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ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!! 
ΜΕ ΥΓΕΙΑ ! ΥΓΕΙΑ ! ΥΓΕΙΑ!

Φ
έτος την πρωτοχρονιά θέλαμε στα γραφεία μας 
να δουλέψουμε για την μεγάλη αγάπη μας, την 
HELLAS NEWS. Εγώ κάθισα στο γραφείο και δί-
πλα μου έχω συρτάρια και «ΜΠΟΞΑ» (ξέρετε 

τα κουτιά greeklish που τα λέμε) γεμάτα φωτογραφίες. Φυ-
σικά όχι όλες από την ζωή μου και την καριέρα μου γιατί 
θα ήταν πάνω από ένα εκατομμύριο αλλά είναι αρκετές ώ-
στε να βάζω το χέρι μου και να βλέπω στιγμές από τα παι-
δικά χρόνια μέχρι σήμερα. Στα χέρια μου τώρα που γράφω 
κρατώ μια ασπρόμαυρη φωτογραφία που είμαι πιτσιρι-
κάς (υπήρξα και πιτσιρικας!!). Είναι τυπωμένη σε χαρτί και 
τραβηγμένη με φιλμ… πολύ παλιά… Την κοιτάζω κι ομο-
λογώ μου λείπει αυτή η ανεμελιά, τότε που οι ευθύνες και 
τα προβλήματα ήταν των μεγάλων και όχι δικά μας. Τότε 
που το μόνο που μας ένοιαζε ήταν πως θα διασκεδάσου-
με το βράδυ, τότε που δεν ξέραμε τι θα γίνουμε όταν μεγα-
λώσουμε, τότε που είχαμε άγνοια του κινδύνου, τότε που 
ήταν όλα εύκολα. 
Την κρατάω αυτή τη στιγμή, την κουβαλάω μαζί μου στο 
κουτάκι σε μια γωνία του μυαλού μου, να μου θυμίζει πως 

πρέπει να ζούμε την κάθε στιγμή σαν να είναι η μοναδική. 
Εύχομαι ο καινούριος χρόνος να είναι γεμάτος τέτοιες στιγ-
μές. Μόνο χαρά, ευτυχία και πολύ πολύ υγεια παρακαλώ! 
Και του χρόνου τέτοιο καιρό μα πάρω παρουσίες και να 
μην λείπει κανείς, να είμαστε όλοι παρόντες και παρούσες.
Και μιας και μιλάμε για αναμνήσεις, που δοξάζω τον Θεό 
κάθε ημέρα που λόγω της δημοσιογραφικής κι εκδοτικής 
μου καριέρας έχω χιλιάδες όμορφες κι ασχημές… Προ-
χθές στο τηλέφωνο που χτύπησε ήταν μια πολύ αγαπητή 
φωνή από τα παλιά! Ο Γιώργος ο Βλάσσης από τα διοικη-
τικά στελέχη της πάλαι πότε ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. 
Είναι ένας καλός κι αγαθός, πάντα χαμογελαστός άνθρω-
πος που πάντα βοηθούσε από την θέση του όλη την ομο-
γένεια. Αφού τα είπαμε μου είπε για μια ιστορία που είχε 
γράψει τον φθινόπωρο του 1969, δηλαδή πριν 50 χρόνια 
στο Μόντρεαλ. Νεαροί όλοι (ναι υπήρξαμε και νεαροί και 
δραστήριοι και χαμογελαστοί).
Αρχή του χρόνου, λοιπόν, θέλω να σας μεταφέρω τις σκέ-
ψεις του νεαρού Γιώργου Βλάσση που ήταν στο Μόντρεαλ 
νεοφερμένος στον αγαπημένο μας Καναδα.

Αναμνήσεις από τη ζωή στο Μόντρεαλ του Καναδά

1
969 Οκτώβριος μήνας.
Ήρθε ο χειμώνας  τα δέντρα αλλάζουν χρώμα. 
Κάνει κρύο. Και όμως είναι καλά στον Καναδά. 
Υπάρχει ελπίδα ακόμα Έχουμε δουλειά. 

Κάνουμε και καλά λεφτό, έχει καλό…pay.
Είναι Ο.Κ.
Στο Acropol cafeé ξεφαντώνουν χορεύουν ακούνε Χαρι-
Κλιν και στη Athinian corner μεθοκοπούν. Δολάρια 
πετούν στην πίστα και ζεμπέκικο χορεύουν. Και οι Γάλοι 
αναφωνούν.. maudit Greek.
Είναι όμως καλά στον Καναδό 
Έχει καλό PAY
Είναι Ο.Κ.
«Κε πρόεδρε τι χάλια είναι αυτά?¨
Εξήντα κεφάλια σε κοιτούν…. «Μια διαφήμιση παρα-
καλώ για το χορό μας»
Είναι καλά στον Καναδά….
-Το Caro μου έχει αυτόματη οροφή, το σπίτι μου ηλε-
κτρικό, τηλέφωνο, ζεστό νερό και το παιδί μου παλτό 
ζεστό  και ζεστές  μπότες .
Τι σημασία έχει το-10 η το 20 below zero.
Είναι καλά  στον  Καναδό κάνουμε και καλά λεφτά.
Και  ήρθε η Άνοιξη και έχει χιόνι ακόμα. Και ήρθε το 
καλοκαίρι και έχει ζέστη και υγρασία.
Και ήρθε το φθινόπωρο. Στα βουνά και στα Λορεντζια 
τα δέντρα αλλάζουν χρώματα κόκκινα κίτρινα πράσινα 

φύλλα σαν τις ανθρώπινες ελπίδες στις ελληνικές γειτο-
νιές της Park Avenue και Park extension.
Και ήρθε ο Χειμώνας, το χιόνι γέμισε ξανά τα Βουνά και 
της πόλης τις γειτονιές. Και οι ελπίδες άσπρισαν ξανά  και 
χάθηκαν στην Park avenue και στο park extension.
Κορμιά σκυφτά ,κεφάλια γερασμένα κι ασπρισμένα ,κόκ-
καλα από την υγρασία σαπισμένα περιμένουν τον μαρα-
θώνιο του Ράδιο- CFMB, της εκκλήσεις του Παπασω-
τήρη.
Ένας λαός περήφανος στη χώρα του, ξενιτεμένος όμως  
από τις ανάγκες και για το μέλλον των παιδιών του , αγω-
νιστής στον φιλόξενο Καναδά δεν τα βάζει κάτω.
Το κρύο περονιάζει  στη στάση τους Γρεκούς που καρτε-
ρούν, το 82 λεωφορείο .Εκεί απ έξω στη Place des arts.Τα 
λεωφορεία δεν αργούν, περνούν συχνά…
Θα περάσει το ζεστό Λεωφορείο σύντομα και θα ζεστα-
θούν τα παγωμένα κόκκαλα τους.
-Στο εργοστάσιο έχει ζεστασιά. Και στο σπίτι επίσης. Στα 
ρεστοράν και στα καφέ και στους χώρους της δουλειάς η 
ζέστη πληθωρική….
. Είναι Ο.Κ.!!!!Κάνουμε και καλά λεφτά, πληρώνουμε και 
το P.L.P.του εισιτηρίου μας και στέλνουμε λεφτά και στο 
χωριό στους δικούς μας. ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ.
Στο σχολείο ¨Parlez- vous Francais?.....Do you speak 
English?... No..I speak Greek......
EINAI ΚΑΛΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ. 

ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ
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Μανιαδάκης: «Μου ασκούν πιέσεις να πω ότι έχουν 
χρηματιστεί Σαμαράς, Γεωργιάδης και Στουρνάρας»

Σ
ε βαριές καταγγελίες εναντίον των δικαστι-
κών αρχών που χειρίζονται την υπόθεση της 
Novartis και λαμβάνουν καταθέσεις από τους 
μάρτυρες υπέρ του δημοσίου προβαίνει ο 

Νίκος Μανιαδάκης, ο αναπληρωτής κοσμήτορας της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας σε βάρος του οποί-
ου ασκήθηκε δίωξη για παθητική δωροδοκία, σε 
συνέντευξη στο protothema.gr.
Συγκεκριμένα, ισχυρίζεται ότι δύο φορές την τελευ-
ταία εβδομάδα, σ τις 27 και σ τις 28 Δεκεμβρίου, 
εκλήθη από τους εισαγγελείς κατά της Διαφθοράς 
οι οποίοι του άσκησαν πιέσεις να ενοχοποιήσει 
τρία πολιτικά πρόσωπα: Τον πρώην πρωθυπουργό 
Αντώνη Σαμαρά, τον αντιπρόεδρο της ΝΔ Αδωνι 
Γεωργιάδη και τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλά-
δος Γιάννη Στουρνάρα.
Η εμπλοκή του Νίκου Μανιαδάκη στην υπόθεση της 
Novartis ήταν άγνωστη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.
Την ημέρα εκείνη, κι ενώ βρισκόταν στο αεροδρόμιο 
με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του με σκοπό να ταξι-
δέψει στη Μαδρίτη για τις γιορτές, έπειτα από έξι 
ώρες κράτησης στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενι-
ζέλος» του ανακοινώθηκε ότι σε βάρος του ασκείται 
δίωξη και του αφαιρείται το ελληνικό διαβατήριο. 
Από την ημέρα εκείνη αποκαλύφθηκε ότι ο καθη-
γητής Νίκος Μανιαδάκης είναι ο προστατευόμενος 
μάρτυρας στον οποίο η Εισαγγελία Διαφθοράς είχε 
δώσει το κωδικό όνομα «Γιάννης Αναστασίου».
Συγκεκριμένα, ο κ. Μανιαδάκης στη συνέντευξη 
που έδωσε το μεσημέρι της Τετάρτης 2 Ιανουαρίου 
2019 ισχυρίζεται:
- «Μου ασκούνται ξεκάθαρες πιέσεις προκειμένου 
να παραδεχτώ εγώ ενοχές πολιτ ικών προσώπων 
τα οποία ουδέποτε γνωρίζω αν έχουν κάνει ή δεν 
έχουν κάνει ή οτιδήποτε έχουν κάνει» υποστηρίζει 
ο κ. Μανιαδάκης.
- «Τι εννοείτε σας ασκούνται πιέσεις;» ρωτά το 
protothema.gr.
- «Να αναφέρω και να πω αν γνωρίζω εγώ αν τρία 
πολιτικά πρόσωπα έχουν χρηματιστεί ή όχι».
- «Για ποιους συγκεκριμένα σας ρωτούν;» είναι η 
επόμενη ερώτησή.
- «Με ρωτούν για τον πρώην πρωθυπουργό τον κ. 
Σαμαρά, τον κ. Γεωργιάδη και τον κ. Στουρνάρα» 
λέει ο κ. Νίκος Μανιαδάκης ο οποίος από τις 31 
Δεκεμβρίου κατηγορείται για παθητική δωροδοκία.

Και συνεχίζει ο κ.Μανιαδάκης, ο μέχρι πρότινος 
προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση Novartis 
με την κωδική ονομασία «Γιάννης Αναστασίου»: «Σε 
πολλές από τις περιπτώσεις που με πίεζαν οι εισαγ-
γελείς όταν οι μάρτυρες έλεγαν ότι δωροδοκούμαι 
με ρωτούσαν μετά αν ήξερα αν έχουν δωροδοκηθεί 
οι πολιτικοί και μήπως εγώ δωροδοκούμουνα για 
λογαριασμό των πολιτικών». «Οι τρεις συγκεκριμέ-
νοι πολιτικοί;» τον ρωτάμε. «Ναι» είναι η μονολε-
κτική απάντηση του κ. Νίκου Μανιαδάκη.

«Πολιτική η δίωξή μου»
«Η κατηγορία προέκυψε τη Δευτέρα το μεσημέρι, 
αφού είχα κρατηθεί έξι ώρες» λέει ο κ.Μανιαδά-
κης σχετικά με τη δίωξη η οποία του ασκήθηκε για 
παθητική δωροδοκία. «Μου ασκήθηκαν πιέσεις 
κατόπιν διαρροών και σαφέστατων αναφορών των 
εισαγγελέων ότι οι άλλοι δύο μάρτυρες σε κατηγο-
ρούν και αυτό έχει ως συνέπεια την άσκηση διώ-
ξεων» υποστηρίζει ο πρώην προστατευόμενος μάρ-

τυρας με το κωδικό όνομα «Γιάννης Αναστασίου» 
και χαρακτηρίζει τη δίωξη σε βάρος του για παθη-
τική δωροδοκία ως «καθαρά πολιτική».

Ο Πολάκης υπέπεσε σε σοβαρό λάθος
Ρωτωτήθηκε αν κάποιο πολιτικό πρόσωπο θα μπο-
ρούσε να γνωρίζει την ταυτότητά του ώστε να δημο-
σιεύσει και τη φωτογραφία του, παρά το γεγονός 
ότι είναι προστατευόμενο πρόσωπο. «Ο κ. Πολά-
κης υπέπεσε σε ένα σοβαρό λάθος. Με το κουίζ που 
έκανε αποκαλύπτει σ τοιχεία της δικογραφίας και 
πώς γίνεται να ξέρει στοιχεία της δικογραφίας μη 
αρμόδιο όργανο; Είναι άξιον απορίας: Πώς το γνω-
ρίζει μη αρμόδιο όργανο;» σημειώνει ο κ. Μανια-
δάκης αναφερόμενος στον αναπληρωτή υπουργό 
Υγείας.
«Η πρώτη κατάθεση ανήκει στην Αικατερίνη Κελέκη, 
τώρα είναι ο Μάξιμος Σαράφης. Την πρώτη φορά 
έλεγαν 200.000, τώρα λένε για 120.000 ευρώ» υπο-
στηρίζει ο κ. Μανιαδάκης και προσθέτει: «Πώς γίνε-
ται ξαφνικά να προκύπτει μια κατηγορία για μένα και 
να μου ασκούνται πιέσεις πριν ασκηθούν διώξεις;

Εχω δώσει στο FBI τα στοιχεία που έχω 
δώσει και στις ελληνικές αρχές
«Επειδή αρνήθηκα να γίνω προστατευόμενος μάρ-
τυρας στις ΗΠΑ με ενέπλεξαν» λέει ο κ.Μανιαδάκης 
και συμπληρώνει: «Έχω δώσει στο FBI τα στοιχεία 
που έχω δώσει και στις ελληνικές αρχές».
«Όχι, πήρα άδεια από τους Έλληνες εισαγγελείς και 
κατέθεσα ακριβώς τα ίδια στοιχεία που κατέθεσα 
στους Έλληνες εισαγγελείς και στο FBI και τα στοι-
χεία αυτά δείχνουν την εξέλιξη της φαρμακευτικής 
δαπάνης, τ ις περιπτώσεις που υπήρξαν αυξήσεις 
στις τιμές των φαρμάκων τα συγκεκριμένα φάρμακα 
στα οποία σημειώθηκαν αυξήσεις και τη ζημία για 
το δημόσιο» αναφέρει ο καθηγητής Νίκος Μανιαδά-
κης στην συνέντευξη στο protothema.gr.
Όπως υποστηρίζει, οι πράκτορες του FBI ε ίχαν 
λάθος πληροφορίες. «Οφείλω να σας πω ότι οι Αμε-
ρικανοί ήταν παραπληροφορημένοι, είχαν προσφά-
τως κατατεθεί στην Αμερική στοιχεία από τους μάρ-
τυρες τους άλλους δύο περί εμπλοκής μου και τους 
είπα ότι θεωρώ αναξιόπιστες όλες αυτές τις αναφο-
ρές και έχω πει ότι πρέπει να διασταυρωθούν αυτές 
οι αναφορές» υποστηρίζει.

Υποστηρίζει ότι εκλήθη από τους 
εισαγγελείς που διερευνούν την 
υπόθεση στις 27 - 28 Δεκεμβρίου 
και τον πίεζαν να ομολογήσει ότι 
έχουν δωροδοκηθεί οι πολιτικοί ή 
αν ο ίδιος έχει πάρει χρήματα για 
λογαριασμό των πολιτικών
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επικαιρότητα

Τ
η βόλτα του στο στολισμένο κέντρο 
της Αθήνας «απόλαυσε» ο αδειούχος 
Δημήτρης Κουφοντίνας, αξιοποιώ-
ντας την άδεια (6η κατά σειρά) που 

εξασφάλισε από τις φυλακές, λίγο πριν τις 
γιορτές.
Ο Κουφοντίνας που έχει καταδικαστεί σε 
11 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη 
για συμμετοχή σε 11 δολοφονίες, εκρήξεις, 
ληστείες και συμμετοχή στη «17 Νοέμβρη»,  
εθεάθη να περπατά σε κεντρικό σημείο της 
πρωτεύουσας, όπως αποκαλύπτει η φωτο-
γραφία που δημοσιεύθηκε στο iefimerida.gr.
Ο Δημήτρης Κουφοντίνας περπατούσε 
στην οδό Βουκουρεστίου μαζί με τον γιο 
του Εκτορα και συνοδεία 4-5 ατόμων, λίγο 
μετά τις 16:30, με πορεία προς την πλατεία 

Συντάγματος, ενώ πέρασε και από την οδό 
Σόλωνος.
O Κουφοντίνας πήρε την έκτη κατά σειρά 
άδειά του από τις αγροτικές φυλακές Βόλου, 
προκειμένου να περάσει την Πρωτοχρονιά 
με την οικογένειά του.
To πρωί της Παρασκευής 28/12 βγήκε από 
τις φυλακές Βόλου, όπου κρατείται από τον 
περασμένο Αύγουστο - και  η άδειά του θα 
διαρκέσει -μαζί με τις δύο επιπλέον ημέρες 
που χορηγούνται, εκ του νόμου, ως «οδοι-
πορικά»- συνολικά έξι ημέρες.
Συνολικά από τον Νοέμβριο του 2017, ο 
Δημήτρης Κουφοντίνας, έχει λάβει τέσσε-
ρις 48ωρες άδειες και δυο των έξι ημερών. 
Το 2018 έχει βρεθεί εκτός φυλακής συνολικά 
18 ημέρες.

Deutsche Welle: Αναβαθμίστηκαν τα 
δικαιώματα των μουσουλμάνων της Θράκης 

Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας 
του 21χρονου στον Πειραιά: Τον 
σκότωσε για ένα σκούντημα 

Παραδόθηκε στην αστυνομία 
ο δράστης της δολοφονίας του 
21χρονου Ηλία στον Πειραιά. Η άγρια 
δολοφονία, έγινε για ασήμαντη 
αφορμή την Πρωτοχρονιά.

Π
ρόκειται για έναν 30χρονο, πατέ-
ρα δύο παιδιών με καταγωγή από 
τον Άγιο Δομίνικο, (από πατέρα Έλ-
ληνα και Δομινικανή μητέρα), ο ό-

ποιος μετά την επικοινωνία που είχαν μαζί 
του οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημά-
των κατά Ζωής της Ασφάλειας Αττικής, πα-
ρουσιάστηκε μαζί με το δικηγόρο του προ-
κειμένου κατάθεση για το συμβάν.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές 
πηγές, ο δράστης δηλώνει μετανιωμένος και 
ότι είχε μαζί του το πιστόλι για να πυροβολή-
σει για την αλλαγή του χρόνου.
Ωστόσο, είναι γνωστός στις αρχές γιατί στο 
παρελθόν είχε συλληφθεί για ναρκωτικά, 
κλοπή, αλλά και κατοχή όπλου, το οποίο είχε 
βρέθηκε πάνω του κατά τη σύλληψή του μετά 
από καταδίωξη.
Όσον αφορά το κίνητρο του φονικού, όπως 
προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, 
αφορμή στάθηκε ένα 
απλό σκούντημα μεταξύ 
θαμώνων του κλαμπ. 
Δράστης και θύμα σπρώ-
χτηκαν λόγω του συνω-
στισμού στην είσοδο του 
καταστήματος, όπου είχαν 
πάει με παρέες για να δια-
σκεδάσουν, ο ένας έκανε 
παρατήρηση στον άλλον, έγινε αρχικά ένα 
λεκτικό επεισόδιο, και στη συνέχεια συνε-
πλάκησαν.
Κατά τη συμπλοκή, ο δράστης τράβηξε 
πιστόλι και πυροβόλησε δύο φορές τον 
21χρονο, με αποτέλεσμα μία σφαίρα να τον 
τραυματίσει θανάσιμα στο στήθος.
Κατά μία άλλη εκδοχή, κατά τη διάρκεια της 
φιλονικίας, το θύμα έκανε παρατήρηση στο 
δράστη γιατί είχε πειράξει σε άλλη στιγμή 
την κοπέλα του, κάτι που πιθανόν όξυνε την 
κατάσταση, αλλά τον είχε μπερδέψει με το 
δίδυμο αδελφό του.

Ποιό ήταν το θύμα
Ραντεβού θανάτου είχε ο 21χρονος Ηλίας, 
που λίγες ώρες και αφού είχε αλλάξει ο χρό-

νος έπεφτε νεκρός από τα πυρά άγνωστου 
άνδρα έξω από νυχτερινό μαγαζί στον Πει-
ραιά ξημερώματα Πρωτοχρονιάς.
Ο νεαρός από τη Νίκαια, διανομέας στο επάγ-
γελμα διασκέδαζε με την παρέα του σε νυχτε-
ρινό μαγαζί όταν άρχισαν να λογομαχούν με 
έναν άγνωστο άνδρα που είχε έρθει για να 
διασκεδάσει και αυτός με την παρέα του.
Οι δυο άνδρες δεν άργησαν να πιαστούν στα 
χέρια έξω από το μαγαζί όταν μέσα σε λίγα 
δευτερόλεπτα ο άγνωστος τράβηξε πιστόλι 
και πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 21χρονο 
Ηλία.
Ο δράστης τράπηκε σε φυγή αφήνοντας 
αιμόφυρτο τον νεαρό ο οποίος είχε προλάβει 
να προστατέψει και την κοπέλα του η οποία 
βρισκόταν στο σημείο, δίπλα από τον Ηλία.
Ο άτυχος 21χρονος μεταφέρθηκε αμέσως 
στο Τζάνειο νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα 
τραύματά του.

Το χρονικό
Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με αυτόπτη μάρ-
τυρα, όταν ο νεαρός άνδρας ενεπλάκη σε 
καυγά με έναν άλλον άνδρα, στις 04.00 
ανήμερα Πρωτοχρονιάς, έξω από νυχτε-
ρινό κέντρο στην οδό Κολοκοτρώνη 115.

Ο άγνωστος, μέχρι στιγμής, 
δράστης, κατά τη διάρκεια 
του τσακωμού, φέρεται ότι 
είπε στον 21χρονο: «έλα έξω 
να τα πούμε».
Ο νεαρός βγήκε έξω και τότε ο 
δράστης έβγαλε ένα όπλο, τον 
πυροβόλησε εξ’ επαφής και 
στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Οι θαμώνες του μαγαζιού κάλεσαν το 
ασθενοφόρο, το οποίο, σύμφωνα με αυτό-
πτη μάρτυρα καθυστέρησε να έρθει.
Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ακού-
στηκαν δύο με τρεις πυροβολισμοί, ενώ 
έξω από το μαγαζί που διαδραματίστηκε ο 
καυγάς υπάρχει μία μεγάλη κηλίδα αίματος.
Στο σημείο απ΄ όπου μεταφέρθηκε ο 
άνδρας βρέθηκαν δύο κάλυκες από 
πιστόλι.
Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το 
Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφά-
λειας Αττικής.
Οι αστυνομικοί εξετάζουν άτομα που 
βρισκόταν στην περιοχή προκειμένου να 
διευκρινίσουν τις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα.
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«Η Ελλάδα θα προχωρήσει με σιγουριά και αισιοδοξία» τόνισε στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός

Τ
ο 2019 θα είναι η χρονιά της ανα-
γέννησης της πατρίδας μας» δή-
λωσε στο πρωτοχρονιάτικο μήνυ-
μά του ο πρωθυπουργός, Αλέξης 

Τσίπρας. 
 «Το 2019 θα είναι η χρονιά της αναγέννη-
σης της πατρίδας μας. Η Ελλάδα θα προ-
χωρήσει με σιγουριά και αισιοδοξία. Με 
αγώνα και αποφασιστικότητα. Χρόνια 
πολλά και καλή χρονιά σε όλες τις Eλλη-
νίδες και σε όλους τους Έλληνες», ήταν το 
μήνυμα του πρωθυπουργού.
Στη συνέχεια του μηνύματός του, ο πρω-
θυπουργός σημείωσε: «Και είναι λογικό, 
γιατί είναι η πρώτη χρονιά μετά από 8 
ολόκληρα χρόνια που η χώρα μας βρί-
σκεται πια έξω από τον ασφυκτικό κλοιό 
των μνημονίων. Είναι η πρώτη πρωτο-
χρονιά που μπορούμε πια να πούμε ότι 
οι αγώνες, και οι θυσίες του ελληνικού 
λαού, έπιασαν τόπο.
Γιατί η Ελλάδα τα κατάφερε. Κόντρα στους 
προφήτες της καταστροφής.
Γιατί σήμερα, είμαστε πια σε θέση χωρίς 
κηδεμονίες και έξωθεν εντολές, να χτί-
σουμε το δικό μας μέλλον.
Το μέλλον που μας αξίζει.
Ένα μέλλον με τον άνθρωπο της δουλειάς, 
και της δημιουργίας, στο επίκεντρό.
Το 2019, πρώτη χρονιά ανάσας και ελευ-
θερίας μετά από τόσα χρόνια,
ξανακερδίζουμε τη μάχη της εργασίας.
Και προχωράμε ακόμα πιο γοργά στη 
περεταίρω μείωση της ανεργίας.
Kερδίσαμε ήδη τη μάχη της επιστρο-
φής της κανονικότητας με 350.000 νέες 
θέσεις εργασίας μέχρι σήμερα, αλλά 
στόχος μας παραμένει να κερδίσουμε 
και το πόλεμο.
Να σταματήσει η φυγή νέων, ικανών, 
δημιουργικών ανθρώπων μας στο εξω-
τερικό.
Να γίνει η πατρίδα μας, ξανά πατρίδα, κι 
όχι μητριά για τα παιδιά της.
Για αυτό και μέσα στο 2019, προχωράμε 
με ακόμη πιο γοργά βήματα.
Ξεθεμελιώνουμε το εργασιακό καθε-
στώς της ζούγκλας, που επιβλήθηκε στα 
χρόνια των μνημονίων.

Επαναφέρουμε πλήρως τις συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας.
Καταργούμε τον υποκατώτατο μισθό της 
ντροπής για τους νέους.
Προχωράμε σε γενναία αύξηση του 
κατώτατου μισθού για όλους τους εργα-
ζόμενους, χωρίς διακρίσεις.
Ενισχύουμε το κοινωνικό κράτος, την 
Υγεία και την Παιδεία
Ενισχύουμε το κοινωνικό κράτος. Με 
πρώτη μέριμνα την Υγεία, και την Παι-
δεία.
Προχωράμε στην οριστική προστασία 
της πρώτης κατοικίας με την ενίσχυση 

των δανειοληπτών ώστε να μπορούν να 
αποπληρώσουν τα δάνειά τους.
Ενισχύουμε όμως παράλληλα και τους 
ασθενέστερους δίχως ιδιοκτησία, με 
επίδομα ενοικίου, ώστε να μπορούν να 
έχουν πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγη.
Το 2019 ωστόσο, είναι και η χρονιά των 
μεγάλων και αναγκαίων θεσμικών τομών 
και μεταρρυθμίσεων που για χρόνια 
κανείς δε τόλμησε να προχωρήσει .
Η Συνταγματική μεταρρύθμιση, επιτέ-
λους θα εκκινήσει.
Και θα δώσει ανάσες και χώρο στη 
δημοκρατία και στη συμμετοχή του 
πολίτη στα κοινά.
Θα δώσει ευρύτερα δημοκρατικά δικαι-
ώματα στον λαό, και θα αφαιρέσει προ-
νόμια από τους επαγγελματίες της εξου-
σίας.
Όπως το σκανδαλώδες προνόμιο του 
νόμου περί ευθύνης υπουργών που 
συνεπάγεται ασυλία για κείνους που 
βαρύνονται με σκάνδαλα και ατασθα-
λίες.
Ο εξορθολογισμός των σχέσεων Εκκλη-

σίας και κράτους, επίσης θα προχωρή-
σει, με στόχο την ενδυνάμωση του πνευ-
ματικού ρόλου της Εκκλησίας, την εξα-
σφάλιση από κάθε άποψη του κλήρου, 
και ταυτόχρονα την διασφάλιση του 
ρόλου της Πολιτείας, όπως αρμόζει σε 
ένα σύγχρονο και δημοκρατικό κράτος.
Ταυτόχρονα, όμως, το 2019 θα είναι η 
χρονιά της μεγάλης αναβάθμισης του 
διεθνούς κύρους και του διεθνούς ρόλου 
της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό και στο διε-
θνές στερέωμα.
Ως δύναμη σταθερότητας, ειρήνης και 
συνεργασίας σε μια ευρύτερα αποστα-
θεροποιημένη περιοχή.
Στην προσπάθεια αυτή, σημαντικό βήμα 
είναι η συμφωνία των Πρεσπών, που 
θα κυρωθεί από το ελληνικό κοινοβού-
λιο, κλείνοντας έναν άγονο τριακονταετή 
κύκλο αδράνειας που κόστισε πολύ στην 
πατρίδα μας.
Με τη κύρωση της Συμφωνίας η Ελλάδα 
προστατεύει επιτέλους τη μεγάλη πολιτι-
στική κληρονομιά και την ελληνικότητα 
της αρχαίας Μακεδονίας, διασφαλίζο-
ντας ταυτόχρονα τον ηγετικό της ρόλο 
στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.
Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατρι-
ώτισσες,
Το 2019 θα είναι η χρονιά της αναγέννη-
σης της πατρίδας μας.
Και με τη δική σας σφραγίδα, η αναγέν-
νηση αυτή θα είναι οριστική.
Η Ελλάδα θα προχωρήσει μπροστά.
Δε θα ξαναγυρίσει πίσω στις μαύρες 
μέρες των μνημονίων και της λιτότητας.
Με σιγουριά και αισιοδοξία,
Με αγώνα και αποφασιστικότητα
Θα κλείσουμε οριστικά το δρόμο όσους 
επιθυμούν τη παλινόρθωση της κυριαρ-
χίας των βαρόνων της διαπλοκής και της 
διαφθοράς.
Εύχομαι από καρδιάς, το 2019 να είναι η 
χρονιά της τόλμης, της αισιοδοξίας και 
της μεγάλης ανάκαμψης για την πατρίδα 
μας.
Και θα είναι.
Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλες 
τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες».

Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Τσίπρα: 
Το 2019 θα είναι η χρονιά της αναγέννησης 
της πατρίδας μας

Μια θλιβερή 
χριστουγεννιάτικη 
ιστορία

Μαζί στη ζωή, μαζί και στον θάνατο: Ένα 
ηλικιωμένο ζευγάρι, που βιοποριζόταν με τη 
συνδρομή του προγράμματος «Βοήθεια στο 
Σπίτι» εντοπίστηκε γύρω στις 2.00 το μεσημέρι 
νεκρό από την κοινωνική λειτουργό του 
προγράμματος.

Π
ρόκειται για μία γυναίκα ηλικίας 74 ετών και έ-
ναν άνδρα ηλικίας 68 ετών.
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» επισκεπτό-
ταν τις καθημερινές τους ηλικιωμένους και τους 

παρείχε φαγητό και φάρμακα. Το ίδιο συνέβη και  χθες, 
όμως τίποτα δεν προμήνυε αυτό που θα ακολουθούσε. Η 
κοινωνική λειτουργός που μετέβη στο σπίτι εντόπισε τον 
άνδρα και τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις τους.
Άμεσα στον τόπο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ 
στο σπίτι μετέβησαν και αστυνομικοί της Υποδιεύθυν-
σης Ασφάλειας Βόλου και του Αστυνομικού Τμήματος 
Νοτίου Πηλίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός του ΕΚΑΒ διαπί-
στωσε τον θάνατο και των δύο ηλικιωμένων που φαίνε-
ται ότι βρίσκονταν στο κρεβάτι ξαπλωμένοι και αγκαλια-
σμένοι όταν συνέβη το μοιραίο, ενώ οι αστυνομικοί της 
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας έλεγξαν κάθε στοιχείο προ-
κειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής 
ενέργειας.
Την έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου των ηλικιω-
μένων, τα οποία εκτιμάται ότι ήταν παθολογικά, ανέλαβε 
το Αστυνομικό Τμήμα Νοτίου Πηλίου από το οποίο δια-
τάχθηκε και η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ηλικιωμένο ζευγάρι αντι-
μετώπιζε πολλά προβλήματα και ήταν μόνο του στη ζωή 
χωρίς βοήθεια, και αποκομμένο με δική του επιλογή.
Έτσι οι υπάλληλοι του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» 
το επισκέπτονταν σε καθημερινή βάση εδώ και έναν 
χρόνο καθώς οι ηλικιωμένοι χρειάζονταν βοήθεια.
Όμως, η κατάσταση της γυναίκας είχε επιδεινωθεί πολύ 
το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, ήταν «σκελετωμένη» και αντιμετώπιζε δυσκολίες στη 
σίτιση. Οι εργαζόμενοι του προγράμματος βοηθούσαν το 
ζευγάρι που ζούσε σε ένα σπίτι υπό άθλιες συνθήκες.
Ο άνδρας ήταν καλύτερα στην υγεία του, όμως αντιμετώ-
πιζε κι εκείνος προβλήματα. Κανένας από τους δύο δεν 
είχε άλλη βοήθεια από το οικογενειακό ή φιλικό περι-
βάλλον.
Στις αρχές του 2018 οι εργαζόμενοι του προγράμματος 
είχαν παρέμβει έτσι ώστε η 74χρονη να φιλοξενηθεί από 
το Γηροκομείο Βόλου, όμως εκείνη δεν ήθελε να φύγει 
από το σπίτι της και έκλαιγε. Η κατάσταση των δύο ηλικι-
ωμένων ήταν τραγική. Η «Βοήθεια στο Σπίτι» τούς συνέ-
δραμε με ρούχα, σκεπάσματα, φαγητό, φάρμακα. Όμως 
το τελευταίο χρονικό διάστημα τα προβλήματα είχαν διο-
γκωθεί. Οι υπάλληλοι παρενέβησαν και δεύτερη φορά 
έτσι ώστε η γυναίκα να φιλοξενηθεί σε ίδρυμα.

επικαιρότητα
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Ο
ι Έλληνες αξίζουμε ένα 
καλύτερο κράτος. Αξί-
ζουμε επίσης μια έντι-
μη και ειλικρινή διακυ-

βέρνηση. Και μια πολιτική ζωή με 
αλήθεια και με διαφάνεια», τονί-
ζει στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά 
του ο πρόεδρος της Νέας Δημο-
κρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι 
«η χώρα δεν αντέχει άλλους διχα-
σμούς. Ούτε άλλη πόλωση. Χρει-
άζεται ενότητα, αλληλεγγύη και 
σχέδιο για το αύριο».
Με αναστοχαστική διάθεση, ο 
πρόεδρος της ΝΔ ανέφερε ότι τον 
χρόνο που πέρασε «πολλοί είδαν 
τη ζωή τους να γίνεται χειρότερη», 
καθώς «οι φόροι εξακολουθούν 
να πνίγουν τους Έλληνες και η 
ανομία γεμίζει με ανασφάλεια την 
καθημερινότητά τους. Ψέματα και 
τεχνητοί διχασμοί δηλητηριάζουν 
την πολιτική ζωή».
«Όλα αυτά, πρέπει να μείνουν 
πίσω μας. Είναι καιρός να συνα-
ντηθούμε ξανά με την αλήθεια και 
την πρόοδο. Να προχωρήσουμε 
μπροστά», επισήμανε.
«Το γύρισμα του χρόνου μας οδη-
γεί και σε ένα γύρισμα της ιστο-
ρίας μας. Ας κάνουμε, λοιπόν, ένα 
ξεκίνημα ελπίδας. Καλή χρονιά. 
Το 2019 θα πάμε μπροστά. Το αξί-
ζουμε και το μπορούμε, κατέληξε.

Αναλυτικά, ο κ. Μητσοτάκης 
αναφέρει στο πρωτοχρονιάτικο 
μήνυμά του:
«Θέλω να ευχηθώ σε όλες και 
όλους καλή χρονιά. Πάνω από όλα 
με υγεία και χαμόγελα σε εσάς και 
τις οικογένειές σας.
Οι γιορτινές μέρες είναι πάντα μια 
ευκαιρία για να σκεφτούμε. Να 
σκεφτούμε όλα όσα θα μπορού-
σαν να είχαν γίνει τον χρόνο που 
φεύγει, αλλά και όλα όσα θέλουμε 
να πετύχουμε τη χρονιά που έρχε-
ται.
Τον χρόνο που πέρασε, πολ-
λοί είδαν τη ζωή τους να γίνεται 
χειρότερη κι όλοι βιώσαμε νέες 
χαμένες ευκαιρίες και διαψεύσεις. 
Πολλοί συμπολίτες μας έχασαν 
άδικα τη ζωή τους από την ανι-
κανότητα του κράτους. Οι φόροι 
εξακολουθούν να πνίγουν τους 
Έλληνες και η ανομία γεμίζει με 
ανασφάλεια την καθημερινότητά 
τους. Ψέματα και τεχνητοί διχα-
σμοί δηλητηριάζουν την πολιτική 
ζωή.
Όλα αυτά, πρέπει να μείνουν 
πίσω μας. Είναι καιρός να συνα-
ντηθούμε ξανά με την αλήθεια 
και την πρόοδο. Να προχωρή-
σουμε μπροστά. Γεφυρώνοντας 
ρήγματα που προκάλεσε η κρίση 
και βάθυνε η φτηνή δημαγωγία. 
Και με την σκέψη μας πάντα στους 

πιο αδύναμους. Στους νέους και 
σε όσους νιώθουν μακρινή την 
ελπίδα για μια καλύτερη ζωή.
Οι Έλληνες αξίζουμε ένα καλύ-
τερο κράτος. Αξίζουμε επίσης 
μια έντιμη και ειλικρινή διακυ-
βέρνηση. Και μια πολιτική ζωή 
με αλήθεια και με διαφάνεια. Η 
χώρα δεν αντέχει άλλους διχα-
σμούς. Ούτε άλλη πόλωση. Χρει-
άζεται ενότητα, αλληλεγγύη και 
σχέδιο για το αύριο.
Γνωρίζω ότι για τους πολλούς η 
καθημερινότητα είναι αγώνας. 

Και η σκληρή πραγματικότητα 
δεν θα αλλάξει με λόγια που οι 
περισσότεροι, άλλωστε, δεν τα 
πιστεύουν πια.
Αυτό που ακούω σε κάθε γωνιά 
της Ελλάδας είναι το ίδιο: Είναι 
η ώρα να χτίσουμε μαζί το νέο 
ελληνικό όνειρο. Να ανακαλύ-
ψουμε και πάλι τις αξίες της ατο-
μικής, αλλά και της συλλογικής 
προκοπής. Του φιλότιμου, της 
πραγματικής αλληλεγγύης. Να 
φτιάξουμε μια Ελλάδα με περισ-
σότερες και καλύτερες δουλειές. 

Μια σύγχρονη, περήφανη χώρα. 
Με ασφάλεια και ευημερία για 
όλους. Με πολίτες που δεν θα 
περιμένουν το τέλος κάθε χρό-
νου για να πάρουν ένα μικρό επί-
δομα από τα χρήματα που τους 
έχει ήδη πάρει στο πολλαπλάσιο 
το κράτος.
Το γύρισμα του χρόνου μας οδη-
γεί και σε ένα γύρισμα της ιστο-
ρίας μας. Ας κάνουμε, λοιπόν, ένα 
ξεκίνημα ελπίδας. Καλή χρονιά. 
Το 2019 θα πάμε μπροστά. Το 
αξίζουμε και το μπορούμε».

Μητσοτάκης: Οι Έλληνες αξίζουμε ένα καλύτερο κράτος 
και μια έντιμη διακυβέρνηση

επικαιρότητα
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Η εταιρεία δίνει 1.300 ευρώ σε 
κάθε εργαζόμενο για να γιορτάσει 
τα 130 χρόνια λειτουργίας της. - 
Επιδόματα στους χαμηλόμισθούς 
και το μπόνους παρουσίας - 
Προσφέρει ενίσχυση σε ιδρύματα 
και φορείς 

Π
λούσια μπόνους και σειρά δω-
ρεών προς κοινωφελή ιδρύ-
ματα προσφέρει για μία ακό-
μη χρονιά η εταιρεία «Καρέ-

λιας». Το συνολικό ποσό ξεπερνά τα 3,7 
εκατ. ευρώ, ενώ θα τα χρήματα θα δο-
θούν στους εργαζόμενους καθαρά, α-
φού δηλαδή πληρωθούν από την εται-
ρεία οι φόροι.
Συγκεκριμένα, στην ομιλία του ο Διευ-
θύνων Σύμβουλο της εταιρείας, Ανδρέας 
Καρέλιας, ανακοίνωσε:
1. H ενίσχυση για το εορταστικό τραπέζι 
θα είναι φέτος αυξημένη και θα φτάσει 
τα €220 καθαρά για κάθε εργαζόμενο 
στην Εταιρεία.
2. Το επίδομα παρουσίας θα είναι και 
αυτό αυξημένο και θα 
φτάσει τα €900 καθαρά. 
Αυτό το δικαιούνται όσοι 
δεν έ λε ιψαν ούτε μία 
μέρα από την εργασ ία 
τους. Πέρσι το επίδομα 
αυτό το έλαβε το 84% 
των εργαζομένων.
3.  Ο κάθε εργαζόμε-
νος, που έχει παιδιά που 
σπουδάζουν σε κρατικό Πανεπιστήμιο 
ή ΤΕΙ, θα λάβει έκτακτη οικονομική ενί-
σχυση €1.500,00 καθαρά.
4. Οι εργαζόμενοι, των οποίων τα παιδιά 
πέτυχαν στα παραπάνω Ιδρύματα μέσα 
στο 2018, θα λάβουν επιπλέον ενίσχυση 
€500,00 καθαρά.
5. Παράλληλα, η Εταιρεία θα κάνει δώρο 
έναν υπερσύγχρονο φορητό υπολογι-
στή Apple σε κάθε παιδί που πέτυχε την 
εισαγωγή του σε μία από τις παραπάνω 
σχολές μέσα στο 2018.
6. Η εταιρεία έκλεισε 130 χρόνια συνε-
χούς λειτουργίας. Προκειμένου να τονί-
σουμε αυτήν την χρονιά ορόσημο, θα 
πάρουμε τα 130 χρόνια, θα τα πολλα-
πλασιάσουμε επί 10, και έτσι κάθε εργα-
ζόμενος, θα λάβει πέραν των όσων είπα 

πριν, επιπλέον €1.300 καθαρά.
7. Εργαζόμενοι των οποίων οι μηνι-
αίες αποδοχές είναι κάτω από €2.500 
θα λάβουν έκτακτη οικονομική εν ί-
σχυση, πέραν των €1.300,00, επιπλέον 
€400,00, ήτοι €1.700,00
8. Εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές 
κάτω από €1.700, θα λάβουν πέραν των 
€1.300,00 και των €400,00, μία ακόμη 
πρόσθετη έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
€600,00, ήτοι € 2.300,00 καθαρά.
9. Εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές 
έως και €1.200 και οι οποίοι έχουν από 
2 ανήλικα παιδιά και πάνω, θα λάβουν, 
πέραν των όσων ανέφερα παραπάνω, 
επιπλέον €450,00 καθαρά για κάθε ανή-
λικο παιδί.
Όπως κάθε χρόνο, όλες οι παραπάνω 
παροχές θα δοθούν καθαρές. Δηλαδή, 
η Εταιρεία θα καλύψει με δικά της χρή-
ματα, όλους τους φόρους και τις κρα-
τήσεις που αναλογούν στους εργαζομέ-
νους.
Παράλληλα, η εταιρεία αποφάσισε να 
ενισχύσει:
1) Το Πρώτο Ειδικό Δημοτικό και Ειδικό 

Νηπιαγωγε ίο Καλαμά-
τας με το ποσόν των 
€100.000
2) Το Εργαστήριο Ειδικής 
Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης και Κατάρτισης 
Καλαμάτας (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) με 
το ποσόν των €50.000
3) Το Σύλλογο Γονέων, 
Κηδεμόνων Και Φίλων 

Ατόμων με Αυτισμό Νομού Μεσσηνίας 
με το ποσόν των €60.000
4) Το Σύλλογο Φίλων Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες Μεσσηνίας (ΣΥ.Φ. ΑΜΕΑ) με το 
ποσόν των €50.000
5) Τα Παιδικά Χωριά SOS Καλαμάτας με 
το ποσόν των €75.000
6) Το Νοσοκομείο Καλαμάτας με το 
ποσόν των €75.000
7) Το Χαμόγελο του Παιδιού με το ποσόν 
των €150.000
Όλες οι παραπάνω έκτακτες οικειοθε-
λείς παροχές προς τους εργαζομένους, 
όπως και οι οικονομικές ενισχύσεις των 
φορέων, αναμένεται συνολικά να ξεπε-
ράσουν το ποσόν των € 3.700.000 ευρώ, 
το οποίο, αποτελεί το μεγαλύτερο ποσόν 
που έχει δώσει ποτέ η Εταιρεία μας.

Παροχές 3,7 εκατ. ευρώ μοίρασε 
σε υπαλλήλους του και ιδρύματα ο 
Καρέλιας

«Δεν έχω αποφασίσει ακόμη εάν θα έρθει νωρίτερα από τον Μάρτη» είπε ο 
πρωθυπουργός για την ψήφιση της συμφωνίας των Πρεσπών που προβλέπει τη 
μετονομασία της FYROM σε Βόρεια Μακεδονία - Τι είπε για τη στάση του Πάνου 
Καμμένου

Τσίπρας: Ψάχνω ημερομηνία για 
εκλογές τον Οκτώβριο

Ψ
άχνω ημερομηνία τον Οκτώ-
βριο» είπε ο πρωθυπουρ-
γός Αλέξης Τσίπρας στους 
δημοσιογράφους με τους ο-

ποίους συνομίλησε στο Μέγαρο Μαξί-
μου την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, 
αφού άκουσε τα κάλαντα.
Με τον τρόπο αυτό ο πρωθυπουρ-
γός προσπάθησε να απομακρύνει τη 
συζήτηση από το ενδεχόμενο πρόω-
ρων εκλογών με ορίζοντα τον Μάιο 
του 2019, αν και οι κινήσεις της κυβέρ-
νησης όλο αυτό το διάστημα παρα-
πέμπουν σε προεκλογική προπαρα-
σκευή.
Ερωτηθείς για τον χρόνο εισαγωγής 
της συμφωνίας των Πρεσπών σ τη 
Βουλή, ο κ. Τσίπρας αρκέστηκε να πει 
ότι «η ψηφοφορία θα γίνει στην ώρα 
της» και όταν εκλήθη να διευκρινίσει 
τον χρονικό ορίζοντα για την κύρωση 
της συμφωνίας τόνισε: «Δεν έχω απο-
φασίσει ακόμη εάν θα έρθει νωρίτερα 
από τον Μάρτη».
Πάντως ο πρωθυπουργός επιβεβαί-
ωσε ότι πρώτα θα γίνει η κύρωση της 
Συμφωνίας των Πρεσπών και μετά θα 
εισαχθεί προς έγκριση το πρωτόκολλο 
με το οποίο η εθνική αντιπροσωπεία 
θα εγκρίνει την ένταξη της «Βόρειας 
Μακεδονίας» στο ΝΑΤΟ.

«Θα έρθει με μερικές ημέρες από-
σ ταση σ τη Βουλή γ ια τ ε χ ν ικούς 
λόγους. Ακούω μια παραφιλολογία. 
Αυτά είναι ανοησίες» υποστήριξε ο 
Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στους δημο-
σιογράφους.
«Σας βλέπω ανησυχείτε για τη συμφω-
νία» παρατήρησε ο πρωθυπουργός 
σχολιάζοντας το γεγονός ότι τα περισ-
σότερα ερωτήματα των δημοσιογρά-
φων είχαν να κάνουν με το Σκοπιανό 
και τη συμφωνία των Πρεσπών.
«Ο Πάνος Καμμένος ανησυχεί, όχι 
εμείς» αντέτειναν οι ρεπόρτερς που 
βρίσκονταν στο πρωθυπουργικό γρα-
φείο.
«Ούτε αυτός ανησυχεί, το έχει πάρει 
απόφαση» αποκρίθηκε ο πρωθυπουρ-
γός αναφερόμενος στον κυβερνητικό 
του εταίρο Πάνο Καμμένο ο οποίος 
έχει προειδοποιήσει ότι θα παραιτη-
θεί όταν η συμφωνία των Πρεσπών 
εισαχθεί προς κύρωση στη Βουλή.
«Χρόνια πολλά» απάντησε ο κ. Τσί-
πρας όταν εκλήθη να σχολιάσει τ ις 
προβλέψεις του Κώστα Σημίτη ότι η 
Ελλάδα μελλοντικά θα αναγκαστεί να 
καταφύγει εκ νέου στον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας για δανει-
σμό, αποφεύγοντας να ανατροφοδο-
τήσει τη συζήτηση.
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Συγκίνηση στον Άγνωστο Στρατιώτη: 
Ζευγάρι ηλικιωμένων έκανε «σκοπιά» 
δίπλα στον Εύζωνα εγγονό του

Α
υτόπτες μάρτυρες ενός απίστευ-
του αλλά και συγκινητικού σκη-
νικού έγιναν όσοι βρέθηκαν στο 
μνημείο του Άγνωστου Στρατι-

ώτη το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της 
Αθήνας.
Πιο συγκεκριμένα, ένα ζευγάρι ηλικιωμέ-
νων βρέθηκε μπροστά από το μνημείο με 
σκοπό να καμαρώσει αλλά και να κρατή-
σει συντροφιά στον Εύζωνα εγγονό τους, 

που εκείνη την ώρα είχε υπηρεσία σε ένα 
από τα φυλάκια που φυλούν τιμητικά οι 
άντρες της Προεδρικής Φρουράς.
Όπως είναι φυσικό, η σκηνή προκάλεσε 
συγκίνηση, μαγνητίζοντας τα βλέμματα 
των παριστάμενων, οι οποίοι απαθανά-
τισαν την μοναδική αυτή στιγμή, η οποία 
κάνει τον γύρο του διαδικτύου και των 
social media, κερδίζοντας τα εγκωμια-
στικά σχόλια των χρηστών.

επικαιρότητα

Άδωνις για Novartis: Εάν υπάρχει 
συνωμοσία και αποδειχθεί, ο 
Τσίπρας θα είναι ένοχος εσχάτης 
προδοσίας! 

Δ
εν είχε δικαίωμα η κυρία Του-
λουπάκη να κάνει προστατευ-
όμενο μάρτυρα τον κ. Μανια-
δάκη, καθώς είναι εμπλεκόμε-

νο πρόσωπο και το απαγορεύει ο νόμος 
και σωστά, καθώς ένα τέτοιο πρόσω-
πο θα μπορούσε να πει ό,τι θέλει, προ-
φανώς για να γλιτώσει» είπε ο βουλευ-
τής της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας 
στον ραδιοφωνικό σταθμό ΘΕΜΑ 104,6 
σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω 
από την υπόθεση Novartis.
«Αν είναι ο ένας εμπλεκόμενος, γιατί να 
μην είναι και οι άλλοι δύο; Κι αν είναι, 
για ποια υπόθεση μιλάμε;» είπε ο αντι-
πρόεδρος της ΝΔ και συνέχισε αναπτύσ-
σοντας την επιχειρηματολογία του: «Η 
κυβέρνηση μπορεί να λέει ό,τι θέλει, ο 
εκάστοτε εισαγγελέας κάνει ό,τι γουστά-
ρει; Η κυρία Τουλουπάκη και οι υφιστά-
μενοι εισαγγελείς της έχουν παραβιάσει 
το νόμο. Μόνη της το έκανε; Όχι, αν το 
έχει κάνει, το έχει κάνει για να εξυπη-
ρετήσει τους πολιτικούς της προϊσταμέ-
νους, είναι απόπειρα αλλοίωσης πολι-
τεύματος, που περιέγραψε ο Ευάγγελος 
Βενιζέλος και μπορεί να φτάσει ως τον 
πρωθυπουργό της χώρας!».
«Να απαντήσει πρώτα η δικαιοσύνη εάν 
κινήθηκε εντός ορίων του νόμου» επισή-
μανε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τους χει-
ρισμούς της οικονομικής εισαγγελέως.
«Δεν μπορεί να άρει τον χαρακτηρισμό 
γιατί η τρίτη προσταυτευόμενη μάρτυ-
ρας που παρουσιάζεται ως «Κελέση» 

αναφέρει τον κ. Μανιαδάκη στην κατά-
θεσή της, άρα η εισαγγελέας από τότε 
ήξερε ότι ο συγκεκριμένος είναι εμπλε-
κόμενος σ την υπόθεση...» συνέχισε 
ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και αναφερό-
μενος στους χειρισμούς της οικονομι-
κής εισαγγελέως Ελένης Τουλουπάκη 
συμπέρανε ότι «το κίνητρο το έχουν οι 
πολιτικοί της προϊστάμενοι, αυτοί που 
την τοποθέτησαν».
Σε πολύ υψηλούς τόνους, ο Άδωνις 
Γεωργιάδης προανήγγειλε ότι η ΝΔ θα 
διερευνήσει πράξεις και χειρισμούς 
μελών της σημερινής κυβέρνησης στην 
υπόθεση Novartis. «Εάν υπάρχει συνω-
μοσία και αποδειχθεί, που εγώ πιστεύω 
ότι υπάρχει, θέλω να είμαι σαφής για 
αυτό, ο ένοχος λέγεται Αλέξης Τσ ί-
πρας. Κανένας άλλος. Και σε περί-
πτωση που αποδειχθεί αυτή η σκευω-
ρία, θα είναι ένοχος εσχάτης προδοσίας. 
Πολύ απλά. Τόσο απλά. Αν δεν αποδει-
χθεί, δεν θα είναι. Εγώ, επειδή σέβο-
μαι το τεκμήριο της αθωότητας, εύχο-
μαι σε όλους αυτούς να αποδειχθούν 
στο τέλος αθώοι. Εάν με ρωτάτε εάν 
θα το ψάξω, θα το ψάξω μέχρι τέλους. 
Γιατί σπίλωσαν εμένα, την οικογένειά 
μου, τους φίλους μου , τους συνεργάτες 
μου, τη δουλειά που έκανα στο υπουρ-
γείο. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι από τη 
NOVARTIS δεν έχω πάρει μισό ευρώ, 
άρα θα τους πάω μέχρι τέλους, απλά 
πράγματα» υπογράμμισε ο κ. Γεωργιά-
δης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Εγκαταλελειμμένος σκύλος περιμένει 
επί έξι μήνες το αφεντικό του έξω 
από το μαγαζί που τον παράτησε

Τα περιστατικά εγκατάλειψης κατοικί-
διων ζώων κι ιδιαίτερα σκύλων απο-
τελούν δυστυχώς καθημερινή συν-

θήκη σε κάθε γωνιά του κόσμου, όμως το 
τελευταίο κρούσμα που είδε το φως της 
δημοσιότητας και κάνει τον γύρο του δια-
δικτύου, προκαλεί θλίψη κι αγανάκτηση.
Πιο συγκεκριμένα, ένας σκύλος στην Ταϊ-
βάν της Ασίας, ο οποίος εγκαταλείφθηκε 
από τον ιδιοκτήτη του έξω από ένα κατά-
στημα στο κέντρο της πόλης Ταϊτσίν, 
παραμένει στωικά στο ίδιο σημείο εδώ 
και περίπου μισό χρόνο, περιμένοντας 
μάταια τον ιδιοκτήτη του να επιστρέψει 
και να τον πάρει σπίτι του.
Σύμφωνα με την μαρτυρία της γυναίκας 
που δημοσιοποίησε το θλιβερό περιστα-
τικό, ο σκύλος δείχνει αρκετά εκπαιδευμέ-
νος κι υπάκουος αλλά αρκετά θλιμμένος, 
ενώ κάθε φορά που βλέπει ένα όχημα που 
μοιάζει με το βανάκι του πρώην ιδιοκτήτη 
του, τρέχει από πίσω του νομίζοντας ότι 

επέστρεψε για να τον πάρει.
Μάλιστα, το αρσενικό σκυλάκι απολάμ-
βανε επί μήνες την φροντίδα υπαλλή-
λων του καταστήματος έξω από το οποίο 
παρέμενε, ενώ οι τελευταίοι φρόντιζαν 
σε καθημερινή βάση να του προσφέρουν 
φαγητό και νερό, ενώ μερικοί φιλόζωοι 
της περιοχής έσπευσαν να του πάρουν 
μία κουβέρτα ώστε να μην παραμένει στο 
παγωμένο πεζοδρόμιο.
Η ανάρτηση της Μόντε Γου, όμως, φάνηκε 
να ευαισθητοποιεί αρκετούς πολίτες της 
χώρας, οι οποίοι αποφάσισαν αρχικά να 
μεταφέρουν τον σκύλο σε κτηνίατρο για 
τις απαραίτητες εξετάσεις του, ενώ λίγες 
ημέρες πριν την αλλαγή του χρόνου ανα-
κοινώθηκε μέσω των social media ότι το 
άτυχο σκυλάκι βρήκε το νέο του σπίτι, 
καθώς μία οικογένεια που έμαθε την δρα-
ματική του ιστορία, αποφάσισε να του 
δώσει όσα στερήθηκε επί έξι μήνες στον 
δρόμο.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος 
Κυπριανού δήλωσ ε 
σήμερα ότι “δεν πείθεις με 

αντιφάσεις, παλινδρομήσεις και 
τυχοδιωκτισμούς για την ορθό-
τητα των επιχειρημάτων σου στο 
Κυπριακό”, σημειώνοντας παράλ-
ληλα ότι με αυτόν τον τρόπο πολι-
τεύτηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας Νίκος Αναστασιάδης σε όλη 
του την πολιτική σταδιοδρομία.
Ο κ. Κυπριανού μιλούσε κατά τη 
διάρκεια της Πρωτοχρονιάτικης 
σύναξης της ΕΔΟΝ, στο Καϊμα-
κλί, στην οποία παρευρέθηκαν, 
μεταξύ άλλων, ο Ευρωβουλευτής 
Νεοκλής Συλικιώτης, ο Κοινοβου-
λευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ 
Γιώργος Λουκαΐδης και ο Εκπρό-
σωπος Τύπου του ΑΚΕΛ Στέφανος 
Στεφάνου.
«Το μεγαλύτερο πρόβλημα το 
οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει ο 
κυπριακός λαός στο σύνολό του 
είναι η επίλυση του Κυπριακού, με 
τρόπο που θα απελευθερώνει και 
θα επανενώνει την χώρα μας, στη 
βάση των διαχρονικών αποφά-
σεων του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών, των Συμφωνιών Υψηλού 
Επιπέδου, του διεθνούς δικαίου 
και των αρχών πάνω στις οποίες 
εδράζεται η ΕΕ», είπε.
Μια λύση, σημείωσε, «η οποία 
θα οδηγεί σε ένα ενωμένο κρά-
τος, συνέχεια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, όπου δεν θα υπάρ-
χουν  τα οποιαδήποτε εγγυητικά ή 
παρεμβατικά δικαιώματα».
Είναι, ανέφερε ο Άντρος Κυπρια-
νού, «γι αυτή τη λύση που αγωνί-
ζεται το ΑΚΕΛ και η προσπάθεια 
των οποιωνδήποτε να περάσουν 
την αντίθετη άποψη, όχι απλά και 
μόνο είναι ένα μεγάλο ψέμα, αλλά 
δείχνει και την αδυναμία τους να 
αντιμετωπίσουν τις θέσεις μας με 
επιχειρήματα». Ξέρουμε, συνέ-
χισε, ότι το Κυπριακό είναι πρό-
βλημα εισβολής και κατοχής. 
“Ξέρουμε ότι την κύρια ευθύνη 
για την μη επίλυση του Κυπριακού 
μέχρι σήμερα την έχει η Τουρκία. 
Ξέρουμε ότι τεράστιες ευθύνες 
ανήκουν διαχρονικά στην ηγεσία 
της τουρκοκυπριακής κοινότητας”, 
είπε.

Δεν πείθεις με 
παλινδρομήσεις 
και 
τυχοδιωκτισμούς, 
λέει ο ΓΓ του ΑΚΕΛ

Με μηνύματα για το Κυπριακό 
αλλά και με εξαγγελίες για 
σειρά μεταρρυθμίσεων 
που προγραμματίζονται 
να υλοποιηθούν εντός του 
νέου έτους, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης απευθύνθηκε 
απόψε σε Ελληνοκύπριους 
και Τουρκοκύπριους, με την 
ευκαιρία της Πρωτοχρονιάς.

Ο 
Πρόεδρος ευχήθηκε σε 
τηλεοπτικό του μήνυμα, 
την πραγμάτωση των 
συλλογικών προσδοκιών 

του λαού σε μια πατρίδα ελεύθερη 
και επανενωμένη, σ’ ένα κράτος που 
θα εγγυάται τη σταθερότητα, τα αν-
θρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και 
την ευημερία, του συνόλου των πο-
λιτών του.
«Για την ιδιαίτερη μας πατρίδα και 
παρά τις έντονες προσπάθειες που 
καταβάλαμε, η απαράδεκτη κατά-
σταση συνεχίζει να αποτελεί μία 
ανοικτή πληγή με όλες τις δυσμενείς 
συνέπειες που  αυτή συνεπάγεται» 
ανέφερε ο Πρόεδρος στο μήνυμά 
του. Σημείωσε ότι «προς άρση των 
συνεπειών με την ίδια πολιτική βού-
ληση και με τολμηρές πρωτοβου-
λίες, συνεργαζόμαστε με την ειδική 
σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα 
του ΟΗΕ κα Λουτ, προκειμένου να 
συνδιαμορφώσουμε τέτοιους όρους 
αναφοράς που θα επιτρέψουν την 
επανέναρξη ενός δημιουργικού δια-
λόγου προκειμένου να οδηγηθούμε 
στην εξεύρεση μίας λύσης που θα 
φέρει την ειρήνη και σταθερότητα 
στην Κύπρο μας».
Μίας λύσης, συνέχισε, που θα βασί-
ζεται στο διεθνές δίκαιο και τις αρχές 
και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
που θα οδηγεί στη δημιουργία ενός 
πραγματικά ανεξάρτητου και κυρί-
αρχου κράτους απαλλαγμένου από 
εγγυητικά και επεμβατικά δικαιώ-

ματα ή την παρουσία κατοχικών 
στρατευμάτων. Μίας λύσης, είπε, 
«που ο σεβασμός της πολιτικής ισό-
τητας δεν θα οδηγεί στη δημιουργία 
ενός δυσλειτουργικού μορφώματος, 
με προβλεπτές για Ελληνοκύπριους 
και Τουρκοκύπριους τις δυσμενείς 
συνέπειες».
Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι αυτό που 
όλοι πρέπει να επιζητούν είναι η 
λύση να φέρει τη διαρκή ειρήνη και 
σταθερότητα και τούτο θα επιτευχθεί 
μόνο μέσα από τον αλληλοσεβασμό 
των δικαιωμάτων τόσο των δύο κοι-
νοτήτων όσο και του συνόλου των 
πολιτών.
«Είναι η ώρα που ο από κοινού προ-
βληματισμός είναι όσο ποτέ επιβαλ-
λόμενος» υπέδειξε.
Όπως ανέφερε, «οι δυσάρεστες 
πραγματικότητες που καταγράφο-
νται, ή διαμορφώνονται στην κατε-
χόμενη πατρίδα μας, δεν επιτρέπουν 
ούτε συνθήματα για καθησυχασμό, 
ούτε εμμονές σε θέσεις που δεν οδη-
γούν στο επιθυμητό», σημειώνοντας 
πως «στη νέα προσπάθεια που κατα-
βάλλουμε απαιτείται τόλμη αλλά και 
αυστηρή συνέπεια σε όσα αποτε-
λούν τα βασικά συστατικά ενός φυσι-
ολογικού, λειτουργι-
κού και σύννομου 
με τα ευρωπαϊκά 
θέσμια ομοσπονδια-
κού κράτους».
Ο Πρόεδρος διαβε-
βαίωσε εκ νέου πως 
προς αυτό τον στόχο  
θα εργαστεί ακού-
ραστα αναλώνοντας το σύνολο των 
δυνάμεων του.
Ευχήθηκε δε οι Τουρκοκύπριοι 
συμπατριώτες μας να κατανοούν 
πως τερματισμός τη παρούσης κατά-
στασης και της αβεβαιότητας που 
δημιουργεί θα είναι η μόνη με βεβαι-
ότητα προοπτική για ένα λαμπρό 
από κοινού μέλλον.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανα-
φέρθηκε και στις πρωτοβουλίες και 

τις προσπάθειες της Κυβέρνησης σε 
σωρεία θεμάτων που άπτονται της 
εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής 
του κράτους.
Ενδεικτικά αναφέρθηκε στην επί-
τευξη ενός εκ των υψηλοτέρων δει-
κτών ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση που έφτασε στο 4% και στην 
υψηλότερη μείωση στην ανεργία η 
οποία περιορίστηκε στο 7,3%.
«Διαχειριστήκαμε με αποφασιστικό-
τητα, την αναπόφευκτη κρίση στον 
Συνεργατισμό, ενώ εξίσου σημα-
ντικό είναι το γεγονός πως επαναφέ-
ραμε την χώρα στην επενδυτική βαθ-
μίδα με σημαντικά για την οικονομία 
οφέλη» είπε.
Την ίδια ώρα ανέφερε πως για 
τέταρτη χρονιά είχαμε πλεονασματι-
κούς προϋπολογισμούς.
Στον τομέα της ενέργειας είπε ότι η 
Κυβέρνηση προχώρησε παρά τις 
απειλές και παράνομες δράσεις της 
Τουρκίας στην υλοποίηση του ενερ-
γειακού προγράμματος.
Πρόσθεσε ότι ως αποτέλεσμα της 
συνεργασίας με τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης προχωρά με συνέπεια 
στην υλοποίηση της μεγαλύτερης 
μεταρρύθμισης από την ίδρυση της 

Κυπριακής Δημο-
κρατίας με σταδιακή 
υλοποίηση των προ-
νοιών για εφαρμογή 
του Γενικού Σχεδίου 
Υγείας, ενώ μέσα στο 
ίδιο κλίμα συνερ-
γασίας, εντάσσεται 
και η μεταρρύθμιση 

στον τομέα του τουρισμού με την 
κατάργηση του ΚΟΤ και τη δημιουρ-
γία Υφυπουργείου Τουρισμού.
«Ταυτόχρονα θέσαμε τις βάσεις για 
μία σειρά άλλων ρυθμίσεων που 
στόχο έχουν τη συνέχιση της πολιτι-
κής για αποφασιστική αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που οι ευάλωτες 
ομάδες αντιμετωπίζουν, αλλά και 
εκείνες που θα βελτιώσουν τη ζωή 
των πολιτών και θα καταστήσουν το 

κράτος πιο λειτουργικό, ευέλικτο και 
αποτελεσματικό» είπε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας.
Εξέφρασε την προσδοκία πως το 
2019, θα είναι μία χρονιά καθορι-
στική για το μέλλον της Κύπρου, μία 
χρονιά δημιουργικού διαλόγου που 
θα φέρει την ειρήνη την σταθερό-
τητα και την προκοπή για το σύνολο 
του λαού, επισημαίνοντας παράλ-
ληλα ότι θα είναι μία χρονιά μεταρ-
ρυθμίσεων και εκσυγχρονισμού του 
κράτους με επίκεντρο τον άνθρωπο, 
τον πολίτη που έχει ανάγκη της προ-
στασίας και των υπηρεσιών της πολι-
τείας, των νέων που έχουν δικαίωμα 
στο μέλλον.
Στον τομέα με επίκεντρο τον 
άνθρωπο και τις ευάλωτες ομά-
δες, τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο 
ΕΣΤΙΑ, που σε συνδυασμό με τον 
Περί Αφερεγγυότητας νόμο και τις 
πρόνοιες του Ελάχιστου Εγγυημένου 
Εισοδήματος, προστατεύει πλήρως 
την πρώτη κατοικία, ενώ τον Γενάρη 
εξαγγέλλεται ολοκληρωμένο σχέδιο 
στεγαστικής πολιτικής με προτεραι-
ότητα την δημιουργία ταμείου κοι-
νωνικής στέγασης, αλλά και πολεο-
δομικών και άλλων κινήτρων που θα 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το 
πρόβλημα στέγης, αλλά και θα ωθή-
σει σε ανάπτυξη ακριτικές, περιαστι-
κές και περιοχές της υπαίθρου.
Είπε επίσης ότι αυξάνονται οι συντά-
ξεις και τα ωφελήματα ομάδων πλη-
θυσμού που οι απολαβές τους ευρί-
σκονται κάτω από το όριο της φτώ-
χιας, και καταργούνται αποκοπές σε 
μισθούς
Στον τομέα της Υγείας, από την 1η 
Ιουνίου εφαρμόζεται οριστικά και 
αμετάκλητα το πρώτο στάδιο του 
ΓΕΣΥ όπως έχει προγραμματιστεί, 
ανέφερε και κάλεσε όλους τους 
συντελεστές στον τομέα της Υγείας 
σε συνεργασία, ώστε μία μεταρρύθ-
μιση που χρωστά το κράτος στους 
πολίτες να εφαρμοστεί χωρίς ή με τα 
ελάχιστα προβλήματα.

Ο Πρόεδρος έστειλε μηνύματα για το Κυπριακό και 
απαρίθμησε σειρά μεταρρυθμίσεων για το 2019
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Σ
τα θέματα τουρισμού δεν έχει δικαίωμα κα-
νένας να αποφασίζει μόνος του, τόνισε ο Υ-
φυπουργός Τουρισμού παρά τω Προέδρω 
Σάββας Περδίος, προσθέτοντας ότι στον κα-

θορισμό των πολιτικών και της στρατηγικής πρέπει 
να καταθέτουν τις απόψεις τους και οι εμπλεκόμενοι 
φορείς.
Παραλαμβάνοντας το Υφυπουργείο Τουρισμού, 
ο πρώτος Υφυπουργός Τουρισμού της Κυπριακής 
Δημοκρατίας απευθύνθηκε στο προσωπικό του 
ΚΟΤ, που θα αποτελεί το προσωπικό του Υφυπουρ-
γείου του, λέγοντας ότι «σέβομαι απόλυτα όσα μαζί 
έχετε πετύχει για τον τουρισμό της χώρας, η ανά-
πτυξη των τελευταίων ετών, οι στατιστικές, μιλούν 
από μόνες τους»,  επισημαίνοντας ότι η επιτυχία 
είναι μεγάλη και συνεχάρη το προσωπικό.
Η δομή και το πολυάριθμο προσωπικό θα αποτε-
λέσουν τα θεμέλια «ώστε να μπορέσουμε μαζί να 
δώσουμε το επόμενο βήμα στον τουρισμό», συνέ-
χισε ο κ. Περδίος.
Ο κ. Περδίος ανέφερε πως νιώθει μεγάλη ασφάλεια, 
καθώς με μέρος του προσωπικού, «είμαστε συνερ-
γάτες χρόνια».
Πρόσθεσε πως αναμένεται από το Υφυπουργείο ο 
καθορισμός της στρατηγικής για τον τουρισμό και 
τόνισε πως αυτό που τον ενδιαφέρει είναι «να ακού-
σουμε τις απόψεις όλων των φορέων του τομέα».
Το γεγονός ότι ο τουρισμός είναι από τους σημα-

ντικότερους τομείς της οικονομίας σημαίνει ότι 
δεν έχουμε δικαίωμα να αποφασίζουμε μόνοι μας, 
σημείωσε, προσθέτοντας ότι το πλέον σημαντικό 
είναι να ακούμε τις απόψεις των εμπλεκομένων.
Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι με τη βοήθεια 
όλων και την ομαδικότητα του προσωπικού του 
Υφυπουργείου θα γίνουν αυτά που αναμένουν από 
εμάς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η χώρα ολό-
κληρη.
Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
Γιώργος Λακκοτρύπης μιλώντας κατά την τελετή 
παραλαβής του Υφυπουργείου από τον κ. Περδίο, 
εξέφρασε την άποψη ότι για τον τέως ΚΟΤ, η μετα-
τροπή σε Υφυπουργείο σηματοδοτεί μια νέα χρο-
νιά γεμάτη προσδοκίες από την κοινωνία και την 
πολιτεία.
Πρόσθεσε ότι παραδόθηκε στον κ. Περδίο ένας από 
τους πιο σημαντικούς τομείς της οικονομίας και ένα 
από τα «παιδιά» του.
«Όταν μιλούσαμε για 4 εκ. αφίξεις πολλοί έλεγαν ότι 
είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας», ανέφερε 
ο κ. Λακκοτρύπης προσθέτοντας πως το 2018 αγγί-
ξαμε αυτό τον αριθμό και έσοδα που ξεπερνούν τα 
2,7 δισ. ευρώ.
Ανέφερε πως πρόκειται για επιτεύγματα τα οποία 
υλοποιήθηκαν με τη συνεργασία της Κυβέρνησης, 
του ΚΟΤ και όλων των φορέων που εμπλέκονται στα 
δρώμενα του τουρισμού.

Υφυπουργός Τουρισμού: Στο τουρισμό 
ουδείς έχει δικαίωμα να αποφασίζει μόνος 

Ανά 5ετία θα αυξάνονται οι εισφορές στο 
ΤΚΑ μέχρι το 2039 

Α
υξήσεις στις εισφορές στο Ταμείο Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ) για τους 
εργοδότες, μισθωτούς, αυτοτελώς 
εργαζόμενους και προαιρετικά ασφα-

λισμένους, προβλέπονται ανά πενταετία μέχρι 
το 2039 προκειμένου να διασφαλίζεται η βιω-
σιμότητα του Ταμείου μέχρι το 2080.
Από 1η Ιανουαρίου 2019, θα ισχύσουν τα νέα 
ποσοστά εισφορών για τα έτη εισφορών 2019 
μέχρι 2023. Συγκεκριμένα, από το συνολικό 
ποσοστό εισφοράς για τους μισθωτούς που 
ανέρχεται στο 21,5%, το 8,3% θα καταβάλλεται 
από τον μισθωτό, το 8,3% από τον εργοδότη 
και το 4,9% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρα-
τίας.
Για τους μισθωτούς που καλύπτονται από επαγ-
γελματικό σχέδιο συντάξεων χωρίς ο μισθωτός 
να εισφέρει σε αυτό (συνολικό ποσοστό εισφο-
ράς 21,5%), το 4,2% θα καταβάλλεται από τον 

μισθωτό, το 12,4% από τον εργοδότη και το 
4,9% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
Για τους αυτοτελώς εργαζομένους (συνολικό 
ποσοστό 20,5%), το 15,6% θα καταβάλλεται 
από τον ίδιο και το 4,9% από το Πάγιο Ταμείο 
της Δημοκρατίας.
Για τους προαιρετικά ασφαλισμένους εσωτε-
ρικού (συνολικό ποσοστό 18,4%) το 14% θα 
καταβάλλεται από το ίδιο τον ασφαλισμένο και 
το 4,4% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. 
Για τους προαιρετικά ασφαλισμένους εξωτερι-
κού (συνολικό ποσοστό 21,5%), το 16,6% θα 
καταβάλλεται από το ίδιο τον ασφαλισμένο και 
το 4,9% από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.
Οι συγκεκριμένες ε ισφορές θα ισχύσουν 
μέχρι το 2023. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 οι 
εισφορές θα διαφοροποιηθούν εκ νέου, όπως 
επίσης και το 2029, το 2034 και το 2039, ενώ 
ανάλογη αύξηση προηγήθηκε και το 2014.

Επανέρχεται στο ζήτημα του 
Γενικού Ελεγκτή η Επίτροπος 
Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων

Σ
το ζήτημα που προέκυψε με τον Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχα-
ηλίδη επανέρχεται η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου, “με αφορμή δημοσι-
εύματα και δηλώσεις”, σημειώνοντας ότι η ουσία του θέματος 

παραμένει ότι του ζήτησε να της παράσχει κάποιες πληροφορίες για 
διερεύνηση παραπόνου, το οποίο είχε υποχρέωση να εξετάσει και αρ-
νήθηκε.
Σε ανακοίνωσή της η κ. Λοϊζίδου αναφέρει ότι «ναι, ο πληροφοριοδό-
της, πρέπει να προστατεύεται και να ενθαρρύνεται, μέσα από ασφαλή 
κανάλια και ταυτόχρονα να καθίσταται αποτρεπτικό το κακόβουλο και 
εκδικητικό “κάρφωμα”».
«Η διερεύνηση των καταγγελιών, οι οποίες υποβάλλονται στο Γραφείο 
μου αποτελούν καθήκον και υποχρέωσή μου», σημειώνει.
Προσθέτει ότι «ο κάθε θεσμός θα πρέπει να ενεργεί εντός του πλαισίου 
των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων του. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο 
διερεύνησης συγκεκριμένης καταγγελίας ζήτησα πληροφορίες ως είχα 
υποχρέωση».
Σύμφωνα με την Επίτροπο, «η ενθάρρυνση του “καρφώματος” από 
οποιοδήποτε πρόσωπο, χωρίς να υπάρχουν τα κατάλληλα εχέγγυα και 
αντισταθμιστικά μέτρα π.χ εσωτερικοί ενδοεταιρικοί μηχανισμοί υπο-
βολής καταγγελιών και ειδικοί μηχανισμοί υποβολής καταγγελιών σε  
αρμόδιες Δημόσιες Αρχές για παράβαση ενωσιακών ή εθνικών νομο-
θεσιών, θα οδηγήσει σε καταστάσεις ανεξέλεγκτες και αδιαφανείς».
«Η ουσία του θέματος με τον Γενικό Ελεγκτή παραμένει ότι, του ζήτησα 
να μου παράσχει κάποιες πληροφορίες για διερεύνηση παραπόνου, το 
οποίο είχα υποχρέωση να εξετάσω και αρνήθηκε», αναφέρει. Ο Νόμος, 
συνεχίζει, «προβλέπει ότι, άρνηση παροχής των ζητούμενων πληρο-
φοριών συνιστά αδίκημα. Εξήγησα στο Γενικό Ελεγκτή αυτή την διά-
σταση, αλλά δεν συμμορφώθηκε».
Η Ειρήνη Λοϊζίδου ενημερώνει επίσης ότι «τον Απρίλιο του 2018, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε Πρόταση Οδηγίας για το 
“whistleblowing”, η οποία καλύπτει οργανισμούς τόσο του δημόσιου 
όσο και του ιδιωτικού τομέα.
Η πρόταση αυτή, καθορίζει «τους μηχανισμούς και τη διαδικασία της 
νόμιμης υποβολής καταγγελιών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με 
σκοπό την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς σε συγκεκρι-
μένους τομείς του δικαίου και των πολιτικών της ΕΕ».
Η πρόταση, αναφέρει, «παραπέμπει στο Γενικό Κανονισμό για την Προ-
στασία των Δεδομένων  (ΕΕ), 2016/679, για τον καθορισμό των απα-
ραίτητων διαδικασιών προστασίας των προσωπικών δεδομένων των 
καταγγελλόντων, των καταγγελλομένων και τυχόν τρίτων προσώπων 
προκειμένου να αποφεύγεται τυχόν άδικη αντιμετώπιση ή βλάβη για τη 
φήμη λόγω της αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων τους και δεδομέ-
νων που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του καταγγελλομένου».
Σύμφωνα με την ίδια, «αντίστοιχες πρόνοιες που αποσπασματικά είδαν 
το φως της δημοσιότητας περιλαμβάνονται στις Καθοδηγητικές Γραμ-
μές που εξέδωσε το 2016, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδο-
μένων προς τα Όργανα της ΕΕ». Διευκρινίζει επίσης ότι «ο Ευρωπαίος 
Επόπτης, είναι η αρμόδια Εποπτική Αρχή των Θεσμικών Οργάνων της 
ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και όχι των εποπτικών αρχών των 
κρατών – μελών, όπως λανθασμένα αναφέρθηκε».
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Τ
ην επιβολή της θανατικής ποινής πρό-
τεινε ο Σαουδάραβας γενικός εισαγγε-
λέας για τους πέντε ύποπτους στην υπό-
θεση της δολοφονίας του δημοσιογρά-

φου Τζαμάλ Κασόγκι, στο αραβικό προξενείο 
της Κωνσταντινούπολης.
Η δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογρά-
φου τον Νοέμβριο, ο οποίος ασκούσε δριμύ-
τατη κριτική στον διάδοχο του θρόνου, Μοχά-
μεντ μπιν Σαλμάν, προκάλεσε παγκόσμιες αντι-
δράσεις, ωστόσο δεν κατέστη δυνατή η σύν-
δεση της δολοφονικής επιχείρησης, με τη βασι-
λική οικογένεια.
Ο γενικός εισαγγελέας στο Ριάντ ανακοίνωσε την 
εισήγησή του για την επιβολή της θανατικής ποι-
νής στους πέντε από τους 11 κατηγορούμενους, 
αποφεύγοντας, όμως, να υπεισέλθει σε περισ-

σότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση, την ίδια 
στιγμή που το σώμα του Σαουδάραβα δημοσιο-
γράφου δεν έχει εντοπιστεί.
Ένας από τους δολοφόνους του Σαουδάραβα 
δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι ακούστηκε να 
λέει «ξέρω πώς να τεμαχίζω» στην ηχογράφηση 
της δολοφονίας που μοιράστηκε η Τουρκία με 
Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, 
δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν.
Ο Ερντογάν επέκρινε επίσης το Ριάντ επειδή 
άλλαξε την εκδοχή του για το πώς ο Κασόγκι, 
ένας αρθρογράφος της Washington Post και 
εξέχων επικριτής του πρίγκιπα διαδόχου Μοχά-
μεντ μπιν Σαλμάν, δολοφονήθηκε στο σαουδα-
ραβικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη στις 
2 Οκτωβρίου. 

διεθνή νέα

Η 
σύλληψη στο Παρίσι του «κίτρι-
νου γιλέκου» Ερίκ Ντρουέ προκά-
λεσε σήμερα την αγανάκτηση της 
δεξιάς, αλλά και της αριστερής α-

ντιπολίτευσης, δύο ημέρες πριν από το 8ο 
Σάββατο διαδηλώσεων σε πολλές πόλεις της 
Γαλλίας.
Ο Ερίκ Ντρουέ, ένας 33χρονος οδηγός φορ-
τηγού και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα 
του κινήματος, συνελήφθη για «οργάνωση 
διαδήλωσης που δεν είχε δηλωθεί εκ των 
προτέρων» χθες το βράδυ κοντά στα Σανζ-Ε-
λιζέ, όπου είχε καλέσει στην πραγματοποί-
ηση μιας «δράσης» και είχε ζητήσει από 
τους υποστηρικτές του «να σοκάρουμε την 
κοινή γνώμη».
Ενθερμη υποστηρίκτρια του κινήματος των 
«κίτρινων γιλέκων», η Μαρίν Λεπέν κατήγ-
γειλε κυβερνητική καταστολή. «Η συστημα-
τική παραβίαση των πολιτικών δικαιωμά-
των των αντιπάλων του σκιαγραφούν ένα 
τρομερά ανησυχητικό πρόσωπο του Εμα-
νουέλ Μακρόν», έγραψε στο Twitter η επι-
κεφαλής του ακροδεξιού «Εθνικού Συνα-
γερμού» (RN).
Ο επικεφαλής της «Ανυπότακτης Γαλλίας» 
(LFI) Ζαν-Λικ Μελανσόν είχε αντιδράσει 
ακριβώς μετά τη σύλληψη του Ντρουέ για 
τον οποίο είχε προηγουμένως ομολογή-
σει πως τον «γοητεύει». «Και πάλι συνελή-
φθη ο Ερίκ Ντρουέ. Γιατί; Κατάχρηση εξου-
σίας. Μια πολιτική Αστυνομία στοχοθετεί 
και παρενοχλεί πλέον τους οργανωτές του 
κινήματος των κίτρινων γιλέκων», έγραψε 
στο Twitter.
Ο πρώην προεδρικός υποψήφιος του Σοσι-
αλιστικού Κόμματος (PS) και ιδρυτής και 
επικεφαλής του πολιτικού σχηματισμού 
Generation.s Μπενουά Αμόν επέκρινε 
χθες τον Μελανσόν για τη δήλωσή του ότι 
ο Ντρουέ τον «γοητεύει». «Ενδιαφέρομαι 
για το κοινωνικό κίνημα, όμως δεν γοητεύ-
ομαι από κάποιον που δηλώνει πως ψήφισε 
στους δύο γύρους υπέρ της Μαρίν Λεπέν», 
δήλωσε στον ραδιοσταθμό RTL. Με κατα-
χώρισή του στο Facebook, ο Ντρουέ απά-
ντησε στον Αμόν. «Κανένας δεν ξέρει ποιόν 
ψήφισα!! Δεν ενδιαφέρει κανέναν!! Και όχι 
δεν ψήφισα FN (σ.σ.: Εθνικό Μέτωπο, η προ-
ηγούμενη ονομασία του ακροδεξιού κόμμα-
τος της Λεπέν) και ακόμη και αν το είχα κάνει 
δεν είναι το ζήτημα της ημέρας!! Ερχόμαστε 

όλοι από διαφορετικούς ορίζοντες και αυτή 
είναι η δύναμή μας!!», έγραψε το «κίτρινο 
γιλέκο».
Σήμερα ο βουλευτής της LFI Ερίκ Κοκε-
ρέλ εξέφρασε την αγανάκτησή του στον 
ραδιοσταθμό Franceinfo για τον «αληθινό 
διωγμό» που θεωρεί πως διεξάγεται ενα-
ντίον του Ντρουέ και των «κίτρινων γιλέ-
κων».
Ο πρόεδρος των Κεντρώων Ερβέ Μορέν, 
από την πλευρά του, κατηγόρησε την κυβέρ-
νηση για «ερασιτεχνισμό» και την κάλεσε 
«να αφήσει την αλαζονεία και την περι-
φρόνηση» με τις οποίες αντιμετωπίζει 
τα «κίτρινα γιλέκα», που κινητοποιούνται 
εδώ και ενάμισι μήνα στη Γαλλία ζητώντας 
κυρίως την αύξηση της αγοραστικής δύνα-
μης.
Το μοναδικό «έγκλημα» του Ερίκ Ντρουέ 
ήταν ότι τοποθέτησε «κεριά (...) στην πλα-
τεία Κονκόρντ στο Παρίσι προς τιμήν των 
κίτρινων γιλέκων που έχασαν τη ζωή τους», 
δήλωσε επίσης ο δικηγόρος του, ο Χέοπς 
Λάρα, καταγγέλλοντας μια «εντελώς αυθαί-
ρετη» σύλληψη.
Στις 22 Δεκεμβρίου, ο Ντρουέ είχε συλλη-
φθεί κατά την 4η κινητοποίηση των διαδη-
λωτών στο Παρίσι για «κατοχή απαγορευμέ-
νου όπλου» --ένα είδος ροπάλου-- και πρό-
κειται να δικαστεί για την κατηγορία αυτή 
στις 5 Ιουνίου.
Η κυβέρνηση και η πλειοψηφία υπεραμύν-
θηκαν, από την πλευρά τους, της σύλληψης 
του Ντρουέ στο όνομα του κράτους δικαίου, 
προσπαθώντας να κατευνάσουν τα πνεύ-
ματα δύο ημέρες πριν από την 8η κινητοποί-
ηση του κινήματος των «κίτρινων γιλέκων».
«Όταν κάποιος οργανώνει μια διαδήλωση 
ενώ δεν το έχει δηλώσει, σημαίνει πως δεν 
σέβεται το κράτος δικαίου», δήλωσε στον 
ραδιοσταθμό France Inter ο υπουργός Οικο-
νομίας Μπρουνό Λεμέρ.
«Σε μια Δημοκρατία, η τάξη είναι σημαντική 
(...) Δημοκρατία δεν σημαίνει αναρχία», 
υπογράμμισε στο Cnews ο υπουργός Δημό-
σιων Λογαριασμών Ζεράλ Νταρμανέν.
«Η σύλληψη του Ερίκ Ντρουέ είναι σκάν-
δαλο», δηλώνει η Ανί, «κίτρινο γιλέκο» στην 
Ντιζόν. Γι’ αυτή τη συνταξιούχο, η σύλληψή 
του μπορεί να κάνει περισσότερους να κινη-
τοποιηθούν και πιστεύει πως στο τέλος του 
μήνα θα υπάρξει «μια επανάσταση».

Γαλλία: Πολιτική ένταση μετά τη 
σύλληψη ενός αμφιλεγόμενου 
«κίτρινου γιλέκου» 
Πώς η σύλληψη του φορτηγατζή Ερίκ Ντρουέ μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις 
ενόψει των κινητοποιήσεων του Σαββάτου

«Θάνατος» η εισήγηση του εισαγγελέα 
για τους πέντε ύποπτους στην 
υπόθεση Κασόγκι 
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Στόχος είναι «να εκπαιδευτούν 
πολίτες έτοιμοι να μπουν στην 
αγορά εργασίας, σε αντίθεση με τις 
προηγούμενες κυβερνήσεις που είχαν 
επενδύσει στη διάπλαση νοοτροπιών 
υποδουλομένων στις σοσιαλιστικές 
ιδέες» ανέφερε ο νέος πρόεδρος της 
χώρας

Η 
νέα κυβέρνηση του εθνικιστή προ-
έδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολ-
σονάρου σχεδιάζει να απολύσει 
τους συμβασιούχους στον δημό-

σιο τομέα, προκειμένου να «εκκαθαρίσει» 
τη Βραζιλία από «τις σοσιαλιστικές και κομ-
μουνιστικές ιδεολογίες», όπως ανακοινώθη-
κε σήμερα, μετά την πρώτη συνεδρίαση του 
υπουργικού συμβουλίου.
«Δεν έχει κανένα νόημα να διατηρήσουμε 
σε μια κυβέρνηση με ένα προφίλ σαν το δικό 
μας, ανθρώπους που προασπίζονται μια 
άλλη λογική, ένα άλλο πολιτικό σύστημα, 
μια άλλη οργάνωση της κοινωνίας», δήλωσε 
ο επικεφαλής της κυβέρνησης, Όνιξ Λορεν-
ζόνι, αφού ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση 
στο Προεδρικό Μέγαρο του 
Πλανάλτο, στη Μπραζίλια.
«Έχουμε το θάρρος να 
κάνουμε αυτό που έλλειψε 
από την προηγούμενη 
κυβέρνηση, να αρχίσουμε 
να καθαρίζουμε το σπίτι μας 
από την αρχή», επέμεινε.
Την Τετάρτη ο Λορενζόνι 
είχε ήδη ανακοινώσει ότι θα 
κάνει «εκκαθάριση» στο δικό του υπουρ-
γείο και ότι θα απολύσει 300 συμβασιού-
χους που προσελήφθησαν στον δημόσιο 
τομέα χωρίς να έχουν περάσει από εξετά-
σεις. Σήμερα όμως, πήγε ένα βήμα πιο πέρα, 
εξηγώντας ότι το ίδιο μπορεί να κάνουν και 
όλα τα άλλα υπουργεία.
«Είναι ο μοναδικός τρόπος για να κυβερ-
νήσουμε αποτελεσματικά και να κάνουμε 
αυτό που αποφάσισε η βραζιλιάνικη κοινω-
νία μέσω της κάλπης: να βάλουμε τέλος στις 
σοσιαλιστικές και κομμουνιστικές ιδέες που 
μας οδήγησαν στο σημερινό χάος, με την 
ανεργία (...) την ανασφάλεια στις οικογένειες, 
τις κακές επιδόσεις του συστήματος υγείας 
και τα σχολεία που κάνουν πολιτική κατή-
χηση αντί να εκπαιδεύουν», ισχυρίστηκε.

Ο Μπολσονάρου, δηλωμένος αντικομμου-
νιστής, εξελέγη τον Οκτώβριο εν μέρει χάρη 
στην απόρριψη από τους ψηφοφόρους του 
Κόμματος των Εργατών, του πρώην προέ-
δρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, το 
οποίο κυβέρνησε τα τελευταία 13 χρόνια 
και από πολλούς Βραζιλιάνους θεωρείται 
υπεύθυνο για τα δεινά της χώρας και ιδίως 
για τη διαφθορά. «Αυτή η σημαία δεν θα 
βαφτεί ποτέ κόκκινη» παρά μόνο «αν πρέ-
πει να χύσουμε το αίμα μας», δήλωσε κατά 
την ορκωμοσία του ο νέος πρόεδρος, ανα-
φερόμενος στην κιτρινοπράσινη σημαία της 
Βραζιλίας.
Σε ό,τι αφορά τα σχολεία, η αναδιάρθρωση 
αφορά κατά κύριο λόγο την κατάργηση μιας 
υπηρεσίας του υπουργείου Παιδείας που 
ήταν υπεύθυνη για την εφαρμογή σχολι-
κών προγραμμάτων σχετικών με τον σεβα-
σμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
απόρριψη του ρατσισμού. Το τμήμα θα αντι-
κατασταθεί από ένα άλλο, με στόχο τη μεί-
ωση του αναλφαβητισμού. Με ένα μήνυμά 
του στο Twitter ο ίδιος ο Μπολσονάρου υπε-
ρασπίστηκε αυτήν την απόφαση, υποστη-
ρίζοντας ότι στόχος είναι «να εκπαιδευτούν 

πολίτες έτοιμοι να μπουν 
στην αγορά εργασίας, σε 
αντίθεση με τις προηγούμε-
νες κυβερνήσεις που είχαν 
επενδύσει στη διάπλαση 
νοοτροπιών υποδουλο-
μένων στις σοσιαλιστικές 
ιδέες».
Ο Λορενζόνι είπε επίσης ότι 
η κυβέρνηση σκοπεύει να 

εξοικονομήσει χρήματα συνενώνοντας υπη-
ρεσίες και θέτοντας σε εφαρμογή ένα πρό-
γραμμα πώλησης κτιρίων που ανήκουν σε 
διάφορα υπουργεία αλλά δεν χρησιμοποι-
ούνται από το κράτος.
O υπουργός Οικονομίας Πάουλο Γκουέντες 
είχε δηλώσει ότι «η πρώτη και μεγαλύτερη 
πρόκληση» για την κυβέρνηση θα είναι η 
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστή-
ματος. Το μέτρο αυτό θεωρείται κρίσιμο 
για τη μείωση του δημοσιονομικού χρέους 
της Βραζιλίας, όμως απαιτείται προηγουμέ-
νως μια αναθεώρηση του συντάγματος που 
θα πρέπει να εγκριθεί από το Κογκρέσο. Ο 
Λορενζόνι δεν θέλησε να δώσει περισσό-
τερες διευκρινίσεις σήμερα για το πώς θα 
εφαρμοστεί το μέτρο.

διεθνή νέα

Βραζιλία: «Εκκαθαρίσεις» 
από σοσιαλιστικές και 
κομμουνιστικές ιδεολογίες 

Τ
ριάντα εννέα άνθρωποι ανασύρθηκαν 
νεκροί από τα χαλάσματα της πολυκα-
τοικίας στο Μαγκνιτογκόρσκ, τμήμα 
της οποίας κατέρρευσε αυτήν την ε-

βδομάδα, έπειτα από μια έκρηξη που, όπως 
όλα δείχνουν, οφείλεται σε διαρροή αερίου, 
την ώρα που οι υπηρεσίες διάσωσης τερμάτι-
σαν τις έρευνες στα ερείπια.
Η έκρηξη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές 
ώρες της 31ης Δεκεμβρίου καταστρέφοντας 
48 διαμερίσματα στο 10όροφο κτίριο στη βιο-
μηχανική πόλη, σε απόσταση 1.700 χιλιομέ-
τρων ανατολικά της Μόσχας.
Ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε τις 
τελευταίες ημέρες, ενώ οι διασώστες συνέ-
χιζαν να δίνουν μάχη με τον χρόνο, αψηφώ-
ντας τις πολικές θερμοκρασίες, προκειμένου 
να εντοπίσουν ανθρώπους που παγιδεύτηκαν 
κάτω από τα συντρίμμια.
Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Εκτάκτων 
Περιστατικών ανέφερε ότι 37 άνθρωποι σκο-

τώθηκαν. Όμως, ο απολογισμός ανήλθε στους 
39 νεκρούς, καθώς οι διασώστες εντόπισαν 
αργότερα άλλες δύο σορούς.
Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός 
Εκτάκτων Περιστατικών Αλεξάντερ Τσουπρι-
γιάν είπε στο Interfax ότι δεν υπάρχουν άλλες 
σοροί κάτω από συντρίμμια και ότι η επιχεί-
ρηση έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκε.
«Τριάντα εννέα πτώματα εντοπίστηκαν και 38 
εξ αυτών έχουν ταυτοποιηθεί. Οι υπηρεσίες 
διάσωσης δεν έχουν να κάνουν κάτι άλλο εδώ. 
Η δουλειά τους έχει τελειώσει» σημείωσε ο 
υπουργός.
Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο πρακτορείο 
ειδήσεων Ρόιτερς από το πεδίο ότι συνεργεία 
απομακρύνουν τα συντρίμμια από το σημείο 
χρησιμοποιώντας γερανούς και άλλον εξοπλι-
σμό.
Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας επισήμανε 
ότι συνεχίζει να ερευνά την ακριβή αιτία της 
έκρηξης.

Ρωσία: Στους 39 οι νεκροί από την 
κατάρρευση της πολυκατοικίας στο 
Μαγκνιτογκόρσκ 

Σκόπια: «Τρέχουν» να δώσουν 
αμνηστίες πριν πάει στη Βουλή η 
Συμφωνία των Πρεσπών

Ό
πως επισημαίνουν, οι αρμόδιες δι-
καστικές αρχές της ΠΓΔΜ, βάσει του 
νόμου που υιοθέτησε το Κοινοβού-
λιο της χώρας στις 18 Δεκεμβρίου 

2018, έκαναν αποδεκτές τις αιτήσεις (για χορή-
γηση αμνηστίας) των 20 από τους περίπου 70 
κατηγορούμενους για τα επεισόδια έξω από τη 
Βουλή της γείτονος, τον Απρίλιο του 2017.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα σκοπιανά ΜΜΕ, 
κατά τις προηγούμενες ημέρες αμνηστία χορη-
γήθηκε σε τρεις από τους ηγέτες του κινήματος 
«Για Ενωμένη “Μακεδονία”», που διοργάνωσε 
την συγκέντρωση μπροστά στο Κοινοβούλιο, 
η οποία κατέληξε στην εισβολή και στα επει-
σόδια της 27ης Απριλίου 2017 (στον σκηνο-
θέτη Μπόρις Ντάμοφκσι, στον ηθοποιό Βλά-
ντο Γιοβάνοφσκι και στον Μπόγκνταν Ιλίεφ-
σκι-Batman) -και παρά το γεγονός ότι η αρμό-
δια εισαγγελέας είχε κρίνει ότι δεν πρέπει να 
αμνηστευθούν.
Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ, την παραμονή της 
Πρωτοχρονιάς αμνηστία χορηγήθηκε και σε 
πέντε ακόμα κατηγορούμενους για τα επεισό-
δια της 27ης Απριλίου στο Κοινοβούλιο, ενώ 

απερρίφθησαν ως αβάσιμα τα υπόλοιπα εννέα 
αιτήματα, που αφορούν επτά άτομα, μεταξύ 
των οποίων είναι και οι καταδικασθέντες για 
την απόπειρα δολοφονίας του ηγέτη της «Συμ-
μαχίας για τους Αλβανούς», Ζίγιαντιν Σέλα.
Ωστόσο, σημειώνουν τα ΜΜΕ, ο αριθμός των 
20 αμνηστευθέντων δεν είναι ο τελικός, καθώς 
το Ποινικό Δικαστήριο θα αποφανθεί και επί 
των λοιπών αιτημάτων για χορήγηση αμνη-
στίας, ενώ αναμένεται και η απόφαση του Εφε-
τείου επί των προσφυγών κατηγορούμενων 
που το Ποινικό Δικαστήριο απέρριψε τις αιτή-
σεις τους για χορήγηση αμνηστίας.
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με ορισμένα 
ΜΜΕ, μέχρι την Παρασκευή θα πρέπει να γίνει 
γνωστό πόσοι κατηγορούμενοι έχουν αμνη-
στευθεί και πόσοι θα περιμένουν την ετυμη-
γορία της δικαστή Ντομπρίλα Κατσάρσκα, η 
οποία εκδικάζει την υπόθεση για τα γεγονότα 
της 27ης Απριλίου 2017. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι στις 9 Ιανουαρίου αρχίζουν οι διαδικασίες 
για την τρίτη και καθοριστική ψηφοφορία στην 
ΠΓΔΜ για την επικύρωση της Συμφωνίας των 
Πρεσπών.
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Τ
ο 2018 οι διεθνείς Αρχές κατέ-
σχεσαν κατά πάσα πιθανότητα 
περισσότερη κοκαΐνη από ποτέ. 
Γερμανοί ασ τυνομικοί ανησυ-

χούν ότι στο μέλλον το εμπόριο ναρκω-
τικών θα γίνει πιο βίαιο.
Η ανακάλυψη που έκαναν οι αστυνο-
μικοί τον Απρίλιο του 2018 κατά τη 
διάρκεια ελέγχου στο ισπανικό λιμάνι 
Αλγκεθίρας δεν ε ίχε προηγούμενο. 
Περίπου εννέα τόνοι κοκαΐνη κατασχέ-
θηκαν και ο υπουργός Εσωτερικών της 
Ισπανίας έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη 
ποσότητα κοκαΐνης που έχει κατασχε-
θεί στην Ευρώπη μέσα από κοντέινερ. 
Η αξία της ποσότητας υπολογίζεται στο 
μισό δισεκατομμύριο ευρώ.
Η κατάσχεση ρεκόρ ταιριάζει σε αυτό 
που αστυνομικοί και τελωνειακοί απο-
καλούν «τσουνάμι από τη Νότια Αμε-
ρική». Μέχρι τον Νοέμβριο του 2018 
κα τασ χέθηκαν 608 τόνοι  κοκα ΐνη 
παγκοσμίως. Για τη Γερμανία η αρμόδια 
υπηρεσία εκτιμά ότι το έτος του 2018 
θα ξεπεράσει την προηγούμενη χρο-
νιά-ρεκόρ, κατά την οποία βρέθηκαν 
639 τόνοι κοκαΐνη.
Ο Κρίστιαν Χόπε είναι διευθυντής του 
Τμήματος Καταπολέμησης Ναρκωτι-
κών της Ομοσπονδιακής Εγκληματο-
λογικής Υπηρεσίας και εξηγεί ότ ι το 
συνεχές κύμα ναρκωτικών που φτάνει 
από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη 
οφε ί λε ται «πρωτ ίσ τως 
σ τ ις  με γάλε ς  ποσότη-
τες που παράγον ται σε 
χώρες όπως η Κολομβία, 
το Περού και η Βολιβία». 
Επιπλέον σήμερα η κοκα-
ΐνη παράγεται με τέτοιο 
τρόπο, ώστε η σοδειά να 
αποφέρε ι  με γαλύτ ερη 
ποσότητα κοκαΐνης απ’ 
ό,τι πριν από μερικά χρόνια.

Πιο βίαιο το εμπόριο ναρκω-
τικών
Η μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης αύξησε 
την καθαρότητα του ναρκωτικού και 
μάλισ τα σ την ίδια τ ιμή. Σύμφωνα με 
πληροφορίες του δημόσιου ραδιοτηλε-
οπτικού δικτύου NDR, οι τιμές χονδρι-
κής πώλησης φαίνεται να μειώνονται. 
Ο Αλεσάντρο Πιρόνα από το Ευρωπα-
ϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτι-
κών και Τοξικομανίας προειδοποιεί ότι 
ο αυξανόμενος ανταγωνισμός φέρνει 

περισσότερη βία στην αγορά κοκαΐνης.
«Βλέπουμε κατ’ εντολή δολοφονίες και 
απαγωγές, βία κατά αστυνομικών και 
προσπάθειες εκφοβισμού των λιμενερ-
γατών» αναφέρει. Ιδιαίτερα κρίσ ιμη 
είναι η κατάσταση στην Ολλανδία και 
στο Βέλγιο, με τα λιμάνια του Ρότερνταμ 
και της Αμβέρσας να αποτελούν εδώ και 
αρκετά χρόνια τις βασικές πύλες εισό-
δου κοκαΐνης στην ευρωπαϊκή αγορά.
Πάντως, ο Κρίσ τ ιαν Χόπε εκτ ιμά ότ ι 
τα κέρδη ύψους δισεκατομμυρίων 
που προκύπτουν από το εμπόριο ναρ-
κωτικών δεν χρηματοδοτούν μόνο τις 
πολυτελείς ζωές κάποιων μεγαλεμπό-
ρων, αλλά λειτουργούν περισσότερο ως 
«καταλύτης» για άλλα εγκλήματα, όπως 
εμπόριο λευκής σαρκός, ληστείες και 
ξέπλυμα χρήματος.

Σημαντική αύξηση στη χρήση 
κοκαΐνης
Η υπερπαραγωγή φύλλων κόκας σ τη 
Λατινική Αμερική δημιουργεί υπερπρο-
σφορά κοκαΐνης.
Εδώ και καιρό στη Γερμανία η κοκαΐνη 
δεν είναι πια το ναρκωτικό των πλου-
σίων. Ειδικοί σύμβουλοι κάνουν λόγο 
γ ια χρήστες από όλες τ ις κοινωνικές 
τάξεις.
Πρόσφατη έρευνα σε δείγματα λυμά-
των από 10 με γάλε ς  ευρωπα ϊκέ ς 
πόλεις, μεταξύ αυτών η Βαρκελώνη, η 

Αμβέρσα, το Παρίσι και 
το Όσλο, έδειξε σημα-
ν τική αύξηση υπολειμ-
μά τ ων  κοκα ΐ νης  από 
το 2015 μέχρι σήμερα. 
Σύμφωνα με τον Αλεσά-
ντρο Πιρόνα, η αύξηση 
μπορεί να οφείλεται σε 
περισσότερους παρά-
γον τε ς. Σίγουρο ε ίναι, 

πάν τως,  ότ ι  σήμερα περισσότ εροι 
άνθρωποι κάνουν χρήση κοκαΐνης.

Αμβέρσα και Ρότερνταμ οι πύ-
λες εισόδου
Μέχρι σ τ ιγμής, σ το σ τόχασ τρο των 
ναρκωσυμμοριών βρίσκονται κυρίως 
το Βέλγιο και η Ολλανδία. Και οι δύο 
χώρε ς διαθέ τουν μεγάλα βιομηχα-
ν ικά λιμάν ια -της Αμβέρσας και του 
Ρότερνταμ αντιστοίχως- και, ως εκ τού-
του, αποτελούν πύλες- εισόδου για τους 
εμπόρους κοκαΐνης εδώ και αρκετά 
χρόνια.

«Τσουνάμι» κοκαΐνης στη 
Γερμανία

«Σε μερικά χρόνια, με δίκαιη 
πολιτική και ανοιχτή επικοινωνία, 
η συντριπτική πλειοψηφία των 
πολιτών και των δύο χωρών θα 
διερωτάται «γιατί δεν το κάναμε 
αυτό νωρίτερα;»», τόνισε ο 
υπουργός Εξωτερικών των Σκοπίων

Σ
υνέντευξη με βασικό αντικείμε-
νο τη Συμφωνία των Πρεσπών και 
την επόμενη μέρα, παραχώρησε ο 
υπουργός Εξωτερικών των Σκοπί-

ων, Νίκολα Ντιμιτρόφ.
Ο επικεφαλής της σκοπιανής διπλωμα-
τίας, μίλησε στο πρακτορείο ΜΙΑ και 
αναφέρθηκε στους όρους της Συμφω-
νίας, υποστηρίζοντας ότι από τις δια-
πραγματεύσεις, η «Μακεδονία» πήρε 
το καλύτερο δυνατό, όπως και η Ελλάδα, 
ενώ ανοίγουν νέοι ορίζοντες για τη χώρα 
του, αλλά και τη συνεργασία με τους γεί-
τονες.
Ο Ντιμιτρόφ μίλησε για τη διαδικασία 
των διαπραγματεύσεων, για το όνομα, 
για τη φιλία που αναπτύχθηκε μεταξύ 
του ιδίου και του Νίκου Κοτζιά, η οποία, 
όπως αναφέρει, «ενισχύθηκε κατά τη 
διάρκεια των συχνών επαφών που είχαν 
στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων».
Σύμφωνα με τον Σκοπιανό υπουργό Εξω-
τερικών, με τις δεδομένες συνθήκες, η 
Συμφωνία των Πρεσπών ήταν η καλύ-
τερη δυνατή λύση για την πΓΔΜ αλλά και 
για την Ελλάδα και ότι ουσιαστικά οι δύο 
πλευρές κατέληξαν σε μία ισορροπημένη 
λύση. «Εάν διαταραχθεί αυτή η ισορρο-

πία προκειμένου η Συμφωνία να γίνει 
καλύτερη για την μία ή την άλλη πλευρά 
τότε δεν θα υπάρχει Συμφωνία αλλά εθνι-
κές θέσεις», τόνισε ο ίδιος.
Ο Νίκολα Ντιμιτρόφ αναφέρθηκε και 
στις αντιδράσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο 
και στα Σκόπια, λέγοντας ότι «το γεγο-
νός ότι η αντιπολίτευση, στην Ελλάδα και 
στην πΓΔΜ, «επιτίθενται» στη Συμφω-
νία των Πρεσπών χρησιμοποιώντας την 
ίδια σχεδόν ρητορική, καταδεικνύει ότι 
η συμβιβαστική λύση για το περίπλοκο 
αυτό ζήτημα είναι καλή και ισορροπη-
μένη». Πρόσθεσε, δε, ότι με την Συμφω-
νία «δοκιμάζεται και η ωριμότητα των 
δύο λαών».
Ο επικεφαλής της διπλωματίας της πΓΔΜ 
εκτιμά επίσης ότι σε μερικά χρόνια, με 
δίκαιη πολιτική και ανοιχτή επικοινωνία, 
η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών 
και των δύο χωρών θα διερωτάται «γιατί 
δεν το κάναμε αυτό νωρίτερα;». «Με τη 
Συμφωνία των Πρεσπών», τονίζει ο Ντι-
μιτρόφ, «δημιουργούνται δυνατότητες, 
μετά από πολλά χρόνια, να ξεκινήσει διά-
λογος πάνω σε πραγματικά ζητήματα και 
προβλήματα που αφορούν την καθημερι-
νότητα των πολιτών και των δύο χωρών».
Κλείνοντας τη συνέντευξή του, ο Ντιμι-
τρόφ εμφανίστηκε σίγουρος ότι η Συμ-
φωνία των Πρεσπών θα εφαρμοστεί 
πλήρως και θεωρεί ότι η ευθύνη για την 
τύχη της Συμφωνίας με την Αθήνα, τώρα 
πλέον, βρίσκεται στα χέρια του Κοινο-
βουλίου, όπου η εξασφάλιση της πολιτι-
κής στήριξης για την Συμφωνία αποτελεί 
πραγματική πρόκληση.

Ντιμιτρόφ: Με τη Συμφωνία 
πήραμε το καλύτερο δυνατό για 
τη «Μακεδονία» 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com
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οικογένεια

Ο
ι περισσότεροι από μας θέλου-
με στη ζωή μας χαρά, ειρήνη 
και ηρεμία. Αναπόφευκτα ό-
μως οι παρεξηγήσεις και οι συ-

γκρούσεις μέσα στην οικογένειά μας μας 
κλέβουν τη χαρά και δημιουργούν προ-
στριβές ανάμεσα στα άτομα που αγαπάμε. 
Σας έτυχε ποτέ ν’ ακούσετε: “Σ’ αγαπώ αλ-
λά… κανένας μας δεν είναι τέλειος”. Η α-
γάπη μας είναι με όρους. Όταν οι σχέσεις 
διαταρράσσονται η καλύτερη λύση είναι η 
καλή επικοινωνία.
Στην ιδέα και μόνο της παρεξήγησης οι 
πιο πολλοί από μας μαζευόμαστε. Δεν 
μπορούμε να αποφύγουμε τις δύσκολες 
συζητήσεις. Ο στόχος μας πρέπει να είναι 
πάντοτε να συμφιλιωνόμαστε όσο γίνεται 
πιο γρήγορα για να διατηρήσουμε καλές 
σχέσεις. Πρέπει να αποκτήσουμε μια νοο-
τροπία που να βλέπουμε τα πράγματα με 
ευρύτητα πνεύματος. Να σκεφτόμαστε 
πώς επηρεάζει γενικότερα αυτή η κατά-
σταση την οικογένεια.
Δυστυχώς οι περισσότεροι ενδιαφερόμα-
στε μόνο για το άτομό μας. Όταν παρου-
σιάζεται κάποια παρεξήγηση διεκδικούμε 
τα δικαιώματά μας και δικαιολογούμε τη 
θέση μας. Προκειμένου να αμυνθούμε 
μπορεί να πούμε και λόγια που θα πλη-
γώσουν τον άλλον, θα κλονίσουν την εμπι-
στοσύνη του στο πρόσωπό μας και μπορεί 
να οδηγήσουν και στην απομάκρυνσή του 
από μας.
Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μία παροιμία που 
λέει: “Η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκ-
καλα τσακίζει.” Πρέπει να προσέχουμε τι 
λέμε. Εδώ συμπεριλαμβάνεται και το κου-
τσομπολιό. Πρέπει να μάθουμε και να 
διδάξουμε στα μέλη της οικογένειάς μας 
να μην κουτσομπολεύουν. Αν κάποιον τον 
απασχολεί ένα θέμα να πάει κατευθείαν 
στην πηγή να το τακτοποιήσει ή να του 
ζητήσει με όμορφο τρόπο να κλείσει το 
στόμα του. 
Πόσος πόνος και προβλήματα από κλονι-
σμένες σχέσεις θα είχαν αποφευχθεί αν 
ο βασικός μας στόχος και η επιθυμία για 
την οικογένεια ήταν η ενότητα και η γνή-
σια αγάπη. Πολλές φορές νομίζουμε ότι 
ξέρουμε τις προθέσεις του άλλου, ενώ δεν 
τις ξέρουμε. Το χειρότερο μάλιστα είναι 
που συνήθως συσσωρεύουμε όλο και 
περισσότερες υποψίες και πλάθουμε με το 
μυαλό μας τα χειρότερα σενάρια.
Όταν αρχίσεις μια δύσκολη συζήτηση, 

μην προσπαθείς να αποδείξεις ότι ο άλλος 
έχει άδικο κι εσύ έχεις δίκαιο. Μη βάζεις 
στο μυαλό σου τα χειρότερα για το άλλο 
άτομο. Να σκέφτεσαι θετικά. Τρία είναι τα 
στάδια στις δύσκολες συζητήσεις. Πρώτα 
πρέπει να μάθεις το περιστατικό  από όλες 
τις πλευρές. Μετά να εκφράσεις τις από-
ψεις σου και τα αισθήματά σου και τέλος 
να καταλήξετε σε αμοιβαία συμφωνία.
Υπάρχουν δύο πλευρές σε κάθε ιστορία, 
και δεν είναι πάντα η δική σου πλευρά η 
σωστή. Άκου και την πλευρά του άλλου 
και δέξου την. Κάνε ερωτήσεις διευκρι-
νιστικές με καλή διάθεση. Πολλές φορές 
όσο πιο πολλά ρωτάμε τόσο πιο πολύ 
ξεκαθαρίζει η κατάσταση. Πρέπει  να 
καταλάβεις τη θέση του άλλου.
Παρουσίασε τη δική σου πλευρά απλά και 
ταπεινά χωρίς να ξεχνάς την αγάπη σου 
γι αυτό το άτομο. Καλό είναι να κρατάτε 
τα χέρια σας ενώ μιλάτε. Πρώτα ευχα-
ρίστησε τον άλλον και πες του πόσο τον 
εκτιμάς. Παραδέξου τα λάθη σου. Πες τα 
αισθήματά σου και τις απόψεις σου για το 
συγκεκριμένο θέμα κι όχι για το άτομο. 
Μη σκαλίζεις το παρελθόν. Βεβαιώσου ότι 
σε κατάλαβε.
Είναι πολύ πιθανό το άλλο άτομο να πάρει 
μία στάση τελείως αμυντική. Μπορεί μάλι-
στα και να τα αρνηθεί όλα. Ή μπορεί να 
πει πράγματα που θα επιδεινώσουν την 
κατάσταση. Εσύ πρέπει να διατηρήσεις την 
ψυχραιμία σου έχοντας πάνω απ’ όλα την 
αγάπη και την ενότητα στο νου σου. Μπο-
ρεί να χρειαστεί να θυσιάσεις λίγο από τον 
εγωισμό σου και το δίκιο σου αλλά αξίζει.
Ο τελευταίος στόχος σε τέτοιες συζητήσεις 
είναι να συμφωνήσετε και να συμφιλιω-
θείτε. Μπορεί να συμφωνήσετε να έχει ο 
καθένας την άποψή του και δεν είναι κακό 
από τη στιγμή που καταλάβατε ο ένας τον 
άλλον και αποφασίσατε να επανέλθει η 
εμπιστοσύνη και η αγάπη που είχατε πριν.
Αν υπάρχει κάποια σχέση κλονισμένη 
στον οικογενειακό σου κύκλο,μην την 
αγνοείς. Δουλεύει σιγά σιγά σαν τον καρ-
κίνο. Σήμερα κιόλας κάνε κάτι. Ίσως είναι 
δύσκολο να γίνει η αρχή. Με καλό πνεύμα 
όμως και σοφία πλησίασε το άτομο και 
πες του απλά, “Βοήθησέ με να καταλάβω 
…” και ενώ η στιγμή θα είναι δύσκολη, 
θα έχεις μπει ήδη στο δρόμο που θα σου 
φέρει την ειρήνη και τη χαρά που τόσο επι-
θυμείς για τον εαυτό σου και για την οικο-
γένειά σου.

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

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

To παιδί μου και εγώ
Ποια είναι τα θετικά της 

παιδικής υστερίας;

Μ
πορεί να νιώθουμε καλοί γονείς 
όταν το παιδί χαμογελά και εί-
ναι ήσυχο, αλλά δεν ξέρουμε τι 
να κάνουμε όταν ουρλιάζουν και 

κάνουν δημόσια σκηνή.
Η υστερία και οι κρίσεις που παθαίνουν τα 
παιδιά σε νηπιακή ηλικία αποτελούν πρό-
κληση για την υπομονή και τη διαχείριση των 
γονιών. Μπορεί να νιώθουμε καλοί γονείς όταν 
το παιδί χαμογελά και είναι ήσυχο, αλλά δεν 
ξέρουμε τι να κάνουμε όταν ουρλιάζει και κάνει 
δημόσια σκηνή. Ωστόσο, είτε το πιστεύετε είτε 
όχι, οι υστερίες είναι φυσιολογικό κομμάτι της 
συναισθηματικής ανάπτυξης και υγείας του 
παιδιού και υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να τις 
δείτε θετικά.

 ª     Καλύτερα έξω παρά μέσα. Τα δάκρυα 
περιέχουν κορτιζόλη, την ορμόνη του άγχους. 
Όταν λοιπόν κλαίμε, αποβάλουμε κυριολε-
κτικά το άγχος από το σώμα μας. Τα δάκρυα 
επίσης ελαττώνουν την πίεση και βελτιώνουν 
την ευζωία. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν 
πρέπει να διακόπτουμε το παιδί όταν κλαίει ή 
φωνάζει.

 ª     Το παιδί μαθαίνει με αυτόν τον τρόπο. 
Όταν το παιδί ζορίζεται με κάτι, εκφράζει τον 
εκνευρισμό του και καθαρίζει το μυαλό του. 
Αυτό κατά συνέπεια οδηγεί στο να μάθει κάτι. 
Όταν ένα παιδί δεν μπορεί να συγκεντρωθεί ή 
να ακούσει, υπάρχει ένα συναισθηματικό πρό-
βλημα που μπλοκάρει την εξέλιξή του. Αν είναι 
να μάθει κάτι, πρέπει να είναι χαρούμενο και 
χαλαρό.

 ª     Κοιμάται καλύτερα. Τα προβλήματα 
ύπνου προκύπτουν συχνά επειδή οι γονείς 
νομίζουν ότι η καλύτερη προσέγγιση στην 
υστερία είναι να αποφεύγεται. Όπως οι ενήλι-
κες, έτσι και τα παιδιά ξυπνούν επειδή αγχώνο-
νται ή επειδή προσπαθούν να επεξεργαστούν 
κάτι που συμβαίνει στη ζωή τους. Αν όμως 
εκτονωθεί όταν παθαίνει υστερία, τότε νιώθει 
και κοιμάται καλύτερα.

 ª     Το παιδί νιώθει αρκετά ασφαλές να πει 
τι νιώθει. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα 
παιδιά δεν παθαίνουν υστερία για να μας χει-
ραγωγήσουν. Μπορεί απλά να εκφράζει έτσι 
το θυμό και τη στενοχώρια του. Μείνετε στα-
θεροί στο όχι που λέτε αλλά δείξτε ενσυναί-

σθηση. Και αυτό σας φέρνει πιο κοντά γιατί 
βλέπει ότι το αποδέχεστε.

 ª     Σας βοηθά να νιώσετε κι εσείς καλύ-
τερα. Όταν το παιδί αναστατώνεται, πυροδο-
τούνται δικές μας αναμνήσεις από την παι-
δική ηλικία. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να 
εκδηλώσουμε τα δικά μας συναισθήματα στο 
σύντροφο ή κάποιο φίλο μας.

Πώς θα μεγαλώσετε ένα ψύχραιμο 
παιδί

 ª Εντοπίστε και ονομάστε τα συναισθή-
ματα. Τα παιδιά δεν συνειδητοποιούν πάντοτε 
ότι είναι θυμωμένα. Εξηγήστε το με την αναλο-
γία του ηφαιστείου. Η λάβα είναι ο θυμός που 
βράζει από κάτω πριν εκραγεί. Με τη διαφορά 
ότι το παιδί μπορεί να μάθει να το διαχειρίζεται 
πριν χρειαστεί να εκραγεί. Ένας τρόπος να το 
μάθει είναι να δώσει όνομα στο συναίσθημα. 
Πείτε ότι ‘καταλαβαίνω ότι έχεις θυμώσει με 
τον αδερφό σου επειδή σου πήρε το παιχνίδι’. 
Ρωτήστε το πώς το βιώνει σωματικά. Μπορεί 
να έχει ταχυκαρδία ή να νιώθει να καίγεται το 
πρόσωπό του από την ένταση. Έτσι μαθαίνει 
σιγά σιγά να το αναγνωρίζει.

 ª  Μιλήστε για αυτό. Όταν κάτι άλλο του 
τραβήξει την προσοχή, μπορεί να ξεχάσει τι 
το ενοχλεί. Αλλά αν είναι ακόμα θυμωμένο, 
ρωτήστε το τι μπορεί να κάνει διαφορετικά την 
επόμενη φορά ώστε να μην ξανανιώσει τόση 
ένταση. Προτείνετε κι εσείς κάποιες ιδέες. Ή 
δώστε του δύο επιλογές κάθε φορά που 
παθαίνει υστερία ώστε να νιώθει ότι επιλέγει 
το ίδιο πώς θα το χειριστεί.

 ª Δείτε την αστεία πλευρά. Οι άνθρωποι 
που μπορούν να αυτοσαρκάζονται και να βλέ-
πουν την αστεία πλευρά των καταστάσεων, 
ξεπερνούν πιο εύκολα τις δύσκολες καταστά-
σεις. Είναι πολύ σημαντικό όμως να το εφαρμό-
ζετε και στη δική σας ζωή ώστε το παιδί να βλέ-
πει ότι αντιμετωπίζετε τα πράγματα με χιούμορ.

 ª     Μην του φωνάζετε. Είναι αρκετά προ-
φανές ότι οι γονείς που φωνάζουν συνέχεια 
στο παιδιά τους, προκαλούν την ίδια συμπε-
ριφορά και σε εκείνα. Υπενθυμίστε στα παιδιά 
ότι δεν χρειάζεται να ουρλιάζουν όταν διαφω-
νούν και αν ξεφύγετε εσείς, ζητήστε συγγνώμη 
και εξηγήστε γιατί χάσατε την ψυχραιμία σας.
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Γ
νωρίζουμε ότι η άσκηση 
προάγει την υγεία και τώ-
ρα γνωρίζουμε επίσης ότι 
η τακτική άσκηση μειώ-

νει το σπλαχνικό λίπος, άρα πι-
θανώς και τον κίνδυνο εμφάνι-
σης καρδιομεταβολικών ασθε-
νειών.
Πώς η σωματική δραστηριό-
τητα μειώνει το λίπος της κοι-
λιάς; Ένα μόριο σηματοδότη-
σης που ονομάζεται ιντερλευ-
κίνη-6 διαδραματίζει κρίσιμο 
ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία, 
αναφέρουν οι επιστήμο-
νες στο περιοδικό «Cell 
Metabolism».
Μια παρέμβαση 12 εβδο-
μάδων που συνίστατο σε 
άσκηση ποδηλάτου 
μείωσε το σπλα-
χ ν ικό  κο ιλ ιακό 
λίπος στους παχύ-
σαρκους ενήλικες. 
Αλλά αυτό το αποτέ-
λεσμα ακυρώθηκε όταν οι 
συμμετέχοντες έλαβαν το 
φάρμακο τοσιλιζου-
μάμπη (tocilizumab) 
που εμποδίζει τη 
σηματοδότηση της 
ιντερλευκίνης-6 και 
είναι επί του παρόντος 
εγκεκριμένο για τη θερα-
πεία της ρευματοειδούς 
αρθρίτιδας. Επιπλέον, 
η θεραπεία με τοσιλι-
ζουμάμπη αύξησε τα 
επίπεδα χοληστερόλης 
ανεξάρτητα από τη σωμα-
τική δραστηριότητα.
Το μήνυμα είναι ασκηθείτε, 
σύμφωνα με την Anne-Sophie 
Wedell-Neergaard του Πανε-
πιστημίου της Κοπεγχάγης, η 
οποία συμμετείχε στη μελέτη.

Το κοιλιακό λίπος
Το κοιλιακό λίπος σχετίζεται 
με αυξημένο κίνδυνο όχι μόνο 
καρδιομεταβολικής νόσου, 
αλλά και καρκίνου, άνοιας και 
γενικής θνησιμότητας. Η σωμα-
τική δραστηριότητα μειώνει 
τον σπλαχνικό λιπώδη ιστό, ο 
οποίος περιβάλλει τα εσωτε-
ρικά όργανα στην κοιλιακή κοι-
λότητα, αλλά οι υποκείμενοι 

μηχανισμοί δεν είναι σαφείς. 
Κάποιοι ερευνητές λένε ότι μια 
ορμόνη της «μάχης ή φυγής» 
που ονομάζεται επινεφρίνη 
διαμεσολαβεί αυτό το αποτέ-
λεσμα.
Όμως η Wedell-Neergaard και 
οι συνεργάτες της από το Πανε-
πιστήμιο της Κοπεγχάγης υπο-
ψιάζονται ότι η ιντερλευκίνη-6 
μπορεί επίσης να διαδραμα-
τίσει σημαντικό ρόλο επειδή 
ρυθμίζει τον ενεργειακό μετα-
βολισμό, διεγείρει τη διάσπαση 
των λιπών σε υγιείς ανθρώ-

πους και απελευθερώνεται 
από τον σκελετικό μυ κατά 
τη διάρκεια της άσκησης.

Οι ερευνητές διενήργη-
σαν μια δοκιμή διάρ-
κειας 12 εβδομάδων. 
Συνολικά 53 συμμετέ-

χοντες έλαβαν ενδοφλέβιες 
εγχύσεις, είτε τοσιλιζου-
μάμπη είτε φυσιολο-
γικό ορό ως εικονικό 
φάρμακο κάθε τέσσε-

ρις εβδομάδες. Κάποιοι 
ασκούνταν σε 45λεπτες 

συνεδρίες ποδηλασίας κάθε 
εβδομάδα κι άλλοι όχι. Οι 

ερευνητές χρησιμοποίη-
σαν απεικόνιση μαγνητι-
κού συντονισμού για να 

αξιολογήσουν τη σπλαγ-
χνική μάζα ιστού λίπους 
στην αρχή και στο τέλος της 

μελέτης.
Στις ομάδες του εικονικού 
φαρμάκου, η άσκηση επέ-

φερε μειωμένη μάζα σπλαγ-
χνικού λίπους ιστού κατά μέσο 

όρο 225 γραμμάρια, ή 8%, σε 
σύγκριση με αυτούς που δεν 
ασκούνταν. Η τολιζουμάμπη, 
όμως, εξάλειψε αυτήν τη θετική 
επίδραση.
Επιπλέον, η τολιζουμάμπη 
αύξησε τη συνολική χοληστε-
ρόλη και την «κακή» χοληστε-
ρόλη (LDL) σε σύγκριση με το 
εικονικό φάρμακο, σε όλους 
τους συμμε τέ χον τε ς, ε ίτ ε 
ασκούνταν είτε όχι.
Είναι η πρώτη μελέτη που δεί-
χνει ότι η ιντερλευκίνη-6 παίζει 
φυσιολογικό ρόλο στη ρύθμιση 
του σπλαχνικού λίπους.

Ο 
πιο υγιεινός τρόπος για να φάμε το σπανάκι είναι να το βάζουμε ψιλο-
κομμένο σε smoothie, σύμφωνα με νέα έρευνα. Τα smoothies αποτε-
λούνται από διάφορα φρούτα χτυπημένα στο μπλέντερ μαζί με γάλα, 
γιαούρτι, χυμό φρούτων, νερό και πάγο. Οι επιστήμονες βρήκαν πως 

όταν το σπανάκι μαγειρεύεται, διασπώνται τα αντιοξειδωτικά του, ενώ όταν ανα-
κατεύεται με γιαούρτι ή γάλα, αυτό βοηθά στην απελευθέρωση της λουτεΐνης που 
αποτελεί ένα σημαντικό καροτενοειδές για τα μάτια. Όταν το σπανάκι βράζεται ή 
τηγανίζεται, καταστρέφεται η λουτεΐνη.
Ερευνητές από το πανεπιστήμιο Linköping, στη Σουηδία, εξέτασαν διαφορετικούς 
τρόπους μαγειρέματος για το σπανάκι που αγόρασαν από σούπερ μάρκετ για να 
δουν αν άλλαζε το διατροφικό του περιεχόμενο. Μέτρησαν τα επίπεδα της λουτεΐ-
νης και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα φύλλα του λαχανικού είναι καλύτερα να 
καταναλώνονται ψιλοκομμένα και ωμά παράλληλα με γαλακτοκομικά προϊόντα.
«Καλύτερα να μη ζεσταθεί το σπανάκι καθόλου» είπε η επικεφαλής της μελέτης 
Rosanna Chung. «Και ακόμα καλύτερα είναι να κάνετε ένα smoothie και να προ-
σθέσετε λίπος από γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως κρέμα γάλακτος, γάλα ή για-
ούρτι».
Η ίδια εξήγησε: «Όταν το σπανάκι είναι ψιλοκομμένο σε μικρά κομμάτια, απελευ-
θερώνεται περισσότερη λουτεΐνη από τα φύλλα, ενώ το λίπος αυξάνει τη διαλυτό-
τητα της λουτεΐνης στο υγρό».
Όσο περισσότερη λουτεΐνη διαλύεται σε ένα smoothie, τόσο περισσότερο απορ-
ροφάται από το σώμα, σύμφωνα με τους επιστήμονες.
Από την άλλη μεριά, το μαγείρεμα του σπανακιού για μεγάλο χρονικό διά-
στημα σε υψηλή θερμοκρασία δεν είναι ένας καλός τρόπος για αυτό το λαχανικό. 
Πάντως, ένα γεύμα μαγειρεμένο σε χαμηλότερη θερμοκρασία διατηρεί περισσό-
τερο τα συστατικά, ενώ ο φούρνος μικροκυμάτων ενδέχεται να είναι η πιο υγιεινή 
επιλογή, σύμφωνα με τη μελέτη.

Ε
νώ είναι αλήθεια ότι υπάρ-
χουν μερικά οφέλη για την 
υγεία από την κατανάλωση 
του κακάο, η μαύρη σοκολά-

τα δεν είναι η μοντέρνα υγιεινή τρο-
φή. Εάν θέλετε μπορείτε να πιστέψε-
τε τη διαφημιστική εκστρατεία και να 
δεχτείτε ότι η μαύρη σοκολάτα είναι 
ένας καλός τρόπος για να καταπολε-
μήσετε τα πάντα, από τον διαβήτη έ-
ως την καρδιακή προσβολή. Ωστό-
σο, αυτή η εικόνα είναι απατηλή.
Είναι κακό να απολαμβάνει κανείς 
τη μαύρη σοκολάτα; Η Δρ JoAnn 
Manson, MPH, DrPH, καθηγήτρια 
στο τμήμα επιδημιολογίας στο Χάρ-
βαρντ Τ.Η. Chan Σχολή Δημόσιας 
Υγείας, λέει όχι, απολαύστε στα 
Χριστούγεννα την σοκολάτα σας, 
αλλά μην ακούτε όλες τις υπερβολι-
κές αναφορές για τα οφέλη της στην 
υγεία.
«Νομίζω ότι το βασικό σημείο είναι 
ότι η σοκολάτα είναι μια θαυμά-
σια θεραπεία, αλλά δεν είναι πραγ-
ματικά ένα υγιεινό φαγητό», είπε 
η Manson στο Healthline. Πράγ-
ματι οι φλαβανόλες του κακάο που 
ακούτε υπάρχουν στη μαύρη σοκο-
λάτα, αλλά είναι σε ποικίλες ποσό-
τητες ανάλογα με το προϊόν σοκο-
λάτας που καταναλώνετε. «Η ποσό-
τητα των φλαβονολών ποικίλει τρο-
μακτικά στα προϊόντα σοκολάτας», 
είπε η ειδικός, επισημαίνοντας ότι η 
σοκολάτα τείνει να είναι υψηλή σε 
θερμίδες, κορεσμένα λιπαρά και 
ζάχαρη.
Η μαύρη σοκολάτα μπορεί να παρέ-
χει επίσης σίδηρο, χαλκό, ψευδάρ-
γυρο, φώσφορο και μαγνήσιο αλλά 
δεν είναι μεγάλες οι ποσότητες σε 
σύγκριση με άλλα τρόφιμα. «Δεν 
μ’ αρέσει να καταστρέφω το πάρτι 
αλλά δεν θα συνιστούσα να βασίζε-
στε στη μαύρη σοκολάτα για να βελ-
τιώσετε την υγεία σας», δήλωσε ο Ali 
Webster, PhD, RD, επικεφαλής  επι-
κοινωνίας στο International Food 
Information Council Foundationr. «Η 
μαύρη σοκολάτα είναι μια συμπυ-
κνωμένη πηγή θερμίδων και η κατα-
νάλωση υπερβολικής ποσότητας 
μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του 
σωματικού βάρους. Ακόμη και με 
μερικά αξιοσημείωτα οφέλη για την 
υγεία, είναι σημαντικό να θυμόμα-
στε ότι η μαύρη σοκολάτα θα πρέ-
πει ακόμα να θεωρείται ως κάτι που 
τρώμε μια φορά ή λίγο».

Γαστροοισοφαγική 
παλινδρόμηση: 
Τι πρέπει να 
γνωρίζετε Γιατί το σπανάκι δεν πρέπει 

να μαγειρεύεται σε υψηλή 
θερμοκρασία

Πώς η άσκηση μειώνει το 
λίπος της κοιλιάς

υγεία

Η ανεπάρκεια φυλλικού 
οξέος μπορεί να επηρεάσει 
σοβαρά μία από τις σημα-

ντικότερες διεργασίες στο σώμα, 
την κυτταρική διαίρεση, έδειξαν 
ερευνητές του Πανεπιστημίου της 
Κοπεγχάγης σε νέα μελέτη που 
δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό 
περιοδικό «PNAS».
Μόλις ένα άτομο στερηθεί αυτήν τη 
βιταμίνη, η ζημία που προκαλείται 
δεν μπορεί να αντιστραφεί. Συνε-
πώς, οι ερευνητές ενθαρρύνουν 
τους ανθρώπους να έχουν περισ-
σότερη ποσότητα στο αίμα τους.
Οι ερευνητές βρήκαν ότι η ανεπάρ-
κεια φυλλικού οξέος μπορεί να 
προκαλέσει προβλήματα σε σχέση 
με την κυτταρική διαίρεση και 
την αναπαραγωγή του DNA. Στην 
πραγματικότητα, δημιουργεί πολύ 
πιο επιζήμιες χρωμοσωμικές ανω-
μαλίες από ό,τι ήταν γνωστό μέχρι 

τώρα.
Το φυλλικό οξύ είναι ένας τύπος 
βιταμίνης Β που βρίσκεται στα 
φρούτα και τα λαχανικά. Οι υγει-
ονομικές αρχές συνιστούν στις 
έγκυες και στις γυναίκες που προ-
σπαθούν να μείνουν έγκυες να λαμ-
βάνουν καθημερινά συμπλήρωμα 
φυλλικού οξέος. Αλλά όλοι θα πρέ-
πει να επικεντρωθούν σε αυτήν 
τη βιταμίνη, καταλήγει ο αναπλη-
ρωτής καθηγητής Ying Liu από το 
University of Copenhagen, επικε-
φαλής της μελέτης.
Οι ερευνητές γνωρίζουν εδώ και 
πολλά χρόνια ότι η ανεπάρκεια 
φυλλικού οξέος συνδέεται με ψυχι-
κές ασθένειες, άνοια σχετιζόμενη 
με την ηλικία και παραμόρφωση 
του εγκεφάλου και του νωτιαίου 
μυελού των εμβρύων, γνωστή 
και ως δυσπλασία του νευρικού 
σωλήνα. 

Η ανεπάρκεια φυλλικού οξέος δημιουργεί 
προβλήματα στην κυτταρική διαίρεση
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ιστορίες

Τ
α γεγονότα στη Θεσσαλονίκη ήταν η κορύφωση μιας 
σειράς απεργιών που από το 1935 ξεσπούσαν στην Ελ-
λάδα. Απεργίες που κάτω από τις οικονομικές διεκδική-
σεις ήταν ξεσπάσματα της διάχυτης αγανάκτησης των 

εργαζομένων μαζών. Από την άλλη μεριά οι διάφοροι αστοί 
πολιτικοί δεν κρύβουν τα σχέδια της τάξης τους για την επιβολή 
μιας δικτατορίας που θα βάλει τέλος στην μακρόχρονη πολιτι-
κή κρίση. Στις 27 του Απρίλη ο Γεώργιος ο Β΄ ορκίζει κυβέρνη-
ση με πρωθυπουργό τον Μεταξά στον οποίο η Βουλή παρέχει 
ψήφο εμπιστοσύνης.
Στις 29/4 ξεσπάει η απεργία των καπνεργατών στην Βόρεια 
Ελλάδα. Λίγες μέρες πριν, οι καπνεργάτες του εργοστασίου 
Κομέρσιαλ είχαν καταλάβει το εργοστάσιο μετά την απόρριψη 
των αιτημάτων τους από την εργοδοσία. Στο κάλεσμα τους για 
συμπαράσταση η απεργία γίνεται πανκαπνεργατική. Μέσα 
σε μια εβδομάδα ο αγώνας απλώνεται. Δίνεται μια απάντηση 
στους δρόμους ενάντια στα διαφαινόμενα σχέδια της αστικής 
τάξης. Μέσα στην εβδομάδα η καπνεργατική απεργία μετα-
βάλλεται σε πανεργατική κινητοποίηση. Μυλεργάτες, τροχιο-
δρόμοι, υφαντουργοί, τσαγκαράδες, εργάτες του ηλεκτρισμού, 
αυτοκινητιστές…

Παρασκευή 8 Μάη
Όλη η Θεσσαλονίκη είναι στο πόδι, καθώς και οι μικρομαγαζά-
τορες έχουν κλείσει τα μαγαζιά τους. Οι συγκρούσεις ξεκινάνε 
όταν οι απεργοί προσπαθούν να περιφρουρήσουν την απεργία 
από τους απεργοσπάστες που τους προστατεύουν οι αστυνο-
μικοί. Οι απεργοί ενώνονται σε μια διαδήλωση που πυκνώνει 
από τη συμμετοχή του κόσμου καθώς κατευθύνεται προς το 
Διοικητήριο. Εκεί τους επιτίθεται η έφιππη αστυνομία. Οι απερ-
γοί απαντούν με πέτρες και ξύλα.

Σάββατο 9 Μάη
Η πρωτοφανέρωτη αγριότητα της αστυνομίας κατεβάζει την 
άλλη μέρα ξανά το θεσσαλονικιώτικο λαό στους δρόμους. Η 
απεργία τώρα πια έχει μεταβληθεί σε εξέγερση όλης της πόλης. 
Οι σταλινικοί, που αρνούνταν να καλέσουν γενικές συνε-
λεύσεις, τώρα, κάτω από την πίεση της εξεγερμένης πόλης, 
συγκροτούν την κεντρική απεργιακή επιτροπή που αποτελεί-
ται από τους προέδρους των συνδικάτων της πόλης, σταλινι-
κούς στην πλειοψηφία τους. Αυτοί παρά την πίεση του κόσμου 
αρνούνται να καλέσουν για μια γενική συγκέντρωση. Οι εργα-
ζόμενοι όμως κατεβαίνουν αυθόρμητα στους δρόμους κατά 
χιλιάδες και συγκεντρώνονται στα διάφορα σημεία της πόλης. 
Στα αυτοσχέδια βήματα ανεβαίνουν συνδικαλιστές, εργάτες, 

ρήτορες και καλούν τους εργάτες να πάρουν την εξουσία. Αυτές 
οι συγκεντρώσεις μετατρέπονται σε διαδηλώσεις και κατευθύ-
νονται στο διοικητήριο. Στη γωνία Εγνατίας και Αριστοτέλους 
οι χωροφύλακες αρχίζουν εν ψυχρώ να γαζώνουν το πλήθος. 
Εννέα διαδηλωτές νεκροί. Με παρόμοιο τρόπο χτυπούν και σε 
άλλα σημεία στη πόλη. Τελικός απολογισμός από τις σφαίρες 
της χωροφυλακής 12 νεκροί και πάνω από 300 τραυματίες. Αν 
το ποτήρι της λαϊκής οργής ήθελε μια σταγόνα για να ξεχειλίσει 
οι 12 αυτοί νεκροί ήταν πολύ περισσότερο από σταγόνα.
Η αστυνομία απαγορεύει κάθε διαδήλωση. Αλλά οι δρόμοι πια 
είναι στα χέρια του οργισμένου πλήθους. Οι καμπάνες που χτυ-
πούν κατεβάζουν στο δρόμο όλο και περισσότερο κόσμο. Οι 
χωροφύλακες κλείνονται έντρομοι στα τμήματα. Οι διαδηλωτές 
ζητούν από τους σταλινικούς όπλα. Πιέζουν την κεντρική απερ-
γιακή επιτροπή να οδηγήσει την επίθεση στα αστυνομικά τμή-
ματα. Μπροστά σε αυτή τη κατάσταση ο Μεταξάς διατάζει τον 
στρατό να παρέμβει. Η καταστολή ανατίθεται στο Γ΄ Σώμα Στρα-
τού που σταθμεύει εκεί και στον υποστράτηγο Ζέππο. Οι στρα-
τιώτες όμως, όχι μόνο αρνούνται να πυροβολήσουν εναντίον 
του πλήθους, αλλά συναδελφώνονται μαζί του. Τέτοιες σκηνές 
όπου απλοί φαντάροι αγκαλιάζονται με τους εργάτες θυμού-
νται στις διηγήσεις τους όσοι έζησαν από κοντά τα γεγονότα.
Οι σταλινικοί θα βγάλουν τους υπηρέτες των αστών από το 
αδιέξοδο. Το ΚΚΕ αρνείται την οποιαδήποτε σύγκρουση και 
καταγγέλλει σαν προβοκάτορα όποιον προτείνει πιο δυναμικές 
λύσεις. Δέχεται την εξουσία του υποστράτηγου Ζέππου και τρέ-
χει να διαπραγματευτεί μαζί του. Παράλληλα, πιστό στη προ-
δοτική γραμμή του Λαϊκού Μετώπου διαπραγματεύονται με 
τους Βενιζελικούς βουλευτές τη λήξη της απεργίας. Ο μόνος που 
αντιδρά στα σχέδια των σταλινικών μέσα στη κεντρική απερ-
γιακή επιτροπή είναι ο τροτσκιστής Βασιλειάδης, γραμματέας 
του συνδικάτου μηχανουργών. Ο Ζέππος αρπάζεται από το χέρι 
που του προτείνουν οι σταλινικοί. Υπόσχεται πως θα ικανοποι-
ηθούν τα αιτήματα των απεργών, θα αποζημιωθούν οι συγγε-
νείς των θυμάτων, θα τιμωρηθούν οι χωροφύλακες.

Κυριακή 10 Μάη
Η πόλη είναι ξανά στους δρόμους. Την κηδεία των νεκρών της 
προηγούμενης ακολουθεί ένα ποτάμι 150.000 διαδηλωτών, 
που καταλήγει σε μια μεγάλη συγκέντρωση στη πλατεία Ελευ-
θερίας. «Την επόμενη μέρα θα έπρεπε να είναι γενικός διοικητής 
της Βόρειας Ελλάδας ένα καπνεργάτης», δηλώνει στο πλήθος ο 
τροτσκιστής εργάτης Πανταζής. Αλλά είναι η εξαίρεση. Οι στα-
λινικοί εργάτες των συνδικάτων, οι βουλευτές του ΚΚΕ, Βενι-
ζελικοί βουλευτές προσπαθούν να συγκρατήσουν το πλήθος. 

Διάφοροι αστέρες του Λαϊκού Μετώπου πείθουν τους εργάτες 
να δεχθούν τις «διαβεβαιώσεις» του Ζέππου και να διαπραγμα-
τευθούν μαζί του την απελευθέρωση των συλληφθέντων εργα-
τών. Η ομπρέλα της εθνικής ενότητας ξανάρχεται να κουκουλώ-
σει τα ταξικά συμφέροντα των εξεγερμένων. «Πρέπει να εμπι-
στευτούμε τον λόγο ενός ανώτατου αξιωματικού» έλεγαν. Ο 
θεσσαλονικιώτικος λαός παραπλανημένος και προδομένος από 
τη ηγεσία του δεν μπορεί να προχωρήσει μόνος του πιο πέρα. 

Δευτέρα 11 Μάη
Μπαίνουν στην πόλη στρατιωτικές ενισχύσεις φερμένες από 
τη Λάρισα. Πρόκειται για μονάδες ιππικού πιστές στην κυβέρ-
νηση. Ταυτόχρονα ο στόλος κλείνει το λιμάνι της πόλης. Ο Ζέπ-
πος ανακτά ξανά τον στρατιωτικό έλεγχο και αμέσως σταματά 
τις διαπραγματεύσεις με τους σταλινικούς. Στην πόλη εξαπο-
λύεται ένα πογκρομ συλλήψεων, ενάντια στους πρωτοπόρους 
εργάτες. Η εξέγερση έχει τσακιστεί. Ο Π. Πουλιόπουλος θα γρά-
ψει τρία χρόνια αργότερα «Αν στη Θεσσαλονίκη τις μέρες του 
Μάη διευθύνανε όχι οι προδότες του ταξικού μετώπου αλλά 
μια ταξική ηγεσία, αυτή δεν θα άφηνε το κίνημα να ξεθυμάνει 
και να φτάσει σε αδιέξοδο με άκαρπες συνεννοήσεις και «συνα-
δελφώσεις» με τους αξιωματικούς του στρατού που αντικα-
ταστήσανε τους αμπαρωμένους από την οργή της μάζας στα 
αστυνομικά τμήματα δολοφόνους των εργατών… Μια ταξική 
ηγεσία θα εβάθαινε το αυθόρμητο κίνημα στη Θεσσαλονίκη, 
θα το εφάρδαινε με αστραπιαία ταχύτητα σε μαχητικότατες δια-
δηλώσεις σε όλα τα εργατικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας και 
στην Αθήνα, δίνοντάς του ένα κεντρικό πολιτικό σύνθημα τελε-
σιγραφικού χαρακτήρα: Κάτω ο δολοφόνος Μεταξάς! – Άμεση 
αποδοχή όλων των πολιτικών και οικονομικών διεκδικήσεων! 
Αποτέλεσμα άμεσο θα ήταν η μεγαλύτερη νίκη που γνώρισε ως 
τότε το ελληνικό προλεταριάτο και ένα πρωτάκουστο μεγάλωμα 
του πολιτικού του γοήτρου μέσα στα μη προλεταριακά εργαζό-
μενα στρώματα της χώρας». Χρειάστηκαν λιγότερο από δύο 
μήνες για το πραξικόπημα του Μεταξά και το καθεστώς τρομο-
κρατίας που θα ακολουθήσει.

Από το Μάη στη δικτατορία της 4ης Αυγούστου
Η καταστολή της εξέγερσης στη Θεσσαλονίκη άνοιξε το δρόμο 
για το πραξικόπημα της 4ης Αυγούστου. Οι εκλογές του Γενάρη 
του 36 δεν δίνουν την απόλυτη πλειοψηφία σε κανένα από τα 
δύο αστικά κόμματα. Το λαϊκό έχει 143 έδρες, οι Βενιζελικοί 
142. Το «Λαϊκό Μέτωπο» του ΚΚΕ βγάζει 15 έδρες. Γίνονται 
προσπάθειες για το σχηματισμό μιας κυβέρνησης από τα δύο 
αστικά κόμματα. Μετά από αποτυχημένες απόπειρες, ο βασι-
λιάς, που έχει επιστρέψει μετά το νόθο δημοψήφισμα του 35, 
ορκίζει πρωθυπουργό το Μεταξά. Στους δύο μήνες που ακο-
λουθούν την καταστολή της εξέγερσης ο Μεταξάς θα εξαπολύ-
σει ένα κύμα συλλήψεων που αποκεφαλίζει την εργατική τάξη. 
Εκατοντάδες συνδικαλιστές και πολιτικοί ηγέτες συλλαμβάνο-
νται και στέλνονται στα ξερονήσια. Από την άλλη, με μια σειρά 
αλλαγών στο στρατό και στις νομαρχίες εξασφαλίζει τη φιλοβα-
σιλική ηγεσία των δυνάμεων καταστολής. Τελικά, στις 4 Αυγού-
στου, καταργεί τη Βουλή και το Σύνταγμα και ανακηρύσσει 
δικτατορία. Το καθεστώς του θα τελειώσει με την είσοδο των 
στρατευμάτων κατοχής στην Ελλάδα το 41.
Ο Μεταξάς δεν κρύβει την προτίμησή του στα καθεστώτα της 
ναζιστικής Γερμανίας και της φασιστικής Ιταλίας, τα οποία και 
προσπαθεί να μιμηθεί. Διαλύει τις οργανώσεις της εργατικής 
τάξης και φυλακίζει τους ηγέτες της. Δημιουργεί παραστρα-
τιωτικά σώματα, που τα βαπτίζει «φάλαγγες», όπως ακριβώς 
και οι Ισπανοί ομοϊδεάτες του. Οργανώνει την Ε.Ο.Ν κατά τα 
πρότυπα της ναζιστικής νεολαίας. «…Η Ελλάς έγινε από της 
4ης Αυγούστου Κράτος αντικομμουνιστικό, Κράτος αντικοινο-
βουλευτικό, Κράτος ολοκληρωτικό, Κράτος με βάση αγροτική 
και εργατική, και κατά συνέπειαν, αντιπλουτοκρατικό. Δεν είχε 
βέβαια κόμμα ιδιαίτερο να κυβερνά. Αλλά κόμμα ήτανε όλος ο 
Λαός, εκτός από τους αδιόρθωτους κομμουνιστές και τους αντι-
δραστικούς παλαιοκομματικούς…», έγραφε κάποια στιγμή το 
ημερολόγιο του.
Ο Π. Πουλιόπουλος γράφει το 1940 από τις φυλακές της Ακρο-
ναυπλίας για την 4η Αυγούστου: «Η εγκαθίδρυση της δικτατο-
ρίας στην Ελλάδα είχε κριθεί κιόλας από την επομένη της 10ης 
Μαίου».

Η εργατική εξέγερση στη Θεσσαλονίκη το 1936
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απόψεις

ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

Τ
ελος του χρόνου τελος της ημέρας. Το 2018 ξεψυ-
χάει…
Ησυχία και περισυλλογή. 
Παύση στη δουλεια, στο δούνε και λαβείν, στο 

φαγοπότι, στις συναλλαγές και τις φάμπρικες, στα ραντε-
βού, στις  λέξεις, στα ψέματα και τις αλήθειες.
Το γλέντι της πρωτοχρονιάς τελείωσε. 
Τα χρόνια πολλά και το «ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος 
παραειπώθηκε. 
Τώρα κούραση, ξάπλα και κουβέντα με τον 
εαυτό μου!
Τα ρούχα μου που έβγαλα κρεμασμένα στη 
καρεκλά πρόχειρα.
Το σώμα στη ξαπλωμένο πανω στο κρεββάτι, 
στο πλάι δεξιά στη θέση που συνήθως κοιμά-
μαι.  Η αγάπη μου κοιμάται κιόλας.
Το φώτα σβηστά, μόνο το χαμηλό φως έξω απ 
το μπάνιο είναι ανοιχτό σ όλο το σπιτι. 
Αντίο Δευτέρα μου, αντίο 2018. Η Τρίτη, και το 
2019 έφτασε.
Απολογισμός.
Τι έκανα το περασμένο χρόνο? 
Τι έμαθα?
Ποσά χαμόγελα μοίρασα?
Πόσες ψυχές άγγιξα? 
Ποιον στεναχώρησα?
Πόσες κλειδωμένες πόρτες ξεκλείδωσα? 
Πόσες νέες πόρτες άνοιξα η έκλεισα ερμητικά?
Ποσά πράγματα κατόρθωσα?
Πόσα πρόσωπα συνάντησα?
Με πόσους επικοινώνησα?
Σε πόσους τηλεφώνησα, έγραψα η επισκέφτηκα?
Πόσους ανθρώπους έφερα στο μυαλό μου?
Ποιος με θυμήθηκε?
Τι με ευχαρίστησε?

Ποσό πόνεσα?
Ποιος έφυγε για το αγύριστο ταξίδι?
Πόσα λεφτά ξόδεψα?
Πόσες ελπίδες μου κομματιάστηκαν?
Ποιες νέες ελπίδες γεννήθηκαν?
Καληνύχτα! 
Η πρέπει να πω καλημέρα είναι ήδη πρωί. Ώρα για ύπνο!
Να ξημερώσει αύριο, ο νέος χρόνος να αρχίσω απ την αρχή 
τη ρουτίνα μου.

Καλή χρονιά και καλή αυριανή!
Να δω ξανά τον γαλάζιο ουρανό, να νοιώσω το πρωινό αέρα 
στο πρόσωπο μου, και να πω ευχαριστώ γιατί ζω, γιατί 
είμαι ζωντανός. 
Αυτή τη χρονιά θα είμαι καλλίτερος!

Θα πω πιο τρυφερά λόγια στον άνθρωπο μου. 
Θα είμαι πιο στοργικός στα παιδιά μου.
Θα είμαι πιο καλός στους συγγενείς  και γείτονες. 
Θα δω τους φίλους μου πιο συχνά και να τους αγαπήσω 
παραπάνω. 
Θα δω και αυτούς που δεν νοιάζομαι και τόσο, και θα τους 
ανεχτώ, ίσως και να τους συγχωρέσω κιόλας αν μ έβλαψαν. 
Θα είμαι στα καλύτερα μου !
Έτσι θα κυλήσει ο χρόνος πιο εύκολα και πιο ευχάριστα. 

Οι πολλοί περιμένουμε να μεγαλώσουν τα παι-
διά μας, να ξοφλήσουμε  το δάνειο του σπιτιού, 
να βγούμε  στη σύνταξη και να ταξιδέψουμε.
Η τελευταία μου χρονιά σαν ακαδημαϊκός 
στο καθηγητηλικη. Οι τελευταίες τάξεις μου 
το Γενάρη και μετα τελος, τον Μάιο βγαίνω 
στη σύνταξη.
Γέρασα γαμωτο μου ! 
Αλλα καλλίτερα γέρος πάρα πεθαμένος μου 
ειπέ ένας σοφός φίλος.  
Τρέξιμο, λογαριασμοί και δουλειά, άγχος, 
ακρίβεια, χρέη, δανεικά,  Πάμε κάπου που 
δεν έχουμε πάει, μόνο μην κάτσουμε άλλο 
σπίτι. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει 
«Θωμά είσαι σπιτι»? 
Σπιτι είμαι μωρό μου, σ ακούω, και ας μη με 
λένε Θωμά.
Όλοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο περιμέ-
νουμε να περάσει ο χρόνος, να γεράσουμε…
Μαζί όμως με το χρόνο φεύγουμε  και εμείς 
μαζί…

Έτσι φεύγουν οι μέρες, ετσι και οι νύχτες, ετσι και τα χρόνια! 
Ετσι φεύγει και περνάει η ζωή
Αργά η γρήγορα η αιωνιότητα περιμένει όλους μας!
Ζωή είναι θα περάσει!  ΧΑΡΕΙΤΕ ΤΗΝ!
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΦΙΛΟΙ!

Aφιερωμένο στους λίγους και καλούς
πραγματικούς φίλους μου

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ 
ΦΙΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΥΓΕΙΑ, ΧΑΡΑ, 
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΕ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟ-
ΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ. 
Δεν πιστεύω σε αναγκαστικές σχέσεις.
Δεν πισ τεύω ότ ι πρέπει να ε ίσαι με 
κάποιον φίλος επειδή μεγαλώσατε μαζί 
στην ίδια γειτονιά, οι γονείς σας ήταν 
φίλοι, η πήγατε μαζί σχολείο για χρό-
νια. 
Δεν πισ τ εύω ότ ι  πρέπε ι να κρατάς 
κάποιον σαν φί λο σ τη ζωή σου, ο 
ποιος είναι στην ουσία  επιβλαβής για 
σένα.
Το να έχετε φιλία σημαίνει πολλά, αλλά 

η φιλιά δεν δίνει σε κανέναν το δικαί-
ωμα να σμπαραλιάζει  τη ζωή σου ενώ 
εσύ παραμένεις υπομονετ ικός και τα 
δέχεσαι.
Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ξεκόψει 
από τοξικά άτομα στη ζωή τους. 
Κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται ότ ι 
πρέπει να συμφιλιωθεί με ανθρώπους 
που δεν έχουν κάνει τ ίποτα παρά να 
τους βλάψουν.
Δώ σ τ ε  βέ βα ια  σ τους  φ ί λους  σας 
αρκετό χρόνο γ ια να αποδείξουν ότ ι 
η σχέση σας αξίζει το κόπο.  Αλλά αν η 
μόνη επιβράβευση της φίλιας σας ειναι  
η συναισθηματική σας κακοποίηση και 

αφεθήκατε τραυματίας, προχωρήσετε 
μπροστά και ξεχάσετε τον «φίλο» σας.
Φίλος μου ε ίναι εκε ίνος που μιλάει 
καλά για μένα και πίσω από την πλάτη 
μου. 
Φίλος μου είναι εκείνος που βρίσκει 
χρόνο για μένα στην ατζέντα του, αλλά 
δεν τη χρειάζεται να τη συμβουλευτεί  
για να αποφασίσει αν μπορεί να με δει 
όταν τον χρειάζομαι.
Φίλος μου είναι εκείνος που αισθάνο-
μαι άνετα να του δώσω το κλειδί του 
σπιτιού μου.
Φίλος μου είναι εκείνος που με εμπνέει  
να ανεβάσω το επίπεδό μου. 

Φίλος μου είναι εκείνος που μπαίνει 
μπροστά στο δρόμο μου να με συγκρα-
τήσει, μόνο αν πήρα το κατήφορο. 
Φίλος μου είναι εκείνος  που ξέρει και 
τα σκοτεινά κομμάτ ια της ζωής μου, 
και παρόλα αυτά, ακόμα του αρέσω. 

Φίλος μου ε ίναι αυτός που έρχε ται 
κοντά μου όταν οι πολλοί με εγκαταλεί-
πουν και απομακρύνονται.
Φίλος μου είναι εκείνος που δεν ειναι 
φίλος με τους αντιπάλους μου η αυτούς 
που με εχθρεύονται.
Φίλος μου είναι εκείνος στη παρέα που 
μου βγάζει τον καλύτερο μου εαυτό. 
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H ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ 

Ν
Α ΓΡΑΨΩ ΤΙ;;; Ότι η αίθουσα ήταν 
κατάμεστη; Ότι από τους 1.200 
τυχερούς τα 500 ήταν πανέμορ-
φα Ελληνόπουλα κι Ελληνοπού-

λες ντυμένα υπέροχα και ξεφαντώνοντας 
μέχρι τις 4 το πρώι; Ότι είμαι σίγουρος ότι 
αν η αίθουσα έπαιρνε 3.000 άτομα και πά-
λι γεμάτη θα ήταν; Να γράψω ότι δεν ήταν 
φυσικά μόνον Αρκάδες αλλά ο Ελληνισμός 
από Αλεξανδρούπολη μέχρι Κρήτη και Κύ-
προ; Ότι αυτοί οι 1.200 Έλληνες μπαίνοντας 
ο καινούριος χρόνος με τις φωνές και το κέ-
φι τους μου θύμισαν όταν κάλυπτα πρω-
τοχρονιές με 1.000.000 κόσμο στο Μαν-
χάταν;
Δεν αρκεί να γράψω ένα ξερό συγχαρητή-
ρια στη «Μπουμπουλίνα» Νότα Ηλιοπού-

λου και στο φοβερό δουλευταράδικο επι-
τελείο της. Θα το πω λαϊκά:  η γυναίκα δεν 
καταλαβαίνει τίποτα από όγκο δουλειάς. Οι 
δεκαετίες που κουβαλά στην πλάτη της το 
απέδειξαν. Δεν θα έφταναν ούτε 30 σελίδες 
να καλύψω αυτό που είδαμε εκεί εγώ και η 
συνεργάτης μου, Χριστιάνα.  Το κυριότερο 
είναι ότι ήταν όλα αυθεντικά, τίποτα στη-
μένο, όλα original. Η ορχήστρα ΟΡΑ τρα-
γούδησε χορευτικά και κράτησε το κέφι 
ζωντανό ως αργά.
ΜΠΡΑΒΟ σε όλους σας. Πιστεύω στους 
τυχερούς που παρευρέθηκαν το βράδυ 
αυτό θα τους μείνει αξέχαστο. Τουλάχιστον 
εμένα με οργάνωση δεκάδων πρωτοχρο-
νιάτικων ρεβεγιόν θα μου μείνει αξέχαστο. 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΔΕΛΦΙΑ! 

Οι τελευταίες στιγμές του 2018 μας βρήκαν όλους πάνω στη πίστα

Οι επιτυχημένοι γιατροί της παροικίας μας Δρ. Δρακόπουλος 
και Δρ. Φουντάς

Χορός, κέφι και ξεφάντωμα μπορεί να είναι μερικές από τις λέξεις για να περιγράψουν την 
βραδιά που διοργάνωσε η Παναρκαδική Ομοσπονδία Καναδά για να υποδεχτεί με τον 

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ το νέο έτος

Η κα Νότα Ηλιοπούλου με το χορευτικό της Παναρκαδικής 
Ομοσπονδίας Καναδά μετά την υπέροχη παράσταση τους

Τα παιδιά της Παναρκαδικής εντυπωσίασαν με το χορευτικό τους

Τα παιδιά της Παναρκαδικής εντυπωσίασαν με το χορευτικό τους

H κα Νότα Ηλιοπούλου, πρόεδρος του 
Γυναικείου Τμήματος της Παναρκαδικής

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

H κα Νότα Ηλιοπούλου, ο κ. Γαλάνης και ο κ. Μαντάς
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ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ 
ΤΗΣ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Ο πρόεδρος του Ι.Ν. Αγίων 
Παντελεήμονος, Άννης και Παρασκευής 

κ. Γιάννης Ψύχος με την σύζυγο του

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με την 
Χριστιάνα Κιέσκου

Οι κύριοι Θανάσης Κουρτέσης και Τάσος 
Μιχαλόπουλος

Η κα Παναγούλα Παπαδάκης με την 
Χριστιάνα Κιέσκου Η οικογένεια του κ. Σπανού Ο κ. Κουμαρέλας με τις κόρες του!

O κ. Θανάσης Κουρτέσης ανάμεσα από τους κ. Τζίμη 
και κα Στέλλα Αναστασιάδη

Ο κ. Τζίμης και η κα Στέλλα 
Αναστασιάδης

Η νεολαία ήταν εντυπωσιακή και το γεγονός πως ήξεραν σχεδόν όλους του ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς μόνο συγκίνηση προκαλεί

Οι τελευταίες στιγμές του 2018 μας βρήκαν όλους στη πίστα Η κα Άννα Αϊβαλή 

Η κα Ντίνα Μιχαλόπουλος και η κα Μαίρη Παπαδάκη 
ξεδίπλωσαν με επιτυχία τις χορευτικές τους ικανότητες 

κι εντυπωσίασαν! Και του χρόνου!

Η οικογένεια του Δρ. Δρακόπουλου ήταν κι 
αυτή εκεί!

Η κα Κουμαρέλα και η κα Σαρδέλη 
μερικές από τις γυναίκες που βοήθησαν 

στην βραδιά

Το τραπέζι του κ. Παπαοικονόμου
Σύσσωμη η οικογένεια της κα Παναγούλας Παπαδάκης πέρασε την πρωτοχρονιά 

στην Παναρκαδική

Το τραπέζι του κ. Γιάννη και της κα Νότας Ηλιοπούλου



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ34 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

4 Ιανουαρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

Το τραπέζι του κ. Ζάικου από το Parkview Manor Η παρέα της κας Κάθυ Τσάγκαρη

Η παρέα της κας Κατ Γκάβας

Η παρέα του κ. Βίτο Βερτζιλίνο
Ο κ. Τζίμης και η κα Στέλλα Αναστασιάδη με την παρέα τους υποδέχτηκαν κι αυτοί το 2019 

στο πλευρό της Παναρκαδικής

Η οικογένεια και η παρέα του γνωστού φαρμακοποιού από το Apollon Pharmacy στην Ντάνφορθ, 
κ. Γιώργου Χριστόπουλου Η παρέα των κ. Χριστόπουλου και Σκεντέρη

Το τραπέζι της παρέας του Δρ. Δρακόπουλου Το τραπέζι του αγαπητού επιχειρηματία της παροικίας μας, κ. Τάσου Μιχαλόπουλου

Η παρέα του Δρ. Γιάννη Φουντά
Η οικογένεια του γνωστού δικηγόρου κ. Δημήτρη Κουμαρέλα υποδέχτηκε το νέο χρόνο στο πλευρό της 

Παναρκαδικής

1.150 άτομα απ’ όλη την Ελλάδα πέρασαν 
αλησμόνητα στο ρεβεγιόν της Παναρκαδικής
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Γ
ια άλλη μια χρονιά, η Παναρκαδική Ομοσπονδία οργάνωσε το ετήσιο Boxing Day 
Family Skate στο παλιό Maple Leaf Gardens. Όλοι οι παρευρισκόμενοι, μικροί και με-
γάλοι, πέρασαν υπέροχα, κάνοντας πατινάζ με Ελληνική μουσική και απολαμβάνο-
ντας καφέ, ζεστή σοκολάτα και ντόνατς, προσφορά της Coffeetime και της Starbucks.

Η είσοδος ήταν δωρεάν, με τις οικογένειες να προσφέρουν δωρεές καπέλων, κασκόλ και 
γαντιών που δωρήθηκαν σε άπορους.
Ανυπομονούμε μέχρι την επόμενη Boxing Day για να ξαναγίνει.

«Boxing Day Family Skate» - Άλλη μια υπέροχη 
παράδοση της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας
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Α
γαπητέ κ. Κουρτέση.
Η σημερινή μου απορία απορ-
ρέει από ένα γραπτό που διάβασα 
στην εφημερίδα σας το οποίο ανα-

φέρεται στην ομιλία του κυρίου Γκεκόπου-
λου, τον οποίο γνωρίζω προσωπικά και 
εκτιμώ την προσπάθειά του αυτή.  Δεν είμαι 
ιστορικός αλλά σαν Μακεδόνας νοιάζομαι 
για τον τόπο μου και μακάρι να βρεθούν 
κι άλλοι σαν τον κ .Γκεκόπουλο να αναπτύ-
ξουν τις θεωρίες και τα πιστεύω τους, γιατί 
έτσι θα δώσουν την ευκαιρία σε πολλούς  
να αναπτύξουν  έναν εποικοδομητικό διά-
λογο ώστε να βρεθεί πιο είναι το ορθό και 
το δίκαιο για τη Μακεδονία μας.
Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων δεν 
μπόρεσα να παρευρεθώ  στην Παμμακεδο-
νική εκείνη την ημέρα, ώστε να παρακολου-
θήσω όλα τα λεγόμενα του κ. Γκεκόπουλου 
και αναγκαστικά περιορίζομαι σ’ αυτά που 
αναφέρετε στην εφημερίδα σας. Εξάλλου 
δεν έχω σκοπό να αντικρούσω τα λεγόμενά 
του γιατί σέβομαι τα πιστεύω του καθενός, 
άσχετα αν τα πιστεύω ή όχι. Για τον λόγο 
αυτό δεν θα αναφερθώ ούτε σε αποφά-
σεις του Αρείου Πάγου, ούτε σε Συνταγμα-
τικά διατάγματα και νόμους. Απλά θα ανα-
φερθώ πρώτα στη Συνθήκη Ειρήνης του 

Βουκουρεστίου η οποία έγινε το  (1913) κι  
αποτελεί την πρώτη πράξη της επίλυσης του 
«ανατολικού ζητήματος» με την εκδίωξη 
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας από τα 
Βαλκάνια, μέσω των διευθετήσεων στις 
οποίες κατέληξαν οι μεγάλες ευρωπαϊκές 
δυνάμεις της εποχής εκείνης (Γερμανία, Γαλ-
λία, Ρωσία, Αυστροουγγαρία, Αγγλία, Ιτα-
λία), με βάση φυσικά τα συμφέροντά τους 
και τον συσχετισμό της ισχύος μεταξύ τους.
Όπως αναφέρουν οι ειδήμονες της εποχής 
εκείνης, σ’ αυτό το δύσκολο και σύνθετο 
γεωπολιτικό παιχνίδι, η Ελλάδα σημείωσε 
απρόσμενες σημαντικές επιτυχίες, με τον 
εδαφικό και πληθυσμιακό διπλασιασμό 
της, εκπροσωπούμενη στη διάσκεψη από 
τον Ελευθέριο Βενιζέλο, έναν από τους ελά-
χιστους ηγέτες που είχαν γνώση της γεωπο-
λιτικής.
Στο πλαίσιο αυτών των διευθετήσεων, με 
τη συνθήκη του Βουκουρεστίου, η Ελλάδα 
σχεδόνδιπλασίασε το έδαφός της (από 
64.790 σε 108.610 τετρ. χλμ) και τον πλη-
θυσμό της (από 2.660.000 σε 4.363.000), 
προσαρτώντας μεγάλα τμήματα της Ηπεί-
ρου και της Μακεδονίας (μεταξύ αυτών η 
Θεσσαλονίκη, η Φλώρινα και η Καβάλα), 
και ακολούθησε η επίσημη οριστική ενσω-

μάτωση της Κρήτης στην Ελλάδα (14 Δεκεμ-
βρίου 1913). 
Μ’ άλλα λόγια, η Συνθήκη του Βουκουρε-
στίου (1913) έδωσε στην Ελλάδα περί-
που τη σημερινή της μορφή και, γι’ αυτό 
ακριβώς το λόγο, θα πρέπει να διαφυλάσ-
σεται ως «κόρη οφθαλμού» από ελληνικής 
πλευράς.
Με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου όμως, 
από γεωγραφική άποψη, η οθωμανική 
περιφέρεια της Μακεδονίας, δηλαδή  τα 
εδάφη της Μακεδονίας του Αλέξανδρου 
μοιράστηκαν σε τρεις χώρες (Ελλάδα, 
Σερβία και Βουλγαρία), με την Ελλάδα να 
παίρνει τη «μερίδα του λέοντος». Έτσι ισχυ-
ρίστηκαν οι τότε κυβερνώντες,  που παρέ-
δωσαν με στάμπα, βούλα και υπογραφή, 
Μακεδονικά εδάφη στις όμορες χώρες 
Βουλγαρία και  Σερβία. Αυτή η υπογραφή 
τους, όπως είναι φυσικό,  δεν μπορεί να 
αναιρεθεί με καμιά απόφαση  Δικαστη-
ρίου, ούτε με συλλαλητήρια, ούτε και  με 
συνταγματικές τροποποιήσεις, παρά μόνο 
με πόλεμο.  Βάση αυτής τη συνθήκης ήμα-
στε υποχρεωμένοι να δεχτούμε ότι όσοι 
γεννιούνται και κατοικούν στα εδάφη της 
Μακεδονίας  έχουν το δικαίωμα να λένε ότι 
γεννήθηκαν στη Μακεδονία του Αλέξαν-
δρου και είναι Μακεδόνες, αρκεί φυσικά  
να δηλώνουν την Εθνότητά τους. Η Συνθήκη 
αυτή, με λίγα λόγια,  καθόρισε οριστικά τα 
σύνορα της Ελλάδας και έδωσε το δικαίωμα 
στον Τίτο να έχει τη δική του Μακεδονία 
καθώς και στους Βουλγάρους τη δική τους.
Μετά από αυτή τη συνθήκη, ακολούθησε 
η συνθήκη των Σεβρών το 1920 με την 
οποία τα σύνορα της Ελλάδας θα έφταναν 
μέχρι την Τσατάλτζα, κοντά στην Κωνσταντι-
νούπολη,  η Σμύρνη θα ήταν υπό την κυρι-
αρχία του σουλτάνου αλλά με Έλληνα Αρμο-
στή και θα είχαν το δικαίωμα οι κάτοικοί 
της να κάνουν δημοψήφισμα αν ήθελαν να 
προσαρτηθούν στην Ελλάδα. Κάτι ανάλογο 
θα γίνονταν και με την Κωνσταντινούπολη.  
Παράλληλα, η Βόρεια Ήπειρος ενσωμα-
τωνόταν στην Ελλάδα με το μυστικό 
Σύμφωνο Βενιζέλου-Τιττόνι. Η Ιτα-
λία συμφώνησε να παραχωρήσει στην 
Ελλάδα τα Δωδεκάνησα. Τα στενά των 
Δαρδανελίων και η θάλασσα του Μαρ-
μαρά έγιναν προσωρινά διεθνής περιοχή 
και αποστρατικοποιήθηκαν.
Η Συνθήκη αυτή όμως δεν υπογράφηκε από 
κανένα συμμαχικό κοινοβούλιο (ούτε από 
το ελληνικό), καθώς μετά την επαναφορά 
του Κωνσταντίνου στον ελληνικό θρόνο, 
διαταράχθηκαν οι σχέσεις με τις συμμαχι-
κές δυνάμεις, οι οποίες ποτέ δεν αναγνώρι-
σαν τον Κωνσταντίνο ως αρχηγό του ελληνι-
κού κράτους. Συνοπτικά κάπως έτσι έχουν 
τα πράγματα κι ο καθένας από εμάς καλό 
θα είναι να αναρωτηθεί. Τι ήμαστε τελικά;  
Ιδανικοί αυτόχειρες; Βλάκες με περικε-
φαλαία, που όταν το δάκτυλο δείχνει το 
φεγγάρι, εμείς κοιτάμε το δάκτυλο; Παρά-
φρονες κι ανόητοι που βγάζουν μόνοι τους 
τα μάτια τους; Ή απλώς Αδαείς που έχουμε 

άποψη επί παντός επιστητού αλλά δεν 
έχουμε γνώση;  
Αφήνω στην άκρη την τεράστια ζημιά που 
πάθαμε στη Συνθήκη των Σεβρών με το να 
θέλουμε σώνει και καλά να έχουμε βασιλιά 
και έρχομαι σε πιο πρόσφατα γεγονότα τα 
οποία ζήσαμε όλοι εμείς οι άνω τον 60 και 
τα οποία εύλογα μου  δημιουργούν κάποια 
ερωτηματικά από τα οποία απορρέει η απο-
ρία μου.
Γιατί η Ελλάδα δεν στήριξε τη δεκαε-
τία του 1970 τον Κίρο Γκλιγκόροφ που 
έλεγε ότι η σύνδεση του έθνους του με 
τον Μ. Αλέξανδρο δεν είχε καμία σχέση 
και υποστήριζε ότι οι Σλαβομακεδόνες 
είναι Σλάβοι που ήρθαν στην περιοχή 
τον 6 αιώνα, πράγμα που του στοίχισε 
την εξουσία αλλά και κατηγορήθηκε για 
προδοσία από τους Σκοπιανούς; Που 
ήμασταν τότε όλοι οι Μακεδονοπατέρες 
και ειδικά ο κλήρος που διαρρηγνύει  
σήμερα τα ιμάτιά του για τους αρχαίους 
Έλληνες; 
Γιατί δεν ξεσηκωθήκαμε το 1977, όταν 
αναφορές σε «μακεδονική» γλώσσα και 
παραδοχή της ύπαρξης «μακεδονικού 
κυριλλικού αλφαβήτου» περιέχονται 
στην έκθεση των Ηνωμένων Εθνών  στην 
περίφημη διάσκεψη του 1977 στην Αθήνα 
για τα τοπωνύμια; Συγκεκριμένα, στον κατά-
λογο των επίσημων γλωσσών που παρουσί-
ασε η Αυστρία, η «μακεδονική» αναγράφε-
ται μαζί με την σερβοκροατική και την σλο-
βενική ως οι τρεις γλώσσες που ομιλούνταν 
στην Γιουγκοσλαβία. Πώς ο τόσο γλωσ-
σομαθής και έμπειρος κ. Μπαμπινιώτης 
έπεσε στον λάκκο των ευρωπαίων δεχό-
μενος ότι η μακεδονική γλώσσα ανήκει 
στην ομάδα των νοτίων Σλαβικών γλωσ-
σών;
Που ήμασταν όλοι εμείς το 1991,  όταν 
η χώρα αυτή γινόταν ανεξάρτητη με την 
ονομασία Σοσιαλιστική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας;
Γιατί δέχτηκε η Ελλάδα το 1993 να 
δοθεί στο νεοσύστατο κράτος το όνομα 
π.ΓΔΜ, δηλαδή πρώην Γιουγκοσλα-
βική Δημοκρατία της Μακεδονίας Τους 
δώσαμε τότε το όνομα και τώρα το 
ζητάμε πίσω;
Και ιδού η απορία μου:
Ποιος φταίει για όλα αυτά;  Αυτοί που 
κυβερνάνε σήμερα και τα χέρια τους 
είναι δεμένα από τη Συμφωνία του 
Βουκουρεστίου ή όλοι εμείς που αφή-
ναμε την τύχη της πατρίδας σε ανιστό-
ρητους, ανεύθυνους πολιτικούς, αργή-
σαμε να ξυπνήσουμε και πυροβολούμε 
τώρα όποιον έχουμε μπροστά μας κι όχι 
αυτόν που φταίει;  “Είναι άλλο να αγα-
πάς την ταυτότητά σου κι άλλο να απο-
στρέφεσαι την ταυτότητα των άλλων”. 
Είπε πρόσφατα ο Πρόεδρος της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας.
Χωρίς υστεροβουλία και χωρίς  διάθεση 
αντιπαράθεσης
Αντώνης Μιχαηλίδης.
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Εντυπωσιακή παρουσία πολιτικών και 
δημοσιογραφικών παραγόντων στην εορταστική 

εκδήλωση των Ethnic Media
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Π
ολύ κέφι και χορός στο 8ο ετή-
σιο χριστουγεννιάτικο πάρτι του 
Greek Orthodox Family Services 
& Counselling VAW Program που 

έλαβε χώρα τη Παρασκευή 28 Δεκεμβρί-
ου στην αίθουσα της Μεταμόρφωσης του 
Σωτήρος. Η αίθουσα γέμισε από άκρη ως 
άκρη με τα χαμόγελα μεγάλων αλλά και των 
μικρών φίλων. Η κα Λούση Γρηγοριάδου με 
τις δύο άξιες συνεργάτισσες της, κα Κασσι-
ανή Νικηφορίδου και κα Μαρίκα Αλεβιζά-
κη, καθώς και με όλους τους εθελοντές του 
προγράμματος αλλά και τις κυρίες της Με-

ταμόρφωσης φρόντισαν το τελευταίο Σαβ-
βατιάτικο απόγευμα του 2018 να μείνει α-
ξέχαστο. Το παρών έδωσαν η πρόεδρος της 
Μητροπολιτικής Φιλοπτώχου, κα Σαπφώ 
Ρασσιά, η Συντονίστρια Εκπαίδευσης κα 
Μίρκα Λυχνάκη. Ως αντιπρόσωποι του Μη-
τροπολίτη Σωτήριου που έλλειπε για προ-
σωπικούς λόγους στην Ελλάδα εστάλησαν 
οι π. Αθηναγόρας και π. Χαρίδημος. Μάρ-
τυρας μας οι παρακάτω φωτογραφίες αλλά 
και τα βίντεο που θα βρείτε στην ιστοσελί-
δα μας ή στο Facebook στο HELLAS NEWS 
Canada & US. 

Η κα Αγάπη Αβραάμ με τον κ. Θανάση Κουρτέση

Οι κυρίες Άννα Αϊβαλή και Παναγούλα Παπαδάκης H κα Μίρκα Λυχνάκη και η κα Ελένη Αγάς

Η κα Άννα Αϊβαλή με την κα Μίκα Ρασσιά και την 
κόρη της, Γλυκερία

Την χορωδία συνόδευσε με τουμπερλέκι αλλά 
και με πιάνο η κόρη της κας Λούσης 

Γρηγοριάδου, Σοφία

Η πολύ γλυκιά χορωδία τραγουδώντας τα κάλαντα

H κα Λούση Γρηγορίαδου έδωσε το σύνθημα για να 
ξεκινήσει το πάρτι Η κα Ελένη Αγάς

Η κα Μίρκα Λυχνάκη, Συντονίστρια Εκπαίδευσης, 
απέφθεινε κι εκείνη χαιρετισμό 

Τις θερμότερες ευχές της απέστειλλε η πρόεδρος της 
Μητροπολιτικής Φιλοπτώχου, κα Σαπφώ Ρασσιά

Ο π. Αθηναγόρας και ο π. Χαρίδημος στην 
προσευχή πριν το γεύμα

Η κα Κασσιανή Νικηφορίδου ως συντονίστρια του 
προγράμματος

Η 8η συνεχόμενη και πιο πετυχημένη Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή των Ελληνορθόδοξων Κοινωνικών 
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Για βίντεο από τους χορούς επισκεφθείτε την σελίδα μας στο Facebook στo HELLAS NEWS 
CANADA & US

Το τραπέζι της κα Σοφίας Γρηγοριάδου

Η κα Λούση Γρηγοριάδου με την κόρη της, Σοφία Οι κυρίες από την Μεταμόρφωση είχαν ετοιμάσει ένα πλούσια γεύμα

Ο π. Αθηναγόρας, ο π. Χαρίδημος και οι κυρίες Ευγενία Γουέστ, Σαπφώ 
Ρασσιά και Λούση Γρηγοριάδου

Η κα Σαπφώ Ρασσιά με τον κ. Σπύρο 
Βολονάκη

Οι κα Σαπφώ Ρασσιά, Λούση Γρηγοριάδου, Μίρκα Λυχνάκη, Κασσιανή Νικηφορίδου, π. 
Χαρίδημος Σαρρής και η κα Ελένη Αγάς

Η κα Λούση Γρηγοριάδου με την κα 
Παναγούλα Παπαδάκη

Η κα Λούση Γρηγοριάδου με την κα Κασσιανή Νικηφορίδου 

Η κα Μαρίκα Αλεβιζάκη, η κα Κασσιανή Νικηφορίδου 
και ο DJ Tommy με τον Άγιο Βασίλη

& Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Μητρόπολης Τορόντο 
με υπεύθυνη την αγαπητή Λούση Γρηγοριάδη 
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Η 
αστυνομία συνέλαβε έναν 35χρονο άνδρα σε σχέση με τους πυροβολισμούς την 
ημέρα των Χριστουγέννων μέσα σε ένα κτίριο διαμερισμάτων στο Agincourt του 
Scarborough. Οι πυροβολισμοί πραγματοποιήθηκαν σε ένα κτίριο κοντά στην ο-
δό Kennedy Road και  Sheppard Avenue East περίπου στις 11:30 μ.μ. στις 25 Δε-

κεμβρίου. Συγκεκριμένα, πολλοί άνθρωποι συγκεντρώθηκαν μέσα σε ένα διαμέρισμα ό-
ταν ένας ένοπλος άρχισε να πυροβολεί μέσα από την μπροστινή πόρτα της μονάδας. Ένας 
άνδρας 42 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μέσω ασθενοφόρου. Οι τραυματισμοί του 
δεν πιστεύεται ότι είναι απειλητικοί για τη ζωή. Η αστυνομία εντόπισε τον 35χρονο Marlon 
Green συλλαμβάνοντας τον την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου νωρίτερα την ημέρα. Του απαγγέλθη-
καν κατηγορίες για  απόπειρα δολοφονίας, χρήση πυροβόλων όπλων με σκοπό να πραγμα-
τοποιήσουν τραυματισμό.

Η 
αστυνομία έδωσε στην δημοσι-
ότητα τις πληροφορίες για μία 
24χρονη γυναίκα η οποία κατη-
γορείται ότι στις 3 Δεκεμβρίου 

2018 είχε διαπράξει σεξουαλική επίθε-
ση και παράνομο εγκλεισμό. Πιο συγκε-
κριμένα, το θύμα, για το οποίο δεν έχουν 
γίνει γνωστά η ηλικία αλλά και το φύλλο, 

προσπάθησε να φύγει από το διαμέρισμα, 
ωστόσο η 24χρονη δεν το επέτρεψε και 
για αρκετές ώρες επιτέθηκε σεξουαλικά 
στο θύμα έως ότου επιτρέψει τελικά να 
φύγει. Πρόκειται για την Latisha Edwards 
από το Brampton. Η αστυνομία πιστεύει 
ότι η 24χρονη σκοπίμως αποφεύγει την 
αστυνομία.

Α
πό την Παρασκευή θα 
ξεκινήσουν τα έργα 
στην οδό York όπου α-
ναμένεται να μειωθεί 

σε μία λωρίδα προς κάθε κατεύ-
θυνση από τη λεωφόρο Bremner 
έως τη λεωφόρο Lake Shore και 
θα παραμείνει  έτσι  έως το Απρί-
λιο του 2020. Το Δημαρχείο α-
ναφέρει ότι η επέκταση θα προ-
σθέσει περισσότερη πρόσβα-
ση στον υπόγειο σιδηρόδρομο 
στο Union Station. Οι εργάτες 
θα δουλεύουν από τις 7 π.μ. έ-
ως τις 11 μ.μ. από Δευτέρα έως 
Παρασκευή και 7 π.μ. έως 5 μ.μ. 
τα Σάββατα. Δεν θα γίνει καμία 
εργασία τις Κυριακές ή τις νόμι-
μες αργίες.

24χρονη κατηγορείται για 
σεξουαλική επίθεση και εγκλεισμό

Ξεκινούν τα έργα στο York Street που 
αναμένεται να πραγματοποιηθούν ως το 
2020 κρατώντας ένα μέρος του δρόμου 

κλειστό

25 γυναίκες στο Χάμιλτον μπορεί να έχουν 
λάβει ελλατωματική θεραπεία για τον καρκίνο

Έ
να νοσοκομείο του Χάμιλτον λέει 
ότι 25 γυναίκες μπορεί να έχουν 
υποβληθεί σε ελαττωματική θερα-
πεία για καρκίνο του τραχήλου 

της μήτρας εξαιτίας ενός προβλήματος σε 
ένα κομμάτι του εξοπλισμού. Το Hamilton 
Health Sciences, που είναι έδρα του 
Κέντρου Καρκίνου Juravinski, αναφέρει 
ότι το πρόβλημα επηρεάζει τους ασθενείς 
που έλαβαν βραχυθεραπεία το 2017 και 
το 2018. Αναφέρουν, επίσης, ότι το μηχά-
νημα που χρησιμοποιήθηκε για τη χορή-
γηση της θεραπείας περιείχε ένα σωλήνα 
καθοδήγησης που ήταν λάθος. Το αποτέλε-
σμα ήταν ότι η ακτινοβολία μπορεί να έχει 
παραδοθεί σε μια περιοχή διαφορετική 
από αυτή που προοριζόταν για την θερα-
πεία. Νοσοκομειακοί υπάλληλοι υποστηρί-
ζουν ότι ζήτησαν συγγνώμη σε όλους τους 
ασθενείς που έπληξαν και αυτοί έθεσαν σε 
εφαρμογή σχέδια φροντίδας για να τους 
παρακολουθήσουν τους προσεχείς μήνες. 
Όπως υποστηρίζουν έχουν σταματήσει τις 
θεραπείες βραχυθεραπείας στο κέντρο, 
αντικατέστησαν τον εξοπλισμό και ζήτη-
σαν από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες να 
προβούν σε ανασκόπηση του προγράμμα-
τος ακτινοθεραπείας του νοσοκομείου.

Συνελήφθη ο 35χρονος που πυροβόλησε σε 
διαμέρισμα ανήμερα των Χριστουγέννων
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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

Προεκλογική περίοδος, Αθήνα, 1946.

Ποδηλατοδρομίο Φαλήρου στις αρχές του 20ου αιωνα

Μετέωρα 1959

Πάργα 1913

Σαλαμίνα

Παραλία του Βόλου 1930

Αθήνα 1930Λιμάνι Κάστρου, Λήμνος

Το Πολυτεχνείο το 1900. Χωματόδρομος η Πατησίων

Ηράκλειο,τα παλιά τείχη στο λιμάνι και η πύλη στο μόλο πριν την κατεδάφιση, 
1900-1902
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Sorrow fills our hearts this sad moment, a sorrow 
that is deep and personal. PETER has silently closed 
the door of life and departed from us. Our lives will 
be empty in the areas that he had brightened for us.
Η θλίψη γεμίζει τις καρδιές μας, αυτή τη θλιβερή στιγμή, 
μια θλίψη που είναι βαθιά και προσωπική. Ο ΠΈΤΕΡ 
(ΤΑΚΗΣ) έχει κλείσει σιωπηλά την πόρτα της ζωής και 
αναχωρεί από εμάς. Οι ζωές μας θα είναι κενές στις 
περιοχές που είχε λαμπρύνει για μας. 
Albert Einstein said, “The value of a man should 
be seen in what he gives and not in what he is able 
to receive.” In one word, PETER MANIATAKOS was 
a man who gave. He gave much to his work, as 
a BRODCASTER, as a Journalist and as a human. 
Here had exemplified brilliance, a life that inspired 
emulation and finally a life that burned so that 
others’ paths were lit.
Albert Einstein είπε, "η αξία ενός ανθρώπου θα πρέ-
πει να δει σε τι δίνει και όχι σε τι είναι σε θέση να 
λάβει." Με μια λέξη, ο PETER MANIATAKOS ήταν ένας 
άνθρωπος που έδωσε. Έδωσε πολλά στο έργο του, ως 
BRODCASTER, ως δημοσιογράφος και ως άνθρωπος. 
Εδώ είχε παράδειγμα λαμπρότητας, μια ζωή που ενέ-
πνευσε άμιλλα και, τέλος, μια ζωή που κάηκε έτσι ώστε 
τα μονοπάτια των άλλων ήταν αναμμένο
I have known PETER MANIATAKOS since 1969 when 
I first came to Canada. My office was (Bloor and 
Bathurst) next door to his. I used to go to his office to 
ask questions about business in Toronto. Him or his 
lovely wife KIKI never let me down without to give 
the help that I needed at that time. He had the Radio 
station, he was a visionary, brilliant, innovative and 
creative
 Έχω γνωριστεί με τον PETER MANIATAKOS από 1969 
όταν πρωτοήρθα στον Καναδά. Το γραφείο μου ήταν 
(Bloor και Bathurst) δίπλα στο δικό του. Συνήθιζα να 
πηγαίνω στο γραφείο του για να κάνω ερωτήσεις για 
δουλειές στο Τορόντο. Αυτός και η όμορφη γυναίκα 
του ΚΙΚΉ ποτέ δεν με απογοητεύσαν χωρίς να δώσουν 
τη βοήθεια που χρειαζόμουν εκείνη την εποχή. Είχε τον 
ραδιοφωνικό σταθμό, ήταν οραματιστής, λαμπρός, και-
νοτόμος και δημιουργικός.
After few years PETER moved closed to the Greek 
community on Danforth Ave. PETER was real 
Greek man and very best patriotic. He worked for 
more than 50 years serving the Greek community 
with his Radio and TV station. He was one of his 
kind informing all the Greek community in Canada 
about not only Greek news from abroad but also the 
Canadian news. He helped me a lot the time that I 
got involved with politics and never refused to assist 
me or introduce me in many politicians that he knew 
at that time.  
Μετά από λίγα χρόνια ο PETER μετέφερε το γραφείο του 
κοντά στην Ελληνική παροικία  της Ντάνφορθ. PETER 
ήταν πραγματικά Έλληνας και πολύ καλος πατριώτης. 
Εργάστηκε για περισσότερα από 50 χρόνια υπηρετώ-
ντας την Ελληνική παροικία με τον ραδιοφωνικό και 
τηλεοπτικό σταθμό του. Ήταν ένας από το είδος του, ενη-
μερώνοντας όλη τον Ελληνισμό του Καναδά για όχι μόνο 
τα Ελληνικά νέα από την Ελλάδα, αλλά και τα Καναδικά 
νέα. Με βοήθησε πολύ το χρόνο που είχα εμπλακεί με 
την πολιτική και ποτέ δεν αρνήθηκε να με συστήσει σε 
πολλούς πολιτικούς που ήξερε εκείνη την εποχή.

Our families became closed and we were spending 
time together very often. We traveled quite a lot 
together in Canada, in Greece and later with his son 
John in Florida.
PETER was living proof of how fine a person can 
be. He was a good person to the people, a loving 
husband to his wife, and a devoted father to his 
son. He was also a good friend to many of us. The 
character of the life he lived might be summed up in a 
few words, he was sincere, honest and loyal.
Οι οικογένειές μας ήταν κοντά η μια στην άλλη και περ-
νούσαμε χρόνο μαζί πολύ συχνά. Ταξιδέψαμε αρκετά 
μαζί στον Καναδά, στην Ελλάδα και αργότερα με το γιο 
του Ιωάννη στη Φλόριντα. Ο ΠΉΤΕΡ ήταν ζωντανή από-
δειξη για το πόσο ωραία μπορεί να είναι ένας άνθρω-
πος. Ήταν καλός άνθρωπος για τον κοσμο, ένας στορ-
γικός σύζυγος στη γυναίκα του, και ένας αφοσιωμένος 
πατέρας στο γιο του. Ήταν επίσης ένας καλός φίλος για 
πολλούς από εμάς. Ο χαρακτήρας της ζωής που έζησε 
μπορεί να συνοψιστεί με λίγα λόγια, ήταν ειλικρινής, 
έντιμος και πιστός. 
I remember him always happy, one who not only was 
cheerful in himself but who gave much cheerfulness 
to others. He had a sense of humour and a gentle 
demeanour. He was bright, logical and systematic 
in his thinking. He was always willing to share his 
ideas and information. In his career, he worked with 
passion, integrity and energy. 
Τον θυμάμαι πάντα χαρούμενο, δεν ήταν μόνο χαρού-
μενος για τον εαυτό του, αλλά έδινε τη χαρα αυτή και 
σε άλλους. Είχε αίσθηση του χιούμορ και μια ευγενή 
συμπεριφορά. Ήταν φωτεινός, λογικός και συστημα-
τικός στη σκέψη του. Ήταν πάντα πρόθυμος να μοιρα-
στεί τις ιδέες και τις πληροφορίες του. Στην καριέρα του, 
εργάστηκε με πάθος, ακεραιότητα και ενέργεια. 
By his death all the people who knew him will miss 
a highly intelligent, vibrant individual with a rare 
friendliness and charm of personality. He was a 
genuinely warm and wonderful individual—one we 
will miss greatly. 
Με το θάνατό του όλοι οι άνθρωποι που τον γνώριζαν 
θα χάσουν ένα εξαιρετικά ευφυές, ζωντανό άτομο με 

μια σπάνια φιλικότητα και γοητεία της προσωπικότητας. 
Ήταν ένα πραγματικά ζεστό και υπέροχο άτομο, που θα 
χάσουμε σε μεγάλο βαθμό.
The best way that I can describe my friend Peter is 
as a friend that would stick by in any weather; he is 
the type of friend that would stand in a storm, with 
rain pouring down on his head, holding an umbrella, 
calmly and carefully, to make sure that my own head 
did not get wet. Peter will be sorely missed by all of 
us who loved him, and appreciated his commitment 
and dedication to giving time, devotion, and a 
sincere appreciation for people regardless of how 
long he knew them. He was a genuine person that 
gave not because he had to, but because he wanted 
to. Thank you, Peter, for being such a good person, 
with an abundance of love and generosity.  
Ο καλύτερος τρόπος που μπορώ να περιγράψω τον φίλο 
μου τον Τάκη είναι ως φίλος που πάντα ήταν κοντά σου 
όταν το ήθελες. Ήταν  ο τύπος του φίλου που θα σταθεί 
σε μια καταιγίδα με βροχή, κρατώντας μια ομπρέλα, 
ήρεμα και προσεκτικά, για να βεβαιωθεί ότι το δικό 
σου κεφάλι δεν θα βραχεί. Ο Τάκης θα είναι οδυνηρά 
απών από όλους εμάς που τον αγαπούσαμε. Εκτίμησα 
τη δέσμευσή του και την αφοσίωση να δώσει χρόνο, 
αφοσίωση, και μια ειλικρινή εκτίμηση για τους ανθρώ-
πους, ανεξάρτητα από το πόσο καιρό τους ήξερε. Ήταν 
ένα γνήσιο πρόσωπο που δεν έδωσε επειδή έπρεπε να, 
αλλά επειδή ήθελε να. Σε ευχαριστώ, Τάκη, που ήσουν 
τόσο καλός άνθρωπος, με αφθονία αγάπης και γενναι-
οδωρίας.  
No one could seem to match his motivation, or his 
determination for success. He never let anything hold 
his back, regardless of what it was. He always tells 
me that was part of the reason that he was attracted 
to Kiki, his wife. It’s a tragedy that Peter was taken 
so soon, and my heart goes out to his family, as well 
as his son John and his wife Stephanie and his grand 
daughter Vasiliki “Victoria”. 
Ποτέ δεν άφησε τίποτα να κρατήσει την πλάτη του, 
ανεξάρτητα από το τι ήταν. Πάντα μου ελεγε ότι ήταν 
ένας από τους λόγους που τον προσέλκυσε η Κική, η 
γυναίκα του. Είναι μια τραγωδία που ο PETER εφυγε 
τόσο σύντομα. Η καρδιά μου πηγαίνει στην οικογένειά 
του, καθώς επίσης και στο γιο του Γιάννη, στη σύζυγό 
του Stephanie και στην εγγονή του Βασιλική «Βικτώρια». 
JOHN, my heart and prayers are with you at this 
most difficult time for the loss of your beloved father. 
“It is not the years in a life that counts; it is the life 
in the years. Follow step by step your father and 
be sure that you will be successful same way with 
your father. We will all miss PANAGIOTIS (PETER) 
MANIATAKOS. Goodbye, PETER and say Hallo to Kiki.
Your really friend, Philipp Varelis.
Γιάννη, η καρδιά μου και οι προσευχές μου είναι μαζί 
σου σε αυτή την πιο δύσκολη στιγμή για την απώλεια 
του αγαπημένου πατέρα. "Δεν είναι τα χρόνια σε μια ζωή 
που μετράει? είναι η ζωή στα χρόνια. Ακολουθήσε βήμα 
προς βήμα τον πατέρα σου και να είσαι σίγουρος ότι θα 
είσαι επιτυχής το ίδιο με τον πατέρα σου. 
Όλοι χάσαμε τον ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ (ΤΑΚΗ-PETER) 
MANIATAKO. 
Αντίο, ΤΑΚΗ και πες ένα  Γεια στην Κική. 
Ο πραγματικός σου φίλος 
Φίλιππος Βαρελης.
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Deli worker wanted at Pronto Café 
located at Bay & College

Monday to Friday 6:30AM t0 2:00PM, 
no evenings and no weekends!  

Above average pay for experience! 
Must be fluent in English

Must have experience preparing 
sandwiches, making lattes, cappuccinos, 

using cash register, etc.
Must be very friendly with customers and 

be able to work in a busy cafe

Send your resume to 
Christine@prontocafe.ca  

or call 416-453-5498

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

Ζητείται γυναίκα για μερική
 απασχόληση 

Για να βοηθήσει οικογένεια
με τη φροντίδα ενός παιδιού
και τις δουλειές του σπιτιού.

Η μητέρα θα βρίσκεται στο σπίτι

Περιοχή κοντά στο Don Μills subway.

Παρακαλώ επικοινωνήστε 
με την κ. Μαίρη 647 389 3733
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Sofia Resing: Η δίμετρη 
καλλονή από τη Βραζιλία

Δεν θα μπορούσε 
η Sofia Resing 
να αποτελεί 
εξαίρεση στον 
κανόνα, που θέλει 
τις Βραζιλιάνες 
να είναι από τις 
πιο εντυπωσιακές 
γυναίκες.

Το μοντέλο με 
το δίμετρο και 
καλλίγραμμο κορμί 
της είναι ψηλά 
στις προτιμήσεις 
του ανδρικού 
κοινού, αλλά και 
των χρηστών του 
διαδικτύου.

Και πώς να μην 
είναι, αφού η Sofia 
Resing φροντίζει 
να χαρίζει στους 
διαδικτυακούς 
της φίλους, τις πιο 
καυτές πόζες. Η 
αδυναμία της για 
τα σέξι μπικίνι και 
εσώρουχα είναι 
εμφανής, μιας και 
στις περισσότερες 
φωτογραφίες 
ποζάρει μόνο με 
αυτά.
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Ν
έος, ω -
ρ α ί ο ς 
και ταλα-
ντούχος! 

Ο Σόλων Τσούνης, 
παραχώρησε συ-
νέντευξη σε γνω-
στό περιοδικό και 
μίλησε για όλα! Α-
ναφέρθηκε μεταξύ 
άλλων, στη δουλειά 
του, στις δουλειές 
που έχει κάνει στο 
παρελθόν αλλά και 
στο χόμπι του! Τι 
σου λένε συνήθως 
οι θαυμάστριες; 
Μου μιλάνε στον 
πληθυντικό, (γέλια) 
Με φωνάζουν «κύ-
ριο Σόλωνα» και 
σκέφτομαι «Πανα-
γιά μου, μεγάλω-
σα!»

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη 

βάζει τέλος στις φήμες 

χωρισμού

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη όταν 
επέστρεψε από το Nomads 
ήρθε αντιμέτωπη με τις φήμες 
που ήθελαν τρίτο πρόσωπο να 
έχει μπει ανάμεσα σε εκείνη 
και τον σύντροφό της Δημή-
τρη Μηλιώνη. Η Δήμητρα 
φρόντισε να διευκρινίσει και 
δημόσια τι ακριβώς έχει συμ-
βεί στην προσωπική της ζωή 
και να «φωτογραφήσει» το 
πρόσωπο που ευθυνόταν για 
τις συγκεκριμένες ανυπόστα-
τες φήμες.

Δημήτρης Μακρυνιώτης: 

«Η Φαίη με βοηθάει σε 

κάθε μου βήμα»

Ο Δημήτρης Μακρυνιώτης 
έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό 
μέσα από την συμμετοχή του 
στο Πρωινό.  Ο ζαχαροπλάστης 
μίλησε για την Φαίη Σκορδά και 
αποκάλυψε ότι τον έχει βοη-
θήσει και τον έχει στηρίξει. Η 
ζαχαροπλαστική υπήρχε ανέ-
καθεν στη ζωή σας; «Η ζαχαρο-
πλαστική ήταν πάντα στη ζωή 
μου. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι 
όπου είχαμε κάθε μέρα γλυκό. 
Ποτέ δεν είχα φανταστεί, όμως, 
μεγαλώνοντας ότι θα γίνω 
ζαχαροπλάστης».

Ποιο θα ήταν το καλύτερο 
δώρο που θα μπορούσε να 
κάνει η Ασημίνα Ιγγλέζου 
στους θαυμαστές της; Μα 
φυσικά ένα βίντεο με πόζες 
που δεν αφήνουν και πολλά 
περιθώρια για κουβέντες…
Το γνωστό μοντέλο, αψηφώ-
ντας το κρύο, φόρεσε κόκκινο 
αποκαλυπτικό μαγιό, ασορτί 
σκουφάκι, πήρε βλέμμα όλο 
νόημα και πόζαρε ως sexy 
Santa σε πισίνα με θέα στην 
θάλασσα και στο νησί της 
Εύβοιας. 

Σόλων Τσούνης: Λίγο οι 
ρυτίδες, λίγο τα άσπρα μαλλιά, 
νιώθω ότι μεγαλώνω...»!

H Άννα Αμανατίδου του GNTM 
επανήλθε στο Instagram

Η Ασημίνα Ιγγλέζου 

ποζάρει ως σέξι... 

αγιοβασιλίτσα 

Ε
ίναι πολύ λίγα και πολύ συγκεκριμένα 
εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να κά-
νουν κάθε άντρα να υποταχθεί χωρίς ε-
πιστροφή. Ένα απ΄αυτά και πιθανότατα 

το πιο ισχυρό απ΄όλα, είναι το βλέμμα. Όχι ο-
ποιοδήποτε βλέμμα. Εκείνο που έχει η κοπέλα 
το κεφάλι κατεβασμένο και σηκώνει τα βλέφα-
ρα, γουρλώνει τα μάτια και κοιτάζει μια αθωό-
τητα που είναι συνώνυμο της αταξίας.

Η Σοφία Φυρού είναι μάστερ σε αυτή την 
κίνηση. Διαθέτει ένα σούπερ πληθωρικό κορμί 
σε κάθε του σημείο. Τόσο πληθωρικό που δεν 
καλύπτεται εύκολα. Αλλά εκεί που αποθεώνεται 
η κατάσταση είναι όταν κάνεις το λάθος να την 
κοιτάξεις στα μάτια. Οι Σειρήνες που παραλίγο 
να σκοτώσουν τον Οδυσσέα και τους συντρό-
φους του με το τραγούδι τους θα ντρέπονταν 
μπροστά της.

Η Σοφία Φυρού θα φυράνει το μυαλό 
σου με το κορμί της

Η 
Άννα Αμανατίδου 
δημοσίευσε το 
πρώτο της μήνυμα 
στο instagram με-

τά την επαναφορά του λογα-
ριασμού της και μίλησε για 
την εμπειρία της στο GNTM.  
Η παίκτρια του ριάλιτι ομορ-
φιάς έγραψε χαρακτηριστικά:
«Αγαπημένοι μου είμαι πίσω 
, σας ευχαριστώ μέσα από 
την καρδιά μου για όλη τη 
στήριξη, το ευχαριστώ είναι 
λίγο !!! Το GNTM , ένα από 
τα πιο όμορφα ταξίδια για 
μένα ήταν μια εμπειρία ζωής 
που ποτέ δεν φανταζόμουν. 
Τελικά ίσως τα πιο όμορφα 
ταξίδια είναι και τα πιο 
δύσκολα. Αλλά το απόλαυσα 
και παλεψα με τον εαυτό μου, 
ξεπέρασα και μένα την ίδια 
και δοκίμασα τα όρια μου!
Κατάλαβα ότι αγαπάω το 
χώρο της μόδας πιο πολύ 
και αυτό με κράτησε μέσα 
σε αυτό το όμορφο ταξίδι 
! Τελικά αν υπάρχει αγάπη 
γίαυτό που κάνουμε και προ-
σπάθεια μπορούμε να πετύ-
χουμε πολλά περισσότερα 
από όσα φανταζόμαστε» 
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Η 
41χρονη Sylvia 
Mace, Ολλανδέ-
ζα ηθοποιός και 
τηλεοπτική πα-

ρουσιάστρια, έγινε γνωστή 
από το καλλίγραμμο κορμί 
της που τακτικά δίνει τρο-
φή στους παπαράτσι. Μετά 
το διαζύγιο της με τον ποδο-
σφαιριστή Raphael van der 
Vaart, η Sylvie είναι και πάλι 
ερωτευμένη και δεν το κρύ-
βει από τα φλας των φωτο-
γράφων. 
H καλλονή βρέθηκε με τον 
νέο της αγαπημένο, τον 
γ νωσ τό παραγωγό Bart 
Willemsen, σε παραλία του 
Μαϊάμι και ως ερωτευμένοι 
δεν σταμάτησαν να αγκαλιά-
ζονται και να πειράζουν ο 
ένας τον άλλον αδιαφορώντας 
για τα αδιάκριτα βλέμματα.

Ο 
Λατίνος καρ-
διοκατακτητής 
Maluma επι-
στρέφει με το 

νέο single «Mala Mía» και 
ένα video clip που ανεβά-
ζει επικίνδυνα τη θερμο-
κρασία. Τον προηγούμενο 
Μάιο, ο 24χρονος Κολομ-
βιανός κυκλοφόρησε από 
τη Sony Music Latin το τρί-
το προσωπικό και πρώτο 
δίγλωσσο άλμπουμ του, το 
οποίο ανέβηκε στην πρώ-
τη θέση των «κορυφαίων 
λάτιν άλμπουμ» στις Ηνω-
μένες Πολιτείες Ο δίσκος 
περιείχε 14 τραγούδια που 
κατέδειξαν την ουσία και 
την εξέλιξη του Maluma, ε-
νός παγκοσμίου ειδώλου 
της λάτιν μουσικής.
Μερικές ημέρες αργότερα, 
ο Maluma συνάντησε ξανά 
δισκογραφικά τη Shakira 
και μετά από τις επιτυχίες 
«Chantaje» και «Trap», τον 
δίδυμο συνέχισε την ομο-
λογουμένως επιτυχημένη 
και ταιριαστή συνεργα-
σία του με το σαγηνευτικό 
«Clandestino».

«Mala Mιa»… Ο Maluma όπως δεν τον 
έχετε δει ξανά.

Κορμί… κόλαση.
Η Ιταλίδα τηλεπερσόνα 
Valentina Fradegrada, 
η οποία συνηθίζει να 
ποζάρει με μικροσκο-
πικά μπικίνι, προκειμέ-
νου να προβάλει το στή-
θος της, το οποίο αναστα-
τώνει.

Η πρώην σύζυγος του Raphael van 
der Vaart ζει τον έρωτα της

Τα «όπλα» της Georgina Gentle 
δεν κρύβονται 

Δ
ιαθέτει πληθωρικές κα-

μπύλες και πλούσιο μπού-

στο, προσόντα που έχουν 

κάνει την ίδια «φίρμα» στο 

Instagram και το ανδρικό κοινό να παρα-

μιλά όταν βλέπει φωτογραφίες της.

Ο λόγος για την Georgina Gentle, την 

εντυπωσιακή Αυστραλέζα που ξέρει 

καλά τον τρόπο να προκαλεί με την 

παρουσία της. Άλλωστε, με μια γρήγορη 

ματιά στο λογαριασμό της στο Instagram 

θα καταλάβετε.

Το μοντέλο έχει αδυναμία στα μικρο-

σκοπικά μαγιό και μπλουζάκια, αλλά και 

στις προκλητικές πόζες, που κάνουν τους 

followers της να αναστενάζουν.

Πασίγνωστο μοντέλο πήγε διακοπές 
και ανέβασε γυμνές φωτογραφίες
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Οι Σέρρες είναι η πρωτεύουσα του 
ομώνυμου νομού με πληθυσμό 76.240 
κάτοικους. Απέχουν μόλις 80 χμ. από 
τη Θεσσαλονίκη και 580 χμ. από την 
Αθήνα. Πρόκειται για μία σύγχρονη 
πόλη με καλό οδικό δίκτυο ενώ ο 
οργανισμός αστικών συγκοινωνιών 
διευκολύνει την πρόσβαση σε όλα τα 
σημεία της γύρω περιοχής. 

Α
πό το Πνευματικό και Πολιτιστικό 
Κέντρο του Δήμου Σερρών διοργα-
νώνονται εκδηλώσεις που περιλαμ-
βάνουν συναυλίες, θεατρικές παρα-

στάσεις, αθλητικούς αγώνες και καλλιτεχνι-
κές εκθέσεις. Η ευρύτερη περιοχή του νομού 
είναι ένας τόπος προικισμένος από τη φύση. 
Καταπράσινες κοιλάδες, ολόλευκα βουνά, ια-
ματικές πηγές, λίμνες και σπήλαια είναι μόνο 
λίγα από τα δώρα της φύσης σ’ αυτόν τον υ-
πέροχο τόπο. 
Όλος ο νομός περιτριγυρίζεται από γραφικά 
χωριά και υπέροχα φυσικά τοπία τα οποία 
αποτελούν πόλο έλξης για τους επισκέπτες 
όλο το χρόνο. Επισκεφτείτε το δάσος και το 
χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά και εκτι-
νάξτε την αδρεναλίνη σας στα ύψη. Κάντε μια 
μικρή εκδρομή στο σπήλαιο της Αλιστράτης, 
ένα από τα μεγαλύτερα και ωραιότερα σπή-
λαια της Ελλάδας. Απολαύστε ένα ρομαντικό 
διήμερο στη λίμνη Κερκίνη, έναν από τους 
σημαντικότερους υδροβιότοπους της Ελλά-
δας. Αφεθείτε στις ευεργετικές ιδιότητες των 
θερμών πηγών του Σιδηρόκαστρου και επι-
σκεφτείτε το Βυζαντινό κάστρο της περιοχής. 
Τέλος, μην παραλείψετε να επισκεφτείτε 
το οχυρό Ρούπελ στα Ελληνοβουλγαρικά 
σύνορα, το μόνο οχυρό παγκοσμίως που δεν 
καταλήφθηκε ή παραδόθηκε. Επισκεφτείτε τις 
Σέρρες οποιαδήποτε περίοδο του χρόνου και 
ζήστε μοναδικές εμπειρίες που θα σας μεί-
νουν αξέχαστες. 

Λίμνη Κερκίνη: βαρκάδα και bird-
watching
Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος την επέλεξε ως 
σκηνικό για την ταινία του «Το λιβάδι που 
δακρύζει». Οι ξένοι φυσιολάτρες την επισκέ-
πτονται για τον προστατευόμενο υδροβιό-
τοπο, για τους ροδοπελεκάνους, τους ψαρα-
ετούς, τους κορμοράνους και τους ερωδιούς. 
Η λίμνη Κερκίνη δημιουργήθηκε το 1932 
με την κατασκευή φράγματος στον ποταμό 
Στρυμόνα, στο χωριό Λιθότοπος. Αποτέλε-
σμα ήταν να γίνει αγαπημένο μέρος πουλιών 
-αποδημητικών και μη- και ειδικά ο υδροβιό-
τοπος, στο βόρειο τμήμα της λίμνης. Χαμηλή 
βλάστηση, βαλτώδη νερά και το κατάλληλο 
κλίμα καθιστούν την περιοχή ιδανικό τόπο 
για τα πουλιά. Πάνω από 300 είδη έχουν 
καταγραφεί, ανάμεσά τους και τα απειλού-
μενα με εξαφάνιση αργυροπελεκάνος και 
λαγγόνα. 
Η καταλληλότερη περίοδος για την παρα-
τήρηση των πουλιών είναι ο Μάιος, καθώς 
τότε επιστρέφουν τα πτηνά από πιο θερμά 
κλίματα. Τα χωριά γύρω από τη λίμνη διορ-
γανώνουν γιορτές, ενώ η περιοχή πλημμυ-
ρίζει από λάτρεις των πουλιών από όλο τον 
κόσμο. Εκτός από τα πουλιά, η λίμνη συγκε-

ντρώνει και πολλά ψάρια, με κυριότερα τα 
γριβάδια και τους γουλιανούς. Λύκοι, τσακά-
λια, λαγοί και αγριογούρουνα ανήκουν επίσης 
στην πανίδα της ευρύτερης περιοχής. Η λίμνη 
Κερκίνη προστατεύεται από τη σύμβαση Ραμ-
σάρ (υπογράφηκε το 1971 και αφορά τους 
υγροβιότοπους διεθνής σημασίας) αλλά και 
από το ευρωπαϊκό δίκτυο «Natura 2000». Ο 
καλύτερος τρόπος για να γνωρίσετε τη λίμνη 
είναι να κάνετε βαρκάδα με τις παραδοσια-
κές «πλάβες», όπως ονομάζονται. Η βόλτα 
διαρκεί συνήθως 90 λεπτά και θα πλησιά-
σετε (σε κάποια απόσταση και με σεβασμό) 
τις φωλιές των πουλιών, θα μάθετε την ιστο-
ρία της λίμνης ή απλώς θα χαζέψετε την από-
λυτη ηρεμία της επιφάνειάς της. Θα βρείτε 
τις βάρκες στο λιμανάκι στο χωριό Κερκίνη ή 
μπορείτε να επισκεφθείτε τον Οικοπεριηγητή 
(Κερκίνη, www.oikoperiigitis.gr, Τ/23270-
41.450), ο οποίος διοργανώνει κάθε είδους 
δραστηριότητα (παρατήρηση πουλιών, πεζο-
πορία, περιήγηση με ποδήλατο, κ.τ.λ.). Διαθέ-
τει και ξενώνα.

Περίπατος στην πόλη των Σερρών
Κάντε μια βόλτα ξεκινώντας από την πλατεία 
Ελευθερίας, συνεχίστε στον πεζοδρομημένο 
πια εμπορικό δρόμο Μεραρχίας, που κατα-
λήγει στο Νομαρχιακό Μέγαρο -χτισμένο στα 
τέλη του 19ου αιώνα σε νεοκλασικό ρυθμό-, 
και ανακαλύψτε τους γύρω πεζόδρομους. 
Ενας περίπατος στην πόλη των Σερρών είναι 
ό,τι καλύτερο τις ηλιόλουστες μέρες -ειδικά 
το Σάββατο- όπου όλοι οι ντόπιοι δίνουν 
ραντεβού στα καφέ και τα μεζεδοπωλεία του 
κέντρου. Απαραίτητες στάσεις το Μπεζεστένι 
(κλειστή τουρκικηή αγορά, χτισμένη πιθανό-
τατα το 1385), που σήμερα στεγάζει το αρχαι-
ολογικό μουσείο της πόλης και το Ρεκόρ, για 
μπουγάτσα. Αν βρεθείτε στην πόλη Τετάρτη, 
μη χάσετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε τη 
λαϊκή αγορά ή παζάρι, όπως το αναφέρουν 
οι ντόπιοι.

Βυρώνεια: Με προορισμό τον σιδη-
ροδρομικό σταθμό
Η παλιά γέφυρα που περνάει πάνω από τον 
ποταμό Στρυμόνα και οδηγεί στο χωριό 
Βυρώνεια είναι από μόνη της αξιοθέατο. Σε 

αυτό το σημείο συγκεντρώνονται στις όχθες 
του ποταμού ομάδες βουβαλιών αλλά και 
αγελάδες και πρόβατα, ενώ το τοπίο είναι 
σαν το «Μικρό σπίτι στο λιβάδι», με τις 
συνήθως χιονισμένες κορυφές του Μπέλες 
να συμπληρώνουν την εικόνα. Μπαίνοντας 
στο χωριό, θα δείτε πινακίδες για τον σιδη-
ροδρομικό σταθμό, που έχει σταματήσει να 
λειτουργεί από το 2000, έχει όμως μεγάλη 
ιστορική σημασία: εδώ υπογράφηκε τον Ιού-
λιο του 1913 ανακωχή με τους Βούλγαρους 
από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον βασι-
λιά Κωνσταντίνο - κίνηση που οδήγησε στη 
συνθήκη του Βουκουρεστίου. Λέγεται, μάλι-
στα, ότι οι όροι συζητήθηκαν κάτω από τον 
υπεραιωνόβιο πλάτανο που στέκεται μέχρι 
σήμερα και φιλοξενεί τη σχετική ενημερω-
τική πινακίδα. Στο χώρο του σιδηροδρομι-
κού σταθμού λειτουργεί σήμερα καφέ-με-
ζεδοπωλείο.

Τα λουκάνικα της Ηράκλειας 
Η κωμόπολη Ηράκλεια φημίζεται για το 
μαραθώνιο αυγουστιάτικο πανηγύρι της, 
διάρκειας 7 ημερών, αλλά και για τα λουκά-
νικα Ηράκλειας ή Τζουμαγιάς (η παλιά ονο-
μασία της κωμόπολης), τα οποία είναι λεπτά 
και ελαφρώς πικάντικα. Επισκεφθείτε το 
παζάρι την Παρασκευή, δοκιμάστε τα λου-
κάνικα και πάρτε και για το σπίτι από τον 
Βασίλη Κοκόζη (Τ/23250-22.219).

Ηλιοβασίλεμα στην Ακρόπολη 
Την πιο ωραία θέα της πόλης θα απολαύ-
σετε από την Ακρόπολη των Σερρών, που 
βρίσκεται στο λόφο Κουλά (υπάρχουν πινα-
κίδες σε όλη την πόλη, θα φτάσετε διασχί-
ζοντας την κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων). 
Στο λόφο βρίσκονται και τα ερείπια της βυζα-
ντινής ακρόπολης, χτισμένης τον 9ο αιώνα 
μ.Χ. Το σπουδαιότερο σωζόμενο κτίσμα 
είναι ο λεγόμενος «πύργος του Ορέστη», στη 
δυτική πλευρά του λόφου. Στην κορυφή θα 
βρείτε και το καφέ Cityzen, το οποίο σερ-
βίρει και φαγητό αλλά και ποτό έως αργά 
το βράδυ (ανοιχτά από τις 8 π.μ. έως τις 4 
π.μ., Τ/23210-66.188). Η καλύτερη ώρα για 
να πάτε είναι το σούρουπο, λίγο πριν το σκο-
τάδι τυλίξει τις Σέρρες.

Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά
Στο βουνό Βροντού, στη βόρεια πλευρά της 
κορυφής Αλή Μπαμπά, σε υψόμετρο 1600-
1850 μέτρων βρίσκεται το χιονοδρομικό 
κέντρο του Λαϊλιά. Πρόκειται για ένα μικρό 
χιονοδρομικό κέντρο που αποτελεί πόλο 
έλξης για τους κατοίκους των Σερρών αλλά 
και για τους επισκέπτες της περιοχής.
Απέχει μόλις 27 χιλιόμετρα από την πόλη των 
Σερρών και 105 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλο-
νίκη. Ιδρύθηκε το 1978 από τον Ορειβατικό 
Σύλλογο Σερρών και κάθε χρόνο προσελκύει 
πλήθος κόσμου, ενώ δεν είναι τυχαίο που στο 
συγκεκριμένο χιονοδρομικό διοργανώνονται 
κάθε χρόνο πανελλήνιοι αγώνες κατάβασης 
και δρόμου αντοχής, περιφερειακά πρωτα-
θλήματα και άλλοι χιονοδρομικοί αγώνες.

Αρχαία Αμφίπολη
Σε απόσταση 100 χιλιομέτρων βορειοανατο-
λικά της Θεσσαλονίκης, λίγο μετά στη γέφυρα 
του Στρυμόνα όπου βρίσκεται το εμβλημα-
τικό λιοντάρι της, βρίσκονται τα ερείπια της 
αρχαίας Αμφίπολης. Πρόκειται για μία σπου-
δαία πόλη που άκμασε κατά την αρχαιότητα, 
ιδρυμένη το 437 π.Χ. από τους Αθηναίους 
στη θέση της προγενέστερης πόλης Ηδωνί-
δας.
Υπήρξε μία αποικία στρατηγικής σημασίας, 
καθώς το σημείο όπου επιλέχθηκε αποσκο-
πούσε στον έλεγχο των μεταλλείων του Παγ-
γαίου. Το 422 π.Χ. αποσκίρτησε από την 
Αθήνα και το 357 π.Χ. κατακτήθηκε από τον 
βασιλιά των Μακεδόνων, Φίλιππο Β’. Η ακμή 
της πόλης συνεχίστηκε όλα αυτά τα χρόνια, 
ιδιαίτερα κατά τη ρωμαϊκή εποχή, χάρη στη 
διέλευση της Εγνατίας Οδού. Με τη μεταφορά 
της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη, 
σηματοδοτήθηκε μία νέα περίοδος ακμής για 
την Αμφίπολη, ως χριστιανικού προσκυνή-
ματος. Αιτία για αυτό στάθηκε η διέλευση του 
Αποστόλου Παύλου το 50 μ.Χ. Τον 6ο αιώνα 
μ.Χ. χτίζονται στην πόλη μνημειακοί ναοί 
στην ακρόπολη, στη θέση των παλιών ιερών. 
Από τα τέλη του 7ου αιώνα ξεκινά η παρακμή 
της Αμφίπολης, με τους κατοίκους να εγκα-
ταλείπουν την πόλη για να εγκατασταθούν 
στην αρχαία πόλη Ηιόνα, τη σημερινή Χρυ-
σούπολη.

Σέρρες: παράδοση στη φύση
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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

Χαλβάς 
Σιμιγδαλένιος 
πορτοκαλιού

Άρωμα Κουζίνας
ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ

ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΟΡΜΑ ΚΕΙΚ ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 24ΕΚ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Βάζουμε σε μεγάλη κατσαρόλα το Βιτάμ και το αφήνουμε να λιώσει. Μόλις 

κάψει ρίχνουμε το χοντρό και το ψιλό σιμιγδάλι.
 ª Τα καβουρντίζουμε ανακατεύοντας συχνά με ξύλινη σπάτουλα, μέχρι να 

απορροφήσουν το Βιτάμ και να πάρουν ωραίο χρυσαφένιο χρώμα.
 ª Τραβάμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και ρίχνουμε τη ζάχαρη, το χυμό 

και το ξύσμα των πορτοκαλιών και ανακατεύουμε δυνατά να αναμειχθούν τα 
υλικά.

 ª Προσθέτουμε το νερό, τις σταφίδες και ξαναβάζουμε την κατσαρόλα στη 
φωτιά.

 ª Ανακατεύουμε το χαλβά μέχρι να τραβήξει όλα τα υγρά του και να αρχίσει 
να ξεκολλάει από τα τοιχώματα της κατσαρόλας.

 ª Ανακατεύουμε τα αμύγδαλα και μοιράζουμε το χαλβά σε φόρμα.
 ª Πιέζουμε με την ανάποδη ενός κουταλιού να μην αφήσει πουθενά κενό.
 ª Μετά από 15-20 λεπτά ξεφορμάρουμε το χαλβά σε πιατέλα.
 ª Τέλος διακοσμουμε με τη ζαχαρι άχνη .

 ª 1 φλιτζ. τσαγιού σιμιγδάλι χοντρό
 ª 1 φλιτζ. τσαγιού σιμιγδάλι ψιλό
 ª 200 γρ. Βιτάμ
 ª 2½ φλιτζ. τσαγιού ζάχαρη
 ª 1 φλιτζ. τσαγιού χυμό πορτοκαλιού

 ª Ξύσμα από 2 πορτοκάλια
 ª 3 φλιτζ. τσαγιού νερό
 ª 3/4 φλιτζ. σταφίδα 
 ª 3/4 φλιτζ. αμύγδαλα καβουρντι-

σμένα και χοντροκοπανισμένα.



LIFE 59ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

4 Ιανουαρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

Αν μη τι άλλο... Πρέπει να παραδε-
χτούμε ότι υπάρχει συμαντική εξέ-
λιξη του μετρό Θεσσαλονίκης .. από 
την ρεαλιστική γούβα με λάσπες του 
Κούβελα .. στην photoshopεαλιστικη 
φουτουριστική αφίσα του Τσίπρα.. 
σύντομα και σ τους κινηματογρά-
φους...

-Τι σόι άντρας είσαι εσύ, ζήτα τουλάχι-
στον μια συγνώμη.
-Συγνώμη αγάπη μου..
-Να τη χέσω τη συγνώμη σου!

ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 
ΣΑΣ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΥΧΝΑ ΣΤΗ ΜΑΝΑ ΤΗΣ 
ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΠΙΣΩ ΜΕ ΕΡΓΟΣΤΑ-
ΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Σου στέλνει ο γυμναστής “Καλά Χρι-
στούγεννα”
Φτύνεις διακριτικά τον τρίτο κουρα-
μπιέ.

Τα παιδιά ρωτούν τoν πατέρα:
- «Πατέρα θα μας πας στο τσίρκο;»
- «Όχι.»
Την άλλη μέρα ξανά ρωτούν:
- «Πατέρα θα μας πάς στο τσίρκο;»

- «Όχι οποίος θέλει να έρθει να σας 
δει εδώ!»

Στην συνηθισμένη συγκέντρωση των 
μικρών προσκόπων, αυτοί αναφέρουν 
τις καλές πράξεις που είχαν κάνει την 
προηγούμενη ημέρα.
Ο αρχηγός τους λοιπόν, τους ρωτάει:
- «Τι καλή πράξη έκανες εσύ παιδί μου 
Αννούλα, χτες όλη μέρα;»
- «Βοήθησα κύριε, μία γατούλα να κατέ-
βει από ένα δέντρο που είχε ανέβει και 
δεν μπορούσε να κατέβει.»
- «Μπράβο Αννούλα. Εσύ Κωστάκη τί 
έκανες;»
- «Βοήθησα μία γριούλα να περάσει στο 
απέναντι πεζοδρόμιο, γιατί δεν μπο-
ρούσε.»
- «Μπράβο Κωστάκη. Εσύ Γιωργάκη;»
- «Βοήθησα τον Κωστάκη, να περάσει 
τη γριούλα, γιατί δεν μπορούσε μόνος 
του.»
- «Μπράβο Γιωργάκη. Συναδελφική 
αλληλεγγύη. Μπράβο! Εσύ Μανωλάκη 
τι έκανες;»
- «Βοήθησα και εγώ τον Κωστάκη και 
τον Γιωργάκη να περάσουν τη γριούλα 
στο απέναντι πεζοδρόμιο.»
- «Μα καλά, τρία άτομα για να περά-
σουν μία γριούλα στο απέναντι πεζο-
δρόμιο; Είναι δυνατόν Μανωλάκη;»
- «Μα δεν ήθελε να περάσει αρχηγέ!»

FUN

ΚΡΙΟΣ
Μην απομονωθείτε από τους συναδέλφους 
σας γιατί σας έχουν και τους έχετε ανάγκη. 
Αργότερα θα το μετανιώσετε. Βρεθείτε σε 
μέρη που σας εκπέμπουν θετική ενέργεια. 
Αποφασίστε να χαλαρώσετε και μη σας πιά-
νει μανία να βάζετε τα πάντα σε τάξη. Οι 
καταστάσεις που θα περάσετε θα σας δεί-
ξουν ότι πρέπει να αντιδράτε, για αυτό μη 
μένετε μόνο στη θεωρία.

ΤΑΥΡΟΣ
Την περίοδο αυτή ευνοούνται συζητή-
σεις, συμφωνίες και μετακινήσεις. Παρά 
τις δυσκολίες που ακόμα είναι φανερό 
ότι υπάρχουν, μπορούν όλα να προχωρή-
σουν αν δείξετε επιμονή και δεν είστε άκα-
μπτοι στις απαιτήσεις των άλλων. Στο στενό 
περιβάλλον η ατμόσφαιρα βελτιώνεται, οι 
δυσκολίες όμως στον επαγγελματικό τομέα 
παραμένουν.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αρκετές ευκαιρίες παρουσιάζονται τώρα σε 
όλα τα επίπεδα. Καλό θα είναι να αποφύγετε 
κάθε παρασκηνιακή ενέργεια και να διώξετε 
όλες τις δυσάρεστες σκέψεις που συνεχώς 
κάνετε. Ορισμένοι από εσάς φαίνεται πως 
θα έχουν αυξημένα έξοδα. Θα έχετε όμως 
και βοήθεια από τους δικούς σας ανθρώπους 
στις καθημερινές σας υποχρεώσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Κάθε είδους διασκέδαση 
ευνοείται από την εποχή 
αυτή και είναι σαφές 
το μήνυμα ότι θα πρέ-
πει να το ρίξετε λίγο 
έξω. Καθώς φαίνεται 
θα έρθετε σε αντίθεση 
με τον εαυτό σας και θα 
πρέπει να αναπροσαρ-
μόσετε τους στόχους σας. 
Αποφύγετε κάθε εσπευ-
σμένη ενέργεια στη δουλειά 
σας. Εάν είστε υπομονετικοί όλα τα 
πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα. 

ΛΕΩΝ
Οι διαφωνίες με κάποιο δικό σας πρόσωπο 
με τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών 
σας είναι αναμενόμενες. Χρησιμοποιήστε 
τη λογική σας για να αντεπεξέλθετε στα 
καθημερινά σας προβλήματα. Κάποιες ανα-
μνήσεις από το παρελθόν έρχονται κινη-
ματογραφικά στη μνήμη σας θέλοντας να 
σας υπενθυμίσουν αντίστοιχες αποφάσεις 
που έχετε ήδη πάρει στον τομέα της δου-
λειάς σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Βάλτε τη λογική σας να δουλέψει αποφεύ-
γοντας να αναμείξετε τα συναισθήματά σας 
σε θέματα που χρειάζεται να πάρετε ψυχρές 
αποφάσεις. Εβδομάδα κατάλληλη για να 
αφιερωθείτε στους δικούς σας ανθρώπους. 
Η επαγγελματική σας επιτυχία είναι δεδο-
μένη όμως θα ακολουθήσουν μεγαλύτερες 
κοινωνικές υποχρεώσεις. Οι ελπίδες σας 
είναι αρκετά ισχυρές και δεν θα αφήσουν 
καμία εξωτερική επίδραση να σας αποδυ-
ναμώσει.

ΖΥΓΟΣ
Εξελίξεις στις επιχειρηματικές σας υποθέ-
σεις. Κατάλληλος καιρός για τους τολμη-
ρούς. Θα σας απασχολήσει μεταξύ άλλων 
μια επαγγελματική συνεργασία, ενώ είστε 
υποχρεωμένοι να βάλετε σε τάξη τα οικο-
νομικά σας και να ξεκαθαρίσετε τις εκκρε-
μότητες.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Μην φορτίζετε την ατμόσφαιρα με κρί-
σεις και επικρίσεις. Διατηρήστε ουδέτερη 
στάση. Αν και πρέπει να πάρετε την κατά-
σταση στα χέρια σαςμ η στιγμή δεν είναι 
η πλέον κατάλληλη. Πολλές οι προσφορές 
ευκαιριών στην εργασία σας. Το θέμα είναι 
ότι είστε μπερδεμένοι και προβληματισμέ-
νοι. Μην υποπέσετε εκ νέου στα ίδια λάθη 
συνεταιριζόμενοι με πρόσωπα που δεν σας 
έχουν δώσει σωστά διαπιστευτήρια.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Είναι σίγουρο πως ένα μέρος των προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζετε αυτή τη στιγμή 
οφείλετε στην καλή σας διάθεση να βοη-
θάτε τους άλλους, οι οποίοι σας έχουν 
γεμίσει λίστες αιτημάτων και απαιτήσεις. 
Είστε αγχωμένοι με τις υποχρεώσεις σας, 
πράγμα το οποίο φαίνεται ακόμα και στο 
πρόσωπό σας. Με λίγα λόγια αν δε χαλα-
ρώσετε ή αν δε βάλετε φρένο στο τέλος 

του μήνα θα έχετε χάσει σημαντικές 
ευκαιρίες.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Από δω και πέρα όλα θα 
πάνε καλύτερα τόσο 
στον επαγγελματικό 
όσο και στον αισθημα-
τικό τομέα. Θα υποχρε-
ωθείτε να αποφασίσετε 

οριστικά για μία σχέση 
σας που μέχρι τώρα σας 

δημιουργεί αρκετά προβλή-
ματα. Για τους αδέσμευτους 

αρχίζει μια περίοδος αισθηματι-
κών αναζητήσεων. Προσέξτε ώστε να εκμε-
ταλλευτείτε ευκαιρίες στην εργασία σας και να 
μην αμελείτε εκκρεμότητες ή αντιθέσεις που 
μπορεί να σας δυσκολέψουν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Είναι καιρός πια να αντιληφθείτε ότι με 
τους αυτοσχεδιασμούς σας, δεν πρόκει-
ται να φτάσετε πουθενά. Προφυλάξτε την 
υγεία σας από το άγχος και τις αλλαγές του 
καιρού και, … μια και έχετε ταλαιπωρηθεί 
τελευταία, μην αφήνετε να δημιουργηθούν 
αντιθέσεις με ανθρώπους που μπορούν να 
επηρεάσουν την πρόοδό σας. Κι αν θέλετε 
πραγματικά κάτι να κάνετε, θα πρέπει να 
στρωθείτε εντελώς στη δουλειά και προπά-
ντων να προγραμματίζετε τις ενέργειές σας.

ΙΧΘΕΙΣ
Μία ακύρωση από εδώ, μία κακοτυχία από 
εκεί, έχετε αρχίσει να αισθάνεστε έντονα 
πως κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Αισθά-
νεστε και διαισθάνεστε πολλά, αλλά όλα 
χαρακτηρίζονται από ασάφεια. Τίποτα απο-
λύτως συγκεκριμένο. Και αυτό είναι που 
σας εκνευρίζει περισσότερο από όλα. 

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Στο εσωτερικό των 
Καπναποθηκών 
Παπαστράτου στο Αγρίνιο, 
η ατμόσφαιρα που γεννά το 
φως είναι υποβλητική. 

Ε
κεί, σε αυτό το ιστορικό 
μεσοπολεμικό κτίριο του 
Αγρινίου, στην ιδιοκτη-
σία του Ιδρύματος Παπα-

στράτος, ο φακός του Χρίστου Σι-
μάτου περιηγήθηκε σε ένα καθε-
στώς σιωπής και εντός του, σε μια 
τομή σκιάς και ημίφωτος, γεννή-
θηκε μια νέα φωτογραφική αφή-
γηση. Είναι το σώμα της έκθεσης 
«Καπναποθήκες Παπαστράτου. 
Πορεία στο φως και στον χρόνο», 
που παρουσιάζεται αυτήν την πε-
ρίοδο στη Δημοτική Πινακοθήκη 
Αγρινίου.
Το Αγρίνιο, πόλη των καπνών, 
φέρει ακόμη ισχυρά ίχνη αυτής της 
παράδοσης. Οι παλιές Καπναπο-
θήκες Παπαστράτου, διατηρητέα 
κτίρια, γίνονται τώρα από μόνες 
τους φορείς μνήμης αναπαράγο-
ντας εκδοχές του εαυτού τους μέσα 
από τον μυστηριακό φακό του Χρί-
στου Σιμάτου. Οι μεγάλες αίθου-
σες, οι ξύλινες οροφές, τα γαλλικά 
παντζούρια, οι κουπαστές στις 
σκάλες και κυρίως οι σκιές των 
ανθρώπων που πότισαν αυτούς 
τους χώρους μετατρέποντάς τους 
σε ένα τοπίο, ή καλύτερα σε έναν 

«τόπο», αυθύπαρκτο, πλέον, 
αυτοτελή και σχεδόν στην κόψη 
της αλήθειας. Ο Χρίστος Σιμάτος, 
φωτογράφος με πνευματικότητα, 
προσεγγίζει τα θέματά του με δέος 
και δύναμη ταυτόχρονα. Νιώθει 
κανείς πως όταν βρίσκει το θέμα 
του αναπτύσσει έναν ιδιότυπο διά-
λογο, στον οποίον εκείνος μόνον 
ακούει τους κραδασμούς, τους 
ψιθύρους και τις αργόσυρτες παύ-
σεις.
Στο Αγρίνιο, ο Χρίστος Σιμάτος 
προσέγγισε τις Καπναποθήκες ως 
σπήλαιο. Εισήλθε προσκυνητής, 
εξήλθε με μετάληψη. Οι φωτογρα-

φίες του καταυγάζουν ισχνό φως 
αποκαλύψεως και διατηρούν τη 
λεπτή εκείνη ισορροπία ανάμεσα 
στην απόκρυψη και τη διαφάνεια. 
Είναι ένα παιχνίδι που εκτυλίσσε-
ται περισσότερο με τρόπο αθέατο 
παρά εξωστρεφή. Υπερισχύει ο 
υπαινιγμός, υποχωρεί το προφα-
νές.
Επιπλέον, η έκθεση αυτή είναι 
θαυμάσια ευκαιρία προβολής 
της πολιτιστικής κληρονομιάς της 
πόλης. Η Δημοτική Πινακοθήκη, 
στην οποία καλλιτεχνικός διευθυ-
ντής είναι ο ζωγράφος Χρήστος 
Γαρουφαλής, επιμελητής της έκθε-

σης, στεγάζεται σε αξιόλογο κτίριο 
του Μεσοπολέμου. Είναι η πρώην 
κατοικία του εκάστοτε διευθυ-
ντής της Τραπέζης της Ελλάδος, 
έργου του αρχιτέκτονα Νικόλαου 
Ζουμπουλίδη, ιδιοκτησία από το 
2013 του Δήμου Αγρινίου. Υπάρ-
χει, συνεπώς, ώσμωση του πολι-
τιστικού αποτυπώματος της πόλης 
με αφορμή αυτήν την έκθεση, που 
συγκεντρώνει και προβάλλει δημι-
ουργικές δυνάμεις. Την έκθεση 
χαιρετίζει η «Παπαστράτος» ΑΒΕΣ 
και στηρίζει ο Δήμος Αγρινίου. 
Εχει, επίσης, κυκλοφορήσει εξαι-
ρετικό λεύκωμα.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ξ
εκίνησε το πρόγραμμα ξεναγήσεων 
στο κοινό και μια σειρά εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στο πλαίσιο της έκθε-
σης «Μετά τη Βαβέλ», δεύτερου μέ-

ρους της εκθεσιακής τριλογίας «Η Άγραφη Βι-
βλιοθήκη», η οποία πραγματοποιείται υπό την 
επιμέλεια της Άννας Καφέτση, διευθύντριας 
του annexM, του κέντρου για τις εικαστικές τέ-
χνες του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Έκθεσης 
πραγματοποιούνται από 22 Δεκεμβρίου 2018 
έως τις 10 Μαρτίου 2019 κάθε Σάββατο και 
Κυριακή 12:00 -14:00.
Η Έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο και 
με τη στήριξη της «Αθήνα 2018 Παγκόσμια 
Πρωτεύουσα Βιβλίου» Δήμου Αθηναίων 
καθώς και με τη χορηγία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και 
της Vivartia.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η δική μου 
βιβλιοθήκη» απευθύνεται σε νέους, οικογέ-
νειες, παιδιά άνω των 7 ετών, και σε όλους 
όσους θέλουν να ζήσουν ένα μαγικό ταξίδι 
στον κόσμο μιας φανταστικής βιβλιοθήκης και 
να ανακαλύψουν πώς σύγχρονοι καλλιτέχνες 
από όλο τον κόσμο έχουν εγκαταστήσει έργα 
τους, σε άγνωστους και γνωστούς χώρους 
του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, με τους 

πιο απρόσμενους τρόπους. Οι συμμετέχο-
ντες ξεκινούν έναν περίπατο όπου συναντούν 
παράδοξα ταιριάσματα λέξεων και εικόνων, 
περνούν από φωτεινά και σκοτεινά δωμάτια 
που κατοικούν οι λέξεις και τα γράμματα, για 
να βρεθούν μπροστά σε απρόσμενες στιγμές 
ποιητικής απόδοσης όσων πραγμάτων γνωρί-
ζουν και όσων τους διαφεύγουν, σχηματίζο-
ντας έτσι την «δική τους βιβλιοθήκη».
Από 3 Ιανουαρίου μέχρι 10 Μαρτίου κάθε 

Τετάρτη και Παρασκευή στις 17:00 θα πραγ-
ματοποιούνται δωρεάν ξεναγήσεις (για τους 
κατόχους εισιτηρίων της έκθεσης) από την 
ιστορικό τέχνης του annexM Νίκη Παπασπύ-
ρου.
Τιμή εισιτηρίου έκθεσης: Κανονικό 5 € • Μει-
ωμένο 3 €. Ομαδικά εισιτήρια (15 άτομα και 
άνω) | 3 € / άτομο
Κάθε Τετάρτη από 15:00 έως 20:00 ελεύθερη 
είσοδος

Έφυγε από τη 
ζωή η ηθοποιός 
Μαριάννα Τόλη 

Έ
φυγε από τη ζωή η ηθο-
ποιός Μαριάννα Τόλη 
έπειτα από μακροχρόνια 
μάχη με τον καρκίνο. Σύμ-

φωνα με πληροφορίες, η κηδεία 
της θα γίνει τη Δευτέρα.
Την είδηση έκανε η  γνωστή  στον  
λογαριασμό της στο Facebook  η 
Σεμίνα Διγενή, με την οποία της 
συνέδεε μια μακροχρόνια και 
στενή φιλία. 
Η Μαριάννα Τόλη σπούδασε 
ιστορία της Τέχνης στο πανεπι-
στήμιο του Κεντάκι στην Αμερική 
και κλασικό και μοντέρνο χορό 
στο Λονδίνο.
Στην Ελλάδα ακολούθησε κλα-
σικό τραγούδι και τέλειωσε τη 
δραματική σχολή του Εθνικού. 
Από εκεί άρχισε την καριέρα 
της συμμετέχοντας στη «Λυσι-
στράτη» στην Επίδαυρο. Στο 
μεταξύ, είχε ξεκινήσει δισκογρα-
φικές επιτυχίες.
Το 1977 πήρε μέρος σ τη 
Eurovision με το «Μάθημα Σολ-
φέζ» του Γιώργου Χατζηνάσιου 
μαζί με του Πασχάλη, Μπέσσυ 
Αργυράκη και Ρόμπερτ Ουίλιαμς, 
κατακτώντας την 5η θέση.
Έπαιξε σε πολλά μιούζικαλ, όπως 
στα «Άννυ», «Ίρμα», «Σικάγο». 
Υπήρξε η αν τ ικατασ τάτρια 
της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο 
«Εβίτα», ενώ πρωταγωνίστησε 
στις ταινίες «Γλυκιά ζωή» του 
Μιχάλη Κακογιάννη και «Ρόδινα 
ακρογιάλια» του Ευθύμιου Χατζή.
Την περίοδο 2001-2003 ήταν 
διευθύντρια στο Παιδικό Στέκι 
του Εθνικού, ενώ το 2005 πρωτα-
γωνίστησε σε παγκόσμια πρώτη 
στο έργο του Tennessee Williams 
«Η κυρία Στόουν».
Για τρία χρόνια επίσης είχε εκπο-
μπή στη ΝΕΤ με τίτλο «Μουσικές 
Μεταμφιέσεις». Επιπλέον, μετέ-
φρασε βιβλία και έγραψε στίχους 
για τα παιδικά έργα που ανέβασε.
Η Μαριάννα Τόλη είχε ιδιαίτερη 
σχέση με τα παιδιά και το παι-
δικό θέατρο. Το «κύκνειο άσμα» 
της ήταν η «Πεντάμορφη και το 
Τέρας», παράσταση της οποίας 
είχε αναλάβει τη διασκευή και τη 
σκηνοθεσία, ερμηνευμένο από 
την ομάδα της Παιδικής Σκηνής 
του Νέου Θεάτρου Βασιλάκου.

Σκιές και φως στον «Παπαστράτο» στο Αγρίνιο

Έναρξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ξεναγήσεων 
στο πλαίσιο της Έκθεσης «Μετά τη Βαβέλ»
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Α
ρχικώς, είχα επιλέξει να σού απέδιδα τον 
τίτλο «Το Πρόσωπο τής Χρονιάς», όμως, α-
πεφάσισα να δώσω πιο προσωπικόν τόνο 
στον προσδιορισμό, ακριβώς επειδή θέ-

λησα να αναδείξω την προσφορά σου στην Ελλάδα.
Επίσης, όταν ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω το παρόν 
πόνημα, προς στιγμήν κοντοστάθηκα.
Nαι μεν είσαι πανίσχυρη υποψηφιότητα για το 2018
(και πιθανότατα, και για τα επόμενα χρόνια), αλλά 
αναρωτήθηκα μήπως εξ’ αιτίας σου αδικούσα τούς 
ήρωες που αναδείχθηκαν μέσα από την Εθνική Τρα-
γωδία στο Μάτι.
Εν’ τέλει, κατέληξα πως εσύ είσαι το πρόσωπο
που αντιπροσωπεύει με τον πλέον ιδανικό 
τρόπο την προσδοκία για το Νέο Ξεκί-
νημα, το Ξεκίνημα από το Μηδέν, την 
-κατά το δυνατόν- επούλωση των πλη-
γών και τη Νίκη τού Ονείρου επί τής 
Καμένης Γης....
Γιάννη, είσαι ο Έλληνας τής Χρονιάς!
Χαίρομαι ιδιαίτερα που ανήκεις στη 
Μαύρη Φυλή, διότι έτσι δίνεις τη δυνα-
τότητα στην Ελλάδα να αναδείξει το ανοι-
χτό της πνεύμα και τη βαθιά ψυχή της.
Όχι, δεν παραβλέπω ότι υπάρχουν και φάλτσες 
φωνές, δεν παρακάμπτω τις φάλτσες ψυχές, αλλά 
-ώρες που ’ναι- ας τις αφήσουμε κι αυτές να προσπα-
θήσουν να βρουν τη χαμένη τους γαλήνη (ή -αν ουδέ-
ποτε την είχαν- να την ανακαλύψουν). 
Εσύ, Γιάννη, προορίστηκες να θριαμβεύεις και με 
βάση την πρότερη σκληρή ζωή σου -τότε που μαζί με 
τα υπόλοιπα μέλη τής οικογενείας σου κάνατε δου-
λειές τού δρόμου για να μπορείτε να έχετε ένα πιάτο 
φαΐ- έμελλε να συνειδητοποιήσεις πολύ νωρίς ότι ο 
δρόμος για τον Θρίαμβο είναι στρωμένος με πληγές.
Το Ταλέντο είναι η Αιώνια Πυξίδα.
Με συγκινείς, Γιάννη, διότι δεν άφησες το παραμι-
κρό περιθώριο στην Τύχη, να σκεφτεί ότι θα σε ενέ-
τασσε στη μελαγχολική και πολυάνθρωπη κατηγορία 
«Ταλέντα που πήγαν χαμένα».
Κάποτε περιφερόσουν πουλώντας cd και τώρα περι-
λαμβάνεσαι ήδη στους κορυφαίους και υψηλότερα 
αμειβόμενους αθλητές τού κόσμου.
Αν μη τι άλλο η εξέλιξή σου είναι εκκωφαντικά εντυ-
πωσιακή, αλλά -κατά την προσωπική μου αξιολό-

γηση- αυτό δεν θα αρκούσε ώστε να σε θεωρώ ως 
τον «Έλληνα τής Χρονιάς».
Τα στοιχεία που σε οδηγούν επάξια στην Κορυφή 
(και μαζί με εσένα ΚΑΙ την Ελλάδα Μας) είναι το Ήθος 
και ο Σεβασμός.
Γιάννη, τα χρήματα έρχονται και παρέρχονται, οι 
αποθεώσεις εντός αγωνιστικού χώρου ομοίως, τα 
φώτα κάποτε χαμηλώνουν έως και σβήνουν.
Όμως, ουδέποτε σβήνουν στιγμές όπως εκείνη 
που αρνήθηκες να υπογράψεις πάνω στην Ελλη-
νική Σημαίααρνήθηκες να μετατρέψεις την Ελληνική 
Σημαία σε Αυτόγραφο και έκτοτε η Ελληνική Σημαία 
σού έχει αδυναμία.

Είσαι πιτσιρικάς, αλλά διαθέτεις συγκινητική 
ωριμότητα.

Ο Δρόμος είναι η ωριμότητά σου, 
Γιάννη. Ο Ελληνικός Δρόμος, η Ελλη-
νική Μοίρα με τα τόσα σταυρο-
δρόμια, τα οποία δίνουν συχνά την 
αίσθηση ότι αποτελούν ψευδαισθή-
σεις που οδηγούν στον ίδιο μονό-

δρομο.
Και για να παραφράσω -προς τιμήν σου- 

τον Μέγα Μανώλη Ρασούλη..: Χαρά στον 
Έλληνα που ελληνοξεχνά..., ...και στο Μιλγουόκι 
μέσα, ζει στη Λευτεριά!
ΥστερόΓιωργο..:
Αν τυχόν φτάσουν στα μάτια σου αυτές οι λέξεις μου,
ζήτα κάποτε από τούς Μπακς να παίξει πριν από 
ένα παιχνίδι σας στα μεγάφωνα το «Αχ, Ελλάδα (Σ’ 
Αγαπώ)». Έχει να πέσει πολύ κλάμα εκείνη τη μέρα 
στο γήπεδο (και όχι μόνο εκεί) και είναι σίγουρο ότι 
μαζί με τούς Έλληνες θα κλαίνε και οι «ξένοι» διότι 
δεν υπάρχει λαός που να προφέρει το «Αχ» τόσο 
συγκινητικά όπως εμείς, διότι δεν υπάρχουν «ξένα» 
αφτιά και μάτια που να μπορούν να αντισταθούν 
στην Ελληνική Ψυχή!
Γιάννη,
το μεγαλύτερο επίτευγμά σου
είναι ότι έχεις υπογράψει πάνω στο «Ελληνικό “Αχ”».
Γι’ αυτό είσαι ο Έλληνας τής Χρονιάς!
Καλή Χρονιά στην Ελλάδα, Καλή Χρονιά στον 
Κόσμο!
Γιώργος Μιχάλακας
Αλήτης -αλλά όχι ρουφιάνος- Δημοσιογράφος

SPORTSNEWS

Γιάννη, στην εκπνοή τού 2018 σού γράφω τούτες τις λέξεις ως ένα ηθικό χρέος μου προς εσένα
(και συνεπαγωγικά, προς όλην την οικογένειά σου). Mόνο τον εαυτό μου αντιπροσωπεύω,
αν και είμαι βέβαιος ότι πολλοί Συνέλληνες και Συνελληνίδες θα προσυπογράψουν...

Γιάννη, είσαι ο «Έλληνας 
τής Χρονιάς»! Ο Φράνκο Σολδάνο είναι και με τη «βούλα» παίκτης του Ολυμπι-

ακού, που ανακοίνωσε την απόκτηση του ποδοσφαιριστή για τα 
επόμενα 4,5 χρόνια.
Γεμάτη… Σολδάνο ήταν η σημερινή ημέρα για τους Πειραιώτες, 

που υποδέχθηκαν το πρωί στο «Ελ. Βενιζέλος» τον Αργεντινό επιθε-
τικό, στη συνέχεια τον συνόδεψαν για τις καθιερωμένες ιατρικές εξετά-
σεις και στη συνέχεια σε ό,τι τυπικό απέμενε για την οριστικοποίηση της 
συμφωνίας.
Ο Σολδάνο υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 4,5 ετών με τους «ερυ-
θρόλευκους», που ανακοίνωσαν επίσημα την απόκτησή του μέσω 
Twitter.
Όσον αφορά τις απολαβές του, αυτές έγινε γνωστό από ημέρες ότι θα 
φτάνουν τις 400.000 ευρώ.

«Τριπλό ‘όχι’ του Ολυμπιακού για Μεριά»
Στη Τυνησία μετέδωσαν πως οι «ερυθρόλευκοι» απέρριψαν αρκετές 
προτάσεις που τους έγιναν για τον 25χρονο στόπερ.
Δεδομένη θεωρούν στη Τυνησία την παραμονή του Γιασίν Μεριά στον 
Ολυμπιακό, λίγες ημέρες μετά από αντίστοιχη τοποθέτηση του μάνατζέρ 
του. Σύμφωνα με σημερινές αναφορές που υπήρξαν στην πατρίδα του 
25χρονου κεντρικού αμυντικού, οι «ερυθρόλευκοι» απέρριψαν τρεις 
προτάσεις που υπήρξαν για τον διεθνή στόπερ.
 Πιο συγκεκριμένα από την Ιτχάντα της Τζέντα ύψους 1,8 εκατομμυρίων 
ευρώ, από την Αχλί επίσης της Τζέντα και ακόμη μία από σύλλογο της 
Τυνησίας. Οπως σχολίαζε το σχετικό «τιτίβισμα», ο συμπατριώτης τους 
«θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό, που βασίζεται πάνω του». 

H Aζαξιό ανακοίνωσε τον Μπα στον Ολυμπιακό!
H Αζαξιό ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Ουσεϊνού Μπα στον Ολυμπιακό 
για το καλοκαίρι, ενώ μέχρι τότε θα συνεχίσει να αγωνίζεται ως δανει-
κός στους Γάλλους!
Επιβεβαιώθηκε από τη Γαλλία η μεταγραφή του 23χρονου Σενεγαλέζου 
αμυντικού στους Πειραιώτες για τη μεταγραφική περίοδο του καλοκαι-
ριού του 2019.
Όπως ανάρτησε η Γκαζελέκ Αζαξιό στο Twitter, ο Μπα θα αγωνιστεί ως 
δανεικός από τους «ερυθρόλευκους» στον σύλλογο και στη συνέχεια 
θα... πιάσει λιμάνι.
«Ο Ουσεϊνού Μπα, αμυντικός της Γκαζελέκ από το καλοκαίρι του 2017, 
σήμερα υπέγραψε τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Παρόλα αυτά, θα 
παραμείνει στην ομάδα ως δανεικός, μέχρι το τέλος της σεζόν», αναφέ-
ρει η ανακοίνωση. 
Έτσι όλα δείχνουν πως ο ύψους 192 εκατοστών κεντρικός αμυντικός θα 
αγωνίζεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» τη νέα χρονιά.

Τουρκικά σενάρια για Γιλμάζ και Ολυμπιακό
Η τουρκική «Fotospor» εμπλέκει μεταγραφικά τον επιθετικό της Τραμ-
ζονσπόρ, Μπουράκ Γιλμάζ με τον Ολυμπιακό για την τρέχουσα μεταγρα-
φική περίοδο.
Σύμφωνα με τους Τούρκους, οι Πειραιώτες ρώτησαν για τον 33χρονο 
πρώην επιθετικό της Μπεσίκτας, της Φενέρμπαχτσε και της Γαλατασαράι, 
που πλέον αγωνίζεται με τη φανέλα της Τραμζοσπόρ και μετράει πέντε 
γκολ σε επτά παιχνίδια στη Superlig.

Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο 
Σολδάνο

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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αθλητικά

Ο 
Γιώργος Καραγκούνης μίλησε για 
τις φήμες περί Μπουζούκη και ι-
ταλικών ομάδων, αλλά και για το 
πέρασμά του από την Ίντερ.

Το όνομα του Γιάννη Μπουζούκη έχει συν-
δεθεί με την Ίντερ, και ο Γιώργος Καραγκού-
νης μίλησε σε ιστοσελίδα που ασχολείται με 
την Ίντερ τονίζοντας πως θα πρέπει πρώτα ο 
νεαρός άσος να εξελιχθεί όπως και οι υπό-
λοιποι άσοι του «τριφυλλιού». 
«Στον Παναθηναϊκό αγωνίζονται αυτή την 
περίοδο πολλά νέα παιδιά. Ας αφήσουμε 
τον Μπουζούκη και τα άλλα παιδιά να εξε-
λιχθούν και να αποκτήσουν πείρα. Δεν 
θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Είναι καλός 
παίκτης, όπως όμως και άλλοι. Θα πρέπει 
πρώτα να ωριμάσει και να γίνει στέλεχος 
της εθνικής ομάδας», τόνισε ο «Κάρα» στο 
fcinternews.it. 
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα δικά του 
χρόνια στην Ίντερ. «Είμαι φίλος της Ίντερ, 
αγαπώ την πόλη του Μιλάνο και έχω πολ-
λούς φίλους εκεί. Έπαιξα στην Ίντερ για 
πρώτη φορά στο εξωτερικό και ήταν μια 
εξαιρετική ομάδα. Δεν ήταν εύκολη περίο-
δος, γιατί είχαμε την πίεση για τη νίκη. 
Κάναμε κάποιες καλές πορείες, 
κατακτήσαμε κι ένα Κύπελλο, 
αλλά μετά ήρθε το σκάν-
δαλο Calciopoli και εγώ είχα 
φύγει», ανέφερε. 
Για το αν διέκρινε εύνοια της 
Γιουβέντους εκείνη την περί-
οδο, απάντησε: «Η Γιουβέντους 
είχε καλή ομάδα, αλλά θα έλεγα 
πως… ναι. Το έβλεπες από κάποια 
πράγματα στο γήπεδο. Κανείς δεν μπορεί 
να πει με βεβαιότητα πως αν δεν υπήρχε 
αυτή η κατάσταση θα είχαμε πάρει σίγουρα 
το πρωτάθλημα, αλλά αν όλα ήταν 100% 
καθαρά σίγουρα θα είχαμε παίξει για τις 
πιθανότητές μας να κερδίσουμε». 
Τέλος, αναφέρθηκε και στην κατάκτηση του 
Euro 2004. «Είναι η μεγαλύτερη χαρά της 
καριέρας μου. Κανένας δεν πίστευε πως θα 
ήταν εφικτό κάτι τέτοιο. Πήραμε το Euro και 
μάλλον ήταν η πιο απίστευτη επιτυχία στη 
σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου. Ένα 
τρομερό συναίσθημα».

Ποδαρικό στο Κορωπί με επιστρο-
φή Κουρμπέλη!
Το 2019 μπήκε με θετικά μαντάτα στον 
Παναθηναϊκό, καθώς ο Δημήτρης Κουρμπέ-

λης επέστρεψε στις προπονήσεις. Φλεγμονή 
και αποφόρτιση ο Άλτμαν.
Μετά το ρεπό της Πρωτοχρονιάς, οι παίκτες 
του Παναθηναϊκού έκαναν... ποδαρικό με 
προπόνηση στο Κορωπί το απόγευμα της 
Τετάρτης. Ο Γιώργος Δώνης είδε με ικανο-
ποίηση τον Δημήτρη Κουρμπέλη να είναι 
έτοιμος, να προπονείται κανονικά και να 
τίθεται στην διάθεσή του.
Από κει και πέρα, με την ομάδα ενσωμα-
τώθηκε και ο Εμάνουελ Ινσούα, ο οποίος 
επέστρεψε από την άδεια του. Ατομικό 
πρόγραμμα συνέχισε ο Φεντερίκο Μακέ-
ντα, όπως και ο Kαμπετσής, που ταλαιπω-
ρήθηκε από μία ίωση. Θεραπεία συνέχισε 
ο Κότσαρης και ατομικό για τον Σέχου. Το 
πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, 
παιχνίδι με μπάλα και οικογενειακό δίτερμα. 
Διπλή προπόνηση περιλαμβάνει το αυριανό 
πρόγραμμα.

Περιμένοντας τον Μουνιέ...
Στο φετινό ρόστερ του Παναθηναϊκού ο 
συνδυασμός ποιότητας, εμπειρίας και παρα-
στάσεων είναι δυσεύρετος και δημιουργικά 

ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που 
το διαθέτει είναι ο Αντονί Μου-

νιέ. Στο ξεκίνημα της σεζόν ο 
32χρονος εξτρέμ λογίζονταν 
ως το βαρόμετρο για την 
παραγωγή της ομάδας του 
Δώνη, ωστόσο, στο πρώτο 
μισό σεζόν δεν κατάφερε 

να βοηθήσει καθόλου λόγω 
τραυματισμών.

Ο Γάλλος εξτρέμ που αποτελεί 
παράδειγμα αθλητή μέσα στα αποδυτή-
ρια των πρασίνων, τραυματίστηκε την 1η 
Σεπτεμβρίου στο εντός έδρας παιχνίδι με 
την Λαμία και επέστρεψε σχεδόν μετά από 
δύο μήνες στην Τούμπα.
Στις 11 Νοεμβρίου, όμως, στο ντέρμπι του 
Φαλήρου τραυματίστηκε ξανά και η επάνο-
δός του υπολογίζεται στα πρώτα παιχνίδια 
του 2019.
Ο Μουνιέ αποτελεί τον πιο ακριβοπληρω-
μένο ποδοσφαιριστή στο έμψυχο δυναμικό 
του Παναθηναϊκού και οι απαιτήσεις που 
υπάρχουν είναι λογικό να είναι αυξημένες.
Ο Γιώργος Δώνης περιμένει πολλά περισσό-
τερα από τον Γάλλο που αν είναι υγιής είναι 
δεδομένο πως θα δώσει λύσεις στον Έλληνα 
τεχνικό και θα ανεβάσει επίπεδο την δημι-
ουργία του τριφυλλιού.

«Να ωριμάσει πρώτα ο 
Μπουζούκης και μετά εξωτερικό»

Ο Ρουμάνος κόουτς του ΠΑΟΚ 
αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής 
στη χώρα του για το 2018 και μίλησε 
στους συμπατριώτες του για τον 
φετινό «δικέφαλο»!
 
 

Ω
ς ο καλύτερος Ρουμάνος προπο-
νητής για το 2018 ανακηρύχθηκε 
ο Ράζβαν Λουτσέσκου και ο κό-
ουτς του ΠΑΟΚ μίλησε κανάλι 

«Digisport» τόσο για την προσωπική του δι-
άκριση, όσο και για τον ΠΑΟΚ.  «Έχουμε 8 
βαθμούς προβάδισμα που στο γήπεδο είναι 
10. Ξεκινήσαμε τη χρονιά με τεράστια πίεση 
λόγω της τιμωρίας με αφαίρεση 2 βαθμών 
αλλά θα πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμέ-
νοι καθώς τίποτα δεν είναι απλό και θα γίνει 
μεγάλη μάχη ιδιαίτερα τον Ιανουάριο και τον 
Φεβρουάριο όταν και θα παίξουμε τα δύο 
ντέρμπι με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Θα 
πρέπει όμως μέχρι το τέλος να είμαστε προ-
σεκτικοί και να το χειριστούμε καλά», είπε 
αρχικά και μετά ρωτήθηκε για τη διάκριση 
που έτυχε.  «Ήταν μια εξαιρετική χρονιά αλ-
λά επίσης πολύπλοκη. Είμαι πολύ χαρούμενο 
γι’ αυτό το βραβείο αλλά αυτό που μετράει, 
είναι οι τίτλοι που κατακτούν οι ομάδες στο 
γήπεδο. Κατακτήσαμε το Κύπελλο αλλά και 
και το πρωτάθλημα που δυστυχώς, μας ε-
νόχλησε πολύ που δεν μπορέσαμε να πανη-
γυρίσουμε στο τέλος. Στη ζωή και την επαγ-
γελματική καριέρα δεν έχει πολλές τέτοιες 
ευκαιρίες. Ήταν μια όμορφη χρονιά αλλά και 
δύσκολη».
 Για το  αν μία ενδεχόμενη κατάκτηση του 
πρωταθλήματος θα είναι το μεγαλύτερο επί-
τευγμά του σχολίασε πως «ναι σαν επιτυχία 
θα είναι χωρίς αμφιβολία. Για τους ανθρώ-
πους στη Θεσσαλονίκη είναι τεράστια η ανα-
μονή των 35 χρόνων, υπάχει μια τρομερή 
επιθυμία και αναμονή, όλοι μιλούν μόνο γι’ 
αυτό. Είναι τεράστια η αναμονή που οδηγεί 
σε τεράστια πίεση».
 Για τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό σχολίασε ότι 
«νομίζω πως από τη μία πλευρά ήταν η απο-
γοήτευση να χάσουμε την πρόκριση στους 
ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ. Και από την 
άλλη ήταν μια ελεγχόμενη κατάσταση γιατί 
τα παιχνίδια για τους ομίλους του Europa 
League, τα δώσαμε κοντά στα ντέρμπι με 
ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη. Ανα-
γκαστήκαμε να κάνουμε επιλογές, μιας ήταν 
δύσκολο να κάνουμε ένα σερί αγώνων υπό 
αυτές τις συνθήκες στο πρόγραμμά μας και 
επικεντρώσαμε την ενέργειά μας στο πρω-

τάθλημα προσπαθώντας την ίδια ώρα να 
κάνουμε το καλύτερο στην Ευρώπη».

«Ο ΠΑΟΚ είπε «όχι» στα 7,5 εκατ. 
της Φενέρμπαχτσε για Πέλκα»
Η τουρκική εφημερίδα Sabah γράφει σε 
δημοσίευμά της πως η Φενέρμπαχτσε έχει 
κάνει προτάσεις για τον Δημήτρη Πέλκα στον 
ΠΑΟΚ, με την τιμή του να ορίζεται στα 7.5 
εκατομμύρια ευρώ, αλλά τον ΠΑΟΚ να αρνεί-
ται να τον παραχωρήσει τη δεδομένη χρο-
νική στιγμή. Η ομάδα της Κωνσταντινόπου-
λης έχει το «βλέμμα» της στραμμένο στον 
25χρονο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ, ωστόσο 
αυτό μόνο εύκολη υπόθεση δεν φαίνεται 
πως είναι.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Τούρκων, οι 
προσπάθειές της να τον αποκτήσει απέβησαν 
άκαρπες, αφού οι Θεσσαλονικείς δεν προτί-
θενται να τον παραχωρήσουν κατά τη διάρ-
κεια της σεζόν, με όλα τα αγωνιστικά μέτωπα 
ανοικτά. Όσον αφορά την τιμή του, αυτή ορί-
ζεται στα 7,5 εκατ. ευρώ και η νέα προσπά-
θεια της Φενέρμπαχτσε αναμένεται να γίνει 
το καλοκαίρι, όπως γράφεται.

«Μπολόνια για Ελ Καντουρί»
Ιταλός δημοσιογράφος υποστηρίζει πως 
η Μπολόνια έχει... βάλει στο μάτι τον Ελ 
Καντουρί. Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός, 
αποτελεί μια περίπτωση που ενδιαφέρει 
τους «ροσομπλού» σύμφωνα με Ιταλό δημο-
σιογράφο. Για να τον αποκτήσει πάντως, θα 
πρέπει να τα βρει με τον ΠΑΟΚ μιας κι οι δύο 
πλευρές δεσμεύονται με συμβόλαιο μέχρι 
το 2021.

Οι ευχές του Πούτιν στον Σαββίδη
Ο Βλάντιμιρ Πούτιν όπως συνηθίζει κάθε 
χρόνο έστειλε τις ευχές του στον Ιβάν Σαβ-
βίδη για τη νέα χρονιά.
Ο Ιβάν Σαββίδης διατηρεί άριστες σχέσεις 
με τον Βλάντιμιρ Πούτιν με τον Πρόεδρο της 
Ρωσίας όπως κάθε χρόνο να στέλνει τις δικές 
του υχές στον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ
Αναλυτικά το μήνυμα του Πούτιν:
«Αγαπητέ Ιβάν Σαββίδη!
Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και καλή 
χρονιά. Εύχομαι αυτές οι λαμπρές ημέρες 
των γιορτών, να γεμίσουν με ζεστασιά τις 
καρδιές μας, να μας δώσουν χαρά και ελπίδα 
για το μέλλον.
Το 2019 να είναι γεμάτο επιτυχίες, ειρήνη και 
αλληλοκατανόηση. Σας εύχομαι υγεία και να 
επιτευχθούν όλοι οι στόχοι.
Βλαντιμίρ Πούτιν». 

Λουτσέσκου: « Εχουμε 8 βαθμούς 
προβάδισμα που στο γήπεδο είναι 10»
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Ο Ηρακλής ετοιμάζεται να αποκτήσει 
από την Ξάνθη τον Πέτρο Ορφανίδη 
με την μορφή δανεισμού.

Ο 
Πέτρος Ορφανίδης δεν υπολο-
γίζεται από την Ξάνθη κι ετοιμά-
ζει βαλίτσες για τον Ηρακλή. Ο 
22χρονος μέσος την φετινή σε-

ζόν δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μίλαν Ρά-
σταβατς και αναμένεται να παραχωρηθεί 
δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν στον Η-
ρακλή.
Ο ίδιος έχει συμφωνήσει σε όλα με τον 
Γηραιό και απομένουν λεπτομέρειες για να 
ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Μενδρινός και Πετρόπουλος για 
Αήττητο Σπάτων
Μενδρινός και Πετρόπουλος είναι δύο 
από τις περιπτώσεις που εξετάζονται 
στα Σπάτα ενόψει της μεταγραφικής 
περιόδου του Ιανουαρίου.
Στον Αήττητο αναμένεται να υπάρξει ενί-
σχυση το Γενάρη, ύστερα από τις πολλές 
αποχωρήσεις βασικών μονάδων. 
Οι άνθρωποι της ομάδας έχουν μιλή-
σει με τον Πέτρο Δημητρίου με τις δύο 
πλευρές να έχουν συμφωνήσει στην 
προσθήκη 3 παικτών που θα δώσουν 
άλλη δυναμική στην ομάδα.
Ο Κώστας Μενδρινός είναι μία από τις 
δύσκολες περιπτώσεις που εξετάζονται, 
όπως κι αυτή του Αντώνη Πετρόπου-
λου. 
Μετά την αποχώρηση των Βασιλείου 
- Μαρουκάκη, η ομάδα της Ανατολι-
κής Αττικής έχει μείνει χωρίς επιθετικό 
(εκτός του νεαρού Κατσέρη) και στο 
πρόσωπο του «Πετρογκόλ» βλέπουν 
τον παίκτη που μπορεί να δώσει λύσεις 
στο σκοράρισμα. Η περίπτωσή του μόνο 
εύκολη δεν είναι, μιας και υπάρχει ενδι-
αφέρον κι από άλλες ομάδες.

Ο Ηρακλής θέλει τον Τόρες
Για την απόκτηση του  Νταβίντ Τόρες 
κινείται ο Ηρακλής, καθώς ο Ισπανός φορ 
φαίνεται πως είναι ο «εκλεκτός» του Εμα-
νουέλ Ρόκα για τη γραμμή κρούσης του 
Γηραιού. Ο 33χρονος στράικερ είναι γνώ-
ριμός μας από την παλαιότερη παρουσία 
του στον Πλατανιά (2013-2015), όπου και 
είχε 63 συμμετοχές και 19 γκολ. Πλέον 
αγωνίζεται στην Οντινγιέντ, αλλά αναμέ-
νεται να αποχωρήσει. 

Χατζηλιάδης και Γραικός στον Η-
ρόδοτο
Ο Ηρόδοτος ανακοίνωσε την απόκτηση 
των Ανέστη Χατζηλιάδη και Θωμά Γραικό.
Μετά τον Δημήγτρη Σιαλμά, ο Ηρόδοτος 
πήρε τους Ανέστη Χατζηλιάδη και Θωμά 
Γραικό, οι οποίοι αγωνίζονταν στον ΑΠΕ 
Λαγκαδά και Αγροτικό Αστέρα αντί-
στοιχα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Ηρόδοτος είναι στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει την απόκτηση δύο 
ποδοσφαιριστών, του Χατζηλιάδη Ανέστη 
γεννημένος στις 17/02/1991 και του Γραι-
κού Θωμά γεννημένος στις 18/4/1991. 
Ο Ανέστης έχει αγωνιστεί στον Ηρακλή, 
Δόξα Κρανούλας, Τηλυκράτη, Απόλλωνα 
Πόντου, Χανίων, Λοκομοτίβ Σόφιας και 
ΑΠΕ Λαγκαδά και ο Θωμάς έχει αγωνι-
στεί στο παρελθόν στον Άρη, Μακεδο-
νικό, Ζάκυνθο, Εθνικό Αγιονερίου, Πανη-
λειακό, Πανελευσινιακό Σπάρτη και 
Αγροτικό Αστέρα.
Ανέστη και Θωμά καλωσήρθατε στην 
ομάδα μας!! Σας ευχόμαστε υγεία και 
πολλές επιτυχίες με την φανέλα του Ηρο-
δότου!!».

Παρελθόν Πίτκας, Ριζογιάννης 
και Κουσκουνάς από τη Δόξα 
Δράμας
Οι Παντελής Ριζογιάννης, Νίκος Κου-
σκουνάς και Βαγγέλης Πίτκας ενημερώ-
θηκαν από τη διοίκηση της Δόξας Δρά-
μας πως δεν υπολογίζονται για την συνέ-
χεια της σεζόν και κλήθηκαν να λύσουν τα 
συμβόλαιά τους με την ομάδα..  
Οι τρεις ποδοσφαιριστές αποχωρούν 
πρόωρα από τους Δραμινούς, αφού ενη-
μερώθηκαν από την διοίκηση πως δεν 
υπολογίζονται για τις αγωνιστικές υπο-
χρεώσεις που απομένουν ως το φινάλε 
της σεζόν 2018/19 και πλέον αναζητούν 
τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους.
O Kουσκουνάς μέτρησε μέχρι τώρα εννέα 
συμμετοχές και πέντε γκολ στη Football 
League, o Ριζογιάννης δέκα και ο Πίτκας 
τέσσερις,

Παράταση για Σπόλιαριτς
Η πρώτη προπόνηση του νέου έτους διε-
ξήχθη την Τετάρτη για τον Απόλλωνα, στο 
γήπεδό του στην Καλαμαριά.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε ταχύτητες, 
ασκήσεις με μπάλα και εφαρμογή τακτι-
κών κινήσεων.

Ο Πουρτουλίδης έκανε θεραπεία και ακο-
λούθησε ατομικό πρόγραμμα, με ελαφρύ 
τρέξιμο. Η άδεια του Σπόλιαριτς παρατά-
θηκε αναγκαστικά κατά μία ημέρα, διότι 
για συγκοινωνιακούς λόγους δεν ήταν 
εφικτή η επιστροφή του εντός της προκα-
θορισμένης ημερομηνίας.

Προς παραμονή ο Θεοδωρόπου-
λος
Παρά τις “σειρήνες” από Σούπερ Λίγκα 
και το δεδομένο ενδιαφέρον αλλά και 
επαφές με τον Λεβαδειακό, όλα δείχνουν 
οτι ο Κώστας Θεοδωρόπουλος παραμέ-
νει κάτοικος Καλαμαριάς, αφού ανατρά-
πηκαν τα αρχικά δεδομένα τις τελευταίες 
ώρες.

Συμφώνησε με τη Δόξα Δράμας 
ο Αυγενικού!
Συνεχίζει στο πρωτάθλημα της Football 
League ο πρώην άσος του Ηροδότου
Το νέο σταθμό της ποδοσφαιρικής του 
καριέρας βρήκε, όπως όλα δείχνουν, ο 
25χρονός μέσος Μιχάλης Αυγενικού, που 
αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στον Ηρόδοτο 
καθώς ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με 
την ομάδα της Δόξα Δράμας.
Ο έμπειρος, παρά την νεαρή του ηλικία, 
ποδοσφαιριστής έχει αγωνισθεί στο 
παρελθόν σε ΠΑΣ Γιάννινα, Εργοτέλη, 
ΑΟΧ Κισσαμικό, Λαμία και Ηρόδοτο με 
την Δόξα Δράμας εκτός συγκλονιστικού 
απροόπτου να προστίθεται πλέον σε αυτή 
τη λίστα.

Πλατανιάς: Κινείται για Έλληνα ε-
πιθετικό!
Στο προσκήνιο έρχεται για τον Πλατανιά η 
μεταγραφική του ενίσχυση. Η κατάσταση 
για την ώρα δεν είναι τόσο ξεκάθαρη για το 
τι θα πρέπει ν’ αναμένεται.
Οπως είχε ακουστεί εδώ και καιρό, η στό-
χευση για τον Πλατανιά είναι να μπορέσει 
να πάρει έναν επιθετικό και δη Ελληνα, 
αφού στις θέσεις των ξένων είναι πλήρης, 
έχοντας μάλιστα έναν πιο μεγάλο αριθμό 
παικτών από όσους μπορεί να χρησιμοποι-
ήσει σε κάθε παιχνίδι. 
Η στόχευση, λοιπόν, θα μπορούσε να είναι 
η απόκτηση ενός Ελληνα φορ, αλλά η θέση 
που αναζητεί ο Πλατανιάς δεν είναι μιαυπό-
θεση εύκολη, αφού… καλούς Ελληνες επι-
θετικούς αναζητούν ουκ ολίγες ομάδες ένα 
τέτοιο διάστημα της σεζόν. Το θέμα είναι 
βέβαια ο Πλατανιάς τι θα κάνει και αν θα 
μπορέσει αυτή του η αναζήτηση να έχει απο-
τελέσματα. Υπενθυμίζεται ότι δηλώσεις σχε-
τικά με τη μεταγραφική ενίσχυση της ομά-
δας του είχε κάνει μετά το τελευταίο ματς 
του 2018 απέναντι στον Ηρόδοτο ο Γιάννης 
Τάτσης, αφήνοντας τότε το θέμα ανοικτό, 
όπως παραμένει άλλωστε αυτή τη στιγμή.
Από την άλλη, δεν μπορεί ν’ αποκλειστεί, 
ο Πλατανιάς να κινηθεί όπως κινήθηκε και 
το καλοκαίρι επενδύοντας σε νεαρούς κατά 
κύριο λόγο ποδοσφαιριστές. Σίγουρα, 
απομένει ακόμα πολύς χρόνος μέχρις ότου 
ληφθούν οι όποιες αποφάσεις, εννοώντας 
ότι η μεταγραφική περίοδος μόλις ξεκί-
νησε.

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Παίρνει Ορφανίδη από Ξάνθη ο Ηρακλής
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Ο 
Τάσος Σιδηρόπουλος, μίλησε για 
την αποχή των διαιτητών τονίζο-
ντας πως η απόφαση για την συ-
νέχιση ή μη αυτής θα παρθεί με 

ψηφοφορία δυο ώρες μετά τη συνάντηση 
της επιτροπής. Τι είπε για την συνομιλία του 
με τον Σάββα Θεοδωρίδη πριν 6 χρόνια.
Αναλυτικά όσα είπε στον «Metropolis 
95.5»:
«Βρισκόμαστε στο στάδιο, στο οποίο έχει 
ολοκληρωθεί η σύνταξη της ατζέντας από 
πλευράς των διαιτητών κατά 99%. Δεν μπο-
ρούμε να αποφασίσουμε οι τέσσερις. Θα 
ακούσουμε τι θα μας πουν, θα τους πούμε 
αυτά που θέλουμε και πιστεύω είναι ότι 
θα γίνει μια εποικοδομητική συζήτηση. 
Πάμε στη συνάντηση με θετική αύρα. Δεν 
θέλουμε να φέρουμε σε δύσκολη θέση τις 
ομάδες. Ο σκοπός μας είναι να προστατευ-
θούν κι αυτές κι εμείς. Θα γίνει μια ψηφο-
φορία δύο ώρες μετά τη συνάντηση και 
το σύνολο των διαιτητών θα αποφασίσει 
άμεσα αν θα συνεχίσουν ή όχι».
Για τους ισχυρισμούς του Παναγιώτη Δια-
κοφώτη πως θα λήξει η αποχή: «Έγινε μια 
συζήτηση μαζί του, δεν του μετέφερα ότι 
θα λήξει η αποχή. Αυτό που του είπα είναι 
ότι αν ικανοποιηθούν οι διαιτητές θα λήξει 
η αποχή. Δεν είναι αρμοδιότητά μου να 
αποφασίσω. Ναι μεν είμαι αντιπρόσωπος, 
το συμβούλιο, όμως, είναι άτυπο και χρειά-
ζεται ψηφοφορία».
Για τις φετινές καθυστερήσεις στις πληρω-
μές: «Υπήρξε μια καθυστέρηση λόγω του 
τρόπου πληρωμής μέσω εργόσημου. Οι 
διαιτητές έπρεπε να περάσουν από την ΕΠΟ 
να το πάρουν. Στη συζήτηση με το λογιστή-
ριο βρήκαμε έναν νέο τρόπο που θα γίνεται 
αυτό, ηλεκτρονικά. Ουσιαστικά γι’ αυτόν 
τον λόγο υπήρξε καθυστέρηση όχι λόγω 
της ΕΠΟ».
Για το ζήτημα της προστασίας των διαι-
τητών: «Το πιο σημαντικό ζήτημα που θα 
τεθεί είναι αυτό της προστασίας των διαι-
τητών. Και όταν λέμε προστασία εννοούμε 
τις επιθέσεις παραγόντων, τις ανακοινώ-
σεις, τα δημοσιεύματα στον έντυπο Τύπο. 
Οι νόμοι υπάρχουν, όπως και ο Πειθαρχι-
κός Κώδικας της ΕΠΟ και η επιτροπή δεο-
ντολογίας. Αυτό θέλουμε είναι να τηρού-
νται οι νόμοι, καθώς και αυστηρή αντι-
μετώπιση σε όλα τα θέματα από εδώ και 
πέρα. Ο ξυλοδαρμός είναι η κορυφή του 
παγόβουνου. Για να χτυπηθεί ένας άνθρω-

πος υπάρχει ένα υπόβαθρο που όπλισε το 
χέρι αυτού που τον χτύπησε. Είναι όλο αυτό 
το γαϊτανάκι μετά τα παιχνίδια, με τα πρω-
τοσέλιδα κατά των διαιτητών κλπ. Φουντώ-
νει το ηφαίστειο και έρχεται μετά η έκρηξη. 
Το θέμα είναι πώς θα προλάβουμε τα προ-
ηγούμενα. Μόνο η τήρηση των νόμων και 
οι αυστηρές τιμωρίες θα οδηγήσουν στην 
εξάλειψη των φαινομένων. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα η ρατσιστική επίθεση στον 
Κουλιμπαλί. Όταν υπάρχει άμεση τιμωρία 
τότε μόνο θα υπάρξει αποτέλεσμα. Αν δικα-
στούν σε πέντε χρόνια θα το έχουν ξεχάσει 
όλοι».
Για το αν έχουν μερίδιο ευθύνης και οι διαι-
τητές που κάποιες φορές δίνουν δικαιώ-
ματα: «Πολλές φορές δίνουν δικαιώματα. 
Γίνονται λάθη οφθαλμοφανή που κι εμείς 
οι ίδιοι απορούμε μετά πώς τα κάναμε. 
Όμως, όπως ένας παίκτης μπορεί να χάσει 
ένα γκολ που δεν χάνεται, έτσι και ο διαι-
τητής μπορεί να χάσει μια φάση που δεν 
χάνεται. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε 
αυτό. Δεν μπορεί όμως ένα λάθος να οπλί-
ζει το χέρι ενός ανθρώπου».
Για την καχυποψία που υπάρχει για τους 
Έλληνες διαιτητές και δεν υπάρχει για τους 
ξένους: «Στο εξωτερικό δεν υπάρχει αυτή η 
λέξη. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει η καχυ-
ποψία. Όπως επίσης, δεν υπάρχει καχυπο-
ψία για τους ξένους που σφυρίζουν στην 
Ελλάδα. Αν και έκαναν λάθη, οι παίκτες 
και οι παράγοντες ως επί το πλείστον δεν 
αντέδρασαν. Ούτε και τα μέσα ενημέρω-
σης. Ναι μεν η έλευση των ξένων διαιτη-
τών λειτούργησε θετικά ως προς το να ηρε-
μήσει η κατάσταση, είχε όμως αρνητικά 
αποτελέσματα για τους Έλληνες διαιτητές. 
Μεγάλωσε περισσότερο η απαξίωση προς 
αυτούς».
Για τη διαφορά των ανθρώπινων λαθών 
από τα σφυρίγματα με σκοπιμότητα: «Ο 
καθένας μπορεί να καταλάβει πότε ένας 
διαιτητής λειτουργεί με σκοπιμότητα. Φαί-
νεται αυτό, ο κόσμος το καταλαβαίνει και 
αυτό δεν το συγχωρούμε κι εμείς οι διαι-
τητές. Έχει γίνει φέτος μια ανανέωση στους 
πίνακες, το 75% εξ αυτών είναι νέοι που 
αγαπούν τη διαιτησία. Πρέπει να δώσουμε 
χρόνο και στην επιτροπή, για να ασχολη-
θούν με τα παιδιά αυτά. Θα θέσουμε ως 
θέμα και την επένδυση στη διαιτησία. 
Περισσότερη επιμόρφωση, σεμινάρια 
κλπ».

Σιδηρόπουλος: «Δεν θέλουμε να 
φέρουμε σε δύσκολη θέση τις ομάδες»

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Το “ηχηρό” όνομα στις μεταγραφές 
του… φθινοπώρου για τον 
Πανσερραϊκό ήταν ο Νίκος 
Αναστασόπουλος, προερχόμενος 
από την Κέρκυρα και με θητεία και 
στη Σούπερ Λίγκα.

Ω
στόσο, οι δρόμοι των δυο πλευ-
ρών χωρίζουν εδώ. Τα “λιοντά-
ρια” αναμένεται να ανακοινώ-
σουν άμεσα τις πρώτες μεταγρα-

φές, με τον Κυριάκο Ζώβληκα να είναι “κλει-
σμένος” και το θέμα του τυπικό (ο Κατερι-
νιώτης εξτρέμ που σπουδάζει στις Σέρρες 
έχει θητεία σε Πιερικό, Σβορώνο, Αχιλλέα 
Νεοκαισάρειας και εσχάτως στο Χρυσό).
Στα αγωνιστικά, η ομάδα του Ηλία Εγγο-
νίδη προετοιμάζεται για την κυριακάτικη 
πρεμιέρα στο 2019, εντός με τον επικίν-
δυνο Αλέξανδρο Κιλκίς, του παλιού γνώ-
ριμου, Μάκη Κατσαβάκη. Από τους “ερυ-
θρόλευκους” θα λείψουν ο έμπειρος φορ 
και πρώτος σκόρερ, Γιώργος Παπαβασι-
λείου και ο στυλοβάτης της άμυνας, Λεω-
νίδας Καστριτσέας. Αμφότεροι είναι τιμω-
ρημένοι, ενώ θα λείψει και ο ανέτοιμος 
Μακούσης.

Φουλάρουν για σέντερ φορ στη 
Νίκη Βόλου
Με προπόνηση στο βοηθητικό γήπεδο του 
Πανθεσσαλικού Σταδίου συνεχίστηκε, το 
μεσημέρι της Τετάρτης, η προετοιμασία της 
Νίκης Βόλου, ενόψει της Κυριακάτικης ανα-
μέτρησής της, κόντρα στον Πιερικό, στο 
πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του 
πρώτου γύρου του πρωταθλήματος του 
τέταρτου ομίλου της Γ’ Εθνικής.
Ο Ράτκο Ντόστανιτς δούλεψε με όλους τους 
ποδοσφαιριστές του ρόστερ, καθώς κανέ-
νας δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυμα-
τισμού κι όλοι οι μη γηγενείς παίκτες επέ-
στρεψαν κανονικά στον Βόλο, προκειμέ-
νου να μπουν ξανά στο πρόγραμμα προπο-
νήσεων. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί 
πως με εισήγηση του Γιώργου Παρασκευ-
αΐδη και τη σύμφωνη γνώμη του τεχνι-
κού τιμ της πρώτης ομάδας, στη σημερινή 
προπόνηση έλαβαν μέρος και δύο νεαροί 
ποδοσφαιριστές του Αθλητικού Κολεγίου 
Νίκης, οι οποίοι άφησαν θετικές εντυπώ-
σεις.
Ο Σέρβος προπονητής των κυανόλευκων, 
μαζί με τους συνεργάτες του, επιθυμούν, 
σε αυτήν την κρίσιμη χρονική καμπή των 

προσθαφαιρέσεων στο ρόστερ, να διατη-
ρηθεί ακέραια η ομοιογένεια του συνόλου, 
προκειμένου να μην επηρεαστεί στο αγω-
νιστικό κομμάτι, στο οποίο, μέχρι στιγμής, 
τα πηγαίνει περίφημα, όντας στο ρετιρέ του 
βαθμολογικού πίνακα κι αήττητο στο πρω-
τάθλημα.
Απέναντι στη Νίκη, την Κυριακή, θα βρε-
θεί ο επικίνδυνος Πιερικός, ο οποίος με 
νέο προπονητή τον Νίκο Θεοδοσιάδη, 
πραγματοποίησε μία επιβλητική νίκη 
κόντρα στη Στυλίδα, εντός έδρας με 5-1, 
στην τελευταία αγωνιστική υποχρέωση 
των «μελανόλευκων» πριν την περίοδο 
των εορτών. Οι ιθύνοντες της Νίκης, όμως, 
γνωρίζουν καλά πως αν η ομάδα τους πιά-
σει τα αναμενόμενα στάνταρ απόδοσης 
αγωνιστικά, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα 
από κανέναν αντίπαλο της στην κατηγορία 
και, βάσει αυτού, θα καταφέρει να συλλέ-
ξει ακόμα ένα υπερπολίτιμο «τρίποντο» 
στην κούρσα πρωταθλητισμού που πραγ-
ματοποιεί.

Παρελθόν ο Μούλας από τον Αλ-
μωπό
Αποχωρεί από τον Αλμωπό ο Κώστας 
Μούλας μετά από ενάμιση χρόνο προσφο-
ράς, με σήμα κατατεθέν τον άψογο χαρα-
κτήρα του και την διάθεση του να παίξει 
ποδόσφαιρο, χωρίς να δημιουργήσει το 
παραμικρό πρόβλημα σε κανέναν για όσο 
διάστημα βρέθηκε στην ομάδα.
Η αποχώρηση του έχει να κάνει με την ανα-
χώρηση του από την Ελλάδα και συγκε-
κριμένα θα μεταναστεύσει στην Γερμα-
νία, εκεί όπου βρίσκονται οι γονείς του. 
Όλοι οι φίλοι του Αλμωπού, προπονητής 
και παίκτες θα τον θυμούνται για τον ακέ-
ραιο χαρακτήρα του, την συνέπεια του 
σαν αθλητή, καθώς όποτε του ζητήθηκε να 
αγωνιστεί τα έδινε όλα εντός αγωνιστικού 
χώρου.
Με λίγα λόγια ένας στρατιώτης που πάντα 
έβαζε μπροστά την ομάδα και ποτέ τον 
εαυτό του…
Χαρακτηριστική στιγμή που έμεινε χαραγ-
μένη στους φίλους της ομάδας ήταν αυτή 
στον περσινό αγώνα με την ΑΠΕ Λαγκαδά, 
όταν αποβλήθηκε στο ημίωρο της αναμέ-
τρησης κι έβαλε τα κλάματα αποχωρώντας 
για τα αποδυτήρια.

Ανακοίνωσε Τζόρνταν ο Αιολικός
Tην απόκτηση του Tζόρνταν Ουεντραόγκο, 
που έμεινε ελεύθερος από την Επισκοπή, 

ανακοίνωσε ο Αιολικός.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ο ΑΕΠΣ ΑΙΟΛΙΚΟΣ ανακοινώνει την από-
κτηση του 21χρόνου  Tζορνταν Ουεντρα-
όγκο!
Ο Τζόρνταν έχει ανδρωθεί ποδοσφαιρικά 
στα τμήματα υποδομής νέων της Μαρσέιγ, 
συμμετέχοντας στο πρωτάθλημα νέων με 
την όμαδα της Μασσάλιας και στην Ελλάδα 
έχει φορέσει πέρσυ την φανελά του Δια-
γόρα Αγίας Παρασκευής στο περσινό πρω-
τάθλημα γ΄Εθνικής και φέτος στο πρώτο 
εξαμήνο την φανέλα του Α.Ο Επισκοπής.
Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του 
Αιολικού μας, του ευχόμαστε πολλές επιτυ-
χίες με την ομάδα μας.

Συμφώνησε με Σαμουηλίδη ο 
ΠΟΑ!
Στην απόκτηση ενός έμπειρου αμυντικού 
μέσου που μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα 
την προσπάθεια του ΠΟΑ προχώρησε η 
ομάδα του Ατσαλένιου. 
Το συγκρότημα του Μ. Σκύβαλου τα βρήκε 
σε όλα με τον 32χρονο αμυντικό μέσο Νίκο 
Σαμουηλίδη που μέχρι πρότινος αγω-
νιζόταν στη Γ΄Εθνική με την ομάδα του 
Λαγκαδά. Το prismasport.gr σας είχε προι-
δεάσει για αυτή την μεταγραφή από τις 28 
Δεκεμβρίου  αποκαλύπτωντας ότι ο ΠΟΑ 
κινείται για την απόκτηση ενός έμπειρου 
μέσου μετά το ναυάγιο στις διαπραγματεύ-
σεις με τον Κεσίδη.
Ο Σαμουηλίδης αναμένεται να βρίσκεται 
αύριο το πρωί στο Ηράκλειο για τις τελικές 

υπογραφές και θα γίνει αγώνας δρόμου 
από την ομάδα του Ατσαλένιου για να βγει 
το δελτίο του για το παιχνίδι της Κυριακής 
με τον Ιωνικό.
Ο 32χρονος μέσος τα τελευταία χρόνια 
αγωνίζεται σε ομάδες της Γ΄Εθνικής όπως 
Πύδνα Κίτρους και Α.Ε Λευκίμης ενώ στο 
παρελθόν έχει διατελέσει και αρχηγός του 
Απόλλωνα Πόντου από τις υποδομές του 
οποίου ξεκίνησε την καριέρα του, ενώ έχει 
παίξει στη B΄Εθνική με την φανέλα του 
Αγροτικού Αστέρα.

Συμφώνησε με Μανιατέα ο Πά-
μισος!
Σε μία σημαντική προσθήκη προχώρησε η 
ομάδα του Πάμισου.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Mikriliga, ο 
σύλλογος ήρθε σε συμφωνία με τον Πέτρο 
Μανιατέα.
Πρόκειται για 26χρονο ποδοσφαιρι-
στή, που αγωνίζεται κυρίως στη μεσαία 
γραμμή, ενώ μπορεί να αγωνιστεί και σε 
άλλες θέσεις αν χρειαστεί να βοηθήσει την 
ομάδα του.
Στο παρελθόν ο Μανιατέας έχει βρεθεί στο 
δυναμικό των: Καλαμάτα (U-21), ΑΕ Μάνης, 
ΑΟ Φαραί Καλαμάτας, ΠΟΜ Πυλαίας, Γρε-
βενά και αλλού. Ο μεσσήνιος ποδοσφαιρι-
στής ήταν μέλος και της μικτής Μεσσηνίας 
για αρκετά χρόνια.
Ο Πάμισος ενισχύεται έτσι σε μία προσπά-
θεια να ανακάμψει αγωνιστικά και να κάνει 
μία καλύτερη πορεία από αυτή που βλέ-
πουμε μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
“Διαζύγιο” με Αναστασόπουλο ο Πανσερραϊκός
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Ο τεχνικός της Μπαρτσελόνα, 
Ερνέστο Βαλβέρδε, τόνισε ότι 
δεν γνωρίζει σε ποιον πάγκο θα 
εργάζεται την επόμενη σεζόν. Επίσης, 
αναφέρθηκε και στα χρόνια που 
πέρασε στον Ολυμπιακό τα οποία 
θυμάται με αγάπη!

Α
ναλυτικά όσα είπε:
«Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν 
ξέρω που θα βρίσκομαι σε έναν 
χρόνο. Ποιος ξέρει το μέλλον του; 

Γνωρίζουμε πως είναι τα πράγματα, όμως 
εγώ δεν σκέφτομαι ποτέ τόσο μακριά. Για 
εμάς, δύο μήνες είναι μεγάλο διάστημα. 
Αυτό που ενδιαφέρει είναι να είναι όλοι ικα-
νοποιημένοι από τη δουλειά μας. Αν δεν 
πάρουμε το πρωτάθλημα, θα τα ρίξουν στον 
προπονητή γιατί έτσι είναι η δουλειά μας. 
Προσπαθώ να πετυχαίνουμε τους στόχους 
μας. Θα δούμε».
Για τη θητεία του στον πάγκο του Ολυμπια-
κού: «Τα χρόνια μου στον Ολυμπιακό είναι 
από τα πράγματα που θυμάμαι με αγάπη. 
Αυτό που έζησα στην Ελλάδα ήταν… εκτός 
ελέγχου. Η υποδοχή που μου επιφύλασσαν 
στην Ελλάδα όταν πήγαμε με την Μπαρτσε-
λόνα ήταν καταπληκτική».
Για τον Λιονέλ Μέσι: «Αυτό που έχω να πω 
για εκείνον είναι ο βαθμός της υπευθυνότη-
τάς του γύρω από την ομάδα. Θέλει πάντα 
να παίζει όσο πιο γρήγορα γίνεται μετά τον 
τραυματισμό του. Πάντα είναι παρών και 
έχει μεγάλη ψυχική δύναμη. Δεν έχω δει 
κάτι ανάλογο. Γνωρίζει πολύ καλά τι θέλουν 

οι φίλαθλοι και θα κάνει τα πάντα για να 
κατακτήσουμε το Champions League».
Για τις σκέψεις του για τη σεζόν που έφυγε: 
«Δεν σκέφτομαι τόσο πολύ τι συνέβη την 
περσινή σεζόν. Την έχω ως… αναφορά. Δεν 
ξεχνάω ότι χάσαμε μόνο ένα ματς πρωτα-
θλήματος, αλλά κοιτάμε μπροστά. Έχουμε 
μια διαφορετική ομάδα με άλλους παίκτες 
τώρα».

Γλυκοκοιτάζει τον Σαράμπια η Ρε-
άλ
Ο 26χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός της 
Σεβίλλης πραγματοποιεί σούπερ χρονιά και 
οι Μαδριλένοι τον έχουν βάλει στο στόχα-
στρό τους.
Ο Πάμπλο Σαράμπια βρίσκεται σε εξαιρε-
τική φάση στην καριέρα του και έχει χτυπή-
σει ακόμα και την πόρτα της Εθνικής Ισπα-
νίας. Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός είναι ο 
ηγέτης της Σεβίλλης, την οποία με 18 γκολ 
και οκτώ ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, 
την οδηγεί στο -5 από την κορυφή. Αυτό 
έχει τραβήξει τα βλέμματα της Ρεάλ, καθώς 
οι Μαδριλένοι εδώ και καιρό προσπαθούν 
να μαζέψουν ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί από 
γηγενείς. Μάλιστα το συμβόλαιο του Σαρά-
μπια ολοκληρώνεται σε 18 μήνες κι εκείνος 
συνεχίζει χωρίς διάθεση ανανέωσής του, 
προανώς στοχεύοντας σε κάτι μεγαλύτερο. 
Επίσης, η ρήτρα αποδέσμευσής του είναι 
μόλις 18 εκατ. ευρώ.

«Μπέτις για Μήτρογλου»
Όπως γράφουν στην Ισπανία, η Μπέτις 
θέλει τον Κώστα Μήτρογλου.

Ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του 
Ιανουαρίου, ο Κώστας Μήτρογλου είναι στη 
λίστα των ανθρώπων της Μπέτις.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά απόν 
τους Ισπανούς, η ομάδα της Ανδαλουσίας 
έχει θέμα στο σκοράρισμα κι ο «Μητρο-
γκόλ» είναι μία από τις περιπτώσεις που 
μπορούν να δώσουν λύσεις.

Στη λίστα της Σεβίλλης ο Μαυρο-
πάνος
Την περίπτωση του Έλληνα κεντρικού 
αμυντικού της Άρσεναλ, Κωνσταντίνου 
Μαυροπάνου εξετάζει η Σεβίλλη, σύμ-
φωνα με την Estadio Deportivo.
Η τοπική εφημερίδα της Σεβίλλης αναφέ-
ρει πως ο σύλλογος της Ανδαλουσίας θα 

κινηθεί για την απόκτηση ενός κεντρικού 
αμυντικού τον Ιανουάριο και στη λίστα 
υπάρχει και το όνομα του Μαυροπάνου.
Ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας, 
Χοακίν Καπαρός έχει συλλέξει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τον Έλληνα 
στόπερ και θεωρεί ότι είναι από τους 
παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν τη 
Σεβίλλη στην αμυντική της γραμμή.
Καλή γνώμη για τον Μαυροπάνο φαίνε-
ται πως έχει και ο τεχνικός της Σεβίλλης, 
Πάμπλο Ματσίν. Πάντως στη Σεβίλλη 
εξετάζουν αρκετές περιπτώσεις στόπερ 
και ακόμα δεν έχουν πάρει την οριστική 
τους απόφαση για τον παίκτη ή τους παί-
κτες που θα καταθέσουν επίσημες προ-
τάσεις.

αθλητικά

Βαλβέρδε: «Δεν ξέρω που θα είμαι την επόμενη σεζόν»
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Η ομάδα της Λάρνακας στο πλαίσιο τoυ εξ αναβολής αγώνα 
της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος CYTA, αν και προ-
ηγήθηκε στο σκορ με τον Φλοριάν (24’) έμεινε στην ισοπα-
λία με την σκληροτράχυλη Πάφος FC. Το «πρωτοχρονιάτικο 

πάρτι» χάλασε ο Φόλμπρεχτ (78’) και το πολύ καλό στήσιμο του 
Ζέλικο Κόπιτς.
Με πολύ γοργό ρυθμό ξεκίνησε το παιχνίδι με την ΑΕΚ να είναι 
η ομάδα που πρώτη πήρε τις πρωτοβουλίες των κινήσεων και 
έλεγξε την αναμέτρηση, παίζοντας επιθετικό και ανοικτό ποδό-
σφαιρο.
Οι «κιτρινοπράσινοι» της Λάρνακας κυρίως με πλαγιοκοπήσεις 
και κάθετες μπαλιές από τα δύο άκρα της επίθεσης επιχείρησε να 
διεμβολίσει την άμυνα της Πάφος FC, αλλά χωρίς αποτέλεσμα στα 
πρώτα λεπτά.
Από την πλευρά τους, οι ποδοσφαιριστές του Ζέλικο Κόπιτς στή-
θηκαν άψογα στον αγωνιστικό χώρο με τον ανασταλτικό τους 
τομέα να λειτουργεί αποτελεσματικά και να μην αφήνει τους γηπε-
δούχους να απειλήσουν με προϋποθέσεις την εστία του Μολ.
Την υπεροχή της ΑΕΚ στα πρώτα λεπτά εξαργύρωσε ο Φλοριάν 
Τολμές στο 24’ ανοίγοντας το σκορ, ουσιαστικά στην πρώτη καλή 
ενέργεια των γηπεδούχων απέναντι στην εστία του Μολ. Ο Γάλλος 
φορ μετά από συρτή σέντρα από τα δεξιά έστειλε με γυριστό σουτ 
την μπάλα στα δίχτυα σημειώνοντας το 1-0.
Το γκολ της ΑΕΚ έδωσε εκ νέου θετική ψυχολογία στην ομάδα της 
Λάρνακας, η οποία έψαξε και για δεύτερο γκολ πιέζοντας ψηλά την 
αμυντική γραμμή των φιλοξενούμενων. Από την άλλη η Πάφος FC 
παρουσίασε μεγάλη αδυναμία στο να αντιδράσει και στο να ανα-
πτυχθεί, ως απόρροια κυρίως των πολλών απουσιών που αντιμε-
τώπιζε.
Στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου μέρους ο ρυθμός του αγώνα 
έπεσε με την ΑΕΚ να συνεχίζει να έχει τον έλεγχο των κινήσεων, 
αλλά να είναι ανούσια καθώς δεν απείλησε ουσιαστικά στην εστία 
της Πάφος FC.
Όπως έκλεισε το πρώτο μέρος άνοιξε το δεύτερο μέρος του αγώνα 
στη Λάρνακα, καθώς η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει ψηλά τους φιλοξε-
νούμενους και να ψάχνει για το δεύτερο γκολ έχοντας τον πλήρη 
έλεγοχ των κινήσεων.
Ωστόσο, αυτή η υπεροχή ήταν για αρκετή ώρα ανούσια, μιας και 
έλειπε η μεγάλη φάση απέναντι στην εστία του Μολ. Η πρώτη 
καλή ευκαιρία για τους γηπεδούχους ήρθε στο 53’ με πρωταγω-
νιστή τον Ακοράν, για να ακολουθήσει στο 55’ η χαμένη ευκαιρία 
του Φλοριάν.
Η Πάφος FC από την πλευρά της δεν έμεινε με σ τραυρωμένα 
τα χέρια και έψαξε για το γκολ της ισοφάρισης, απειλώντας για 
πρώτη φορά με τον Ντόβμπνια στο 57’ της αναμέτρησης. Δύο 
λεπτά αργότερα η ομάδα της Λάρνακας απάντησε με νέα χαμένη 
ευκαιρία από τον Φλοριάν.
Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα στο «ΑΕΚ Αρένα» η Πάφος 
FC κατάφερε να ισορροπήση την αναμέτρηση και να πάρει βήματα 
μπροστά στο γήπεδο.
Τα δεδομένα άλλαξαν άρδην όταν η Πάφος FC με τον Κουλς στο 
78’ έφερε το παιχνίδι στα ίσα και έδωσε νέο ενδιαφέρον στην 
αναμέτρηση. Το 1-1 έβαλε έτσι μεγάλη πίεση στους γηπεδούχους.
Η ΑΕΚ πίεσε ασφυκτικά για να πάρει εκ νέου προβάδισμα στο 
σκορ, αλλά δεν τα κατάφερε και απώλεσε δύο υπερπολύτιμους 
βαθμούς.

Ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε με 2-1 την Δόξα στον πρώτο 
αγώνα για τη Β’ Φάση του Κυπέλλου Coca-Cola. 
Η Δόξα προηγήθηκε στο 20’ με τον Κάρλος 
ωστόσο οι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή 
με σκόρερ τους Νατέλ (60’) και Μπάλογκ (66’)

Τ
ο παιχνίδι ξεκίνησε με ευκαιρία στο 4ο λεπτό 
για τον ΑΠΟΕΛ με τον Αλωνεύτη να κλέβει την 
μπάλα και να φεύγει σε τετ α τετ με τον Λοίζου, 
ωστόσο στην προσπάθεια του να τον περάσει ο 

τερματοφύλακας της Δόξας έπεσε και μάζεψε την μπάλα.
Στο 12’ η Δόξα άνοιξε το σκορ με αυτογκόλ του Βούρου 
ωστόσο ακυρώθηκε για οφσάιντ. Μετά από γύρισμα 
του Κάρλος, ο Βούρος έστειλε άθελα του την μπάλα στα 
δίχτυα αλλά το γκολ ακυρώθηκε.
Τελικά το 0-1 για την Δόξα έγινε στο 20’ με σκόρερ τον 
Κάρλος. Αρχικά ο Ρομό έκανε το λάθος και η μπάλα 
πήγε στον Χατζηβασίλη ο οποίος έδωσε στον Κάρλος 
που έκανε το πλασέ αλλά ο Ιωάννου απέκρουσε στην 
γραμμή, αλλά στη συνέχεια η μπάλα πήγε στον Ασα-
μόα που έδωσε και πάλι στον Κάρλος ο οποίος αυτή τη 
φορά ευστόχησε και έκανε το 0-1.

Στο 29 η ομάδα της  Κατωκοπιάς έχασε νέα ευκαιρία με 
τον Χατζηβασίλη να γυρίζει στον Ασαμόα, αλλά ο Βού-
ρος πρόλαβε την μπάλα και την έδιωξε σε κόρνερ.
Οι γαλαζοκίτρινοι απείλησαν στο 33’ όταν μετά από 
εκτέλεση φάουλ του Καζού, ο Λοίζου δεν βρήκε την 
μπάλα με αποτέλεσμα η μπάλα να φτάσει στον Γκέντσο-
γλου, ο οποίος με το κεφάλι έστειλε την μπάλα έξω.
Στο δεύτερο μέρος ο ΑΠΟΕΛ μπήκε πιο επιθετικό και 
στο 47’ έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 1-1 με πρωταγω-
νιστή τον Ιωάννου, ο οποίος από κοντά δεν μπόρεσε να 
στείλει την μπάλα στα δίχτυα.
Στην συνέχεια η ομάδα του Τραμετσάνι συνέχιζε να έχει 
τον έλεγχο του αγώνα και κατάφερε να φτάσει στο γκολ 
της ισοφάρισης στο 60’ με σκόρερ τον Νατέλ, ο οποίος 
νίκησε τον Γκρέμσλ με διπλή προσπάθεια μετά από 
ασίστ του Εφραίμ.
Στο 66’ οι γαλαζοκίτρινοι έφτασαν στην ανατροπή με 
σκόρερ τον Μπαλόγκ, ο οποίος με δυνατό σουτ έκανε 
το 2-1.  Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Ζαχίντ δεν μπόρεσε 
να νικήσει σε τετ α τετ τον Γκρεμσλ.

Ερμής-ΑΣΙΛ 3-0
Ο Ερμή κατάφερε να βάλει τις βάσεις για ένα «καθαρό» 

σκορ στο πρώτο ματς με τον ΑΣΙΛ, για την 
Β’ φάση του κυπέλλου. Η ομάδα της Αρα-
δίππου δημιούργησε τις συνθήκες για να 
πάρει το προβάδισμα, με τον Ντίντακ Ντε-
βέσα στο 22’ να ανοίγει το σκορ με ωραίο 
σουτ, στέλνοντας την μπάλα στο αριστερό 
«παραθυράκι» της εστίας του Καράδαη 
για το 1-0. Οι Φτεροπόδαροι ζευγάρω-
σαν τα γκολ τους με τον Μαλόν να πιάνει 
στον… ύπνο την άμυνα των φιλοξενού-
μενων, καθώς μετά από εκτέλεση κόρ-
νερ από τον Μαρτίνιουκ ο Ισπανός δεξιός 
μπακ με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι 
έκανε το 2-0.
Η ομάδα της Λύσης δεν μπόρεσε να φτιά-
ξει ευκαιρίες παρά τις σπασμωδικές προ-
σπάθειες που ξεκινούσαν από τον χώρο 
του κέντρου, χωρίς όμως να ολοκληρώ-
νονται όπως σχεδίασε η τεχνική ηγεσία. 
Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ερμή 
να εξασφαλίζει… προίκα για το δεύτερο 
45λεπτο, το προβάδισμα με 2-0.
Το σκηνικό δεν διαφοροποιήθηκε στο 
δεύτερο ημίχρονο με τον ρυθμό να πέφτει 
και τον Ερμή να έχει την υπεροχή. Η ομάδα 
της Αραδίππου κατάφερε να κάνει το 3-0 
όταν ο Ταραλίδης στο 66’ με απευθείας 
εκτέλεση φάουλ ουσιαστικά έδωσε το… 
μισό εισιτήριο πρόκρισης για τα προημι-
τελικά του κυπέλλου διαμορφώνοντας το 
τελικό Ερμής-ΑΣΙΛ 3-0.

αθλητικά
ΑΠΟΕΛ-Δόξα 2-1

Γαλαζοκίτρινο προβάδισμα με ανατροπή
ΑΕΚ-Πάφος FC 1-1
Στραβοπάτημα (και) στο 
ξεκίνημα του 2019…
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Πρίντεζης: «Αυτά τα παιχνίδια δεν τα 
παίρνουν Έλληνες ή ξένοι, αλλά οι ομάδες»

Ο Γιώργος Πρίντεζης μίλησε πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό, που ανοίγει την αυλαία του 
δεύτερου κύκλου της κανονικής διάρκειας της Euroleague, τόνισε ότι είναι σημαντικό ο 
Ολυμπιακός να παραμείνει σε τροχιά 4άδας, σχολίασε τι πρέπει να βελτιώσει η ομάδα του, ενώ 
έστειλε μήνυμα και στον κόσμο που αναμένεται να γεμίσει το ΣΕΦ. 

Α
ναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας φόργουορντ 
των «ερυθρόλευκων»: 
Για το ντέρμπι: «Είναι πολύ σημαντικό παι-
χνίδι και όλοι ξέρουμε τη σημασία αυτών 

των παιχνιδιών με τον Παναθηναϊκό. Προερχόμαστε 
από ένα άσχημο παιχνίδι και θέλουμε τη νίκη για να 
παραμείνουμε σε τροχιά 4άδας. Ευελπιστούμε».
Για τις δύο ήττες από τον Παναθηναϊκό: «Είναι διαφο-
ρετικά παιχνίδια εντελώς. Κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. 
Τώρα έχουμε δουλέψει παραπάνω και αυτό φαίνεται».
Για το τι πρέπει να βελτιώσει η ομάδα: «Πρέπει να βελ-
τιώσουμε τους περισσότερους τομείς. Ήμασταν άστο-
χοι, δεν παίξαμε καλή άμυνα, δεν είχαμε ρυθμό, δεν 
ελέγχαμε το ριμπάουντ. Πρέπει να είσαι σε όλους τους 
τομείς έτοιμος κόντρα στον Παναθηναϊκό, που όλοι 
ξέρουμε τη σημασία της κατάστασης αυτής».
Για τους Έλληνες που λένε ότι παίρνουν αυτά 
τα ματς: «Αυτά τα παιχνίδια τα παίρνουν 
οι ομάδες. Δεν έχει σημασία αν είσαι 
Έλληνας ή ξένος. Όλοι πρέπει να παί-
ζουμε. Ακόμα και δεν βρεθείς στην 
καλή σου ημέρα, πρέπει να βρε-
θεί κάποιος άλλος για να καλύψει το 
κενό».
Για τον κόσμο που αναμένεται να γεμί-
σει το ΣΕΦ: «Τους ευχαριστούμε πολύ για 
το sold out κι ελπίζω αύριο να έxουμε ένα 
όμορφο βράδυ και να ευχαριστηθεί το μπάσκετ 
και ο κόσμος».

Πιτίνο: «Τιμή και χαρά που δουλεύω στον 
Παναθηναϊκό»
Περίπoυ 50 φίλαθλοι των πρασίνων βρέθηκαν στο 
ΟΑΚΑ πριν την πρόπονηση της ομάδας και εμψύχω-
σαν τους παίκτες και τον προπονητή του «τριφυλλιού».
O Ρικ Πιτίνο έστειλε το μήνυμα του στον κόσμο, ευχα-
ριστώντας τους για την κίνηση τους, ενώ ανέφερε πως 
είναι τιμή να δουλεύει στον Παναθηναϊκό.
«Ευχαριστούμε που ειστε μαζι μας. Χαρα να δουλεύ-
εις με τοσους καλούς ανθρωπους. Ειναι πολυ ωραιο να 
προπονεις αυτους τους παικτες. Θα κάνουμε τα πάντα 
σε καθε ματς για τη νικη. Τιμη και χαρα που δουλεύω 
στον Παναθηναϊκό», ανέφερε.

Λάσμε: «Παραμένω ο ίδιος παίκτης, ο 
coach ξέρει τι να πάρει από την ομάδα»
Τα σύννεφα της αμφισβήτησης για τον Στεφάν Λάσμε 
και τη συνολική του προσφορά στον φετινό Πανα-

θηναϊκό, είχαν πληθύνει επικίνδυνα μετά την αναμέ-
τρηση με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη. Άλλωστε ήταν εκεί-
νος (κατά κύριο λόγο) για τον οποίο είχε χτυπήσει η 
καμπάνα όσον αφορά τους παίκτες που η θέση τους 
ήταν... επισφαλής. Υπήρχε περίπτωση να αλλάξουν 
τα πάντα μέσα σε διάστημα μικρότερο της μίας εβδο-
μάδας; Κι όμως!
Η έλευση του Ρικ Πιτίνο έφερε νέα δεδομένα στις 
τάξεις των «πρασίνων» αφού όλοι οι παίκτες πέρα-
σαν από την αρχή από εξετάσεις. Φυσικά και ο Γκα-
μπονέζος σέντερ, ο οποίος παρουσιάστηκε... μετα-
μορφωμένος στην αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ 
Μόσχας. Ένα ματς όπου ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ 
πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση της σεζόν 
και μάλιστα στο ντεμπούτο του Αμερικανού τεχνικού. 

Μιλώντας στην EuroLeague Greece, ο Λάσμε 
στάθηκε στις αλλαγές του Πιτίνο, έδωσε 

τις δικές του απαντήσεις για τη δική του 
εμφάνιση, ενώ έκανε ειδική αναφορά 
στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπι-
ακό στο ΣΕΦ.
«Ο coach Πιτίνο είναι πολύ έμπει-
ρος, έχει κοουτσάρει στο υψηλό-
τερο επίπεδο σε NCAA και ΝΒΑ και 

σίγουρα η έλευσή του έχει αλλάξει 
την ψυχολογία μας. Ξέρει τι να ζητή-

σει και πώς να το πάρει από τους παίκτες 
του. Πλέον εμείς πρέπει να τον ακούμε και να 

κάνουμε αυτά που μας λέει. Να βγάλουμε στο παρκέ 
την ενέργεια που έχουμε. Ακόμα δεν έχουμε πει 
πολλά για θέματα τακτικής, αλλά έχει βάλει κάποια 
δικά του πράγματα στην ομάδα» δήλωσε ο 36χρονος 
σέντερ και στάθηκε στην βασική φιλοσοφία του Αμε-
ρικανού προπονητή:
«Ήμασταν περισσότερο επιθετικοί στην άμυνα. Ήμα-
σταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση, στη δυσκολότερη 
τη φετινή σεζόν! Οι παίκτες κάτσαμε και συζητήσαμε 
μεταξύ μας και ύστερα ήρθε ο coach και μας είπε τι 
ακριβώς θέλει να κάνουμε. Να πιέζουμε περισσό-
τερο πάνω στη μπάλα και σε γενικές γραμμές εστί-
ασε πάνω στην άμυνα όπου πίστευε ότι έχουμε αδυ-
ναμίες.»
Ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν ξεκίνησε την σεζόν όπως θα 
ήθελε εκείνος και οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αλλά 
όπως είπε «ξέρω η σεζόν δεν ξεκίνησε πολύ καλά για 
μένα, αλλά είμαι ο ίδιος παίκτης με αυτόν που ήταν 
εδώ και πριν από τέσσερα χρόνια. Πάντα μου αρέσει 
να βγάζω ενέργεια και να παίζω δυνατά.»

Επίσημο: Ο Ντελρόι Τζέιμς 
επέστρεψε στην ΑΕΚ!

Ο 
Ντελρόι Τζέιμς θα φο-
ρέσει ξανά τα κιτρινό-
μαυρα αφού η ΚΑΕ Α-
ΕΚ ανακοίνωσε την επι-

στροφή του Αμερικανού ο οποί-
ος υπέγραψε στην «Ένωση» ως το 
2020!  
O 31άχρονος Αμερικανός φόρ-
γουορντ δεν ήταν ικανοποιημέ-
νος στο τουρκικό πρωτάθλημα με 
την Γκαζιαντέπ κι έλυσε το συμβό-
λαιό του, επιστρέφοντας στην ΑΕΚ 
έπειτα από το περσινό απόλυτα 
επιτυχημένο πέρασμά του από 
την «Ένωση» που συνδυάστηκε 
με την κατάκτηση του Κυπέλ-
λου Ελλάδας και του Basketball 
Champions League.
Ο Τζέιμς είχε 8.7 πόντους, 4.4 
ριμπάουντ, 1.6 ασίστ και 1.1 κλε-
ψίματα σε 22’ συμμετοχής μ.ό. 
στο BCL όπου η ΑΕΚ έφτασε ως 
το τέλος της διαδρομής, πανηγυ-
ρίζοντας τον τίτλο στο Final 4 που 
διεξήχθη στην Αθήνα. 
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ 
«Εκ των πρωταγωνιστών της περ-
σινής θεαματικής πορείας της 
«Βασίλισσας», ο Ντελρόι Τζέιμς, 
επιστρέφει στο ΟΑΚΑ.
Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι υπέ-
γραψε συμβόλαιο έως το καλο-
καίρι του 2020, ο Ντελρόι Τζέιμς.
Ο «αφανής» ήρωας της ΑΕΚ! (pics 
& vids)

Ντελρόι Τζέιμς: Ο «αφα-
νής» ήρωας της ΑΕΚ! 
Ο Ντελρόι Τζέιμς, που βοήθησε 
την ΑΕΚ να κατακτήσει δύο τρό-
παια την περσινή σεζόν, επι-
στρέφει στα κιτρινόμαυρα και το 
gazzetta.gr θυμάται τις καλύτερες 
στιγμές του!
Ήταν από τους παίκτες που θα 
έκανε... αθόρυβη δουλειά και 
κάποιες φορές και την διαφορά 
σε κρίσιμες στιγμές.
Ο Ντελρόι Τζέιμς ντύθηκε πέρυσι 
στα κιτρινόμαυρα και κέρδισε με 
το «σπαθί» του την εμπιστοσύνη 
και την εκτίμηση του κόσμου, 
όσο περνούσε ο καιρός. Το καλο-
καίρι έγιναν προσπάθειες να μεί-
νει στην ομάδα, ωστόσο μόνο για 
λόγους που οι δύο πλευρές γνω-

ρίζουν, αυτό δεν έγινε πράξη. 
Λίγους μήνες αργότερα, και με 
τους οπαδούς να εκφράζουν κατά 
καιρούς την προτίμησή τους στο 
πρόσωπό του, ο Μάκης Αγγε-
λόπουλος χειρίστηκε το θέμα κι 
έφερε ξανά τον Αμερικανό στην 
«Βασίλισσα».
Ο 31χρονος φόργουορντ γνωρίζει 
καλά την ομάδα κι έρχεται για να 
«αποφορτίσει» λίγο τους Γιόνας 
Ματσιούλις και Βινς Χάντερ, αφού 
ο Τάιλερ Ρόμπερσον αποδείχθηκε 
φιλότιμος μεν, αλλά άπειρος δε.
Ο Τζέιμς αποτελεί μια σημαντική 
προσθήκη για την ΑΕΚ, αφού η 
άμυνα είναι το στοιχείο του, ενώ 
μπορεί να μαρκάρει όλους τους 
αντιπάλους, από το «1» έως το 
«5». Κάτι που απέδειξε και στα 
παιχνίδια με Ολυμπιακό και 
Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ πέρυσι, όταν 
κλήθηκε να μαρκάρει Σπανούλη 
και Καλάθη, αντίστοιχα. Στα 
«συν» και το γεγονός πως πέρυσι 
δοκιμάστηκε και ως «5άρι» σε 
κάποιους αγώνες κι έδειξε πως 
μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό 
το ρόλο.
Ψηλός και με γρήγορα πόδια, 
μπορεί να δώσει λύσεις μέσα 
από την δημιουργία ή το ριμπά-
ουντ ακόμα και στα άσχημα επι-
θετικά του βράδια, ενώ αποτέ-
λεσε έναν εκ των πρωταγωνιστών 
των περσινών τροπαίων της ΑΕΚ, 
του Κυπέλλου Ελλάδος και του 
Basketball Champions League.
«Αισθάνομαι υπέροχα, που επι-
στρέφω... σπίτι μου. Θέλω να 
“χτίσω” πάνω στην περσινή 
εκπληκτική χρονιά που είχαμε. 
Θέλω να βοηθήσω όσο μπορώ 
την ΑΕΚ να πετύχει τους εφετινούς 
στόχους της» δήλωσε ο Αμερικα-
νός φόργουορντ και συνέχισε:
«Έχω λάβει πάρα πολλή αγάπη 
απ’ όλους στην ομάδα. Είναι κάτι, 
που δεν περίμενα στο βαθμό 
αυτό, και είμαι έτοιμος να τους το 
ανταποδώσω. Είμαι έτοιμος να 
παλέψω ξανά για την ΑΕΚ. Περι-
μένω να «εισπράξω» το ίδιο 
πάθος και την ίδια αγάπη από τον 
κόσμο της ΑΕΚ. Έτοιμος για τη 
«Βασίλισσα».»
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