει να τσιμπήσει το καλάμι να κουνήσει.
Ένας κέφαλος βαρβάτος όμορφος και κοτσονάτος
της Βαρβάρας το τσιμπάει το καλάμι της κουνάει
μα η Βαρβάρα δεν τα χάνει τον αγκίστρωσε τον πιάνει
τον κρατά στα δυο της χέρια και λιγώνετ' απ' τα γέλια.
http://www.youtube.com/watch?v=w1puyJoiW2Y

απόψεις

Η ΡΟΖΑ ΕΣΚΕΝΑΖΥ
(1897 – 2 Δεκεμβρίου 1980)

2H ΣΥΝΕΧΕΙΑ
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Π
ριν λίγες ημέρες έγινε ένα άγριο φονικό στην Ρόδο με 
σεξουαλικό κίνητρο. Μια 21χρονη σπουδάστρια βιά-
στηκε από δύο νεαρά αγόρια, 19 κι 21 ετών, κι αφού 
την τραυμάτισαν την πέταξαν ζωντανή και δεμένη στη 

θάλασσα, όπου απεβίωσε! Γιατί; Γιατί δεν ενέδωσε στις αρρω-

στημένες πράξεις τους γιατί ήταν μόνη της κι ανυπεράσπιστη 
απέναντι σε δύο κ…παιδα. Ένας συνάδελφος δημοσιογράφος 
έγραψε ένα γράμμα στο γιο του για το σεβασμό που πρέπει να 
δείχνουμε οι σκληροί «άντρες» στο γυναικείο φύλλο. Το βάζου-
με αυτούσιο και το επιβραβεύουμε.

Γράμμα στον γιο μου 

Γ
εννιόμαστε άντρες ή γυναίκες μέσα από μια σει-
ρά τυχαίων γεγονότων. Χιλιάδες κύτταρα των γο-
ν ιών μας ενώνονται και ξεκινά η ύπαρξή μας. 
Στην αρχή άφυλα έμβρυα που σιγά σιγά διαμορ-

φώνονται. 
Όπως δεν διαλέγουμε την πατρίδα μας και τυχαία τοπο-
θετούμαστε σ τον πλανήτη, έτσ ι και η φύση επιλέγει 
από τη κοιλιά της μάνας μας, αν θα γεννηθούμε άντρες 
ή γυναίκες. 
Αυτή η ίδια η φύση ξεκινά από νωρίς τ ις διακρίσεις. 
Φροντίζει περισσότερο τα κορίτσια. Να είναι δυνατά, 
να μπορούν να επιβιώσουν. Να αντέχουν περισσότερα. 
Τα αγόρια πιο ευπαθή σε συγγενείς ανωμαλίες. Άλλω-
στε αυτά δεν μπορούν να ανα-
παράγουν το είδος μας. Σοφή 
αν και σκληρή η φύση θα πρό-
σθετα. 
Σταδιακά η κοινωνία ανατρέ-
πει τη φυσική επιλογή. Αιώ-
νες πατριαρχίας δεν θα μπο-
ρούσαν να αφήσουν τα κορί-
τσια να διακριθούν. Τι και αν 
οι μελέτες δείχνουν πως ανα-
π τ ύσ σ ον τ α ι  γρηγο ρ ό τ ε ρα , 
κάπου αναγκάζον ται να σ τα-
ματήσουν. Έρμαια των κοι-
νωνικών συμβολαίων που οι 
άνθρωποι επινόησαν γ ια την 
αυριανή θέση τους στο κόσμο. 
Η κοινων ία σ ταδιακά τους 
μαθαίνει να περιορίζονται. Να 
αναγνωρίζουν τη δήθεν κατωτερότητά σου απέναντι 
στο δυνατό φύλο. Ακόμα και αυτός ο όρος «ασθενές». 
Πόσο ασθενής είναι αυτός που γεννά ζωή άραγε! 
Η θρησκε ία έβαλε κα ι  αυ τή το λ ιθαράκ ι  της.  Η 
πανούργα γυναίκα εξαπάτησε τον αθώο άνδρα. Η θέση 
της είναι να κρύβεται. Τόλμα γυναίκα να υψώσεις τη 
φωνή σου! Θα καείς σαν μάγισσα... Τα παραδείγματα 
αμέτρητα και φτάνουν μέχρι σήμερα. 
Προκάλεσες; Σου αξίζει η τιμωρία. Ο άντρας έχει ορμές 
δεν καταλαβαίνει. Όλα του συγχωρούνται. Η θέση σου 
γυναίκα είναι σ το σπίτι. Θέλεις καριέρα; Άρα δεν θα 
γ ίνεις καλή μάνα. Αντέδρασες σ τη βία του συζύγου; 

Μάλλον δεν ήσουν καλή. Δεν ήσουν αρκετή. 
Είπες όχι; Μήπως εννοούσες ναι; Τι φορούσες; Το ήθε-
λε ς; Μήπως άλλαξε ς γ νώμη; Γιατ ί κυκλοφορούσες 
νύχτα; Μην μιλήσεις! Θα σε κατηγορήσουν... 
Γιε μου, ελπίζω να γ ίνεις ένας καλός άνθρωπος. Με 
σεβασμό απέναντι σε όλους. Μην διαιωνίσεις τα στε-
ρεότυπα που έφτιαξαν τη κοινωνία που μας τρομάζει 
σήμερα. Μάθε να ακούς. Να διεκδικείς, αλλά να ξέρεις 
τα όριά σου. Μάθε ότι η θέση σου είναι αυτή που αφή-
νει χώρο και στους άλλους. Άνθισε, οχι εις βάρος του 
δίπλα σου. 
Τίμα τον άνθρωπο. Εξ ίσου. Ισότ ιμα, χωρίς ασ τερί-
σκους. 

Προχθέ ς δολοφονήθηκε μια γυναίκα. Μία ακόμα 
γυναίκα. Γιατ ί ε ίπε όχι, όπως ήταν δικαίωμά της. Οι 
άν τρες δεν το δέχτηκαν. Οι άν τρες αποφάσισαν ότ ι 
καμία δεν μπορεί να τους πει όχι. Και αν το κάνει, αξί-
ζει να πεθάνει. Άλλοι άν τρες δήθεν πέφτουν από τα 
σύννεφα. Μα πως το έπαθε αυτό; Ήταν από καλή οικο-
γένεια! Λες και σε όλες τις υπόλοιπες άξιζε να βιαστούν 
και να πεθάνουν... 
Παιδί μου, κάνε ό,τι θες στη ζωή σου. Ελπίζω να μην 
την καταστρέψεις, αλλά να δημιουργήσεις. Ένα μόνο 
σου ζητώ. Σεβασμό. Αυτονόητο και αδιαπραγμάτευτο.

Του Θοδωρή Βασίλη
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!
Κ

άπως έτσι θα ήθελα να ξεκινήσω γράφοντας δύο αράδες 
για την βραδιά της επετείους της αγαπημένης σας εφημε-
ρίδος HELLAS NEWS. Κοντά 50 χρόνια αγωνίζομαι σε 
Καναδά κι Αμερική για αυτό που αγάπησα και υπηρετώ 

πιστά. «Παντρεύτηκα» μια δουλειά που υπηρέτησα κι υπηρετώ 
πιστά. Στην χριστουγεννιάτικη έκδοση μας θα έχω ένα λεπτομερή 
απολογισμό αυτών των 50 ετών.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους βοήθησαν για να γίνει 
ΑΞΕΧΑΣΤΗ αυτή η βραδιά. Ευχαριστώ όλους τους πολιτικούς 
την ομοσπονδιακής, της επαρχιακής και την τοπικής αυτοδιοίκη-
σης που μας βράβευσαν και τίμησαν με την παρουσία τους. Είναι 
μία αναγνώριση για όλη την δημοσιογραφική και δημιουργική 
ομάδα της HELLAS NEWS. Ευχαριστούμε όλους τους sponsors 
και τους ετήσιους πελάτες μας που κρατούν ζωντανό τον αγώνα 
της HELLAS NEWS.
Ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου τα δύο συνεργατά-
κια μου, φιλαράκια μου κι οικογένεια μου στην εφημερίδα μας. Ο 
επί 10ετίας άνθρωπος μου, κ. Ηλίας Μιχαϊλίδης,  και τα τελευταία 

δυόμιση χρόνια μια κοπέλα που με την ενεργητικότητα της και 
την δημοσιογραφικής της ιδιότητα στην εφημερίδα και τα social 
media είναι το στήριγμα μου, η Χριστιάνα Κιέσκου, είναι επτά 
ημέρες την εβδομάδα δίπλα μου κι αγωνία για την έκδοση μας. 
Να ‘σαι καλά Χριστιανάκι.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την διεύθυνση του Rivierα Events 
& Convention Centre για το γευστικό και σε ποσότητα πολύ 
φαγητό, αλλά και για την τέλεια εξυπηρέτηση των εκατοντά-
δων φίλων μας. Επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κ. 
Γιώργο Πολίτη για την προβολή του υπέροχου ντοκιμαντέρ 
MelanCholia, που είναι αφιερωμένο στην μνήμη του αείμνη-
στου γιου του, Δημήτρη.
Ευχαριστώ όλο το καλλιτεχνικό πρόγραμμα που ήρθε από την 
Ελλάδα. Τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο, την Ελεάνα Παπαϊώαν-
νου με την εκρηκτική της παρουσία και φωνάρα, τον Μάκη Χρι-
στοδουλόπουλο Τζούνιορ και όλη την ορχήστρα.
Αξιοσημείωτη ήταν επίσης η παρουσία του βιρτουόζου στο 
μπουζούκι, κ. Θοδωρή Βασιλειάδη, προσωπικό μπουζούκι του 

Πασχάλη Τερζή, Γιώργου Μαζωνάκη, Σταμάτη Γονίδη και πολλών 
άλλων. Ο κ. Βασιλειάδης συνόδευσε τον κ. Γιώργο Πολίτη στην 
παρουσίαση μερικών τραγουδιών του τελευταίου του δίσκου.
Ευχαριστώ τα ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ για την εξαιρετική τους εμφάνιση που 
για άλλη μία φορά μας γέμισαν με εθνική υπερηφάνεια. Δεν πρέ-
πει να παραλείψουμε  τις δύο υπέροχες κυρίες, Νάνσυ Αθανασο-
πούλου-Μυλωνά και Έφη Τσάτσος με τα περίπτερα τους.
Απολαύστε το φωτογραφικό υλικό του Γιάννη Σαραϊδάρη και της 
Χριστιάνας Κιέσκου (τράβηξε και φωτογραφίες η αθεόφοβη παρά 
την όλη πίεση της πετυχημένης βραδιάς). Επίσης, ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ στο όμορφου «μπουκέτο» αγοριών και κοριτσιών που 
υποδεχόντουσαν όλο τον κόσμο στην είσοδο της αίθουσας.
Κι αν ξεχάσαμε κανέναν, συμπαθάτε μας. Ήταν τόσοι πολλοί και 
καλοί. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΔΕΛΦΙΑ. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ 
ΣΑΣ!
Υ.Γ. Το να έγραφα διθυράμβους για την χοροεσπερίδα μας, 
νομίζω είναι περιττό. Εξ’ άλλου, ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΙΛΙΕΣ 
ΛΕΞΕΙΣ, ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΙΣ

HELLAS NEWS: 46 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ/ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΪΔΑΡΗΣ

Ο Βουλευτής, κ. Άρης Μπαμπικιάν, ως αντιπρόσωπος του 
Πρωθυπουργού του Οντάριο κ. Φόρντ, και ο Δημοτικός Σύμβουλος, 
κ. Δημήτρης Καρύγιαννης βρέθηκαν για άλλη μία φορά στο πλευρό 

της HELLAS NEWS. Σας ευχαριστούμε πολύ

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Τορόντο, κ. Βίκτωρ 
Μαλιγκούδης, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον κ. Θανάση 

Κουρτέση και την Hellas News. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς
Ο Δήμαρχος της περιοχής του Vaughan, κ. Maurizio Bevilacqua, 

βραβεύοντας την εφημερίδα μας για τα 25 χρόνια της

Ο ένας και μοναδικό Μάκης 
Χριστοδουλόπουλος με τον κ. Θανάση 

Κουρτέση Η εκρηκτική Ελεάνα Παπαϊωάννου

Τα ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ σε άλλη μία εξαιρετική σκηνική παρουσία. Ευχαριστούμε 
πολύ όλα τα παιδιά της κας Νάνσυς Αθανασοπούλου Μυλώνα που έδωσαν 

τον καλύτερο τους εαυτό προς τιμήν της εφημερίδος μας
Ο Γιώργος Πολίτης παρουσίασε το νέο του τραγούδι από το 

ομώνυμο άλμπουμ «Η Πόρτα τ’ Ουρανού»O Μάκης Χριστοδουλόπουλος Junior ενθουσίασε το κοινό
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ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
ΣΕ ΚΑΝΑΔΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ

Ο κ. Δημήτρης Καρύγιαννης, Δημοτικός Σύμβουλος, 
βραβεύοντας τον κ. Θανάση Κουρτέση

O Δήμαρχος της περιοχής του Vaughan μιλώντας για τα 25 χρόνια της 
Hellas News καθώς και για την ταινία MelanCholia του Γιώργου Πολίτη. 

Διακρίνεται και η κα Νάνσυ Αθανασοπούλου Μυλωνά

O κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον Δήμαρχο της περιοχής του Vaughan, κ. 
Maurizio Bevilacqua, τον ιδιοκτήτη του Riviera, κ. Mario Cortelucci και 

τον Διευθυντή του, κ. Anthony 

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Τορόντο, κ. 
Βίκτωρ Μαλιγκούδης, τίμησε με την παρουσία του τα 
25 χρόνια της εφημερίδος μας. Ευχαριστούμε πολύ! Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης

Ο Βουλευτής, κ. Άρης Μπαμπικιάν, ανάμεσα από τον κ. Νίκο 
Χριστοφορίδη, τον κ. Κρέσσο και την σύζυγο του καθώς και την κα 

Μελίνα Σταματόπουλος 

Μάκης Χριστοδουλόπουλος Τζούνιορ

Τα ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ σε άλλη μία εξαιρετική σκηνική παρουσία. 
Ευχαριστούμε πολύ όλα τα παιδιά της κας Νάνσυς 

Αθανασοπούλου Μυλώνα που έδωσαν τον καλύτερο τους 
εαυτό προς τιμήν της εφημερίδος μας

Ο κύριος και η κυρία Μαρκέτη

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης και η Χριστιάνα Κιέσκου

Ο κ.Φιλιππαίος και ο κ. Πολίτης κατά την βράβευση τους από την 
Πρεσβεία του Καναδά στην Ελλάδα. Την βράβευση έκανε ο Δήμαρχος 

του Vaughan

Η πιο όμορφη υποδοχή της HELLAS NEWS

Σύσσωμος ο Σύλλογος Θεσσαλονικέων τίμησε με την παρουσία του τα 25 χρόνια της 
HELLAS NEWS. Τους ευχαριστούμε πολύ!

Η κα Έφη Τσάτσου με την κα Νάνσυ 
Αθανασοπούλου - Μυλωνά κρατώντας το It’s All 

Greek to Me της κας Τσάτσου.
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Το τραπέζι της κα Λούσης Γρηγοριάδου

Η κα Πένυ Κόντος και η κα Έφη ΤσάτσουΟ κ. Θανάσης Κουρτέσης με μερικά παιδιά από τα ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ

Ο κ. Χρήστος Παπαγεωργακόπουλος με 
τον κ. Μιχαλόπουλο

Η κα Νάνσυ Αθανασοπούλου Μυλωνά με την Torry 
Anna

Από τον Σύλλογο Θεσσαλονικέων οι κυρίες Κάθι Μανούκα-Νικολαΐδης, 
η κα Κέλλυ Μανούκα Φακλάρης και η κα Άννα Παπάζογλου

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης ανάμεσα από την κα Νάνσυ Αθανασοπούλου - 
Μυλωνά και τον κ. Ηλία Μιχαϊλίδη

Ο κ. Γιώργος Γκέκας με την κα Ελίζα, την κα Μαρία Στεφανίδη, την κα Νίκη 
Σταθά και την κα Αφροδίτη Αλεξανδρή

Ο κ. Χρήστος Παπαγεωργακόπουλος με την 
κα Κατερίνα δίπλα στον Μάκη 

Χριστοδουλόπουλο

ΜΙΑ ΛΑΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΓΑΠΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ HELLAS NEWS
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MelanCholia
Στην θριαμβευτική βραδιά μας  ο κόσμος ήρθε από πολύ νω-
ρίς για να απολαύσει το ντοκιμαντέρ MelanCholia, παραγω-
γής Γιώργου Πολίτη, Δημήτρη Πολίτη και Αντιγόνης Γαβρι-
ατοπούλου, το οποίο προβλήθηκε στην μνήμη του αλησμό-
νητου γιου, Δημήτρη, των κας Αντωνίας και κ. Γιώργου Πο-
λίτη. Ο Δημήτρης έφυγε δυστυχώ από κοντά τους πρόωρα, 
μόλις 25 χρονών.

Ο κόσμος συγκινημένος καταχειροκρότησε στο τέλος και ο 
Δήμαρχος του Vaughan, κ. Maurizio Bevilacqua παρουσία-
σε τρία βραβεία εκ μέρους της Καναδικής Πρεσβείας του Κα-
ναδά, στον κ. Πολίτη και τον κ. Κώστα Φιλιππαίο και Χρήστο 
Φιλιππαίο για την θαυμάσια μουσική τους.

Θα θέλαμε να συγχαρούμε όλους τους συντελεστές αυτού 
του ντοκιμαντέρ, που ήταν κι ένα ηχηρό μήνυμα για την 
«μελαγχολία» διεθνώς, ειδικότερα για τις νεαρές ηλικίες. 
Κύριοι είστε όλοι άξιοι συγχαρητηρίων!

TΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΑ

Η πολύ όμορφη νεανική παρέα των αδελφών Γκέκοπουλος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης Καρύγιαννης, 
μαζί με την σύζυγο του μας τίμησαν με την παρουσία 

τους.

Η παρέα του κ. ΤσικουρλήΟ κ. Αλέξανδρος και η κα Άρτεμης Τσικουρλής

Το τραπέζι της κα Γιώτας Καρβουνίδη από το Hunter’s 
On the Danforth

Η κα Παναγιώτα Λάχοβιτς με τις εντυπωσιακές δημιουργίες της κα 
Νάνσυ Αθανασοπούλου - Μυλωνά

Ο κ. Καραμούτζος έδωσε το παρών

Η κα Νάνσυ Αθανασοπούλου Μυλωνά με την κα 
Παναγιώτα Λάχοβιτς

Η παρέα του κ. Πλέσσα και της κα Κουτσουλιανού

Η κα Νάνσυ Αθανασοπούλου Μυλωνά με μερικά 
από τα «Μελισσάκια» της

Τα αδέλφια Μανούκα από τον Σύλλογο Θεσσαλονικέων 
και η κα Στέλλα Παπαδόπουλος
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Η παρέα του κ. Τζιμ Αναστασιάδη από το Magic White, το οποίο δώρισε δύο εισιτήρια για αγώνα των 
Maple Leafs, με τον κ. Πήτερ Δεληγιώργη και τη σύζυγό του Έλλεν Το τραπέζι του κ. Μιχαλόπουλου

Ο κ. Χριστοφόριδης, επίτιμος πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο «Παναγία Σουμελά», στο 
τραπέζι του Συλλόγου Θεσσαλονικέων

Η παρέα της κα Πένυς Κόντου από το «Χαμόγελο Ζωής». Μας τίμησαν ακόμη με την παρουσία τους 
ο κ. Μάικ Κόντος, ο κ. Στηβ Κοντοπίδης από το East Auto Body, η κα Στέλλα Παπαδοπούλου 

και ο κ. Κατσιλίρας

Η κα Αφροδίτη Αλεξανδρή, η κα Μαρία Στεφανίδη, η κα Ελίζα και ο κ. Γιώργος Γκέκας, καθώς και η κα 
Ελένη Δημάκη Το τραπέζι από τον Σύλλογο Θεσσαλονικέων

Η παρέα του κ. Παπαδημητρίου Η παρέα της κα Αφροδίτης Αλεξανδρή

Άλλη μία όμορφη παρέα που μας ετίμησε με την παρουσία του. Ο κύριος και η κυρία Κούτρος από το 
Ceramic Tile World Ο κ. Κώστας Γρηγοριάδης από το Phyllo Cafe με την σύζυγο του μας τίμησαν με την παρουσία τους

ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΒΡΑΔΙΑ
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Ο κ. Οικονομόπουλος με την σύζυγο του και ο κ. Γεωργιόπουλος με 
την σύζυγο του μας τίμησαν με την παρουσία τους

Το τραπέζι από την Εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Διακρίνονται η οικογένεια Κουμαρέλας, 
η κα Παναγούλα Παπαδάκης, η κα Άννα Αϊβαλής και ο κύριος με την κα Τζάκας Το τραπέζι του κ. Αλέξανδρου Τσικουρλή, προέδρου του συλλόγου Κιλκίς

Η παρέα του κ. Λάζου, του γνωστού μουσικού από το Πόντο

Η παρέα από το Ital Florist

Η παρέα του Δικηγόρου κ. Κανέλλου

Από τον Σύλλογο Αργολίδος «ΔΑΝΑΟΣ»  ο πρόεδρος, κ. 
Τάκης Κωνσταντόπουλος, ο Αντιπρόεδρος, κ. Γρηγόρης 
Καλόγηρος, ο Γραμματέας, κ. Κώστας Καραχάλιος και ο 

Σύμβουλος, κ. Οικονόμου 

ΜΕ ΠΟΛΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΦΑΓΗΤΟ
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ

Το τραπέζι του κ. Δημήτρη Κυριαζάκου από το Brazilian Coffee

Το τραπέζι του κ. Μάικ Φωτόπουλου

Το τραπέζι των Αγ. Παντελεήμονα, Άννης και Παρασκευής. Διακρίνονται ο κ. Ανδρέας Μπουκάρας μετά της συζύγου 
του από το European Poultry. Η πρόεδρος της Φιλοπτώχου, κα. Βάνγκου με τον σύζυγο της, ο κύριος και η κυρία 
Παραβάντης και η κα Ειρήνη Κίτσιος Σιδέρης, Γραμματέας της εκκλησίας και ιδιοκτήτρια του Angels and Vows

Το τραπέζι του κ. Καλομοίρη

Το τραπέζι του κ. Γιάννη και της κα Δώρας Λιαγκάκη από τον Αγ. Παντελεήμονα

Η πιο όμορφη παρέα του κ. Χρήστου Πάππα - Παπαγεωργόπουλου

Η παρέα του κ. Νίκου Χριστοφορίδη

Η παρέα της κα Πατ Αγραπίδου από το «Ελληνικό Σπίτι». Διακρίνεται και η Μιχαλίτσα Κατσιλίρας 
πρόεδρος του  «Χαμόγελου Ζωής»

Το τραπέζι του κ. Γιάννη Γρηγορίαδη

Η όμορφη παρέα με τον πρόεδρο του «Ελληνικού Σπιτιού», κ. Γιάννη Φαναρά με την σύζυγο του, τον 
κυρίο και την κυρία Κερογλίδη, τον κ. Παπαγιάννη από το Karriba Foods με την σύζυγο του και τον κ. 

Γιώργο Λούκα από το Homemakers με την σύζυγο του

Το τραπέζι με τον Γενικό Πρόξενο, κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδη, τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Δημήτρη Καρύγιαννη, 
τον Βουλευτή, κ. Άρη Μπαμπικιάν και τον Δήμαρχο της περιοχής του Vaughan, κ. Maurizio Bevilacqua

Tο τραπέζι του κ. Μαστοράκου
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Η 
συγγραφέας του βιβλίου είναι 
η συνταξιούχος εκπαιδευτικός 
γέννημα θρέμμα της Ναύπα-
κτου, Εφη Τσατσου.

Στο βιβλίο η συγγραφέας περιγράφει τις 
εμπειρίες της δυναμικής διαδρομής της 
ως μετανάστρια από Ναύ-
πακτο σ το Τορόντο του 
Καναδά.
Π ο λ λ ά  φ ι λ α ν θ ρ ω π ικά 
σωματεία της Ελληνικής 
παροικίας στο Τορόντο δια-
θέτουν το βιβλίο της κυρίας 
Εφης Τσατσου δωρεάν στον 
αναγνώσ τη έναν τ ι μιας 
δωρεάς στο σωματείο
Τη Παρασκευή που μας 
πέ ρασ ε ,  η  φιλαν θρω -
πική δραστηριότητα του 
βιβλίου της Εφης προσφέρ-
θηκε δωρεάν με δωρεά εκ 
μέρους σας 20 δολάρια 
για της εφημερίδα HELLAS 
NEWS.
Συγχαρητήρια στον ιδρυτή, 
ιδιοκτήτη και Διευθυντή της 
Εφημερίδας κύριο Θανάση 
Κουρτέση και το προσωπικό 
του.
Το προσωπικό της εφημε-
ρίδας και ο ίδιος Θανάσης 
Κουρτεσης καλύπτει με επι-
μέλεια τις εκδηλώσεις της 
παροικίας. Τους ευχαρι-
στούμε θερμά και ευχόμα-
στε αλλά είκοσι πέντε χρόνια προσφοράς 
και λειτουργίας.
Ο Ελληνικός παροικιακός τύπος είναι, 
το εκφραστικό όργανο της ομογένειας. 
Ο Ελληνισμός αποκτά φωνή, ένα μέσον 
έκφρασης που ενισχύει τις προσπάθειες 
της παροικίας να συγκροτηθεί σαν ένα 
οργανωμένο σύνολο, και να αναπτύξει 
το πνεύμα της παροικιακής συνείδησης. 
Επιπλέον υπογραμμίζει την παρουσία 
της Ελληνικής οντότητας. Επίσης γίνεται 
ο συνδετικός κρίκος μεταξύ Καναδά και 
Ελλάδος .
Η Ελληνόφωνη εφημερίδα γράφεται με 

το χέρι στην καρδιά, με πολύ μεράκι και 
πατριωτικό παλμό, και απευθύνονται και 
διαβάζεται κυρίως από στους Ελληνόφω-
νες μετανάστες. Ο απόδημος Ελληνισμός 
σαν μια μικρή πολιτιστική και φυλετική 
ομάδα που θέλει να διατηρηθεί κρατώ-

ντας τα κύρια εθνικά χαρακτηριστικά του 
γλώσσα, ήθη, έθιμα, θρησκεία, για να 
πετύχει την σε έναν κοινωνικό περιβάλ-
λον, που διαρκώς και καθημερινά ασκεί 
αφόρητη αφομοιωτική πίεση χρειάζεται 
τη δυναμική παρουσία του Ελληνόφω-
νου τύπου.
Ο Ελληνικός παροικιακος τύπος ήταν και 
θα παραμείνει ενωτικός. Η Ελληνική εφη-
μερίδα είναι το εκφραστικό όργανο, της 
παροικίας, είναι δημιούργημα της παροι-
κίας, σ' αυτήν ανήκει και αυτήν υπηρετεί.
Ευχαριστώ εγκάρδια.
Εφη Τσατσου

To «Its All Greek to me” 
της Εφης Τσατσου

Ένα Βιβλίο σε υποστήριξη της Hellas News

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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ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ 
ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ 

ΚΑΝΑΔΑ

Γ
ια άλλη μία φορά οι ελληνικές εταιρείες με παροχή και αλκοολούχων ποτών στο Τορό-
ντο συνεργάστηκαν με το LCBO για καλό σκοπό. Το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου στο κα-
τάστημα τις Danforth, το οποίο διαθέτει την μεγαλύτερη κάβα ελληνικών κρασιών και 
αλκοολούχων ποτών, το Kolonaki Group, το Celebrity Wines and Spirits, το Intra-Vino 

και το Cavino Mega Spielo ένωσαν τις δυνάμεις τους έχοντας άξιους αντιπροσώπους τους 
με σκοπό να γνωρίσουν στους πελάτες καλύτερα τα  προϊόντα τους και φυσικά την πώληση 
τους. Όλα τα έσοδα διατέθηκαν στον οργανισμό Mothers Against Drunk Driving (MAAD) 
και το Sick Kids Hospital. Αρκετός κόσμος έδωσε το παρών για να στηρίξει μία πολύ ωραία 
προσπάθεια. Συγχαρητήρια σε όλους.
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Τ
ο Tim Hortons έχει αποκαλύψει νέα καπάκια για τα ποτήρια του καφέ του, αλλά δεν 
πηγαίνει καλά με όλους όσους έχουν προμηθεύονται τον καφέ τους κάθε μέρα. Με-
ρικοί στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης έχουν παραπονεθεί, λέγοντας ότι τα καπά-
κια διαρρέουν - κάτι που ήταν ένα ζήτημα και με το παλιό καπάκι. Το περασμένο κα-

λοκαίρι, ο γίγαντας των fast food δήλωσε ότι θα εισαγάγει πιο φιλικά προς το περιβάλλον 
καπάκια, για να συμπεριλάβει ένα κλειστό στόμιο για την καταπολέμηση του προβλήματος 
που διαρροής στο καπάκι. Στην πραγματικότητα, το Tim Hortons ανακοίνωσε ότι το νέο κα-
πάκι δοκιμάστηκε από χιλιάδες ανθρώπους που ανέβηκαν εκατοντάδες σκάλες και οδήγη-
σαν πολλά μίλια με κύπελλα στο χέρι για να σχεδιάσουν ένα καπάκι που θα μειώσει τη δι-
αρροή.

Η 
αστυνομία της επαρχίας λέει ότι 
τα αποτελέσματα από έρευνες για 
την εκμετάλλευση παιδιών δεί-
χνουν ότι το θέμα παραμένει ένα 

σημαντικό πρόβλημα στο Οντάριο και στις 
γύρω περιοχές. Στο πλαίσιο μιας προσπά-
θειας ευαισθητοποίησης σχετικά με την εκ-
μετάλλευση των παιδιών, η επαρχιακή α-
στυνομία του Οντάριο δημοσίευσε στοιχεία 
από τον Νοέμβριο. Κατά τη διάρκεια αυτής 
της περιόδου 30 ημερών, το OPP και οι 26 
περιφερειακοί εταίροι του στο Οντάριο υ-
πέβαλαν 551 κατηγορίες εναντίον 122 ατό-
μων, ενώ εντοπίζουν 55  ανήλικα θύματα. 

Οι ανακριτές λένε ότι οι συλληφθέντες συ-
μπεριλαμβά-νουν καθηγητές είτε πρώην εί-
τε νυν, προσωπικό της υπηρεσίας έκτακτης 
ανάγκης, στρατιωτικά μέλη και άλλους που 
δραστηριοποιούνται στις τοπικές κοινότη-
τες Αναφέρεις επίσης ότι αξιωματικοί εντό-
πισαν 834 μοναδικές διευθύνσεις IP που έ-
χουν πρόσβαση στην παιδική πορνογραφία 
μόνο κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου. Οι 
ερευνητές λένε ότι όσοι έχουν πρόσβαση 
στην ηλεκτρονική παιδική πορνογραφία σε 
απευθείας σύνδεση γίνονται αυτόματα συ-
νεργάτης στην κακοποίηση και τη συνεχή 
εκμετάλλευση των παιδιών.

Ο 
πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος 
υπουργός του Καναδά παντρεύ-
εται τον σύντροφό του. Πιο συ-
γκεκριμένα, όταν ο Ρικάρντο Μι-

ράντα μιλάει για τον αρραβώνα του και τον 
επικείμενο γάμο του, είναι φανερός ο εν-
θουσιασμός του. Είναι πολύ χαρούμενος 
που βρήκε τον άνθρωπο με τον οποίο θα 
περάσει το υπόλοιπο της ζωής του. Ωστόσο, 
ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού του 
Καναδά, ξέρει ότι θα έρθει αντιμέτωπος και 
με αρνητικά σχόλια, μια βδομάδα αφότου 
ανακοίνωσε, μέσω των λογαριασμών του 
στα social media. Οι δυο τους γνωρίστηκαν 
τον περασμένο Ιούλιο, όταν ο Μπράουν ζή-
τησε από μια κοινή γνωστή τους να του τον 
συστήσει. Μέχρι τον Νοέμβριο που αρρα-
βωνιάστηκαν, είχαν μια σχέση πολύ αγα-
πημένη μεν, αλλά όπου δεν κατάφερναν να 
συναντηθούν συχνά δε, καθώς ζούσαν σε 
διαφορετικές πόλεις. Ο Μιράντα, πρόσφυ-
γας από τη Νικαράγουα και Εβραίος, είναι 
ο πρώτος ανοιχτά γκέι υπουργός του Κα-
ναδά και ο πρώτος που θα παντρευτεί τον 
σύντροφό του. Ο γάμος τους θα πραγματο- ποιηθεί στο Κάλγκαρι στις 28 Δεκεμβρίου.

Το OPP αναφέρει ότι η εκμετάλλευση 
παιδιών παραμένει σημαντικό πρόβλημα

Ο δηλωμένος ομοφυλόφιλος υπουργός του 
Καναδά παντρεύεται τον σύντροφό του

Συνελήφθη η κόρη του ιδρυτή της 
Huawei  στον Καναδά

Κ
αμία εμπλοκή της Οτάβας στη 
σύλληψη της κόρης του ιδρυτή 
της Huawei ξεκαθαρίζει ο πρω-
θυπουργός Τριντό. Οργή του 

Πεκίνου, ζητάει εξηγήσεις. Ο Καναδός 
πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό δήλωσε 
σήμερα ότι η κυβέρνησή του δεν είχε καμία 
εμπλοκή στη σύλληψη της Μενγκ Ουάν-
γκζου, κόρης του ιδρυτή του κινεζικού 
κολοσσού Huawei στον Καναδά, η οποία 
συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Βανκού-
βερ. Ο Τριντό τόνισε σε δημοσιογράφους 
στο Μόντρεαλ, ότι η Οτάβα είχε λάβει ενη-
μέρωση λίγες μέρες πριν για το σχέδιο σύλ-
ληψης της Ουάνγκζου. Αρνήθηκε να δώσει 
περαιτέρω λεπτομέρειες επικαλούμενος το 
γεγονός ότι η «κληρονόμος» της Huawei 
θα οδηγηθεί αύριο στο δικαστήριο. Αν και 
ο λόγος της σύλληψης δεν έχει επισήμως 
επιβεβαιωθεί και το αμερικανικό υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης αρνείται να σχολιάσει 
την υπόθεση, τα αμερικανικά μέσα ενημέ-
ρωσης μεταδίδουν ότι η Huawei είναι υπό 
έρευνα για ενδεχόμενες παραβιάσεις των 
κυρώσεων κατά του Ιράν, κάτι που η εται-
ρεία αρνείται. Ο Καναδός πρωθυπουργός 
Τζάστιν Τριντό δήλωσε ότι η κυβέρνησή 

του δεν είχε καμία εμπλοκή στη σύλληψη 
της Ουάνγκζου, τονίζοντας ότι η Οτάβα 
είχε λάβει ενημέρωση λίγες μέρες πριν για 
το σχέδιο σύλληψης. Αρνήθηκε να δώσει 
περαιτέρω λεπτομέρειες, επικαλούμε-νος 
το γεγονός ότι η «κληρονόμος» της Huawei 
θα οδηγηθεί αύριο στο δικαστήριο. Από 
την πλευρά του, ο Αμερικανός σύμβουλος 
εθνικής ασφάλειας Τζον Μπόλτον δή-λωσε 
σε συνέντευξή του στο Κρατικό Ραδιό-
φωνο των ΗΠΑ (NPR) ότι γνώριζε εκ των 
προτέρων για τη σύλληψη της Ουάνγκζου.

Παράπονα για το νέο καπάκι στα 
ποτήρια του Tim Hortons
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΣ/Η 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ

για το Pronto Café στη περιοχή Bay & College
Καθημερινές 6:30πμ – 2:00μμ, 

όχι απογεύματα ή Σαββατοκύριακα!
Πολύ καλός μισθός για έμπειρο/η

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΕΙΡΑ ΣΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΚΑΦΕΔΩΝ 
(λάτε, καπουτσίνο κλπ), ΧΡΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ κλπ.

Φιλικός/ή με τους πελάτες και ικανός/ή για εργασία 
σε πολυάσχολο καφενείο.

Send your resume to Christine@prontocafe.ca  
or call 416-453-5498

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

Φάληρο το ‘60

Αθήνα 1930 ο πρώτος τηλεφωνικός θάλαμος

Λαϊκή αγορά στο Κολωνάκι το ’60 στην οδό Ξενοκράτους

Αθήνα, Μοναστηράκι την δεκαετία του ’60

Αθήνα, τέλη δεκαετίας ‘60

1890 ΑκροποληΗ οδός Σταδίου ήταν μια από τις μεγαλύτερες οδικές αρτηρίες της παλιάς Αθήνας

Νεαροί λούστροι στη Πλατεία Συντάγματος, περί το 1910

Γλυφάδα το ‘70

Οδός Αδριανού, Πλάκα. Ανάμεσα στους περαστικούς ένας φουστανελάς. 
Αριστερά, διαφήμιση τοίχου, δεξιά η σκιά ενός επιβλητικού φοίνικα 

(δεκαετία 1900)



49ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ7 Δεκεμβρίου 2018

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ50 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

7 Δεκεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com



51ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ7 Δεκεμβρίου 2018

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ52 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

7 Δεκεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com



LIFE 53ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

7 Δεκεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

LIFE

Jordan Ozuna:
Τo νέο όνομα στο 
παγκόσμιο μόντελινγκ

Το όνομα της 
Jordan Ozuna 
έχει πρωταγωνιστεί 
πολλές φορές στον 
αμερικανικό Τύπο. 
H προσωπική 
της ζωή είναι 
πολυτάραχη και 
γι΄αυτό γίνεται 
συχνά πρωτοσέλιδο.

Το μοντέλο με την 
εξωτική ομορφιά, 
αν και είναι χρόνια 
στο μόντελινγκ, 
έγινε γνωστή κυρίως 
μέσα από τις σχέσεις 
της με τον Justin 
Bieber και τον ράπερ 
Tyga. Το περασμένο 
καλοκαίρι έγινε 
πάλι πρωτοσέλιδο, 
ως η διάδοχος 
της Kourtney 
Kardashian, στην 
καρδιά του πρώην 
συντρόφου της.

Η Jordan Ozuna 
γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στο Λος 
Άντζελες, αλλά 
έχει ρίζες από 
τη Χαβάη, εξ’ ου 
και η εξωτική της 
ομορφιά. Ξεκίνησε 
να δουλεύει ως 
σερβιτόρα στη 
Νεβάδα, αλλά 
τα παράτησε όταν 
μπήκε στη ζωή της το 
μόντελινγκ.
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Ο 
γοητευ-
τικός αρ-
χιτέκτο-
νας που 

γνωρίσαμε μέσα 
από την εκπομπή 
«Σπίτι απ’ την αρ-
χή» έγινε μπαμπάς. 
Ο Γιώργης Λαμπα-
θάκης και η Χριστί-
να Οικονόμου από 
την Παρασκευή, 
πλέουν σε πελά-
γη ευτυχίας, αφού 
κρατάνε στην αγκα-
λιά τους τον πρώ-
το καρπό του έρω-
τά τους. Σύμφωνα 
με την espresso, η 
μικρούλα ζυγίζει 
3.780 γραμμάρια 
και γεννήθηκε σε ι-
διωτική κλινική των 
Βορείων Προαστί-
ων. 

Μάρα Δαρμουσλή: 

Υποκρίθηκα 

κορύφωση

Σε μια αποκάλυψη που άφησε 
άφωνη την Σταματίνα Τσι-
μτσιλή προχώρησε η Μάρα 
Δαρμουσλή.  Το γ νωσ τό 
μοντέλο αναφερόμενο στα 
επαγγελματικά του αποκά-
λυψε πώς πήρε τη δουλειά σε 
κάστινγκ για γνωστή εταιρεία 
σαμπουάν.

«Έπρεπε να υποκριθώ ήχους... 
ευχαρίστησης και ήταν μέρος 
του concept! Ε, το έκανα πολύ 
καλά και με επέλεξαν», είπε 
χαρακτηριστικά.

Βασίλης Μίχας: Για 

το μόντελινγκ είχα 

φτάσει 70 κιλά

Ο Βασίλης Μίχας αυτή την 
περίοδο πρωταγωνιστεί στην 
τηλεοπτική σειρά του ANT1, 
«Επιστροφή» και έχει κατα-
φέρει να κερδίσει τους τηλε-
θεατές. Ο ηθοποιός μίλησε 
στο περιοδικό DownTown 
της Κύπρου και με ταξύ 
άλλων, αποκάλυψε πως έχει 
δεχτεί σεξουαλική παρενό-
χληση στο χώρο της δουλειάς 
του ενώ αναφερόμενος στο 
μόντελινγκ μίλησε και για τις 
εξαντλητικές δίαιτες που έχει 
κάνει.

Η τραγουδίστρια έχει μπει 
στον ένατο μήνα της εγκυμο-
σύνης της και σε δηλώσεις 
που έκανε στους δημοσιογρά-
φους έκανε αποκαλύψεις.«Το 
μοναδικό που έχει μυρίσει 
και η μικρή τρελαίνεται όταν 
το τρώω είναι γύρος με τζα-
τζίκι. Θέλει ο άντρας μου να 
είναι μέσα στον τοκετό και 
εγώ θέλω. Έχω κανονίσει και 
φωτογράφο στη διάρκεια του 
τοκετού. Είπα στην κολλητή 
μου να έρθει να το τραβήξει 
όλο για να το βλέπω μετά».

Μπαμπάς έγινε ο Γιώργης 
Λαμπαθάκης

Μέγκι Ντρίο: Δεν πήγα στο 
GNTM για να κάνω φιλίες 

Σάσα Μπάστα: 

«Έχω κανονίσει και 

φωτογράφο»

Η 
Μικαέλα Φωτιάδη απάντησε σε κάποια 
tweet τηλεθεατών μπροστά στην κάμερα 
της πρωινής εκπομπής «Η Φωλιά των Κου-
Κου». Ένα από αυτά τη ρώταγε ποιες κοπέ-

λες μέσα στο παιχνίδι συμπάθησε τελικά περισσότε-
ρο με εκείνη να απαντά: «Εγώ προσωπικά προσπάθη-
σα κάποιες φορές να πλησιάσω κάποιες κοπέλες γιατί 
έκανα λάθος αποφάσεις εξ αρχής. Συμπάθησα περισ-
σότερο την τριάδα φωτιά, την Εβελίνα…».
Όσο για τη σχέση της με τα άλλα δυο μέλη της τριάδας 

φωτιάς είπε «Μέσα στο σπίτι με τη Μέγκι είχαμε γίνει 
αυτοκόλλητες αλλά στην πραγματική ζωή νομίζω ότι 
ταιριάζω περισσότερο με την Εύη». Βέβαια υπήρξε 
και ένα tweet που αναφερόταν στην ηλικία της που 
έλεγε: «Μικαέλα ετών 36, εεε 26». Τότε η Μικαέλα 
θέλοντας να βάλει ένα τέλός σε όλα όσα ακούγονται 
δε δίστασε να δείξει το διαβατήριό της μπροστά στην 
κάμερα και να πει «Δεν είμαι ούτε 26 λυπάμαι, είμαι 
24 κι ας φαίνομαι λίγο μεγαλύτερη, θα γίνω 25 σε ένα 
μήνα. Ορίστε και η απόδειξη.»

H Μικαέλα Φωτιάδη έδειξε το διαβατήριό 
της για να αποκαλύψει την ηλικία της

Τ
ην Μέγκι Ντρίο 
την γ νωρίσα-
με μέσα από τη 
συμμετοχή της το 

ριάλιτι μόδας Greece’s 
Next Top Model. To μο-
ντέλο μίλησε τόσο για 
το παιχνίδι όσο και για 
τα κακά... ελληνικά της. 
Για τις κόντρες που δη-
μιουργήθηκαν στο σπί-
τι του ριάλιτι, τόνισε: «Τα 
άλλα κορίτσια υποσυ-
νείδητα μας προκαλού-
σαν και μας πήγαιναν κό-
ντρα. Υπήρχε ένας αρ-
νητισμός και στα πιο α-
πλά: “Δες πώς άφησε το 
φλιτζάνι, πώς άφησε το 
ποτήρι”. Για μένα δεν υ-
πάρχει κάτι προσωπικό 
με καμία. Έκρινα πάντα 
με βάση το παιχνίδι. Και 
κακά τα ψέματα δεν μπή-
κα εκεί για να κάνω φιλί-
ες. Εγώ νοιαζόμουν όταν 
η Εύη ή Μικαέλα δεν τα 
πήγαιναν καλά σε δοκι-
μασία».
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Α
πό τα 14 της χρό-
ν ια μπήκε σ το 
χώρο του μό-
ν τ ε λν γκ και η 

Romee Strijd ξεκίνησε την 
καριέρα της που ήδη με-
τράει 9 χρόνια. Κάποιος α-
τζέντης την εντόπισε στους 
δρόμους του Άμστερνταμ 
και κάπως έτσι άρχισαν όλα.
Είναι ένα από τα «αγγελά-
κια» της Victoria’s Secret, 
που αναστατώνει το ανδρικό 
κοινό με την εμφάνισή της. 
Η πανύψηλη Romee Strijd 
διαθέτει καλλίγραμμο κορμί 
και ομορφιά που κάνει τα 
αντρικά μάτια να μην ξεκολ-
λάνε από πάνω της.
Η νεαρή Ολλανδέζα με τα 
υπέροχα μάτια της να είναι 
ένα από τα δυνατά της στοι-
χεία, που της άνοιξαν τις πόρ-
τες του μόντελινγκ, καθηλώνει 
τους πάντες με τις φωτογρα-
φίες της.

Ο 
αγαπημένος η-
θοποιός είναι 
πια 64 ε τών 
και η αποκά-

λυψη που έκανε μας ξάφ-
νιασε δυσάρεστα. Μιλώ-
ντας στην εφημερίδα The 
Sunday Times, ο Dennis 
Quaid αποκάλυψε πως στη 
διάρκεια της δεκαετίας του 
80 έκανε καθημερινά του-
λάχιστον 2 γραμμάρια κο-
καΐνης. «Έκανα κόκα και έ-
πινα αλκοόλ. Μου άρεσε 
τόσο πολύ. Έφτασα να κά-
νω 2γραμμάρια καθημερι-
νά. Έφτασε να μου λείπει 
αλλά ευτυχώς ήμουν τυ-
χερός. Έζησα μια εμπειρία 
που είδα τον εαυτό μου νε-
κρό και έχοντας χάσει όλα 
εκείνα για τα οποία κόπια-
σα.  Και τότε μπήκα στην 
κλινική για αποτοξίνωση».

Η αποκάλυψη πασίγνωστου ηθοποιού 
για την εξάρτηση από την κοκαΐνη

Τ
ο  λ α μ π ε -
ρό σόου της 
V i c t o r i a ’ s 
Secret έγινε 

πριν λίγες μέρες και 
αυτή που πρωταγω-
νίστησε ήταν η Σουη-
δή Esla Hosk. Φέτος, 
ήταν το κορίτσι που ε-
πιλέχθηκε για να φο-
ρέσει το πιο ακριβό 
και εντυπωσιακό σου-
τιέν.
Ο ξανθός άγ γε λος 
φόρεσε το Fantasy Bra 
της Victoria’s Secret 
και έκλεψε την παρά-
σταση του σόου. Πρό-
κειται για ένα σουτιέν 
που κοστίζει 1 εκατομ-
μύριο δολάρια και είναι 
το εσώρουχο που όλα τα 
“αγγελάκια” θέλουν να 
φορέσουν. Για το σουτιέν 
χρειάστηκαν 930 ώρες 
και έχει πάνω από 2.100 
κρύσταλλα Swarovski.

Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε 
αυτόν τον άγγελο;

H Sara Underwood σε νέες... 
σέξι περιπέτειες

H Sara Underwood, έχει πάθος 

με τα φυσικά τοπία και αρκε-

τές φορές την έχουμε απο-

λαύσει να κάνει κάμπινγκ και βόλτες 

σε δάση και βουνά. Το πρώην κουνε-

λάκι του Playboy και μοντέλο, προ-

καλεί διαρκώς το κοινό της, το οποίο 

έχει ξεπεράσει τα 9 εκατομμύρια 

followers στο Instagram, με προκλη-

τικά μπικίν ι και... απίστευτες σέξι 

πόζες.

Στo τελευταίο της ταξίδι η Sara και 

πάλι δεν απογοήτευσε το κοινό της. 

Το μον τέ λο πήγε σ τ ις Μπαχάμες 

για φωτογράφιση και διακοπές και 

φυσικά τροφοδότησε τα social media 

με πιπεράτες φωτογραφίες της. Όπως 

θα δείτε η Sara δεν έχει πρόβλημα να 

αλλάξει μπικίνι μπροστά στο φωτο-

γραφικό φακό της παρέας της και να 

δώσει bacstage εικόνες στο κοινό 

της.

Ό,τι καλύτερο έχει φορέσει η Elsa 
Hosk
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ην τελευταία σχεδόν δεκαετία, όταν 
μπαίνει ο Δεκέμβρης κάθε χρόνο 
και σκέφτομαι τις γιορτές των 
Χριστουγέννων, με πιάνει μια γλυκιά 
ανυπομονησία. Μια λαχτάρα για το 
άρωμα των γιορτών σε έναν τόπο που 
τον έχω συνδέσει με τις γιορτές κι έχει 
καθιερωθεί ως παράδοση πλέον, η 
ημερήσια εκδρομή μέχρι την πόλη της 
Δράμας.

Α
ς ξεκινήσουμε όμως με τις γενικές πλη-
ροφορίες του νομού. Η Δράμα είναι 
η πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού 
βρίσκεται στην ανατολική Μακεδονία 

και συνορεύει με τη Βουλγαρία. Είναι μια πόλη με 
μακραίωνη ιστορία και χωρίς καμία αμφιβολία 
υπέφερε πολλά κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα 
όταν μετατράπηκε σε πεδίο πολεμικών συγκρού-
σεων και διεκδικήσεων. Η πόλη περιβάλλεται α-
πό μια σειρά ορεινών όγκων μεταξύ των οποίων 
το Μενοίκιο, το Παγγαίο, ο Όρβηλος, η Λεκάνη 
και βεβαίως η οροσειρά της Ροδόπης. Το βου-
νό σύμβολο όμως που δεσπόζει στον ορίζοντα 
και αποτελεί το σήμα κατατεθέν της ευρύτερης 
περιοχής είναι το Φαλακρό. Η Δράμα διοικητικά 
υπάγεται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδο-
νίας-Θράκης και προσεγγίζεται εύκολα μέσω του 
εθνικού οδικού δικτύου.
Σήμερα η Δράμα φιλοξενεί περίπου 40.000 χιλιά-
δες κατοίκους και διαθέτει συγκεντρωμένες τις 
βασικές υπηρεσίες διοίκησης, εκπαίδευσης, περί-
θαλψης και αθλητισμού. Η πόλη είναι ιδιαίτερα 
ζωντανή και μέσω των κατοίκων της προσφέρει 
φιλοξενία και ποιοτική εξυπηρέτηση σε όλους 
τους επισκέπτες της. Η πολιτιστική αύρα είναι διά-
χυτη μεταξύ των δραστήριων πολιτιστικών συλ-
λόγων που βοηθούν στη διατήρηση των τοπικών 
παραδόσεων, των εκθεσιακών χώρων και των 
βιβλιοθηκών που υπάρχουν στην πόλη. Βέβαια 
θα ήταν παράληψη να μην αναφερθεί ότι η Δράμα 
θεωρείται η πρωτεύουσα της διασκέδασης στην 
ευρύτερη περιοχή και για την άμεση εξακρίβωση 
αυτής της άποψης θα σας προτείναμε μια νυχτε-
ρινή περιπλάνηση στους δρόμους της πόλης.
Πάρκο Αγίας Βαρβάρας: Σήμα κατατεθέν της 
πόλης της Δράμας αποτελεί το Πάρκο της Αγίας 
Βαρβάρας, το οποίο έχει συμπεριληφθεί στα 60 
ομορφότερα πάρκα της Ευρώπης, στα πλαίσια 
του προγράμματος Culture 2000. Καταλαμβά-
νει μία έκταση 60 στρεμμάτων στην καρδιά της 
πόλης ενώ πήρε το όνομά της από την ομώνυμη 
εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, που βρίσκεται 
εκεί. Σύμφωνα με την παράδοση, όταν οι Τούρ-
κοι κατακτητές επιχείρησαν να την γκρεμίσουν 
για να φτιάξουν στη θέση της τζαμί, η εκκλησία 
σκεπάστηκε από νερό και έτσι διασώθηκε. Οι 
κάτοικοι πίστεψαν ότι είναι θαύμα και για αυτό 
το λόγο μέχρι και σήμερα τιμούν τη μνήμη της Αγ. 
Βαρβάρας στις 4 Δεκεμβρίου ανάβοντας κεριά 
πάνω σε αυτοσχέδια καραβάκια που επιπλέουν 
στη λίμνη, δημιουργώντας ένα εκπληκτικό σκη-
νικό. Σήμερα εκατοντάδες περιηγητές επισκέ-
πτονται καθημερινά το πάρκο για να απολαύ-
σουν την ηρεμία που προσφέρει το πανέμορφο 
σκηνικό που αποτελείται από αιωνόβια δέντρα, 
ποτάμια, λίμνες και ξύλινα γεφυράκια, καθώς και 
τη θέα από πάπιες, χήνες και κύκνους που ζουν 
στο πάρκο αυτό. Τέλος, η περιοχή προσφέρει 
πολλά αξιόλογα καφέ και εστιατόρια, που μπο-

ρείτε να επισκεφθείτε.
Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας: Τα εκθέματα 
που φιλοξενούνται στο αρχαιολογικό μουσείο 
της Δράμας πιστοποιούν την μακραίωνη ιστο-
ρία της πόλης. Καλύπτει την χρονικά μια περίοδο 
που ξεπερνά τις 50.000 χρόνια αφού αρχίζει από 
τη μέση παλαιολιθική εποχή και φτάνει έως τους 
νεότερους χρόνους και το 1913. Ο εκθεσιακός 
χώρος αποτελείται από 3 διαφορετικές αίθουσες 
όπου η πρώτη περιλαμβάνει ευρήματα και ίχνη 
κυνηγών που βρέθηκαν στο σπήλαιο των πηγών 
του Αγγίτη. Στην δεύτερη θα μπορέσετε να παρα-
τηρήσετε τον τρόπο οργάνωσης των πρώτων 
μόνιμων γεωργοκτηνοτροφικών οικισμών της 
νεολιθικής εποχής και τέλος στην τρίτη αίθουσα 
παρουσιάζεται η μετάβαση στην εποχή του χαλ-
κού. Σε γενικές γραμμές το μουσείο ακολουθεί 
μια ευχάριστη προσέγγιση στον τρόπο παρουσί-
ασης των εκθεμάτων και σε καμία περίπτωση δεν 
είναι κουραστικό για τους επισκέπτες ανεξάρ-
τητα από την ηλικία τους. Στην περίπτωση μάλι-
στα που θα ενδιαφερόσασταν για την απόκτηση 
γνώσεων σχετικών με την καθημερινή ζωή των 
μακρινών μας προγόνων μία επίσκεψη εδώ κρί-
νεται επιβεβλημένη.
Παρθένο Δάσος Φρακτού: Σε απόσταση 92 
χιλιομέτρων της Δράμας, στο βορειανατολικό 
άκρο του Νομού, βρίσκεται το Παρθένο δάσος 
του Φρακτού, το οποίο έχει ανακηρυχτεί σε 
Παγκόσμιο Μνημείο της Φύσης. Η έκτασή του 
είναι 12.000 στρέμματα και αποτελείται από 
Πεύκη (Μαύρη και Δασική), Οξιά, Ερυθρελάτη, 
Δρυ κ.ά. Παράλληλα, φιλοξενεί περισσότερα από 
100 είδη πουλιών και 32 είδη θηλαστικών, ανά-
μεσά τους όλα τα σπάνια είδη της Ελλάδας αλλά 
και της Ευρώπης, τα οποία ενδέχεται να συναντή-
σετε στην επίσκεψή σας, καθώς είναι πολύ εξοι-
κειωμένα με την ανθρώπινη παρουσία. Παρόλο 
το δύσβατο της περιοχής, μία εκδρομή στο Δάσος 
του Φρακτού είναι επιβεβλημένη, καθώς εκτός 
από τον προορισμό θα αποζημιωθείτε και από τη 
διαδρομή, που προσφέρει απίστευτες εικόνες της 
φύσης της οροσειράς της Ροδόπης.
Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού: Το χιονο-
δρομικό κέντρο του Φαλακρού βρίσκεται σε 
απόσταση 46 χιλιομέτρων από την πόλη της 
Δράμας και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και 
αρτιότερα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας. 
Καλύπτει μια έκταση 600 τετραγωνικών χιλιο-

μέτρων με τις κεντρικές εγκαταστάσεις του να 
βρίσκονται στο οροπέδιο του Αγίου Πνεύματος 
σε υψόμετρο 1720 μέτρων και το τελευταίο σαλέ 
του να προσφέρει μια μοναδική θέα από υψόμε-
τρο 2110 μέτρων. 
Σπήλαιο Αγγίτη: Το μεγαλύτερο ποτάμιο σπή-
λαιο του κόσμου, βρίσκεται σε απόσταση περί-
που 25 χμ βορειοδυτικά της Δράμας, στο δήμο 
Προσοτσάνης, δίπλα στο χωριό Πηγές. Η μονα-
δικότητά του οφείλεται στο ότι στο δάπεδό του 
κυλάει ο ποταμός Αγγίτης. Το σπήλαιο είναι επι-
σκέψιμο σε μήκος 500 μέτρων, ενώ συνολικά 
εκτείνεται σε μήκος άνω των 21 χιλιομέτρων. Η 
ανακάλυψη του έγινε το 1978 από μία ομάδα 
Γάλλων σπηλαιολόγων, σε συνεργασία με την 
Ελληνική Σπηλαιολογική εταιρία. Εντυπωσιακή 
είναι η έξοδος του ποταμού μέσα από το βουνό, 
από ένα μικρό τοξοειδές άνοιγμα στη βάση ενός 
μικρού θολωτού σπηλαίου (αίθουσα του τρο-
χού). Η αίθουσα αυτή έχει διάμετρο 40 μέτρα 
και μέγιστο ύψος 15 μέτρα, ενώ ήταν γνωστή 
λόγω του φυσικού ανοίγματος και αποτέλεσε 
το σημείο εκκίνησης για τους σπηλαιολόγους. 
Η άλλη ονομασία του σπηλαίου είναι «Μααρά», 
ονομασία που πιθανώς ετυμολογείται στα αρα-
βικά ως «μικρό σπήλαιο», είτε στα εβραϊκά που 
σημαίνει «νερό από το βουνό». Στην περιοχή 
επίσης έχουν βρεθεί πολλά αρχαιολογικά ευρή-
ματα, που φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο Δράμας. Τέλος, εκτός από το σπήλαιο, η 
περιοχή προσφέρει ταβερνάκια και χώρους για 
καφέ, αλλά και πικ-νικ, δίπλα στο ποτάμι.
Φίλιπποι: Μόλις 19 χιλιόμετρα από την πόλη 
της Δράμας θα συναντήσετε τον αρχαιολογικό 
χώρο των Φιλίππων. Πρόκειται για την αρχαία 
πόλη Κρινήδες που μετονομάστηκαν σε Φιλίπ-
πους από τον πατέρα του μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Θεωρείται το σημαντικότερο αρχαιολογικό μνη-
μείο της ανατολικής Μακεδονίας και κατατάσσε-
ται μεταξύ των σημαντικότερων σε πανελλήνιο 
επίπεδο. Αφορά την ελληνιστική, τη ρωμαϊκή 
και την παλαιοχριστιανική περίοδο και είναι η 
πρώτη ευρωπαϊκή πόλη στην οποία κηρύχθηκε 
ο χριστιανισμός μέσω του Αποστόλου Παύλου 
το 50 μ.Χ.. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με 
την ίδρυση χριστιανικής εκκλησίας αναγάγει την 
πόλη σε μητρόπολη του χριστιανισμού και λει-
τουργεί ως καταλύτης για την έναρξη μιας περι-
όδου ακμής όπου ταυτίζεται με την κατασκευή 

μεγαλύτερων τειχών, ανέγερση δημοσίων κτι-
ρίων και κατασκευή ναών. 
Ώρα για διασκέδαση!!! Πού αλλού; Στην 
Ονειρούπολη!!!
Τα τελευταία χρόνια η Δράμα τείνει να ταυτιστεί 
με το μοναδικό χριστουγεννιάτικο σκηνικό που 
στήνεται στο κέντρο της πόλης στα πλαίσια της 
«Ονειρούπολης». Η Ονειρούπολη αφορά ένα 
πρόγραμμα εκδηλώσεων και happenings που 
μεταφέρουν την κατανυκτική ατμόσφαιρα σε 
μικρούς και μεγάλους ταξιδεύοντας τους πραγ-
ματικά σε παραμυθένιους κόσμους. Οι εκδηλώ-
σεις ξεκινούν στις αρχές του Δεκέμβρη και έχο-
ντας διάρκεια περίπου ένα μήνα τελειώνουν λίγο 
μετά την πρωτοχρονιά. Ως κεντρικό σημείο ορί-
ζεται η Πλατεία Ελευθερίας και κάθε χρόνο μια 
ανοιχτή ομάδα δημοτικών υπαλλήλων και πολ-
λών εθελοντών στήνουν τα ξύλινα σπιτάκια του 
χωριού του παραμυθιού. Το σπίτι του Αι-Βασίλη, 
το παραμυθόσπιτο, το ατελιέ των ξωτικών, και 
το σπίτι της οικοπεριπέτειας είναι μόνο μερικά 
από τα σημεία που συγκεντρώνουν τα χαμόγελα 
των χιλιάδων επισκεπτών. Αν θέλετε και εσείς να 
γίνετε κομμάτι αυτού του χριστουγεννιάτικου 
σκηνικού θα σας προτείναμε χωρίς κανένα ενδοι-
ασμό να πάρετε τη «μικρή» ή «μεγάλη» παρέα 
σας και να ανηφορίσετε με όλη σας την καλή διά-
θεση προς την πόλη της Δράμας. Μην ξεχάσετε 
την φωτογραφική σας μηχανή, τα γάντια, τους 
σκούφους και τα υπόλοιπα χειμωνιάτικα αξε-
σουάρ. Οι ώρες λειτουργίας της Ονειρούπολης 
είναι καθημερινά από τις 10.00 το πρωί έως τις 
14.00 μετά το μεσημέρι και από τις 17.30 έως τις 
21.00 το βράδυ.
Πολύχρωμα λαμπιόνια, ζαχαρωτά, χαρούμενα 
τραγούδια, στολισμένα δέντρα και πολλά πολλά 
πολλά χαρούμενα πρόσωπα. Κι εδώ είναι η 
μαγεία της Ονειρούπολης. Τα χαρούμενα πρό-
σωπα δεν είναι μόνο παιδικά. Η Ονειρούπολη 
ανοίγει τις πόρτες της σε όλες τις ηλικίες και αγκα-
λιάζει όλους τους ανθρώπους που θέλουν να μεί-
νουν για πάντα παιδιά!!!
Κι όταν τα μάγουλα κοκκινίσουν και οι καρδιές 
πεταρίσουν και τα χνώτα θολώσουν τα τζάμια 
και σχηματιστούν χαμογελαστές φατσούλες, 
τότε ήρθε η ώρα για ένα ζεστό ρόφημα. Περι-
μετρικά της πλατείας, θα βρείτε πολλά καφέ που 
σας περιμένουν να γευτείτε διάφορα είδη καφέ 
και σοκολάτας αλλά και παραδοσιακών γλυκών.

Δράμα: η πόλη των Χριστουγέννων!!!
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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 250 γρ. φακές ψιλές
 ª 2 κρεμμύδια ξερά, ψιλοκομμένα
 ª 1 φύλλο δάφνης
 ª 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
 ª 1 κουτ. σούπας πάπρικα γλυκιά
 ª 2 κουτ. σούπας πελτές ντομάτας
 ª 300 γρ. λευκά μανιτάρια, χοντροκομμένα
 ª 60 ml κονιάκ ή κρασί λευκό
 ª 1/4 κουτ. γλυκού μπούκοβο
 ª 1/2 κουτ. γλυκού δεντρολίβανο ξερό
 ª 70 ml ελαιόλαδο
 ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνουμε το μισό λάδι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το 

κρεμμύδι, τη δάφνη και την πάπρικα για 4-5 λεπτά. Προσθέτουμε τον πελτέ, ανακα-
τεύουμε, ρίχνουμε τις φακές, 900 ml ζεστό νερό και αλατοπίπερο. Βράζουμε σε μέτρια 
φωτιά για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν οι φακές. 

 ª Παράλληλα σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε σε δυνατή φωτιά το υπόλοιπο λάδι και σοτά-
ρουμε τα μανιτάρια (σε δόσεις, αν χρειάζεται) μαζί με το σκόρδο για 4-5 λεπτά, μέχρι να 
ροδίσουν. Ρίχνουμε το δεντρολίβανο, το μπούκοβο, αλατοπίπερο και το κονιάκ και αφή-
νουμε 2 λεπτά να εξατμιστεί το αλκοόλ. 

 ª Σερβίρουμε τις φακές σε βαθύ πιάτο, μοιράζουμε τα μανιτάρια και αν θέλουμε 
πασπαλίζουμε με ξερή μυζήθρα.

Άρωμα Κουζίνας
Φακές με μανιτάρια, πελτέ 
και πάπρικα
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Στο τρελοκομείο μάλωναν δύο τρελοί 
για το ποιος είναι ο αυθεντικός ΜΕΓΑΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ. Ο ένας λέγει εγώ είμαι ο 
πραγματικός.
-Ο άλλος, εγώ είμαι δεν βλέπεις τη 
στολή μου το καπέλο το σπαθί μου.
-Aντε ρε που είσαι εσύ ο μέγας Ναπο-
λέων, που το ξέρεις;
-Εμένα μου το είπε ο θεός!
Πετάγεται τότε ένας τρίτος. Ψέματα ρε, 
εγώ δεν του είπα τίποτα! 

Λέει μια γυναίκα στον άντρα της, που 
δεν έχει πάει ποτέ του στην εκκλησία:
- «Πήγαινε, άνθρωπε μου, στην εκκλη-
σία.»
Την άλλη μέρα ο άντρας αποφασίζει 
να πάει στην εκκλησία. Ήταν Μεγάλη 
Παρασκευή. Αλλοι κρατούσαν τον επι-
τάφιο, άλλοι τα βιβλία με τα τροπάρια, 
άλλοι τα εξαπτέρυγα. Τότε πήρε κι αυτός 
την κολυμπήθρα. Κι όταν πέρασαν έξω 
από το σπίτι της γυναίκας του, αυτή τον 
ρωτάει:
- «Καλά, χριστιανέ μου, γιατί κρατάς την 
κολυμπήθρα;»
- «Ε, μια φορά είπα και εγώ να πάω στην 
εκκλησία και έκαναν μετακόμιση!!!»

Μια φορά σε ένα σχολείο η δασκάλα 
έβαλε στα παιδιά το θέμα έκθεσης.

Ο Νίκος έγραψε: «Η μητέρα μου έχει 
πολλά λεφτά και με πηγαίνει πολλά 
ταξίδια. Γὶ  αυτό νομίζω ότι μάνα είναι 
μόνο μία.»
Η Αννα έγραψε: «Όταν κλαίω η μάνα 
μου με παρηγορεί. Γὶ  αυτό νομίζω πως 
μάνα είναι μόνο μία.»
Ο Τοτός έγραψε: «Μια μέρα εγώ και 
η μητέρα μου θέλαμε να πιούμε κόκα 
κόλα. Όταν όμως άνοιξα το ψυγείο 
είδα πως υπήρχε μόνο μία. Έτσι λοιπόν 
φώναξα: «Μάνα, είναι μόνο μία!»

Ένας νεαρός είχε πιει πολύ, πήρε το 
μηχανάκι του και άρχισε να το οδηγεί. 
Όπως ήταν φυσικό έκανε οχταράκια 
στο δρόμο και παραλίγο να προκα-
λέσει ατύχημα. Για κακή του τύχη τον 
παίρνει χαμπάρι ένας της ομάδας Ζ που 
μόλις είχε γίνει πίτα στο μεθύσι. Τον 
πλησιάζει λοιπόν ο Ζητάς, του κάνει 
νόημα να σταματήσει και του λέει τρι-
κλίζοντας:
Συλλαμβάνεσαι γιατί είστε τρεις πάνω 
στο μηχανάκι»
Γυρνά τότε και ο νεαρός σουρωμένος 
όπως ήταν με ζαλισμένο το κεφάλι, κοι-
τάει δεξιά -αριστερά και του απαντά:
- «Καλά...και ήταν ανάγκη εσείς να 
στείλετε τα περιπολικά και να με περι-
κυκλώσετε;»

FUN

ΚΡΙΟΣ
Συνεχίστε τις προσπάθειες που κάνετε αυτή 
την περίοδο και θα δείτε ότι οι κόποι σας 
δεν θα πάνε χαμένοι, αφού θα καταφέρετε 
να βρείτε λύσεις που θα είναι ικανοποιη-
τικές για όλους. Κάποιες αλλαγές στη ζωή 
σας είναι απαραίτητες, όμως μην αφήσετε 
την πίεση που νιώθετε από όλους γύρω 
σας, να αποφασίσει για εσάς. Ακόμα κι αν 
υπάρχουν δυσκολίες για να φέρετε τα πράγ-
ματα εκεί που θέλετε εσείς θα έχετε μεγάλες 
ευκαιρίες να τις ξεπεράσετε, αρκεί να κινη-
θείτε με μεθοδικότητα.

ΤΑΥΡΟΣ
Αυτήν την εβδομάδα πρέπει να προσέξετε 
τη συμπεριφορά σας ιδιαίτερα μέσα στο 
σπίτι σας αλλά και έξω από αυτό. Οι γύρω 
σας έχουν ενοχληθεί πολύ από τη μέχρι 
τώρα στάση σας. Η ισχυρογνωμοσύνη σας 
και το απόλυτο του χαρακτήρα σας έχουν 
προκαλέσει αρκετά προβλήματα. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Πρέπει να φανείτε προσεκτικοί στις επιλο-
γές και στις αποφάσεις σας γιατί αυτές είναι 
που καθορίζουν και την πορεία της ζωής σας. 
Κοιτάξτε πίσω στο παρελθόν και προσπαθή-
στε να διορθώσετε το μέλλον. Στο χώρο της 
εργασίας σας, η στάση σας και η θετικότητά 
σας, σας κάνει να απολαμβάνετε την εμπιστο-
σύνη και την αναγνώριση από άτομα 
κύρους. Οι ευθύνες είναι πολλές 
αλλά πολύ αποδοτικές. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αυτή την εποχή δεν λεί-
πουν ούτε οι συζητή-
σεις, ούτε οι απογοητεύ-
σεις. Η μυστική σας ζωή 
οργιάζει. Βέβαια οι ανη-
συχίες σας είναι πολλές 
μια και διαισθάνεστε ότι 
κάτι δεν πάει καλά. Εξελίξεις 
λοιπόν στη ζωή σας. Αρχίζετε 
να συνειδητοποιείτε πως οι αλλαγές 
που έγιναν στη ζωή σας, τις είχατε ανάγκη.

ΛΕΩΝ
Η εβδομάδα αυτή σας βρίσκει αρκετά προ-
βληματισμένους και κλειστούς. Τα οικονο-
μικά σας προβλήματα βρίσκονται στο προ-
σκήνιο και προσπαθείτε μέσα από μεσοβέ-
ζικες λύσεις, να κερδίσετε χρόνο που σας 
χρειάζεται, μέχρι να φέρετε τις καταστάσεις 
στα μέτρα που θέλετε. Αποφύγετε τις υπερ-
βολές και τη νευρικότητα. Απελευθερώ-
στε τη σκέψη σας από τον προβληματισμό 
αυτής της περιόδου.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Τώρα έχετε την ευκαιρία να αλλάξετε, να 
γίνετε καλύτεροι άνθρωποι, να προσεγγί-
σετε ξανά τους ανθρώπους και να αναζη-
τήσετε τη συντροφιά και την πλήρη ένταξή 
σας στο κοινωνικό σύνολο. Μέσα από τη 
διαδικασία αυτή θα δείτε τους άλλους 
από διαφορετικό πρίσμα. Θα δείτε πολ-
λούς ανθρώπους πρόθυμους να συνεργα-
στούν μαζί σας και να σας εξυπηρετήσουν 
, πράγμα που μέχρι πρότινος σας φαινόταν 
αδύνατο.

ΖΥΓΟΣ
Κανείς δεν έχασε ποτέ ακούγοντας διαφο-
ρετικές γνώμες. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέ-
πει να περιμένετε μόνος σας στη γωνία. Το 
αντίθετο μάλιστα. Εσείς θα έχετε την πρωτο-
βουλία των κινήσεων. Οι κόποι σας ανταμεί-
βονται και οι προσπάθειές σας αναγνωρίζο-
νται. Θα κερδίσετε τη συμπάθεια όχι μόνο 
των εργοδοτών αλλά και των συναδέλφων 
σας, κάτι που αξίζει πολύ περισσότερο από 
όλες τις οικονομικές απολαβές.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Δίνετε έμφαση στην προνοητικότητα αυτό 
το διάστημα. Πάντα να έχετα κατά νου ότι 
οι άνθρωποι θυμούνται πολύ περισσότερα 
πράγματα από όσα νομίζουμε. Κάντε καλή 
εντύπωση σε ορισμένα άτομα, που κάποια 
στιγμή στο μέλλον η γνώμη τους θα είναι 
καθοριστική για την εξέλιξή σας. Αυτή είναι 
η πιο κατάλληλη περίοδος της χρονιάς για 
να αναλάβετε δράση και να διεκδικήσετε τα 
δικαιώματά σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η ανάγκη σας για επαγγελματική και κοι-
νωνική πρόοδο είναι μεγάλη. Όμως αυτός 
ο αγώνας όταν γίνεται με υπερβολή είναι 
πολύ πιθανό να δημιουργεί συγκρούσεις 
και μάλιστα με κοντινά σας άτομα. Ευτυ-
χώς κάτι σώζετε την τελευταία στιγμή. 

Προσέχετε την υγεία σας και μην 
αφήνετε τον εαυτό σας να εκτε-

θεί σε κινδύνους. Δώστε 
έμφαση στα εξωτερικά 

γεγονότα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Οι έμμονες ιδέες σας 
μπορούν να σας βάλουν 
σε πειρασμό και να σας 

ωθήσουν σε ακρότη-
τες. Πρέπει να ηρεμήσετε 

και προσέξτε την κάθε σας 
κίνηση για να μην βγείτε ζημι-

ωμένοι. Οι περιπέτειες δεν οδη-
γούν πουθενά και τα λάθη σας εκθέτουν. Υπο-
λογίστε σε αυτά που σκοπεύετε να κάνετε σε 
όλους τους τομείς και μην εκνευρίζεστε εάν 
οι υποθέσεις σας δεν κυλούν τόσο γρήγορα 
όπως θα επιθυμούσατε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Είναι πιθανό… μα πολύ πιθανό η προσω-
πική σας ζωή να αποκτήσει πολύ περισ-
σότερο σασπένς και όσο και αν δεν σας 
αρέσουν «τα ξαφνικά» μάλλον θα πρέπει 
να αρχίσετε να ζείτε με αυτή την ιδέα!!! 
Το καλό είναι ότι τώρα ξέρετε ακριβώς τι 
θέλετε γενικώς από τη ζωή σας και μάλιστα 
είστε διατεθειμένοι να το επιδιώξετε. Από 
εσάς εξαρτάται!!

ΙΧΘΕΙΣ
Συνεχίστε τις προσπάθειες που κάνετε αυτή 
την περίοδο και θα δείτε ότι οι κόποι σας 
δεν θα πάνε χαμένοι, αφού θα καταφέρετε 
να βρείτε λύσεις που θα είναι ικανοποιη-
τικές για όλους. Κάποιες αλλαγές στη ζωή 
σας είναι απαραίτητες, όμως μην αφήσετε 
την πίεση που νιώθετε από όλους γύρω 
σας, να αποφασίσει για εσάς. 

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Τα συγκεκριμένα ευρήματα 
είναι αρχαιότερα κατά 
τουλάχιστον 500.000 χρόνια 
σε σχέση με όσα είχαν 
ανακαλυφθεί μέχρι τώρα

Ο
ι αρχαιότερες ενδείξεις 
λίθινων εργαλείων που 
έχουν ποτέ βρεθεί στη 
Βόρεια Αφρική, ανακα-

λύφθηκαν στην Αλγερία και χρο-
νολογούνται πριν από 1,9 έως 2,4 
εκατομμύρια χρόνια, περίπου μι-
σό εκατομμύριο χρόνια αρχαιότε-
ρα από αυτά που ήσαν γνωστά μέ-
χρι σήμερα.
Η ανακάλυψη, η οποία παρουσι-
άσθηκε στο περιοδικό «Science», 
έγινε στην τοποθεσία Αΐν Μπου-
σερίτ, στα υψίπεδα της ανατολικής 
Αλγερίας, από ερευνητική ομάδα 
με επικεφαλής τον καθηγητή 
Μοχάμεντ Σαχνουνί του Εθνικού 
Κέντρου Ερευνών για την Ανθρώ-
πινη Εξέλιξη (CENIEH) της Ισπα-
νίας.
Οι επιστήμονες από πολλές χώρες 
(Αλγερία, Ισπανία, Γαλλία, Αυστρα-
λία), ανακάλυψαν αφενός πρωτό-
γονα λίθινα εργαλεία και αφετέρου 
απολιθωμένα οστά ζώων που έφε-
ραν εγκοπές από κοφτερά πέτρινα 
εργαλεία. Τα εργαλεία ήσαν κυρίως 
πέτρες με κοφτερές άκρες που οι 
πρόγονοί μας μάζευαν από τις κοί-
τες γειτονικών μικρών ποταμών.

Τα οστά προέρχονται από μια 
μεγάλη ποικιλία ζώων της σαβά-
νας, όπως μαστόδοντα, ελέφα-
ντες, άλογα, ρινόκερους, ιπποπό-
ταμους, αντιλόπες, χοίρους, ύαι-
νες, κροκόδειλους κ.ά.. Σύμφωνα 
με τους ερευνητές, οι πρόγονοι του 
ανθρώπου, πέρα από κάθε αμφι-
βολία, έτρωγαν το μεδούλι και το 
κρέας από όλα τα ζώα που μπο-
ρούσαν να βρουν μπροστά τους. 
Δεν είναι ακόμη σαφές αν κυνη-
γούσαν κιόλας ή αν απλώς περιορί-
ζονταν να τρώνε πτώματα.

Η ανακάλυψη δείχνει ότι οι πρόγο-
νοι του ανθρώπου είχαν επεκτα-
θεί στη βόρεια Αφρική, από την 
ανατολική Αφρική που θεωρείται 
η κοιτίδα της ανθρωπότητας, πολύ 
νωρίτερα από ό,τι πίστευαν έως 
τώρα οι αρχαιολόγοι και οι παλαι-
οανθρωπολόγοι. Η εναλλακτική 
εξήγηση είναι ότι η παραγωγή και 
η χρήση λίθινων εργαλείων είχε 
αναπτυχθεί παράλληλα στην ανα-
τολική και στη βόρεια Αφρική και 
δεν επεκτάθηκε από την πρώτη στη 
δεύτερη.

Η ιστορική πρώτη ανακάλυψη 
ευρημάτων ηλικίας 1,8 εκατ. ετών 
στην ανατολική Αφρική είχε γίνει 
πριν από 50 περίπου χρόνια από 
τον παλαιοανθρωπολόγο Μ. Λίκι 
στην περιοχή Ολντουβάι της Ταν-
ζανίας. Στη συνέχεια ανακαλύφθη-
καν άλλα ευρήματα στην Αιθιοπία 
και στην Κένυα, με πιο διάσημη τη 
«Λούσι» στην αιθιοπική περιοχή 
Αφάρ. Πιο πρόσφατα έχουν γίνει 
παρόμοιες ανακαλύψεις στη νότια 
Αφρική και μόλις τώρα γίνεται κάτι 
ανάλογο στη βόρεια Αφρική.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η
ταν από εκείνες τις περιπτώσεις 
που ο συνωστισμός δεν σε ενο-
χλεί. Είναι αλήθεια πως δεν συμ-
βαίνει συχνά τα τελευταία χρόνια 

να βλέπεις τόσα πολλά χαμόγελα μαζεμένα 
και τον ενθουσιασμό να αιωρείται στην α-
τμόσφαιρα για ώρες. Το περασμένο Σάββα-
το 1 Δεκεμβρίου, το φως είχε την τιμητική 
του στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύ-
ρος Νιάρχος, που έβαλε τα γιορτινά του.
Τρία πανύψηλα χριστουγεννιάτικα δέντρα 
δεσπόζουν στην Αγορά απέναντι από το 
Κανάλι, που φιλοξενεί όπως και πέρυσι το 
παγοδρόμιο του πάρκου.
Φέτος, ωστόσο, κλέβουν την παράσταση 
οι φωτιστικές εγκαταστάσεις που τοποθε-
τήθηκαν σε διαφορετικά σημεία του πάρ-
κου υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του 
Διεθνούς Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της 
Ελλάδας (Athens Digital Arts Festival). Επτά 
εγκαταστάσεις, τέσσερις από τις οποίες 
παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα, υποδέχονται τους επισκέπτες, οι 
οποίοι καλούνται να περπατήσουν ανάμεσά 
τους, να τις αγγίξουν και να τις ενεργοποιή-
σουν.
Στον Λαβύρινθο ένα σύννεφο από 

φωτεινά μπαλόνια έρχονται από τη γαλ-
λική «Collectif Coin», που μαζί με τους 
«Insight Outside» δημιούργησαν επίσης 
το «Globoscope», ένα σύμπαν από 270 
φωτεινές σφαίρες που συνδυάζει και χρη-
σιμοποιεί με διαφορετικό τρόπο το φως, τα 
μαθηματικά και τον ήχο. Από τη Δανία έρχε-
ται το «Wave», μια σειρά από 40 φουτουρι-

στικές πύλες με αισθητήρες που ενεργοποι-
ούν φως και ήχους ανάλογα με την κίνηση 
των ατόμων που περνούν ανάμεσά τους. Το 
«Illumaphonium» του Μάικλ Ντέιβις είναι 
ένα μουσικό γλυπτό 3,5 μέτρων που αντα-
ποκρίνεται στην αφή και, όσο αγγίζετε κάθε 
ένα από τα 200 σήμαντρά του, ελέγχετε τη 
μουσική και το φως που παράγει.

«Ολύμπια», 
η μεγάλη 
επιστροφή

Υ
πήρχε αίσθηση γιορ-
τής, χθες το μεση-
μέρι, στο φουαγιέ του 
θεάτρου «Ολύμπια», 

στην ιστορική άλλοτε έδρα της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στην 
οδό Ακαδημίας. Η επιστροφή 
των «Ολυμπίων» στη ζωή της 
πρωτεύουσας αναμένεται από 
τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου και 
η προσδοκία αυτή δικαιολο-
γούσε την ικανοποίηση όσων 
εργάστηκαν σκληρά για να 
συντελεστεί αυτή η τόσο θετική 
εξέλιξη. Ο δήμαρχος Αθηναίων 
Γιώργος Καμίνης μίλησε όχι 
μόνο ενώπιον των δημοσιο-
γράφων αλλά και στελεχών του 
δήμου όπως και ανθρώπων του 
λυρικού θεάτρου, που συγκινη-
μένοι βίωναν τα λαμπρά φώτα 
και πάλι στα «Ολύμπια». Η ανα-
βάπτιση φέρει πλέον την ονο-
μασία «Ολύμπια - Δημοτικό 
Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλ-
λας» με διαχειριστικό φορέα 
τον Οργανισμό Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας του 
Δήμου (ΟΠΑΝΔΑ) σε συνερ-
γασία με την Τεχνόπολη, ετή-
σιο προϋπολογισμό περί τις 
700.000 ευρώ και δεκαετές 
συμβόλαιο με την ιδιοκτήτρια 
Τράπεζα της Ελλάδος.
Ο Κωστής Μπιτζάνης ως πρό-
εδρος του ΟΠΑΝΔΑ μίλησε 
για μια «νέα εποχή» που δίνει 
πλέον στέγη σε όλα τα Μουσικά 
Σύνολα του Δήμου Αθηναίων. 
Είναι ασφαλώς διττή η εξέλιξη, 
όπως τόνισε και ο δήμαρχος 
Αθηναίων. Από τη μια, οι άξιοι 
μουσικοί του δήμου συνα-
ντούν την κοινωνία μέσα από 
μία θεσμοθετημένη διαδικα-
σία και συγκροτημένο πρό-
γραμμα συναυλιών και από 
την άλλη ενεργοποιείται προς 
όφελος της πόλης ένα ιστο-
ρικό θέατρο. «Είναι συμβολή 
στην ανθεκτικότητα, στην κοι-
νωνική συνοχή, στην επισκεψι-
μότητα της πόλης, στην τόνωση 
της απασχόλησης, εντέλει και 
στην οικονομία», τόνισε ο κ. Γ. 
Καμίνης.

Μεγάλη ανακάλυψη: Λίθινα εργαλεία άνω 
των δύο εκατ. χρόνων στην Αλγερία 

Το «Σταύρος Νιάρχος» φόρεσε τα γιορτινά του
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο 
Παναιτωλικός το... πάλεψε αρκετά στο 
Φάληρο, μείωσε στο ματς ενώ έπαιζε με 
10 παίκτες, όμως ο Ολυμπιακός έχοντας 
έναν εξαιρετικό Ποντένσε προηγήθηκε 

νωρίς στο σκορ και κατάφερε να πάρει μία σημα-
ντική νίκη στο ματς της Δευτέρας στο Καραϊσκάκη 
στην Σούπερ Λίγκα με σκορ 2-1. Τα γκολ του ματς ο 
Ποντένσε, ο Γκερέρο και ο Καμαρά (σ.σ. του Παναι-
τωλικού).
Ο Ολυμπιακός άρχισε το ματς με διάταξη 4-2-3-1. 
Η διάταξη: Σα κίπερ, άμυνα με Ομάρ, Σισέ, Βού-
κοβιτς και Κούτρη, στον άξονα οι Γκιγιέρμε και 
Καμαρά, επιτελικός ο Φορτούνης, άκρα με 
Ναουέλ και Ποντένσε και φορ ο Γκερέρο. 
Ο φιλοξενούμενος Παναιτωλικός είχε 
τέρμα τον Κυριακίδη, άμυνα με Μαρι-
νάκη, Άργκους, Χαντάκια και Ρότσα 
και στον άξονα Ντίας με Λουσέρο με 
οργανωτή τον Μάζουρεκ. Στα δύο... 
φτερά Ουίλιαν και Μανά και φορ ο 
Μοράρ.
Ο Ολυμπιακός έδειξε πιο κινητικός και 
ανώτερος στο πρώτο διάστημα και προηγή-
θηκε γρήγορα με σκορ 2-0. Μόλις στο 11ο λεπτό ο 
Ποντένσε μπήκε στην περιοχή μετά από πάσα του 
Ομάρ, πλάσαρε, η μπάλα κόντραρε στον Αργκους 
και κατέληξε στα δίχτυα του Κυριακίδη. Ο Παναι-
τωλικός προσπάθησε να αντιδράσει και είχε ένα 
σουτ του Μοράρ στο 16’ που μπλόκαρε ο Σα. Οι 
Πειραιώτες όμως γενικότερα έχοντας τον Ποντένσε 
σε πολύ καλή ημέρα ήταν ανώτεροι και πιο ποιοτι-
κοί μεσοεπιθετικά. Στο 25’ βρήκαν και δεύτερο γκολ 
από φάουλ του Φορτούνη, πάσα του Βούκοβιτς και 
από κοντά ο Γκερέρο να σκοράρει. Μία φάση για την 
οποία διαμαρτυρήθηκε ο Παναιτωλικός και όπου 
φάνηκε ο Βούκοβιτς να είναι εκτεθειμένος.
Ο Ολυμπιακός είχε μετά και άλλες φάσεις όπως σουτ 
του Φορτούνη στο 40’ και του κορυφαίου του α’ 
μέρους, Ποντένσε στο 43’, το οποίο και έβγαλε ο 
Κυριακίδης. Προς το τέλος του α’ μέρους ο Ολυμπι-
ακός ζήτησε χέρι - πέναλτι. Συνολικά ο Πορτογάλος 
άσος των ερυθρόλευκων ήταν πολύ καλός και από 
εκείνον βγήκαν αρκετές επιθετικές προσπάθειες του 
Ολυμπιακού στο πρώτο μέρος.

Στο 53ο λεπτό ο Χαντάκιας είδε δεύτερη κίτρινη για 
μαρκάρισμά του και φάουλ με χτύπημα στον Φορ-
τούνη, αφήνοντας με δέκα παίκτες τον Παναιτω-
λικό. Ο Ολυμπιακός συνέχισε το πρέσινγκ προς τον 
αντίπαλό του. Στο 61’ ο Κούτρης είχε ένα γύρισμα 
προς τον Σισέ που έκανε την κεφαλιά που μπλόκαρε 
ο Κυριακίδης. Στο 63’ ο Κούτρης είχε μία σουτάρα 
εκτός περιοχής που έβγαλε δύσκολα ο Κυριακίδης. 
Στο 64’ ο Γκερέρο έχασε τετ α τετ. Στο 67’ ο Ποντένσε 
είχε μία πολύ ωραία κίνηση και έκανε την σέντρα. Η 
κεφαλιά του Φορτούνη όμως πέρασε έξω.
Στο 71’ από μία εξαιρετική μπαλιά προς τον Καμαρά 

- που είχε μπει αλλαγή - εκείνος πέρασε τον 
Βούκοβιτς και πρόλαβε Σισέ και Σα για να 

κάνει με ωραίο τρόπο το 2-1. Ο Παναι-
τωλικός αν και με 10 παίκτες σκόραρε 
σε εκείνο το χρονικό σημείο και επι-
χείρησε έτσι να ξαναμπεί στην διεκ-
δίκηση του αγώνα. Στο 81’ ο Σισέ είχε 
μία κεφαλιά λίγο άουτ μετά από κόρ-

νερ. Στο 82’ ένα σουτ του Φορτούνη 
πήγε πάνω σε σώματα. Στο 94’ ο Μάζου-

ρεκ είχε ένα φάουλ άουτ.
MVP: Ο Ποντένσε. Έστω και με την... βοήθεια του 
Άργκους στον οποίο έχει βρει η μπάλα κάνει το 1-0 
και έχει ένα τρομερό α’ μέρος και γενικά μία σούπερ 
παρουσία μεσοεπιθετικά. Από κοντά του και ο Ομάρ 
που έχει την ασίστ στο 1-0.
ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Μετά την Μπέτις ο Σα έκανε δεύ-
τερο πολύ καλό παιχνίδι στην σειρά. Ο Φορτού-
νης βοήθησε από την μεριά του ενώ για τον Γκε-
ρέρο ήταν σημαντικό που σκόραρε ξανά. Από τον 
Παναιτωλικό εκτός από τον σκόρερ Καμαρά πάλε-
ψαν περισσότερο οι Μοράρ και Μάζουρεκ ενώ ο 
Κυριακίδης από την πλευρά του είχε ορισμένες πολύ 
καλές αποκρούσεις όπως πάνω στην σουτάρα του 
Κούτρη στην επανάληψη.
ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Άργκους και Χαντάκιας έβα-
λαν... δύσκολα στην ομάδα του Παναιτωλικού. Ο 
πρώτος με την συμμετοχή του στην φάση του 1-0 
και ο δεύτερος με την αποβολή του.
Η ΓΚΑΦΑ: Μπορεί να μπει εδώ η φάση με το γκολ 
του Ποντένσε υπό την έννοια ότι βρίσκει στον 
Άργκους αλλά και η αποβολή του Χαντάκια.

SPORTSNEWS

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά το ματς αφού με τα γκολ του Ποντένσε και του Γκερέρο 
(οφσάιντ στην πάσα ο Βούκοβιτς) προηγήθηκε 2-0 στο 25’. Στην συνέχεια χαλάρωσε και ο 
Παναιτωλικός αν και με 10 απο το 53΄ βρήκε το γκολ με τον Καμαρά ώστε να αγχώσει ως το 
φινάλε (2-1) τους γηπεδούχους, που πλέον κυνηγούν τον ΠΑΟΚ από τη 2η θέση! 

Δεύτερος και το κυνήγι 
συνεχίζεται... Οι ερασιτέχνες της Ιεράπετρας (Γ έθνικής) ήθελαν δευτερόλεπτα 

για να γράψουν ιστορία στο Κύπελλο νικώντας τον Παναθηναϊκό 
στο ΟΑΚΑ! Στο 94’ ο Καμπετσής ισοφάρισε σε 2-2 και έσωσε τους 
«πράσινους» από ιστορικό κάζο! Πάντως τα... πιτσιρίκια του Δώνη 

υποτίμησαν τον αντίπαλο και έχασαν την ευκαιρία που τους δόθηκε!    
Με αρκετές δυσκολίες, με αρκετά προβλήματα δημιουργίας, με πιτσιρι-
κάδες που δεν εκμεταλλεύτηκαν όπως θα έπρεπε τη συμμετοχή τους σε 
αυτό το ματς, με τον Γιώργο Δώνη ίσως να το... παρακάνει με το ροτέισον 
και με μια γενναία κρητική ομάδα φιλοξενούμενη, διαμορφώθηκε το 2-2 
στο ΟΑΚΑ, αποτέλεσμα που εκτός τρομερά συγκλονιστικού απροόπτου, 
θα στείλει το «τριφύλλι» στην επόμενη φάση του Κυπέλλου.
Η ομάδα του Γιάννη Μάγγου άξιζε το χειροκρότημα που πήρε και στα 
δύο της τέρματα από τον κόσμο, πάλεψε όσο και όπως μπορούσε και την 
τελευταία στιγμή έχασε μια νίκη που θ’ αποτελούσε μόνη της, μια ολό-
κληρη ιστορία! 
Ο Δώνης έδωσε ευκαιρίες στους πιτσιρικάδες και η Ιεράπετρα βρήκε 
ευκαιρία... να ξεθαρρέψει και να κυνηγήσει το παιχνίδι με τα δικαιώματα 
που της έδιναν οι «πράσινοι». Για την ακρίβεια οι «μωβ» στη συγκεκρι-
μένη περίσταση λόγω και των εμφανίσεων που επέλεξε ο Παναθηναϊ-
κός. Με φανερές ολιγωρίες στα μετόπισθεν, πιο δραστήριο παίκτη και 
σκόρερ τον Χατζηθεοδωρίδη, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βρει δίχτυα 
στο 20’. Ο αριστεροπόδαρος φουλ μπακ με τη μπάλα στο δεξί έκανε 
χαμηλό διαγώνιο σουτ και άνοιξε το σκορ (1-0) στο κρύο ΟΑΚΑ. Οι Κρη-
τικοί, αντιλήφθηκαν ότι κυρίως από δεξιά, εκεί όπου μετατέθηκε ο Θεο-
χάρης, μπορούσαν και να τρέξουν και ν’ απειλήσουν και το κατάφεραν 
πολύ καλά. Στο 25’ η αμυντική τριπλέτα του Παναθηναϊκού και ο Κότσα-
ρης στην εστία δεν αντιδρούν στο γέμισμα, με τον Χισί να σκοράρει από 
κοντά και στο 43’ ήρθε η ολική ανατροπή από τη γενναία Ιεράπετρα, με 
τον Αναστασόπουλο να πλασάρει εύκολα από χαμηλό γύρισμα, σε μια 
φάση που υπάρχει υποψία οφσάιντ στον αρχικό αποδέκτη της μπάλας 
που όμως δεν τη βρήκε, αλλά επηρεάζει τη φάση...
Βγάζοντας τον αρνητικό Θεοχάρη και βάζοντας τον Μπουζούκη για να 
προσφέρει δημιουργικά, ο Παναθηναϊκός έπρεπε στο δεύτερο ημίχρονο 
να τρέξει και να βγάλει πολύ περισσότερη ένταση από τη στιγμή που 
έπρεπε ν’ αντιστρέψει μια κακή κατάσταση που είχε διαμορφωθεί από 
το πρώτο μέρος. Ο Κουντουριώτης στο 51’ έκανε αδύναμο σουτ από 
θέση βολής και ο Καμπετσής στο 52’ είχε δοκάρι έχοντας ευνοηθεί από 
κόντρες που του επέτρεψαν να τσιμπήσει τη μπάλα πάνω από τον Πανα-
γιώτου. Ο Μπουζούκης με τα τρεξίματα και την τεχνική του είχε ανεβάσει 
αρκετά τις επιθετικές προσπάθειες των πράσινων, αλλά κάτι πάντα δεν 
εξελισσόταν σωστά και οι συνεργασίες δεν έβγαιναν... Ο Κουντουριώ-
της έκανε κινήσεις αρκετά μέτρα εκτός περιοχής αφήνοντας πιο μπρο-
στά τους Εμμανουηλίδη και Καμπετσή, στο τελευταίο δεκάλεπτο μπήκε 
και ο Σιφναίος μήπως και καταφέρει κάτι διαφορετικό σε μια άμυνα που 
αντιστεκόταν και στο 81’ λίγο έλειψε να γίνει ακόμα μεγαλύτερο το σοκ 
για τον Παναθηναϊκό, με τον Αναστασόπουλο να χάνει μεγάλη ευκαιρία 
σε αντεπίθεση. Ο Πούγουρας με τεράστια διπλή ευκαιρία στο 85’ αρχικά 
με πλασέ κι έπειτα ανενόχλητος με κεφαλιά – ψαράκι απέτυχε, όπως και 
ο Εμμανουηλίδης στο 90’, για να έρθει όμως ο Καμπετσής στο τελευταίο 
δευτερόλεπτο με δυνατό σουτ σε εστία την οποία είχε αφήσει ανυπερά-
σπιστη ο Παναγιώτου μετά την κακή του έξοδο στη σέντρα, να γράψει το 
τελικό 2-2.

Παναθηναϊκός - Ο.Φ. Ιεράπετρας 2-2
Τον έσωσε ο Καμπετσής...

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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αθλητικά

Το πλασέ γκολ του Βαρέλα έδωσε 
στον κακό ΠΑΟΚ το πολύτιμο 
τρίποντο (0-1), καθώς έφυγε 
νικητής από τη Λαμία που του 
έβαλε δύσκολα, είχε δοκάρι 
και δεν της δόθηκε πέναλτι σε 
καταφανέστατο χέρι του Βιεϊρίνια! 

Δ
ια πυρός και σιδήρου πέρασε 
ο ΠΑΟΚ από τη Λαμία. Πήρε έ-
να υπερπολύτιμο τρίποντο, που 
τον κρατάει αήττητο και πρώτο 

στο βαθμολογικό πίνακα, χάρη στο γκολ 
του Βαρέλα, παίζοντας με παίκτη λιγότε-
ρο για πάνω από μισή ώρα, λόγω της α-
ποβολής του Κάνιας.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη γνωστή διά-
ταξη  (4-2-3-1) φρέσκαρε την ενδεκάδα, 
σε σχέση με το ματς στο «Στάμφορντ 
Μπριτζ» κόντρα στην Τσέλσι, επιλέγο-
ντας τον Πασχαλάκη κάτω από τα δοκά-
ρια και την «πολυφορεμένη» αμυντική 
τετράδα, αποτελούμενη από τους Μάτος, 
Βαρέλα, Κρέσπο και Βιεϊρίνια. Οι Κάνιας 
και Μαουρίσιο ήταν οι δύο εσωτερικοί 
μέσοι, ενώ στη «φροντ λάιν» του «Δικε-
φάλου» ξεκίνησαν οι Λημνιός, Πέλκας 
και Μπίσεσβαρ. Στην κορυφή ήταν -ποιος 
άλλος;- ο Πρίγιοβιτς.
Ο Μάκης Χάβος ξεκίνησε το ματς, δίχως 
να υπολογίζει στον Μελίσσα, με τους: 
Σαράνοφ, Βασ ιλαν τωνόπουλο, Ασ ί-
γκμπα, Αν τέτζο, Πλιάτσ ικα, Δημού-
τσο, Μπλάζιτς, Μπερτόλιο, Καραμάνο, 
Επστάιν και Μπαράλες.

Ο Μάκης Χάβος διάβασε αρκετά καλά τον 
ΠΑΟΚ και την αδυναμία του στην αρι-
στερή πλευρά του, με τον Ντιέγκο Μπί-
σεσβαρ να μην είναι και τόσο συνεπής 
στα αμυντικά καθήκοντά του, φόρτωσε 
τη δεξιά πλευρά της Λαμίας με Βασιλα-
ντωνόπουλο και Καραμάνο να κάνουν 
δύσκολη τη ζωή του Βιεϊρίνια.
Οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι στο σουτ 
του Επστάιν (11’), με τους φιλοξενούμε-
νους να μην μπορούν να κρατήσουν την 
μπάλα στη μεσαία γραμμή και να «εμφα-
νίζονται» στο γήπεδο με το δυνατό, αλλά 
άστοχο, σουτ του Δημήτρη Πέλκα (15’). 
Ο Σαράνοφ πρόλαβε τον Πρίγιοβιτς (23’) 
στην καλύτερη στιγμή του «Δικεφάλου» 

από την κάθετη του Κάνιας, με τον Ανδα-
λουσιάνο να είναι αυτός που απείλησε 
με ένα δυνατό σουτ (27’) εκτός περιοχής.
Παρά την πίεση των γηπεδούχων, σ’ όλα 
τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου, ο 
ΠΑΟΚ κατάφερε και βρήκε άλλη μια καλή 
στιγμή στο 37’, με το τελείωμα του Μπί-
σεσβαρ να στέλνει την μπάλα δίπλα από 
το κάθετο δοκάρι.
Η μεγάλη στιγμή για τη Λαμία ήρθε στο 
τελευταίο λεπτό του πρώτου μέρους, 
με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του 
Μπερτόλιο και τον Πασχαλάκη (μαζί με 
το δοκάρι) να λένε «όχι» στον Αργεντινό 
μεσοεπιθετικό.
H πρώτη καλή φάση στο β’ μέρος ήταν 

για τον ΠΑΟΚ, με την κεφαλιά του αμαρ-
κάριστου Πρίγιοβιτς (47’) να αποκρού-
εται από τον Σαράνοφ, με τη Λαμία να 
απαντάει με το δυνατό σουτ του Επστάιν 
(51’) το οποίο έβγαλε και πάλι ο Πασχα-
λάκης.
Το γκολ για το «Δικέφαλο» ήρθε στο 54’ 
από μια στημένη φάση, με τον Πέλκα να 
εκτελεί το φάουλ, τον Βαρέλα να νικάει 
τον Μπαράλες και με πλασέ να στέλνει 
την μπάλα στα δίχτυα ανοίγοντας το σκορ 
(0-1). Ήταν το πρώτο φετινό γκολ του 
κεντρικού αμυντικού του ΠΑΟΚ…
Οι «ασπρόμαυροι» έμειναν με 10 παί-
κτες στο 63ο λεπτό, μετά την αποβολή 
του Κάνιας με δεύτερη κίτρινη κάρτα που 
του έδειξε ο Τσαμούρης, με τη Λαμία να 
το εκμεταλλεύεται και να πιέζει τον ΠΑΟΚ 
ψάχνοντας την ισοφάριση. Αυτοί που 
βρήκαν στην κόντρα τη φάση για το γκολ 
ήταν οι φιλοξενούμενοι με τον Λημνιό 
(82’) να πλασάρει τον Σαράνοφ, αλλά τον 
τερματοφύλακα της Λαμίας να αποκρούει 
και να κρατάει το σκορ στο 0-1.  Μέχρι το 
φινάλε δεν άλλαξε τίποτα, παρά τα γεμί-
σματα των γηπεδούχων.
Λαμία (Μ. Χάβος): Σαράνοφ, Βασιλαντω-
νόπουλος, Ασίγκμπα (67’ Ρόμανιτς), Αντέ-
τζο, Πλιάτσικας, Δημούτσος, Μπλάζιτς 
(75’ Βάντερσον), Μπερτόλιο, Καραμάνος, 
Επστάιν (85’ Μαστούρ), Μπαράλες
ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, 
Μάτος, Κρέσπο, Βαρέλα, Βιε ϊρίν ια, 
Μαουρίσιο, Κάνιας, Πέλκας (72’ Άκπομ), 
Λημνιός, Μπίσεσβαρ (53’ Ουάρντα), Πρί-
γιοβιτς (65’ Βέρνμπλουμ).

Απόδραση με... χέρια και με πόδια!
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Το καλό του εαυτό φαίνεται να βρίσκει 
ο Ηρακλής, με τον «γηραιό» να 
μοιράζει δεύτερη τριάρα στην σειρά, 
αυτή την φορά στον Αήττητο στα 
Σπάτα. Μεγάλη νίκη μέσα στη Σπάρτη 
για τον Βόλο, κέρδισε Κισσαμικό και 
μένει στις πρώτες θέσεις η Κέρκυρα.

Μ
ετά το αρχικό κακό ξεκίνημα ο 
Ηρακλής φαίνεται να βρίσκει 
το καλό του πρόσωπο, κάτι που 
δείχνει και στον αγωνιστικό 

χώρο. Ο... γηραιός μετά το 3-0 επί της Σπάρ-
της στο Καυτανζόγλειο έριξε ακόμα μία τριά-
ρα, αυτή την φορά στον Αήττητο στα Σπάτα 
και έφτασε τους 10 βαθμούς ανεβαίνοντας 
στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Α-
πό την άλλη οι νεοφώτιστοι έπεσαν στην 14η 
με 5 βαθμούς και βρίσκονται στην ζώνη του 
υποβιβασμού.
Όσον αφορά τον αγώνα οι φιλοξενούμενοι 
είχαν τον έλεγχο του αγώνα καθώς εκτός 
των τριών τερμάτων είχαν και δοκάρι με τον 
Μουμίν στο 87’. Το σκορ άνοιξε στο 15’ ο 
Πασάς με σουτ και στο 39’ ο Ντούνης κατά-
φερε να κάνει το 2-0, σκορ με το οποίο ολο-
κληρώθηκε το πρώτο μέρος. Στο δεύτερο 
οι «κυανόλευκοι» κατέβασαν ταχύτητα, οι 
γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να απειλήσουν 
και στο 90’ ο Παναγιωτούδης με σουτ δια-
μόρφωσε το τελικό 3-0.
Αήττητος (Χαραλαμπίδης): Κοκκαλάς, Σπυ-
ρόπουλος, Κολλαράς, Χριστοφιλέας, Βού-
κοβιτς, Ηρακλής, Κασνέτσι, Ματσούκας (21’ 
λ.τρ. Νικλητσιώτης), Σταματάκης, Γροντής, 
Μαρουκάκης.
Ηρακλής (Ελευθερόπουλος): Βοσνιάδης, 
Κουτρομάνος, Πασάς, Κουκόλης, Στάμου, 
Μουμίν, Καλτσάς, Μενδρινός (58’ Παναγιω-
τούδης), Χασομέρης, Ντούνης (82’ Γεωρ-
γίου), Περόνε

Σπάρτη – Βόλος 1-3
Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις από 
το 6’, ο Βόλος έκανε την μεγάλη ανατροπή, 
επικράτησε με 3-1 της Σπάρτης στην Λακω-
νία και ανέβηκε στην 2η θέση του βαθμολο-
γικού πίνακα με 16 βαθμούς. Οι Σπαρτιάτες 
από την πλευρά τους έμειναν στους 5 και την 
13η θέση και παραμένουν στην ζώνη του 
υποβιβασμού.
Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι κατάφεραν να 
μπουν πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και 
προηγήθηκαν μόλις στο 6’ με τον Βλαχομή-
τρο. Οι Βολιώτες ωστόσο κατάφεραν να αντι-

δράσουν και στο 22’ με κεφαλιά του Γκαρσία 
έκαναν το 1-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώ-
θηκε το πρώτο ημίχρονο.
Στο δεύτερο καμία ομάδα δεν έδειχνε ικανή 
να πάρει τη νίκη, ωστόσο το τέλος του ματς 
ήταν ιδανικό για τον Βόλο. Οι φιλοξενούμε-
νοι αρχικά κατάφεραν με τον Δημόπουλο να 
προηγηθούν στο 89’, αλλά δεν έμειναν εκεί, 
καθώς ο Πίσπας με σουτ στο 93’ διαμόρ-
φωσε το τελικό 1-3.
Σπάρτη (Τσερνίσοφ): Σταματόπουλος, 
Καλούσης, Κολτσίδας, Βλάχος, Φραγκού-
λης, Τιεντσέ, Στογιάνοβιτς, Καινούργιος (66’ 
Αρώνης), Παυλής (54’ Ρομπίνιο), Κωνσταντι-
νόπουλος (75’ Ρούμπος), Βλαχομήτρος.
Βόλος (Φεράντο): Καραγκιολίδης, Ντεντά-
κης, Πέντα, Δημόπουλος, Γκαλίτσιος, Ουν-
γιαλίδης, Κότο, Καμπαγιέρο (86’ Πίσπας), 
Μάντζης, Πίτου Γκαρσία (67’ Φράγκος), Λού-
κας (61’ Ηλιόπουλος).

Κέρκυρα – ΑΟΧ-Κισσαμικός 1-0
Στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα ανέ-
βηκε η Κέρκυρα με τους Φαίακες να επικρα-
τούν με 1-0 του Κισσαμικού, ένα τρίποντο με 
το οποίο έφτασαν στους 13 βαθμούς, τρεις 
πίσω από τον δεύτερο Βόλο. Όσον αφορά 
τους Χανιώτες βρίσκονται στην 12η θέση με 
5 και είναι πάνω από την ζώνη του υποβιβα-
σμού με τους ίδιους όμως βαθμούς με την 
Σπάρτη και τον Αήττητο.
Στο καθαρά αγωνιστικό μέρος το γκολ που 
έκρινε την συνάντηση πέτυχε ο Τουράμ στο 
81’ με κεφαλιά και ως εκείνο το λεπτό δεν 
υπήρχαν πολλές φάσεις και για τις δύο ομά-
δες.
Κέρκυρα (Σπανός): Κουτζαβασίλης, Σανδρα-
βέλης, Σπίνουλας, Ιωάννου, Κούρος, Μότα 
(75’ Κρητικός Ν.), Λινάρδος, Σιατραβάνης, 
Αποστολίδης (23’ λ.τρ. Κόντος), Ζορμπάς, 
Τουράμ.
ΑΟΧ Κισσαμικός (Πετράκης): Λαζαρίδης, 
Σεσάι, Σεληνιωτάκης (66’ Καντιμάς), Ζιού-
λης, Καραγεώργης, Καραγιάννης, Αρναρέλ-
λης, Ρίσκι, Αποστολόπουλος, Τεγούσης, Γκίνι

ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΣΕ ΚΑ-
ΝΕΝΑΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟ
Από δύο... γκάφες πήγε να κριθεί ένα ντέρ-
μπι, αυτό στην Δράμα αλλά τελικά η Δόξα με 
την Παναχαϊκή έμειναν στο -1. Οι Δραμινοί 
συνολικά ήταν πιο κινητικοί ενώ οι δύο ομά-
δες είχαν παράπονα από την διαιτησία.
Στο 73’ ο Βιτλής έβαλε τα χέρια του πάνω 
στον Κυνηγόπουλο και ο παίκτης των Πατρι-
νών πήρε έξυπνα το πέναλτι. Στο 74’ ο Ελευ-

θεριάδης έκανε το 0-1. Στο 79’ όμως από 
φάουλ του Μαρτίνς, κάκιστη αντίδραση της 
άμυνας της Παναχαϊκής και κεφαλιά προς τον 
Κουσκουνά ο κίπερ Σούλης βγήκε... τραγικά 
έξω από το τέρμα του, βρήκε την μπάλα αλλά 
του έφυγε και μετά ο Κουσκουνάς πήρε το... 
ριμπάουντ και σκόραρε. Το τελικό 1-1 προ-
φανώς και δεν αφήνει κανέναν ευχαριστη-
μένο.
Δόξα Δράμας (Βεργέτης): Μένκα, Πεταυρά-
κης, Ριζογιάννης, Ανδρέου, Μάρτινς, Κου-
σκουνάς, Κρουθ (56’ λ.τρ. Κρητικός), Σιώ-
πης, Καψάλης, Πέρεθ (70’ Μπαϊκαρά) και 
Μακρής.
Παναχαϊκή (Οφρυδόπουλος): Σούλης, Στα-
μόπουλος, Πλέγας, Φουρλάνος (70’ Παπα-
τόλιος), Ελευθεριάδης, Κολ (84’ Καρατσανά-
κοφ), Λουμπαρδέας, Ντάσιος, Κυνηγόπου-
λος, Μωραΐτης (84’ Αργυρόπουλος) και Τσε-
λεπίδης.

Ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΤΟ ΓΚΟΛ, Ο ΕΡΓΟΤΕ-
ΛΗΣ ΤΑ ΔΟΚΑΡΙΑ
Στο Ηρόδοτος - Εργοτέλης το κρητικό ντέρ-
μπι κρίθηκε από ένα τέρμα. Το σουτ του Για-
λούση με διπλή προσπάθεια στο 6’. Ο Εργο-
τέλης μετά είχε δοκάρι με φάουλ του Κοζο-
ρώνη στο 19’ και με τον Έφορντ στο 94’. 
Νωρίτερα ο Μπάτζιος έστειλε την μπάλα στο 
60’ στα δίχτυα του Κασμερίδη αλλά το γκολ 
που μπήκε με κεφαλιά ακυρώθηκε με υπό-
δειξη οφσάιντ. Έτσι έμεινε το 1-0.
Ηρόδοτος (Φουτσίνι): Κασμερίδης, Προβι-
δάκης, Γιαλούσης Μπάμπης, Κασαπάκης (83’ 
Φουκαράκης), Φραγκουλάκης, Κωσταντινί-

δης (75’ Σμυρλής), Μασάδο, Μάκο (63’ Καν-
δηλάκης), Δαμιανάκης και Αργκιλέσι.
Εργοτέλης (Παπαβασιλείου): Καλογεράκης, 
Κοζορώνης, Γιακούμπου, Μαζουλουξής, 
Μπάτζιος, Μπρους, Τσέλιος, Μπουτσάκης 
(71’ Λαμπάκης), Κουάτεγκ (61’ Καπνίδης), 
Ιατρούδης και Έφορντ.

Mε σπασμένα... φρένα ο Απόλλων 
Λάρισας!
Και όμως συμβαίνει. Ο Απόλλων Λάρι-
σας έχει βαλθεί να... τρελάνει κόσμο στην 
Football League. Έφτασε στις 6 νίκες (σ.σ. 
έχει και μία ισοπαλία) στις 7 πρώτες αγω-
νιστικές της Football League και με 19 βαθ-
μούς! Απέναντι στην ΑΕ Καραϊσκάκης χρει-
άστηκε μόλις ένα γκολ για να πάρει το ματς 
(0-1).
Το τέρμα του Χατζή στο 30’ με αμυντική 
ολιγωρία και κεφαλιά μετά από φάουλ του 
Μαρκολίνο. Για την φάση του φάουλ που 
δόθηκε διαμαρτυρήθηκαν έντονα οι γηπε-
δούχοι θεωρώντας το ανύπαρκτο. Οι φιλο-
ξενούμενοι στον αγώνα είχαν και δύο ευκαι-
ρίες και μάλιστα καλές με τον Τασιούλη στο 
51’ και τον ίδιο παίκτη στο 61’.
Καραϊσκάκης (Παπαματθαιάκης): Στεφανά-
κος, Παπανίκου, Καψάλης, Χρούσιελ, Παντί-
δος, Καπίας, Μασούρας (57’ Μαχαίρας), 
Ψιάνος (67’ Λίτσκας), Χούσος, Κάκκο (80’ 
Παπαδόπουλος) και Άλεξιτς.
Απόλλων Λάρισας (Τροΐζι): Μαντζάρης, 
Σκούπρα, Κοντοές, Κουρτεσιώτης, Σουλιώ-
της, Χατζής, Λούκας Ράμος, Μαρκολίνο, 
Πολέτο (62’ Λίταινας), Τασιούλης,  Λουκάο.

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Ανεβαίνει με τριάρες ο Ηρακλής
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Μ
ε απολογισμό πέντε μετάλλια 
(2 χρυσά-3 χάλκινα) και στην 
3η θέση της γενικής κατάτα-
ξης ολοκλήρωσε η Ελλάδα τις 

υποχρεώσεις της στο Ευρωπαϊκό πρωτά-
θλημα Ταεκβοντό Παίδων-Κορασίδων που 
διεξήχθη στην Ισπανία. 
Στο φινάλε της διοργάνωσης, η διάκριση 
(χάλκινο μετάλλιο) για την Ελλάδα ήρθε από 
τον Ραφαήλ Ιωάννη Μαρέτη στα +65κ. Ο 
Έλληνας αθλητής έφτασε έως τα ημιτελικά 
έχοντας τρεις νίκες. Επικράτησε 24-16 του 
Λεβέντη από την Κύπρο, 23-20 του Γκογκέρ 
από την Τουρκία και 16-5 του Πρελόγκ από 
την Κροατία. Στον αγώνα για την είσοδό του 
στον τελικό, ο Έλληνας πρωταθλητής ηττή-
θηκε 24-9 από τον Ρώσο Τάραν.
«Τόσο τα μετάλλια όσο και η τρίτη θέση 
στη γενική κατάταξη, δείχνουν ότι υπάρ-
χουν γερές βάσεις στα θεμέλια του ελλη-
νικού ταεκβοντό. Ωστόσο παραμένουμε 
προσγειωμένοι, όπως άλλωστε κι όλα αυτά 
τα χρόνια. Ξέρουμε ότι η χώρα μας διαθέ-
τει σπουδαία ταλέντα σε όλες τις ηλικια-
κές κατηγορίες, αλλά το ζητούμενο είναι 
η παρουσία μας στο μεγαλύτερο αγωνι-
στικό ραντεβού της τετραετίας: τους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Συγχαρητήρια 
σε όλη την ελληνική αποστολή και ειδικά 

σε αυτά τα παιδιά που αποτελούν το μέλ-
λον του αθλήματος. Χρειάζεται πιο συστη-
ματική δουλειά, όπως άλλωστε το διαπι-
στώσαμε και στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα U21 και γι` αυτό κρατάμε 
χαμηλούς τόνους για το μέλλον. Κάθε μέρα 
που περνάει, δίνουμε αγώνα για να είμα-
στε συνεπείς απέναντι σε ένα άθλημα με 
μεγάλη ιστορία και εξίσου μεγάλη δυνα-
μική», είπε ο πρόεδρος της ΕΛΟΤ, Νίκος 
Θωμαίδης.

Στην 3η θέση του Ευρωπαϊκού η Ελλάδα 

Γ
ια την μακρινή και όμορφη Κίνα α-
ναχωρεί την Παρασκευή (7/12) η 
αποστολή της εθνικής ομάδας κο-
λύμβησης η οποία θα εκπροσω-

πήσει την Ελλάδα στο 14ο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα 25αρας που θα «φιλοξενη-
θεί» από τις 11 έως τις 16/12 στην πόλη 
Χανκζού. 
Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσουν ο Κρί-
στιαν Γκολομέεβ, ο Απόστολος Χρήστου 
και η Άννα Ντουντουνάκη ενώ μαζί τους 
θα είναι και ο προπονητής Άκης Οικονό-
μου. 
Για τον Γκολομέεβ και τον Χρήστου είναι η 
3η τους συμμετοχή σε αντίστοιχη διοργά-
νωση, ενώ για την Ντουντουνάκη η 1η. Το 
2012 (Κωνσταντινούπολη), ο Γκολομέεβ 
ήταν 29ος στα 50μ ελεύθερο και 39ος στα 
100μ ελεύθερο, ενώ το 2016 (Γουίντσορ), 
9ος στα 50μ ελεύθερο και 32ος στα 50μ 
πεταλούδα). Ο Χρήστου, το 2014 (Ντόχα), 
ήταν 22ος στα 50μ ύπτιο, 23ος στα 100μ 
Μ. Ατομικής και 24ος στα 100μ ύπτιο).
Οι συμμετοχές των τριών κολυμβητών και 
σε παρένθεση οι ημέρες που αγωνίζο-
νται:

*Γκολομέεβ: 50μ ελεύθερο (13/12), 100μ 
ελεύθερο (15/12), 50μ πεταλούδα (14/12)
*Χρήστου: 50μ ύπτιο (13/12), 100μ ύπτιο 
(11/12), 200μ ύπτιο (16/12)
*Ντουντουνάκη: 50μ πεταλούδα (13/12), 
100μ πεταλούδα (15/12), 200μ πετα-
λούδα (12/12)
Οι προκριματικοί είναι προγραμματισμέ-
νοι (τοπικές ώρες) για τις 09.30 και οι τελι-
κοί για τις 19.00 καθημερινά , εκτός της 
τελευταίας ημέρας (18.00 οι τελικοί).
Η Ελλάδα έχει παρουσία σε 10 τέλικους 
στη διοργάνωση από το 1997 έως το 2016 
ενώ και οι καλύτερες παρουσίες είναι 
αυτές του Δημήτρη Μαγγανά (6η θέση 
στα 400μ ελεύθερο, 1997) και της Άρτεμις 
Δάφνη (6η στα 400μ μικτή, 2000). 
Στην Χανκζού μεταβαίνουν επίσης ο 
μάνατζερ των Εθνικών ομάδων υδατο-
σφαίρισης Αντώνης Αρώνης για τις αλλα-
γές των κανονισμών που θα συζητηθούν 
και αποφασιστούν, καθώς και ο πρόε-
δρος της ΚΟΕ Δημήτρης Διαθεσόπουλος 
με την ιδιότητα του μέλους της εκτελεστι-
κής επιτροπής (“Μπιρό”) της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας (Fina).

Ελληνική ... τριπλέτα στην Κίνα!

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Χρειάσθηκε να πάνε στην παράταση 
οι δυο ομάδες για να κριθεί ποιός 
απο τις Ναύπλιο 2017 και Ένωση 
Ερμιονίδας θα συνεχίσει στο 
Κύπελλο Αργολίδας.

Τ
ον αγώνα αυτό επέβαλε η …ανά-
γκη των δύο αντιπάλων, που αγω-
νίζονται σε διαφορετικές κατηγο-
ρίες, να ξετιμωρήσουν ποδοσφαι-

ριστές τους ενόψει των δύσκολων υπο-
χρεώσεων που έχουν για τα πρωταθλή-
ματά τους.
Το Ναύπλιο είχε τιμωρημένους του Δια-
μαντή και Οβτογκ με στόχο να έχει τον 
πρώτο διαθέσιμο το Σάββατο στο ντέρμπι 
με τον πρωτοπόρο της Α1, Ερμή Κιβερίου. 
Η Ερμιονίδα είχε τιμωρημένο τον Πούτση 
και ο προπονητής τον ήθελε την Κυριακή 
απέναντι στην Πελλάνα. Το απρόοπτο 
όμως ήταν, οτι ενω ο αγώνας έγινε για τον 
Πούτση, τελικά αποβλήθηκε ο Παλαιοπά-
νος! Και φυσικά η παράταση υποχρέωσε 
τους παίκτες να ξοδέψουν επιπλέον δυνά-
μεις.
Με βάση λοιπόν τις επιδιώξεις των ομά-
δων, οι δυο προπονητές και ειδικά του 
Ναυπλίου, χρησιμοποίησαν αρκετούς μη 
βασικούς.
Μέτριο παιγνίδι, ξεκίνησε στο “χαλαρό”, 
αλλά γινόταν στον κάκιστο αγωνιστικό 
χώρο του ΔΑΚ Ναυπλίου. Απο το 60’ και 
μετά, άρχισε να ανεβαίνει το …θερμό-
μετρο, αρκετά τα μαρκαρίσματα, οπότε 
ο διαιτητής Αθανασόπουλος άρχισε να 
μοιράζει κάρτες. Αποτέλεσμα αυτού, 
ήταν στο 70’ να δεχθεί δεύτερη κίτρινη ο 
Παλαιοπάνος.
Στο πρώτο ημίχρονο το μόνο αξιοσημεί-
ωτο για το Ναύπλιο 2017 ήταν ενα σουτ 
του Φατούρου απο τα 25 μέτρα, που στα-
μάτησε στο δοκάρι του Αλευρά.
Η Ερμιονίδα είχε μια κεφαλιά και ενα σουτ 
του Μακρίδη έξω. Επίσης σουτ του Μπι-
μπισίδη μέσα απο την περιοχή απέκρουσε 
ο Κοζιώτης.
Μετά την αποβολή , σε κόψιμο του Διαμα-
ντή το πλασέ του Δριμούρα σταμάτησε ο 
Αλευράς.
Στο 5’ της παράτασης, απο στημένο του 
Τζιέρη, ο προωθημένος Βιρβίλης με κεφα-
λιά πέτυχε το μοναδικό γκολ του αγώνα.
Για το Ναύπλιο, σουτ του Αγγελόπου-
λου απέκρουσε ο Αλευράς, νεο σουτ του 
Δρίμουρα, πάλι πρόλαβε ο Αλευράς, ο 

οποίος επενέβη και σε σουτ του Μίχου 
απο το ύψος της περιοχής.
Απο την Ερμιονίδα, δυο ευκαιρίες είχε ο 
Τριμπόνιας.

Συνεχίζουν στο Κύπελλο τα Με-
τέωρα
Νίκη με σκορ 2-1 υπέρ των Μετέωρων 
τελείωσε το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στον 
Βράχο και τα Μετέωρα που διεξήχθη το 
μεσημέρι της Τετάρτης στο Καστράκι στο 
πλαίσιο του κυπέλλου ΕΠΣΤ.
Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό με τους παί-
χτες των δύο ομάδων να παίζουν δυνατά 
για την νίκη.
Μαρούδας και Γκόβαρης σκόραραν στο 
πρώτο μέρος διαμορφώνοντας το 1-1 ενώ 
ο Φορτούνης έγραψε λίγο πριν τη λήξη το 
2-1 σβήνοντας τις πιθανότητες που υπήρ-
χαν για μια ενδεχόμενη παράταση.
Πολύ καλή παρουσία οι γηπεδούχοι που 
αντιμετώπισαν στα ίσα μια ομάδα μεγα-
λύτερης κατηγορίας.
Με την νίκη αυτή τα Μετέωρα πήρα το 
εισιτήριο για την επόμενη φάση του 
θεσμού.
Αρκετός κόσμος βρέθηκε στο Καστράκι 
για να παρακολουθήσει το παιχνίδι.

«Αγχωτική» πρόκριση για τον 
Πανμοβριακό
«Αγχωτ ική» πρόκριση σημε ίωσε ο 
Πανμοβριακός Ριόλου απέναντι σ τον 
«μαχητικό» Ατρόμητο Λάππα, κερδίζο-
ντας με 1-2.
Δύο τέρματα του Γ. Λιάκου είχαν διαμορ-
φώσει το 0-0 από το πρώτο ημίχρονο, 
ενώ η ομάδα του Ριόλου είχε και δοκάρι 
στο 20’ λεπτό με τον Αγγελή.
Ο Ατρόμητος παρουσιάστηκε βελτιω-
μένος στην επανάληψη, είχε δοκάρι στο 
50’ λεπτό με τον Αγγελόπουλο και κατά-
φερε στο 86’ λεπτό με εύστοχη εκτέλεση 
πέναλτι του Χ. Βέρρα να μειώσει σε 1-2, 
αποτέλεσμα που ήταν και το τελικό του 
αγώνα.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ: Δαλαβούρας, 
Μπέης, Κ. Βέρρας, Ν. Φραγκούλιας, Κλάι-
ντι (46’ Αγγελόπουλος), Δ. Φραγκούλιας, 
Δ. Δημόπουλος, Κατσιμπερνάκης, Γκο-
τσούλιας (60’ Αγ. Βέρρας), Σακαλής (46’ Θ. 
Βέρρας), Χ. Βέρρας
ΠΑΝΜΟΒΡΙΑΚΟΣ: Ζήγκος (60’ Μπακά-
λης), Αγγελής, Μπάκας, Παλιάτσας, Σου-
ρανής, Κοκκίνης, Ν.Γ. Νιφορόπουλιος, Γ. 
Λιάκος (46’ Σπυρόπουλος), Κουλούρης, 

Αποστολόπουλος (46’ Παπαγεωργακό-
πουλος), Χριστόπουλος (35’ Παναγάκης)

Τσέκαρε το εισιτήριο για τα ημι-
τελικά η Ασπίδα
Με τον Ανδρέου να σκοράρει στο πρώτο 
μέρος η Ασπίδα Ξάνθης διπλασίασε της 
νίκες επί του Απόλλωνα Ξάνθης και έτσι 
έγινε η πρώτη ομάδα που τσέκαρε το εισι-
τήριο της για τα ημιτελικά του θεσμού, 
επικρατώντας με 1-0 στο ΔΑΚ και 4-2 στο 
συνολικό σκορ στα δύο παιχνίδια.
Η ομάδα του Χρήστου Σαμαρά έχοντας 
το πλεονέκτημα απο τη νίκη με 3-2 στο 
πρώτο ματς προχώρησε σε αρκετές αλλα-
γές, δίνοντας αρκετές ανάσες σε βασικούς 
παίκτες ενόψει Εθνικού, ενώ με ελλείψεις 
αγωνίστηκε και το νεανικό σύνολο του 
Δημήτρη Μπακάλογλου.
Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε 
στο 43’ ο Μανώλης Ανδρέου με σουτ απο 
κοντά μετά απο μπαλιά του Κατσή, σε ένα 
ματς με λίγες φάσεις με τις δύο ομάδες 
να προσπαθούν να δημιουργήσουν κατα-
στάσεις χωρίς όμως κάτι το αξιοσημεί-
ωτο. Άξιο αναφοράς το γεγονός πως διαι-
τητής του αγώνα ήταν ο Παναγιώτης Τσιά-
ρας με βοηθούς τους Φώτη Καμπερίδη και 
Θανάση Βερνέζη της ΕΠΣ Καβάλας.
ΑΣΠΙΔΑ ΞΑΝΘΗΣ: Κασαμπαλής, Σάββο-
γλου, Κοντογιαννίδης, Χριστοφορίδης, 
Μερακλής, Νταμπανλής(76’ Παπαδόπου-
λος), Κατσής(46’ Ζώτος), Δογανίδης(46’ 
Πεντεζίδης), Κούπας, Χατζηπαρασκευάς, 
Ανδρέου.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΑΝΘΗΣ: Φιλτανίδης, Γκρι-
γκοριάν, Σελβίδης, Αραβίδης, Ιωαννίδης, 
Ξιμιτίδης(55’ Φραγκόπουλος), Βίν τος, 
Μπαργκάν, Μαγδαλιανίδης(75’ Μαρκο-
σιάν), Ντζομιάδης(48’ Λαζαρίδης), Περ-
τσανίδης(60’ Γατσέλος).

Πρόκριση στους “8” για την Ε-
πισκοπή
Την πρόκριση στους “8” του Κυπέλλου 
Ρεθύμνου εξασφάλισε η Επισκοπή, κερδί-
ζοντας με 2-0 τον Ρεθυμνιακό στο Γάλλο.
Η ομάδα του Μάρκου Στεφανίδη σημεί-
ωσε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, σκο-
ράροντας αρχικά στο 24’ με τον Ματα-
ραγκάσι ενώ στο 77’ ακολούθησε το 2-0 
από τον Πήλιο. Σε συνδυασμό με το 0-0 
του πρώτου αγώνα, η Επισκοπή εξασφά-
λισε έτσι το εισιτήριο για τα προημιτελικά 
όπου θα παίξει απέναντι στην ΕΑΠ.
Να σημειωθεί με την ευκαιρία ότι η Επι-
σκοπή είναι ο κάτοχος του Κυπέλλου ΕΠΣΡ 
τα τρία τελευταία χρόνια.
Επισκοπή (Στεφανίδης): Κελαϊδής, Καλο-
γεράκης (54’ Νάκας), Σερβιλάκης (65’ 
Γεωργούλης),  Σέ χου, Μποτωνάκης, 
Μανωλακάκης, Πήλιος, Κεσίδης (65’ Γκαρ-
θία), Σωπασής, Ματαραγκάσι, Τζόρνταν 
(75’ Γκιόκας).
Ρεθυμνιακός (Καραδάκης): Δημητριάδης, 
Μαρουλάκης (84’ Αντίοχος), Κουδουνά-
κης, Αντουράκης, Δασκαλάκης (88’ Κυρα-
μαριός), Ταμάμης, Βλαστός (89’ Παπαδά-
κης Ν.), Καψαλάκης, Πλεύρης (89’ Γάσπα-
ρης), Κριτσωτάκης, Σιόρε.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Στην παράταση προκρίθηκε η Ερμιονίδα
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Εύκολο βράδυ για τους 
Ροχιμπλάνκος, που καθάρισαν 
4-0 τη Σαντ Αντρέου. Μαζί τους 
για πρώτη φορά ever η Χιρόνα. 
Οκτάρα έριξε η Βιγιαρεάλ, δύσκολα 
η Σεβίλλη, απέκλεισε τη Θέλτα η 
Σοσιεδάδ.

Ο
πως αναμενόταν, η Ατλέτικο π 
ήρε πρόκριση με δύο νίκες. Η 
ανίσχυρη Σαντ Αντρέου δεν θα 
μπορούσε να την κοντράρει. Α-

φού είχε γνωρίσει τιμητική ήττα στην έ-
δρα της (0-1), τώρα δέχτηκε το 4-0 από 
τους Ροχιμπλάνκος, οι οποίοι πέρασαν 
στη φάση των «16», ξεκουράζοντας και 
αρκετούς βασικούς. Πάντως οι Μαδριλέ-
νοι βρήκαν όλα τα γκολ τους στο β’ μέρος 
του αγώνα, με τους Λεμάρ (48’), Κάλινιτς 
(53’0, Κορέα (55’) και Βιτόλο (81’) να κα-
θαρίζουν για την ομάδα του Τσόλο Σιμε-
όνε.
Την ίδια ώρα στη μάχη των ομάδων της La 
Liga, η Χιρόνα βρήκε το 2-1 επί της Χετάφε 
και πέρασε στην επόμενη φάση, καθώς το 
πρώτο ματς είχε λήξει χωρίς νικητή (2-2). 
Μάλιστα οι φιλοξενούμενοι προηγήθη-
καν (62’ αυτ. Αλκαλά), αλλά οι Καταλα-
νοί βρήκαν την ανατροπή με τους Γκρα-
νέγ (74’), Πόρτου (79’) και συνεχίζουν στο 
Κόπα ντελ Ρέι, όπου για πρώτη τους φορά 
φτάνουν τόσο μακριά.
Λίγο αργότερα στις ομάδες που προκρί-
θηκαν, προστέθηκαν και οι Βιγιαρεάλ, 
Σεβίλλη και Σοσιεδάδ. Το Κίτρινο Υπο-
βρύχιο πήρε φόρα κόντρα στην Αλμερία 
και δεν σταμάτησε μέχρι που έφτασε στο 
τρομακτικό 8-0, με τον Εκαμπί να βάζει 
τα μισά (23’, 40’, 36’, 47’), τον Μπάκα 
άλλα δύο (45’+2’, 83’ πεν.) και τους Ζεράρ 
(67’), Ράμπα (89’) να ολοκληρώνουν την 
οκτάρα. Πολύ πιο δύσκολα πέρασε η 
Σεβίλλη τη Βιγιανοβένσε. 0-0 είχε έρθει 
το πρώτο ματς και τώρα 1-0 με τον Αντρέ 
Σίλβα (49’). Η Σοσιεδάδ που είχε πάρει 
το 1-1 στη Θέλτα, τώρα της έκανε το 2-0 
(10’ Ογιαρθάμπαλ, 27’ Γιανουζάι) και την 
άφησε εκτός.

Στους «16» και η Εσπανιόλ
Μπορεί να δυσκολεύτηκε αλλά τελικά 
η Εσπανιόλ πήρε την πρόκριση για τους 
«16» του Copa Del Rey επικρατώντας με 

1-0 της Κάντιθ.
Έστω και πιο δύσκολα από όσα αρχικά 
θα περίμενε μόλις έγινε η κλήρωση, η 
Εσπανιόλ συνεχίζει στο Κύπελλο Ισπα-
νίας. Συγκεκριμένα μετά την ήττα από την 
Κάντιθ στον πρώτο αγώνα εκτός έδρας, η 
Εσπανιόλ υποδέχθηκε την ομάδα της δεύ-
τερης κατηγορίας και με γκολ του Πέρεθ 
στο 76’ πήρε την πρόκριση για τους «16» 
του θεσμού. 

Λεβάντε – Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-
0
Το 3-0 από τη Λεβάντε μονιμοποιεί εντός 
επικίνδυνης ζώνης την Αθλέτικ, η οποία 
έχει μείνει με μία νίκη, αυτήν της 1ης αγω-
νιστικής και κινδυνεύει σοβαρά πλέον.
Νίκησε την 1η αγωνιστική και φτάνοντας 
στην 14η, δεν έχει καταφέρει να πάρει 
άλλο τρίποντο. Για την ακρίβεια με αυτό 
το 3-0 που της έκανε η Λεβάντε, η Αθλέ-
τικ Μπιλμπάο επιβεβαίωσε ότι φέτος θα 
δώσει μία ιστορική μάχη, ώστε να μην 
υποβιβαστεί για πρώτη φορά από κατα-
βολής του ισπανικού πρωταθλήματος.
Τσέμα (45’+4’), Καμπάνια (59’) και Μαρτί 
(69’) σκότωσαν τους Βάσκους, οι οποίοι 
μονιμοποιούνται εντός επικίνδυνης ζώνης 
και κανείς δεν ξέρει πώς θα βγει από εκεί. 
Αντιθέτως, οι Λεβαντίνοι πέταξαν στο -2 
από τις ευρωπαϊκές θέσεις.

Χειρουργήθηκε ο Ραφίνια, έξι 
μήνες εκτός
Ο πολυσύνθετος άσος της Μπαρτσελόνα, 
Ραφίνια Αλκάνταρα, χειρουργήθηκε με 
επιτυχία στο αριστερό γόνατο και θα επι-
στρέψει σε έξι μήνες.
Ο Βραζιλιάνος υποβλήθηκε σε επέμβαση 
ύστερα από τη ρήξη χιαστών συνδέσμων 
που υπέστη στο αριστερό γόνατο και 
όπως ανακοινώθηκε από τους Blaugrana, 
θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για 
έξι μήνες. Ο 26χρονος πρόλαβε να παίξει 
φέτος σε τέσσερις αγώνες στην La Liga, σε 
δύο στο Champions League και σε έναν 
στο Super Cup, ενώ σημειώνεται ότι δεν 
είναι ο πρώτος σοβαρός τραυματισμός 
για τον Ραφίνια, ο οποίος τον Σεπτέμβριο 
του 2015 σε ματς κόντρα στην Ρόμα απο-
κόμισε πρόβλημα στους συνδέσμους στο 
δεξί γόνατο και τον Απρίλιο του 2017 με 
αντίπαλο την Γρανάδα τέθηκε νοκ άουτ και 
έμεινε εκτός σχεδόν για έναν χρόνο.

αθλητικά

Ισπανία

Χαλαρά στους 16 η Ατλέτικο

Σε ένα τρελό ντέρμπι στο Ολντ 
Τράφορντ, Γιουνάιτεντ και Αρσεναλ 
αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2, με τους 
Λονδρέζους να μένουν 20 ματς 
αήττητοι. Ανετα η Τότεναμ, πέρασε 
στην 3η θέση. 

Α
πίθανο ντέρμπι, η Αρσεναλ σκό-
ραρε, η Γιουνάιτεντ απαντούσε ά-
μεσα και στο τέλος αναδείχθηκαν 
ισόπαλες 2-2. Οι Κανονιέρηδες έ-

μειναν 20 ματς αήττητοι και βρίσκονται στην 
4η θέση μαζί με την Τσέλσι. Αντίθετα, η Μά-
ντσεστερ βρίσκεται στο -8 από την τετράδα.
Ο Ζοσέ Μουρίνιο άφησε Πογκμπά και Λου-
κάκου στον πάγκο, απόφαση που προκά-
λεσε ερωτηματικά! Η Αρσεναλ μπήκε πιο 
δυνατά, πίεζε και στο 26ο λεπτό άνοιξε το 
σκορ. Επειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Μου-
στάφι πήρε την κεφαλιά, ο Ντε Χέα έχασε 
τη μπάλα μέσα από τα χέρια, ο Ερέρα δεν 
μπόρεσε να διώξει και η Αρσεναλ άνοιξε το 
σκορ. Ωστόσο, η απάντηση ήταν άμεση και 
τέσσερα λεπτά αργότερα ήρθε η ισοφάριση 
για τη Μάντσεστερ. Ο Ρόχο έκανε το φάουλ, 
ο Λένο έδιωξε, ο Ερέρα εύκολα γύρισε και 
ο Μαρσιάλ άνετα πέτυχε το 1-1. Οι αναγκα-
στικές αλλαγές των Ράμσεϊ, Χόλντινγκ δεν 
επηρέασαν τους Λονδρέζους, ενώ με την 
είσοδο του Λακαζέτ έγιναν πιο επικίνδυ-
νοι. Μάλιστα, τρία λεπτά από την είσοδό του 
(68’) πέτυχε το 2-1 από ασίστ του Μχιτα-
ριάν. Ωστόσο, η Γιουνάιτεντ απάντησε ξανά 
πολύ γρήγορα και στο 69’ έφερε το ματς στα 
ίσα. Λάθος του Κολάσινατς και ο Λίνγκαρντ 
διαμόρφωσε το 2-2. Ο Ντε Χέα ήταν σού-
περ, αφού νίκησε τόσο τον Ομπαμεγιάνγκ 
όσο και τον Τορέιρα. 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ντε Χέα, Μπα-
ϊγί, Σμόλινγκ, Ρόχο (72’ Φελαϊνί), Ντά-
λοτ, Ερέρα, Μάτιτς, Νταρμιάν, Λίνγκαρντ 
(75’ Πογκμπά), Μαρσιάλ (63’ Λουκάκου), 
Ράσφορντ
Άρσεναλ: Λένο, Μουστάφι, Παπασταθό-
πουλος, Χόλντινγκ (36’ Λιχστάινερ), Μπε-
γερίν, Τορέιρα, Γκεντουζί, Κολάσινατς, Ράμ-
σεϊ (46’ Μκιταριάν), Ιβόμπι (65’ Λακαζέτ), 
Ομπαμεγιάνγκ

Με το... τσουβάλι τα έ«Χ»ανε η Ε-
βερτον
Η Εβερτον έκλεισε το ματς με τη Νιούκα-
στλ, έχοντας 19 προσπάθειες για γκολ. 
Ωστόσο, βρέθηκε να κυνηγάει το σκορ 

από το 19’ και τη διαγώνια προβολή του 
Ροντόν. Τα Ζαχαρωτά ισοφάρισαν 1-1 με 
τον Ριτσάρλισον (38’) έπειτα λάθη της 
άμυνας, αλλά δεν βρήκαν δεύτερο τέρμα 
και έμειναν στο -8 από την Ευρώπη, με 
τη Νιούκαστλ στο +4 από τον υποβιβα-
σμό.

Iσόπαλος ο Ρανιέρι με τη Λέ-
στερ! 
Ο Ρανιέρι βρήκε απέναντί του την ομάδα 
της καρδιάς του, πλησίασε στη νίκη, 
αλλά η Λέστερ κατάφερε να φύγει με 
την ισοπαλία από το Λονδίνο. Μάλιστα, 
οι «Αλεπούδες έμειναν για έκτο συνε-
χόμενο ματς. Ο Καμαρά στο 42ο λεπτό 
άνοιξε το σκορ γ ια τους Κότατζερς, 
ωστόσο ο Μάντισον στο 74’ διαμόρ-
φωσε το 1-1. Παράλληλα, συνεχίστηκε 
το αρνητικό σερί της Φούλαμ που τη 
θέλει να δέχεται τουλάχιστον ένα τέρμα 
στα τελευταία 19 της παιχνίδια σ την 
Premier League.

Γουλβς - Τσέλσι 2-1
Η Τσέλσι προηγήθηκε στην έδρα της 
Γουλβς, η οποία όμως με δύο γκολ σε 
τέσσερα λεπτά γύρισε το ματς και πήρε 
μεγάλη νίκη με 2-1 βάζοντας τη θέση των 
Μπλε στην 4άδα σε κίνδυνο.
Υστερα από έξι αγώνες χωρίς ν ίκη η 
ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο πανη-
γύρισε τρίποντο και μάλιστα το έκανε σε 
βάρος της Τσέλσι, η οποία έχασε σε δεύ-
τερο δερί ματς μακριά από το Stamford 
Bridge και θέτει πλέον τη θέση της στην 
4άδα σε αμφιβολία αφού η Τότεναμ την 
προσπέρασε και η Αρσεναλ την έφτασε. 
Οι Μπλε πήραν το προβάδισμα στο 18’ 
όταν το σουτ του Λόφτους-Τσικ εκτός 
περιοχής κόντραρα στον Κόουντι και 
πήγε στα δίχτυα του Ρουί Πατρίσιο, με 
το 0-1 να μένει ως το σκορ του πρώτου 
μέρους. Νωρίς στην επανάληψη όμως οι 
γηπεδούχοι έστησαν party στο Μολινό. 
Στο 59’ ο Ραούλ Χιμένες μπήκε στην 
περιοχή από δεξιά και έκανε το σουτ 
το οποίο πέρασε μέσα από τα χέρια του 
Κέπα που έφερε ευθύνη και τέσσερα 
λεπτά αργότερα, πάλι από δεξιά, ο Μου-
τίνιο άνοιξε στον Ντόχερτι και εκείνος 
με συρτή σέντρα βρήκε στο δεύτερο 
δοκάρι τον Ντιόγκο Ζότα, που διαμόρ-
φωσε το τελικό 2-1 χαρίζοντας τεράστια 
νίκη στην ομάδα του.

Τρελό ντέρμπι, έμεινε αλύγιστη 
η Αρσεναλ! 
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Πιο δυνατά μπήκε η Πάφος στα πρώτα λεπτά. Έλεγχε τον αγώνα 
και ευτύχησε να προηγηθεί στο σκορ με δυνατό σουτ του Φόλ-
πρεχτ. Οι παίκτες του Ολυμπιακού διαμαρτυρήθηκαν για χέρι 
στην αρχή της φάσης, πριν ο Ράσιτς δώσει τη μπάλα στον σκό-

ρερ. Οι γηπεδούχοι όχι μόνο δεν κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση, 
αλλά στο 35’ η Πάφος κέρδισε πέναλτι με τον Ανγκούλο. Υπήρξαν νέες 
διαμαρτυρίες για την απόφαση του διαιτητή, καθώς ο Γεωργαλλίδης 
φάνηκε να πηγαίνει στη μπάλα. Το πέναλτι εκτέλεσε εύστοχα ο Νέμετς 
κάνοντας το 2-0 για τους φιλοξενούμενους. Εννέα λεπτά αργότερα η 
Πάφος σφράγισε την πρόκριση με τρίτο γκολ, αυτή τη φορά από τον 
Ράσιτς ο οποίος έγραψε το 3-0 λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου.
Με γρήγορο γκολ μπήκε στην επανάληψη η Πάφος, κάνοντας τα τέρ-
ματά της τέσσερα. Σκόρερ και πάλι ο Ράσιτς. Με το παιχνίδι να έχει 
κριθεί, ο ρυθμός έπεσε και οι δύο ομάδες απλά περίμεναν το τελικό 
σφύριγμα του διαιτητή. Μετά από αρκετή ώρα είδαμε φάση στο β’ 
μέρος με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Πολίτσι στο 69’ που 
«έβγαλε» δύσκολα ο Γεωργαλλίδης. Ο Παναγιώτου αύξησε τον δεί-
κτη του σκορ, ενώ και ο ίδιος μπήκε στον πίνακα των σκόρερ στο 75ο 
λεπτό. Ο ακραίος μπακ της Πάφου μπήκε από δεξιά στην περιοχή και 
αφού είδε τον Γιωργαλλίδη να αποκρούει σε πρώτο χρόνο το σουτ του, 
με δεύτερη προσπάθεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ομόνοια – Ονήσιλος 3-0
Οι «πράσινοι» βρίσκονται χωρίς πρόβλημα στην επόμενη φάση, με τον 
Πρτσε (6΄) να ανοίγει νωρίς το σκορ, τον Αντόνια με όμορφο τελείωμα 
να «γράφει» το 2-0 λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου (43΄), ενώ ο Λόε 
σημείωσε το τελικό σκορ (81΄), με τον Τζιωνή λίγο αργότερα να ζητά 
πέναλτι σε μία φάση που δε χρίζει αμφισβήτησης.
Ο Γιάννης Αναστασίου μπορεί να μην είδε σπουδαία μπάλα από τους 
ποδοσφαιριστές του σε ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο, αλλά κατάφερε 
να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για παίκτες που δεν είχαν αρκετό 
χρόνο συμμετοχής. Εξαιρετική απόδοση από τον Λόε, τον Γκόμεθ, αλλά 
και τον Ματ που δεν σκόραρε αλλά εμφανίστηκε ορεξάτος.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως… το ντεμπούτο του με την πρώτη 
ομάδα της Ομόνοιας πραγματοποίησε ο 15χρονος Λοϊζος Λοϊζου, ο 
οποίος πέρασε στο παιχνίδι στο προς το τέλος (83΄) στη θέση του Αντό-
νια. Ο νεαρός ακραίος επιθετικός(18/07/2003) αγωνίζεται στην Κ-17, 
ενώ είναι μέλος της Ακαδημίας των «πρασίνων» εδώ και μια δεκαετία, 
από την ηλικία των πέντε ετών.

Άρης – Αλκή 4-1
Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» περνά στην επόμενη φάση, αποκλείοντας την 
«Αθάνατη» πολύ νωρίς στον θεσμό. Αυτή η αποτυχία φαίνεται πως 
έγινε συνήθεια για την ομάδα που βρίσκεται στον πάτο της βαθμο-
λογίας στην πρώτη κατηγορία, αφού και πέρσι αποκλείστηκε από την 
ΕΝΠ στο Παραλίμνι.
Το σκορ στην αναμέτρηση της Λεμεσού άνοιξε νωρίς με τον Κυριαζή 
(4΄), ενώ η Αλκή έφερε το σκορ στα ίσα με το τέρμα του Ακόστα (43΄), 
ένα γεγονός που υποθετικά θα έδινε «φτερά» στους φιλοξενούμενους.
Αντίθετα, το σύνολο του Μιχαήλ συνέχισε από εκεί που σταμάτησε. Ο 
Ορτέγκα πέρασε στον αγώνα και κατάφερε να «καθαρίσει» την πρό-
κριση με δύο γρήγορα τέρματα (52 ,́ 69΄), με το 3-1 να σημειώνεται από 
το σημείο του πέναλτι. Το «κερασάκι» στην «τούρτα» μπήκε από τον 
Κύπρου (90+4΄), ενώ οι φιλοξενούμενοι προσπαθούσαν να απειλή-
σουν τα καρέ του Σπόλιαριτς που πραγματοποίησε εξαιρετική εμφά-
νιση.

Η ομάδα της Λεμεσού επικράτησε με το 
ευρύ 3-0 επί της Ομόνοιας Αραδίππου 
επιβεβαιώνοντας την διαφορά ποιότητας 
του ρόστερ της και την ετικέτα του φαβορί. 
Σκόρερ για τους «γαλαζοκίτρινους» ου 
προκρίθηκαν έτσι στην επόμενη φάση του 
Κυπέλλου Coca-Cola οι Μαρκόσκι (3’), 
Σιάμης (28’ αυτ.) και Σίλβα (48’). 

Π
ριν από το παιχνίδι ο Δήμος Αραδίππου 
και η Ομόνοια Αραδίππου τίμησαν τον 
Ανδρέα Αβραάμ για την πολυετή προ-
σφορά του στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Απόλυτη κυρίαρχος στο παιχνίδι ήταν από τα 
πρώτα λεπτά της αναμέτρησης η ΑΕΛ. Η ομάδα της 
Λεμεσού ανέλαβε τις πρωτοβουλίες των κινήσεων 
και έφτασε πολύ νωρίς στο γκολ
Στο 3’ ο Μαρκόσκι σημείωσε το 0-1 μετά από 
άψογη μεταβίβαση της μπάλας από τον Μακρή με 
εύστοχο πλασέ.
Ακολούθως η ΑΕΛ συνέχισε να έχει την υπεροχή 
και η Ομόνοια Αραδίππου κατέγραψε μόλις μία 

καλή φάση για να φτάσει στην ισοφάριση.Στο 7’ 
μέσα από τη μικρή περιοχή ο Θεοδώρου δεν ήταν 
εύστοχος.
Ο ρυθμός του αγώνα παρέμεινε ψηλός μέχρι το 
τέλος του πρώτου 45λεπτου και η ΑΕΛ απώλεσε 
σημαντικές ευκαιρίες για να ψηλώσει τον δείκτη 
του σκορ.
Στο 28’ ο Σιάμης με αυτογκόλ έδωσε την ευκαιρία 
στην ομάδα της Λεμεσού να φτάσει στο 0-2.
Το ημίχρονο έκλεισε με την ΑΕΛ να έχει σημαντικό 
προβάδισμα.
Από εκεί που έμεινε ξεκίνησε το β’ μέρος της ανα-
μέτρησης με την ΑΕΛ να επιβεβαιώνει τη διαφορά 
ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες και να παραμέ-
νει η απόλυτη κυρίαρχος του παιχνιδιού.
Όπως και στο πρώτο ημίχρονο, έτσι και στο δεύ-
τερο, στο τρίτο λεπτό πέτυχε γκολ, φτάνονας με 
πανέμορφο σουτ του Σίλβα στο 0-3.
Πλέον το προβάδισμα της ΑΕΛ επέτρεψε στην 
ομάδα της Λεμεσού να παίξει με περισσότερη 
άνεση και λιγότερο άγχος μέχρι το τέλος του αγώνα.
Από την άλλη η Ομόνοια Αραδίππου δεν είχε άλλη 
επιλογή από το να παίξει για τη δική της αξιοπρέ-

πεια και να μην διασυρθεί.

Ακρίτας-Ανόρθωση 0-7
Μόλις στο 14’ η Κυρία κατάφερε να 
ανοίξει το σκορ με τον Πράινιτ ς, ο 
οποίος έκανε ωραίο σουτ έξω από την 
περιοχή και νίκησε τον  Βασιλείου γρά-
φοντας το 0-1.
10 λεπτά αργότερα η ομάδα του Στρέ-
πελ έφτασε στο 0-2 αυτή την φορά με 
τον Σίντεφελντ. Ο Πράνιτς εκτέλεσε το 
κόρνερ και ο αμυντικός της Ανόρθωσης 
με κεφαλιά νίκησε τον Βασιλείου.
Στο 28’ έγινε και το 0-3 και πάλι με τον 
Πράνιτς. Έγινε ωραία συνεργασία από 
τους παίκτες της Ανόρθωσης με τελικό 
αποδέχτη τον Πράνιτς που με ωραίο 
σουτ νίκησε για δεύτερη φορά τον 
Βασιλείου.
Στο β’ μέρος ο ρυθμός συνέχισε να είναι 
ο ίδιος με την Ανόρθωση να έχει τον 
πλήρη έλεγχο του αγώνα και να ψάχνει 
το 4ο γκολ.
Στο 76’ η ομάδα της Αμμοχώστου κέρ-
δισε πέναλτι μετά από ανατροπή του 
Φυλαχτού στον Κυριάκου. Ο Ντούρις 
ανάλαβε την εκτέλεση και έκανε το 0-4.
Στο 83’ ο Κατσαράβα με σουτ έκανε το 
0-5, ενώ στο 87’ ο Ντούρις πέτυχε το 
0-6. Το τελικό 0-7 πέτυχε ο Κατσαράβα 
στο 89’.

αθλητικά
Ομόνοια Αραδίππου-ΑΕΛ 0-3

Σε στυλ προπόνησης
Ολυμπιακός-Πάφος 0-5
Άνετη πρόκριση
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αθλητικά
Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός 83-75

Ένα ημίχρονο... όλα λάθος

Η Ζαλγκίρις (5-6) νίκησε τον Ολυμπιακό (6-5) με 83-75. Οι Πειραιώτες στο δεύτερο ημίχρονο 
έκαναν 15 λάθη και σκόραραν 27 πόντους.  

Ε
νας αγώνας μπάσκετ λήγει στα 40 λεπτά κι έ-
τσι ο Ολυμπιακός πέταξε στα σκουπίδια την 
εκπληκτική του απόδοση στο πρώτο ημίχρο-
νο (40-48) και ηττήθηκε από την Ζαλγκίρις με 

83-75. Οι Πειραιώτες υπέπεσαν σε 15 λάθη σε τρίτη 
και τέταρτη περίοδο, είχαν τραγικές επιλογές στην ε-
πίθεση και έτσι έφυγαν με σκυμμένο το κεφάλι από 
το Κάουνας
Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν χωρίς ενδιαφέρον στα αμυ-
ντικά τους καθήκοντα. Ο Πρίντεζης με 14 πόντους και 
4/4 τρίποντα από τη μία, τα εύκολα καλάθια από Καβα-
λιάουσκας και Ντέιβις μέσα από τη ρακέτα από την 
άλλη πρωταγωνίστησαν στο 16-18 (6’). Παπανικο-
λάου, Τίμα και Σπανούλης συνέχισαν με τη σειρά τους 
να βλέπουν το καλάθι σα βαρέλι και με νέα εύστοχα 
σουτ πίσω από τα 6.75 έγινε το 18-29 (10’).
Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε όπως τελείωσε. 
Ο ΛεΝτέι ήταν αυτός που σκόραρε με κάθε 
τρόπο, ωστόσο ο Ουάιτ βρήκε ρυθμό 
και έτσι η διαφορά παρέμενε γύρω 
από τους 10 πόντους (25-36, 14’). Η 
επιστροφή του Καβαλιάουσκας στο 
παρκέ και η παρουσία του Γκριγκό-
νις στην εξίσωση του σκορ βοήθησαν 
τους γηπεδούχους να μειώσουν σε 
40-42 (19’) όμως και πάλι τα τρίποντα 
πρόσφεραν λύση (40-48).
Το ξεκίνημα στην τρίτη περίοδο άνηκε κατά 
κράτος στους Λιθουανούς οι οποίο εκμεταλλευ-
όμενοι τις κακές επιλογές των αντιπάλων τους, μείω-
σαν με τρίποντο του Μιλάκνις σε 46-48 (24’). Η πίεση 
των παικτών της Ζαλγκίρις ανέβαινε διαρκώς κι έτσι οι 
παίκτες του Μπλατ υπέπεσαν σε 8 λάθη. Δύο εξ αυτών 
(από Μάντζαρη και Στρέλνιεκς) μάλιστα τους έδωσαν 
το προβάδισμα με 60-59.
Η απόδοση των «ερυθρόλευκων» κατρακυλούσε με 
πολύ κακό αγωνιστικό πρόσωπο και στις δύο πλευρές 
του παρκέ. Από την άλλη οι γηπεδούχοι με τα τρίποντα 
των Ουλάνοβας και Μιλάκνις βρέθηκαν πολύ γρήγορα 
στο +9 (68-59, 33’). Στη συνέχεια δεν κατάφεραν οι 
Πειραιώτες να αντιδράσουν κι έτσι δεν κατάφεραν να 
επιστρέψουν στη διεκδίκηση της νίκης.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Ολυμπιακός στα πρώτα 15 λεπτά του 
δεύτερου ημιχρόνου είχε 13 πόντους και 12 λάθη εκ 
των οποίων ελάχιστα δεν πρόσφεραν καλάθι στη Ζαλ-
γκίρις.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Μάριους Γκριγκόνις σε 
27:15 είχε 19 πόντους (5/6δ., 3/4τρ.,), μία ασίστ, ένα 
κλέψιμο και 3 λάθη.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Σε πολύ κακό βράδυ ο 
Ουίλιαμς Γκος (9π. με 4/11 σουτ, 3 ασίστ, ένα λάθος σε 
21:44) και o Μάντζαρης στα 6:44 που έπαιξε.
ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Αντάνας Καβαλιάουσκας σε 
15:08 είχε 12 πόντους (4/6δ., 4/4β.), και 2 ριμπάουντ.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Από το 29’ μέχρι το 33΄η Ζαλγκίρις 
έτρεξε σερί 10-0 με συνεχόμενα λάθη από τα χέρια 
των παικτών του Ολυμπιακού, το σκορ έγινε 68-59 και 
δεν ξανακοίταξε πίσω. Όταν μάλιστα ο Ουίλιαμς Γκος 
μείωσε με τρίποντο σε 64-70, τον μιμήθηκε στην επό-
μενη φάση ο Ουόλτερς (64-73).
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Ζαλγκίρις την άμυνα της πρώτης περιό-
δου. Ο Ολυμπιακός τη συνολική του εικόνα στο δεύ-
τερο ημίχρονο.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το coast to coast (με eurostep) 
κάρφωμα του Νίκολα Μιλουτίνοφ προς το τέλος του 

ημιχρόνου.
Τα δεκάλεπτα: 19-29, 40-48, 60-59, 83-75

Γιασικεβίτσιους: «Βγήκαμε από 
την τρύπα με την άμυνα μας»
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους εξήγησε 
τη σημασία της σκληράδας στην 
άμυνα, στοιχείο το οποίο έκρινε το 
ματς. 

Ο προπονητής της Ζαλγκίρις μετά τη 
λήξη της αναμέτρησης με τον Ολυμπι-

ακό ανέφερε, «νιώθω θαυμάσια. Ήμασταν 
σε μία τρύπα και ο μόνος τρόπος για να επιστρέ-

ψουμε ήταν η άμυνα μας. Αυτό κάναμε στο τρίτο και 
στο τέταρτο δεκάλεπτο. Πρέπει να είναι περήφανοι οι 
παίκτες μου, ήταν μία απίστευτη εμφάνιση. Ήταν μία 
αντρική νίκη. Αλλάξαμε το σύστημά μας στην άμυνα, 
έπρεπε να το κάνω νωρίτερα. Οι παίκτες έπαιξαν πιο 
σκληρά, έβαλαν στη φωτιά τα κορμιά τους και έτσι 
δίνεις ελπίδες στον εαυτό σου. Ο Ολυμπιακός είναι μία 
εξαιρετική ομάδα, έχω μεγάλο σεβασμό στον οργανι-
σμό και στο τεχνικό επιτελείο, είναι ένα από τα καλύ-
τερα. Νικήσαμε μία εξαιρετική ομάδα». 

ΛεΝτέι: «Τα λάθη έκαναν τη διαφορά»
Ο Ζακ ΛεΝτέι εξήγησε το ρόλο που έπαιξαν τα 
πολλά λάθη των «ερυθρόλευκων». Ο Αμερικανός 
σέντερ μιλώντας στην κάμερα της Nova ανέφερε, 
«κάναμε πολλά λάθη, χάσαμε τη μπάλα, κάναμε 16 
νομίζω λάθη. Είναι πολύ δύσκολο έτσι να αντέξεις σε 
ένα «θορυβώδες» γήπεδο. Τα λάθη κάνανε τη δια-
φορά. Δεν μπορείς να κάνεις τόσο λάθη σε ένα τέτοιο 
γήπεδο.»

Καλάθης: «Πρέπει 
να ανακτήσω την 
αυτοπεποίθησή μου και 
να παίξω καλύτερα»

Μ
ιλώντας για το παι-
χνίδι του Παναθη-
ναϊκού ΟΠΑΠ με 
τη Φενέρμπαχτσε 

(7/12, 21:30) για την 11η αγω-
νιστική της EuroLeague, ο Νικ 
Καλάθης στάθηκε και στην δική 
του απόδοση λέγοντας ότι πρέ-
πει να ανακτήσει την αυτοπε-
ποίθησή του να και να πάρει την 
ομάδα πάνω του.
«Είναι κομμάτι του παιχνιδιού. 
Πρέπει να ανακτήσω την αυτο-
πεποίθησή μου και να πάρω την 
ομάδα πάνω μου. Πρέπει να 
παίζω καλύτερα. Αρχής γενομέ-
νης από το παιχνίδι της Παρα-
σκευής πρέπει να βοηθήσω την 
ομάδα να κερδίζει» δήλωσε 
αρχικά ο αρχηγός των «πρασί-
νων» και συνέχισε:
«Η  δουλειά μου είναι να κάνω 
τα πάντα στο παρκέ. Για μένα, 
πρέπει να βρω τι είναι το καλύ-
τερο για την ομάδα και να την 
οδηγήσω στη σωστή κατεύ-
θυνση. Πρέπει να κάνω την 
ομάδα καλύτερη. Πρέπει να 
βοηθήσω τους συμπαίκτες μου 
να γίνουν καλύτεροι και να τους 
αξιοποιώ ακόμα καλύτερα».
Αναφορικά με το αν ν ιώθει 
πίεση,  ο Νικ Καλάθης είπε: 
«Δεν νιώθω επιπλέον πίεση. 
Όπως είπα είναι δουλειά μου 
να οδηγώ την ομάδα στη σωστή 
κατεύθυνση και δεν το έκανα 
στα προηγούμενα ματς. Είμαι 
έτοιμος για τον επιθετικό ρυθμό 
της ομάδας. Πρέπει να ελέγχω 
την ομάδα. Δεν είναι πίεση, 
αλλά πρέπει να παίζω καλύ-
τερα»..
Σχετ ικά με τη συνέχεια της 
EuroLeague υποστήριξε ότ ι 
«πρέπει να αλλάξουν αρκετά 
πράγματα, δεν είναι μόνο ένα. 
Είχαμε κάποιες καλές προπονή-
σεις τις τελευταίες πέντε ημέ-
ρες ενώ δουλέψαμε και με το 
βίντεο σε κάποια πράγματα που 
θα πρέπει να κάνουμε καλύ-
τερα. Σίγουρα αυτό θα πρέπει 
να το δείξουμε και μέσα στο 
γήπεδο».

Και κατέληξε: «Κανείς δεν είναι 
τόσο επικίνδυνος αν εμείς παί-
ξουμε το μπάσκετ που μπο-
ρούμε, τότε μπορούμε να κερ-
δίσουμε τον καθέναν. Πρέ-
πει να παίξουμε τέτοιο μπά-
σκετ, η Φενέρμπαχτσε αυτή τη 
στιγμή πράγματι παίζει πάρα 
πολύ καλό μπάσκετ και είναι 
μια από τ ις καλύτερες ομά-
δες στην Ευρώπη. Εμείς πρέ-
πει να βγούμε στο παρκέ και να 
έχουμε στο μυαλό μας πως πρέ-
πει να κάνουμε τα πάντα για να 
προστατέψουμε την έδρα μας».

Τόμας: «Πρέπει να βοη-
θήσουμε και εμείς τον 
Καλάθη, αλλά ξέρει τι 
πρέπει να κάνει»
Ο ΝτεΣόν Τόμας στάθηκε στην 
μειωμένη απόδοση του Νικ 
Καλάθη στα τελευταία παιχνί-
δια, ενώ ενόψει και του αγώνα 
με την Φενέρμπαχτσε (7/12, 
21:30) στο ΟΑΚΑ λέγοντας πόσο 
πολύ φορμαρισμένη είναι. 
«Πρέπει να μείνουμε συγκε-
ντρωμένοι, να έχουμε ενέρ-
γεια και να είμαστε σκληροί. 
Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. 
Ξέρουμε ότι πρέπει να κερδί-
σουμε εκτός έδρας, αλλά πρέ-
πει να προστατεύσουμε και το 
σπίτι μας» δήλωσε ο Αμερικα-
νός φόργουορντ και συνέχισε: 
«Όλοι ξέρουμε τ ι πρέπει να 
κάνουμε, όλοι γνωρίζουμε την 
Euroleague. Προπονηθήκαμε 
καλά για το παιχνίδι που έρχε-
ται, κοιτάμε κάθε ματς ξεχωρι-
στά. Έχουμε δρόμο μπροστά 
μας, προπονούμαστε καλά και 
παλεύουμε».
Όσο για τον Νικ Καλάθη και το 
γεγονός ότι δεν παίζει καλά στα 
τελευταία ματς; «Ξέρουμε τι 
μπορεί να κάνει ο Νικ και ξέρει 
και αυτός τι μπορεί να φέρει 
στο παρκέ. Παίζει το παιχνίδι 
για πολύ καιρό, μπορεί να δια-
χειριστεί τις καταστάσεις. Πρέ-
πει να τον βοηθήσουμε και 
εμείς, είναι ο ηγέτης μας, αλλά 
ξέρει τι πρέπει να κάνει».
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