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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστρι-

ες, γεια σας και χαρά σας.

Εύχομαι να σας βρίσκω κι αυτή την εβδο-

μάδα καλά και να συνεχίζεται με υγεία 

και τύχη την καθημερινότητά σας.

Η “Hellas News”, η μικρή «θαυματουργή» ομάδα 

μας δουλεύει ακατάπαυστα και σκληρά γ ια να 

εκδώσουμε κάθε Παρασκευή αυτή τη τεράστια 

εφημερίδα (η μεγαλύτερη ομογενειακή στον πλα-

νήτη Γη) με μεράκι και ενημέρωση ειδικά όλων 

αυτών που δεν τα πάνε καλά με την τεχνολογία και 

δεν μπορούν να ενημερωθούν για τα τεκταινό-

μενα στην πατρίδα μας κι όχι μόνο.

Στην κυριολεξία, κάθε Σαββατοκύριακο «εξαφανί-

ζουν» την εφημερίδα μας.

Το μεγάλο μου παράπονο, όχι μόνον εμένα αλλά 

κι όλων που πέρασαν από αυτό το λειτούργημα 

(σε τηλεόραση, ράδιο, εφημερίδα) είχαν το παρά-

πονο της αδιαφορίας πολλών ευυπόληπτων και 

οικονομικά ανεξάρτητων Ελλήνων επιχειρημα-

τ ιών κι όχι μόνο που «ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝΕ» γ ια τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης της παροικίας μας ενώ 

λίγο πολύ αυτοί που πραγματικά μπορούν και 

καταξιώθηκαν σ την Καναδική κοινωνία πρέπει 

να ξέρουν ότι τα εναπομείναντα μέσα ενημέρω-

σης διαιωνίζουν την Ελληνική γλώσσα, τα ήθη και 

τα έθιμά μας, σύλλογοι, εκκλησίες κλπ. μήπως θα 

έπρεπε στους ετήσιους προϋπολογισμούς να στη-

ρίζετε ότι Ελληνικό έχει απομείνει, έστω και στην 

μνήμη των ανθρώπων που σας έφεραν στη ζωή 

και σας μεγάλωσαν.

Ξέρετε είναι τραγικό να βλέπεις άλλες μειονότη-

τες του Καναδά να έχουν 10 και 15 μέσα ενημέρω-

σης και μια προοδευτική και υγιή παροικία και η 

Ελληνική να μην μπορεί να συντηρήσει 2-3 εναπο-

μείναντα μέσα ενημέρωσης.

Προσωπικά ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ τους Έλληνες επιχειρη-

ματ ίε ς που έχουν καταχωρίσεις πολλά χρόν ια 

στην Hellas News και παίρνουν πραγματικά πολ-

λές δουλειές απ’ την εφημερίδα μας (αλλιώς δεν 

θα ήταν εκεί 6 και 7 χρόνια) κι εύχομαι να συνε-

χίσουμε να εκδίδουμε αυτό το φύλλο για το καλό 

της παροικίας.

Επίσης, μου κάνει μεγάλη εν τύπωση ότ ι εκτός 

από λίγες περιπτώσεις δεν ακούμε από εκατοντά-

δες αναγνώστες ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ (που είναι 

ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ).

Δεν ξέρω πόσο θα έχω ακόμα το κουράγιο και την 

τρέλα της 7ήμερης τρεχάλας, αλλά μετά από 50 

χρόνια σε Αμερική και Καναδά ξέρω τι λέω και τι 

γράφω.

Οι πολλοί και καλοί ευυπόληπτοι συμπολίτες μας 

που βάζουμε φωτογραφίες απ’ τις οικογενειακές, 

κοινωνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες 

θα ήθελα να δείξετε μεγαλύτερη ΕΥΑΙΣΘΕΙΑ!!! σ’ 

αυτό το θέμα… Απευθύνομαι φυσικά σ’ αυτούς 

που ακόμα ενδιαφέρονται γ ια ενημέρωση σ τα 

Ελληνικά…

Ευχαριστώ για την προσοχή σας και απολαύστε 

κάθε μέρα κι ας είναι Σαββατιάτικος ο καφές μας. 

Το πως θα συνδεθείτε θα το δείτε στην αρχή της 

σελίδας.

ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ
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επικαιρότητα

«Καταπέλτης» οι εισαγγελείς για τη φωτιά στο Μάτι: Δεν 
ήξεραν ούτε αν υπήρχε φωτιά! 

Σ
υγκλονιστικά στοιχεία για τα αίτια που οδήγησαν στην 
εθνική καταστροφή της 23ης Ιουλίου και ειδικότερα 
για το ...μπάχαλο που επικρατούσε μεταξύ των αρ-
μοδίων οργάνων, επιφορτισμένων από το νόμο με το 

καθήκον κατάσβεσης και διάσωσης των πολιτών, περιλαμ-
βάνονται στην εισαγγελική διάταξη για τα αίτια της φονικής 
πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική, που στοίχισε τη ζωή σε 
100 άτομα.
Οι εισαγγελείς περιγράφοντας το χάος και την εικόνα της διά-
λυσης που επικράτησε στον κρατικό μηχανισμό εκείνη την 
αποφράδα ημέρα, εκφράζουν ξεκάθαρες αμφιβολίες για τον 
αν το «το κεντρικό συντονιστικό όργανο» γνώριζε πού ήταν 
σε εξέλιξη η πυρκαγιά, πού αυτή είχε επεκταθεί ακόμη και αν 
υπήρχε πυρκαγιά!
Μάλιστα, στη διάταξή τους παραθέτουν και διάλογο μεταξύ 
αξιωματικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με την κωδική 
ονομασία «Ερμής Αθηνών» με αξιωματικό της υπηρεσίας 
«199», από τον οποίο προκύπτει ότι αμφότεροι είχαν πλήρη 
άγνοια για το ποιος ήταν ο επικεφαλής των επίγειων δυνά-
μεων, πού είναι η πυρκαγιά, πού έχει επεκταθεί, ποιος δια-
χειρίζεται τα εναέρια μέσα ακόμη και αν υπάρχει πυρκαγιά.
Ο διάλογος αυτός έχει ως εξής:
«Ερμής Αθηνών προς αξιωματικό υπηρεσίας του 199»: Ρε 
καταλαβαίνεις τι σου λέμε τόση ώρα; Σας καλώ τόσο ώρα να 
ρίξουν τα εναέρια γιατί δεν μπορεί να πιάσει...Βόρεια βορειο-
δυτικά έχει θα πιάσει κορυφογραμμή και θα βγει πίσω, δεν το 
καταλαβαίνεται αυτό το πράγμα; Γυρνάω εγώ στο 15 δεν μου 
απαντάει κανένας, γυρνάμε εσάς, και δεν μου απαντάει ούτε 
από εσάς κανένας».Αξιωματικός υπηρεσίας 199: Δεν έχετε 
ασύρματο να μιλήσετε με τα εναέρια;
«Ερμής Αθηνών»: Όχι, όχι και δεν τα χειρίζομαι εγώ τα ενα-
έρια.
Αξιωματικός υπηρεσίας 199: Ποιος τα διαχειρίζεται;
«Ερμής Αθηνών»: Δεν ξέρω ποιος τα διαχειρίζεται, καλούσα 
τον, ποιος τα διαχειρίζεται εγώ μιλάω με το κέντρο και δεν 
απαντάτε».
Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως στις συνδιαλέξεις αυτές χρησι-
μοποιούνται συγκεκριμένες κωδικές λέξεις που αντιστοιχούν 
στην ιδιότητα του αναφερόμενου αξιωματικού στην ιεραρχία 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ανά περιοχή. Έτσι, στη συγκε-
κριμένη συνομιλία «ο Ερμής Αθηνών» είναι ο υποδιοικητής 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αθηνών, ο οποίος δηλώνει 
ότι δεν γνωρίζει ποιος διαχειρίζεται τα εναέρια μέσα! Το ίδιο 
ισχύει και για τον αξιωματικό υπηρεσίας στο 199, τη δεδο-
μένη στιγμή.
Σύμφωνα με την εισαγγελική διάταξη η ως άνω εσφαλμένη 
αντίληψη που είχαν οι χειριστές – τηλεφωνητές του «199» 

και τα λοιπά όργανα του ΕΣΚΕ (Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο 
Επιχειρήσεων) επιχειρήσεων είναι προφανές, ότι είχε επι-
πτώσεις στην κινητοποίηση των αναγκαίων πυροσβεστικών 
δυνάμεων και ήτοι ένας από τους κυριότερους λόγους στους 
οποίους οφείλονταν η καθυστερημένη επέμβαση των δυνά-
μεων και η αποτυχία κατάσβεσης στο αρχικό στάδιο αλλά και 
στην εξέλιξή της..».
Όπως σημειώνουν οι εισαγγελείς «είναι προφανές ότι δεν 
μπορεί να γίνει λόγος για επιχείρηση κατάσβεσης και διάσω-
σης ανθρώπων που κινδυνεύουν, όταν το κεντρικό συντο-
νιστικό όργανο αγνοεί ποιος είναι επικεφαλής των επίγειων 
δυνάμεων, που είναι η πυρκαγιά, που έχει επεκταθεί, ποιος 
διαχειρίζεται τα εναέρια μέσα ακόμη και αν υπάρχει πυρκα-
γιά».

«Δεν γνώριζε ούτε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 
Άμυνας»
«Δεν υπήρχε σαφής εικόνα για τα εναέρια μέσα και το έργο 
τους, δηλαδή ποιο μέσο αεροπυρόσβεσης ή συντονιστικό 
πετούσε και που» σημειώνουν οι εισαγγελείς και προσθέ-

τουν: «Συγκεκριμένα, δεν γνώριζε το ΕΣΚΕ /199 – ΣΕΚΥΠΣ, 
ΣΚΕΔ, ΚΕΠΠ, ΕΘΚΕΠΙΧ/ ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ, ΑΤΑ και το γραφείο 
Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος σε ποια πυρκαγιά, ήτοι 
στη περιοχή της Κινέττας, Πεντέλης ή Καλάμου πετούσαν και 
σε ποιο χρόνο τα εναέρια μέσα, που συνέδραμαν στη αερο-
πυρόσβεση ή συντόνιζαν από αέρος τις επίγειες δυνάμεις. 
...Ειδικότερα μάλιστα για τα εναέρια μέσα αγνοούσαν ακόμη 
και ποιος ήταν ο αξιωματικός Πυροσβεστικού Σώματος, που 
διαχειρίζονταν τα εναέρια μέσα στην περιοχή Νταού Πεντέ-
λης – Νέου Βουτζά».
Γενικότερα, όπως αναφέρουν οι εισαγγελείς «από τις απο-
μαγνητοφωνήσεις των ενσύρματων επικοινωνιών του 199- 
ΣΕΚΥΠΣ προκύπτει ότι το ΕΣΚΕ και γενικότερα τα επιχειρη-
σιακά στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος δεν είχαν καμία 
πραγματική εικόνα για τις συνθήκες της πυρκαγιάς, ήτοι 
ακριβή τόπο εκδήλωσης, μέτωπα, εξέλιξη, εξάπλωσή της, 
δυνάμεις που επιχειρούσαν, συνεργασίες με άλλους εμπλε-
κόμενους φορείς, με συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η επί-
τευξη συντονισμού των δυνάμεων με σκοπό την αποτροπή 
των τραγικών συνεπειών αυτής».

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις λειτουργούσαν συ-
μπτωματικά
Αρκεί να αναφερθεί πως στην εισαγγελική διάταξη, αφού 
γίνεται λόγος για «απόλυτη έλλειψη οργάνωσης και συντο-
νισμού των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες φαίνεται 
να λειτουργούσαν εντελώς συμπτωματικά και χωρίς κάποιο 
έστω στοιχειώδη συντονισμό» επισημαίνεται πως «είναι 
τέτοιας βαθμού και βαρύτητας η έλλειψη οργάνωσης, που 
ακόμη και αν δεν υπήρχε η συγκεκριμένη πυρκαγιά με τα ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά (σ.σ. κακές καιρικές συνθήκες) που την 
κατέστησαν στην εξέλιξή της καταστροφική, είναι βεβαίο ότι η 
ίδια κατάσταση θα επικρατούσε και σε πιο απλά συμβάντα»!
fotia-mati01
Οι εισαγγελείς στη διάταξή τους καταρρίπτουν έτσι, το αφή-
γημα της κυβέρνησης, σύμφωνα με το οποίο για την εθνική 
τραγωδία του περασμένου καλοκαιριού έφταιγε  ο ....καιρός 
και η άναρχη δόμηση, ενώ «οι νεκροί θολώνουν την εικόνα» 
τη στιγμή που ο μηχανισμός είχε λειτουργήσει όπως έπρεπε. 
Καρέ - καρέ περιγράφουν ένα απόλυτο χάος, «παραλείψεων, 
ολιγωριών, πλημμελειών και δυσλειτουργιών των αρμοδίων 
θεσμικά και νομοθετικά οργάνων, υπηρεσιών αρχών και 
φορέων του ισχύοντος σήμερα μηχανισμού Πολιτικής Προ-
στασίας της χώρας» αλλά και «της Γενικής Γραμματείας Πολι-
τικής Προστασίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνι-
κής Αστυνομίας και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(περιφέρεια και δήμους)».

Περιγράφοντας το χάος που 
επικρά τησε  σ τον  κρα τ ικό 
μηχανισμό εκφράζουν ξεκάθαρες 
αμφιβολίες για το αν «το κεντρικό 
συντονιστικό όργανο» γνώριζε 
πού ήταν σε εξέλιξη η πυρκαγιά 
και πού είχε επεκταθεί



6 8 Μαρτίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
επικαιρότητα

Α
γωνία επικρατεί για την πορεία 
της υγείας του Μίκη Θεοδωράκη, 
ο οποίος παραμένει νοσηλευόμε-
νος από την περασμένη Τετάρτη.

Ο σπουδαίος Έλληνας μουσικοσυνθέτης 
διακομίσθηκε στο νοσοκομείο από τους 
οικείους του, καθώς είχε έντονη αδιαθε-
σία. Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι ο 
94χρονος Μίκης Θεοδωράκης είχε υπο-
στεί επεισόδιο δύσπνοιας και ταχυαρρυθ-
μίας, με την επιβαρυντική συνθήκη όμως, 
της υποτροπιάζουσας κολπικής μαρμαρυ-
γής.
Αμέσως οι θεράποντες ιατροί του, τον έθε-

σαν σε φαρμακευτική αγωγή, την οποία 
εξακολουθεί να λαμβάνει ενδοφλέβια, εξ 
ου και είναι απαραίτητη η συνέχιση της 
νοσηλείας του.
Το μεσημέρι της Πέμπτη, εκδόθηκε ανα-
κοίνωση για την πορεία της υγείας του, η 
οποία αναφέρει:
« Ο μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωρά-
κης εισήχθη στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών 
την 26η Φεβρουαρίου 2019, λόγω επει-
σοδίου δύσπνοιας και ταχυαρρυθμίας, επί 
εδάφους υποτροπιάζουσας κολπικής μαρ-
μαρυγής. Ετέθη σε ενδοφλέβιο φαρμακευ-
τική αγωγή και συνεχίζει νοσηλευόμενος».

Ωρες αγωνίας για τον Μίκη 
Θεοδωράκη 

Στα 200 χρόνια από την 
Επανάσταση του 1821, ο 
Τσίπρας θέλει να τιμήσει την 
Τουρκία στη ΔΕΘ! 

Μ
ία πρόταση που θα προ-
καλέσει έντονες συζητή-
σεις και χαρακτηρίζεται ή-
δη από διπλωματικούς κύ-

κλους ως επιεικώς προβληματική έκανε 
ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Αλέξης 
Τσίπρας στον πρόεδρο της Τουρκίας Τα-
γίπ Ερντογάν, κατά την πρόσφατη συ-
νάντησή τους στην Άγκυρα στις 5 Φε-
βρουαρίου.
Θέλοντας προφανώς να εξευμενίσει τον 
πρόεδρο της Τουρκίας, ο Αλέξης Τσί-
πρας πρότεινε στον Ταγίπ Ερντογάν να 
είναι η Τουρκία η τιμώμενη χώρα στη 
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 2021, 
με τη συμπλήρωση 200 ετών από την 
Επανάσταση του 1821 η οποία ολοκλη-
ρώθηκε με την απελευ-
θέρωση των Ελλήνων 
από τον οθωμαν ικό 
ζυγό!
Η άγνωστη αυτή πρό-
ταση του Αλέξη Τσίπρα 
αποκαλύπτεται σήμερα 
από το protothema.
gr. Τι άλλο συζήτησαν 
οι κύριοι Τσίπρας και Ερντογάν είναι 
άγνωστο. Τι μπορεί να υποσχέθηκε η 
ελληνική πλευρά στην Άγκυρα είναι 
επίσης αδιευκρίνιστο. Το περιεχόμενο 
των συνομιλιών γίνεται γνωστό κομ-
μάτι-κομμάτι, όπως συνέβη πριν λίγο 
καιρό όταν ο Τούρκος πρόεδρος αποκά-
λυψε ότι έθεσε ευθέως ζήτημα αμοιβαι-
ότητας όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός 
ζήτησε την επαναλειτουργία της Θεολο-
γικής Σχολής της Χάλκης. Όπως υποστη-
ριξε δημοσίως ο Ταγίπ Ερντογάν, όταν 
ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε την επαναλει-
τουργία της σχολής στη Χάλκη, εκείνος 
απαίτησε από τον Έλληνα προσκεκλη-
μένο του να προχωρήσει στο άνοιγμα 
του Φετιγιέ τζαμί στην Αθήνα.
Όπως αποκαλύπτεται από το έγγρα-
φο-ντοκουμέντο που δημοσιεύει το 
protothema.gr, η ελλην ική κυβέρ-
νηση πρότεινε επισήμως στην τουρ-
κική πλευρά να γίνει η Τουρκία η τιμώ-
μενη χώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσα-
λονίκης το 2021. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε 
τη φαεινή ιδέα να εισηγηθεί στον Ταγίπ 
Ερντογάν να είναι η Τουρκία η τιμώμενη 
χώρα στη ΔΕΘ. Δηλαδή, σε μια έκθεση 

που είναι θεσμικά η εικόνα της ελληνι-
κής οικονομίας σε ολόκληρο τον πλα-
νήτη, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θέλει 
να είναι η Τουρκία η τιμώμενη χώρα το 
2021, στην επέτειο της συμπλήρωσης 
200 ετών από την Επανάσταση του 1821.
Η εισήγηση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει 
ακατανόητη. Αντί να εορτάσουν την 
απελευθέρωσή τους από τους Τούρ-
κους, οι Έλληνες θα τιμήσουν τους 
Τούρκους στη μεγαλύτερη ετήσια κρα-
τική εκδήλωση του 2021, με τη συμπλή-
ρωση 200 ετών από την επέτειο της 
εθνκής παλιγγενεσίας.
Δυστυχώς δεν πρόκειται για πρωτα-
πριλιάτικο αστείο. Και το προβλημα-
τικό της υπόθεσης δεν είναι απλώς ότι 

η πρόταση της κυβέρνησης 
του ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύει την 
επόμενη κυβέρνηση που 
θα έχει την ευθύνη της δια-
κυβέρνησης της χώρας το 
2021, αφού πιθανή υπανα-
χώρηση της Αθήνας είναι 
δυνατόν να προκαλέσει τη 
δυσαρέσκεια των Τούρκων 

και περαιτέρω περιπλοκές στις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις.
Το ακόμη πιο δυσάρεστο είναι ότι η 
αποκάλυψη της... ριζοσπαστικής ιδέας 
του Αλέξη Τσίπρα να προσκυνήσουν 
οι Έλληνες τους Τούρκους για να «εορ-
τάσουν» τα 200 χρόνια από την Επα-
νάσταση του 1821, συνδυάζεται με 
σημερινές δηλώσεις των βουλευτών 
του ΣΥΡΙΖΑ Καραγιαννίδη και Δουζίνα 
οι οποίοι πρότειναν στους Τούρκους 
έναν «έντιμο» υποτίθεται συμβιβασμό 
«όπως κάναμε και με τη Βόρεια Μακε-
δονία»!
Τι άραγε σηματοδοτεί η πρόταση Τσί-
πρα να είναι η Τουρκία η τιμώμενη 
χώρα στη Δεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 
το 2021; Είναι απλώς μια κίνηση πολιτι-
κής ελαφρότητας ή μήπως υποκρύπτει 
θέματα ακόμη μεγαλύτερης βαρύτητας 
όπως η προετοιμασία για μια εφ’ όλης 
της ύλης ελληνοτουρκικής συμφωνίας 
στο πρότυπο της Συμφωνίας των Πρε-
σπών που συνομολόγησε ο Αλέξης Τσί-
πρας με τον Ζόραν Ζάεφ παρά την αντί-
θετη άποψη της συντριπτικής πλειονό-
τητας των Ελλήνων;
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«Πραγματικά μετά την πρώτη ανάγνωση της δικογραφίας, την έκλεισα, την άφησα και μετά από 15 
μέρες την ξαναείδα», τόνισε στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας της έδρας

«
Στα 36 χρόνια που είμαι 
σ την ε ισαγγε λική έδρα 
και υπηρετώ τη Δικαιοσύ-
νη, η παρούσα υπόθεση 

είναι πρωτοφανής. Δεν έχω συ-
ναντήσει τέτοια περίπτωση....» εί-
πε εμφανώς συγκλονισμένος ο ει-
σαγγελέας της έδρας του Μικτού 
Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας, α-
ναφερόμενος σ την υπόθεση της 
δολοφονίας και του τεμαχισμού 
της μικρής Άννυ.
Πρότεινε δε σε δικαστές και ενόρ-
κους,  να κηρύξουν έ νοχο γ ια 
ανθρωποκτονία από πρόθεση και 
περιύβριση νεκρού, τον πατέρα 
του 5χρονου κοριτσιού.
Ο εισαγγελικός λειτουργός εξέ-
φρασε την απόλυτη βεβαιότητά 
του ότι ο πατέρας της μικρής Άννυ 
ήταν εκείνος που δολοφόνησε και 
τεμάχισε το ίδιο του το παιδί τον 
Απρίλιο του 2015.
«Στ ις 8 Απριλίου 2015, χάθηκε 
η ζωή ενός παιδιού. Από όλα τα 
αποδεικτ ικά σ τοιχεία, κατά την 
άποψή μου υπαίτ ιος του θανά-
του της Άννυ ήταν η συμπεριφορά 
και η πράξη που τέλεσε ο πατέρας 
της. Όχι μόνο τα σ τοιχεία, αλλά 
και η ηθική λογική εκεί μας οδη-
γεί.
Δεν στέκει με τη λογική, ο ισχυ-
ρισμός του κατηγορούμενου ότι 
ε ίδε το παιδί μελαν ιασμένο κι 
έκρινε σαν ια τροδικασ τής ότ ι 
είναι νεκρό, γ ιατί το σκότωσε ο 
ίδιος με το ίδιο μαχαίρι που το 
τεμάχισε.
Στο χώρο εκε ίνο τ ε λέσ τηκε το 
έγκλημα. Οι τοίχοι και τα πατώ-
ματα είχαν αίματα. Εκεί έγ ινε η 
δολοφονία και ο τεμαχισμός της 
Άννυ. Ο ισχυρισμός περί αναρ-
ρόφησης είναι υπερασπιστικός. 
Αφού λοιπόν το σκότωσε, ήθελε 
να εξαφαν ίσε ι τα ίχνη του και 
έκρινε ότ ι πρέπει να το τεμαχί-

σει και να το βάλει σε σακούλες. 
Υπήρχε λόγος να εξαφανίσει το 
πτώμα αν δεν ήταν υπαίτιος του 
θανάτου της? Δεν υπήρχε», είπε ο 
εισαγγελέας της έδρας, προσθέτο-
ντας: «Δεν μου μένει καμία αμφι-
βολία ότι ο κατηγορούμενος σκό-
τωσε την κόρη του και στη συνέ-
χεια την τεμάχισε».

Απαλλακτική πρόταση για 
τη μητέρα της Άννυ
Αντίθετα, ο εισαγγελέας ζήτησε 
την απαλλαγή της μητέρας της 
Άννυ για το αδίκημα της θανατη-
φόρου έκθεσης ανηλίκου σε κίν-
δυνο.
Όση ώρα αγόρευε ο εισαγγελέας, 
η μητέρα της Άννυ καθόταν στο 
εδώλιο με σκυμμένο το κεφάλι. 
Και όταν άκουσε τον εισαγγελέα 
να ζητά την απαλλαγή της, αφού, 
όπως είπε, «δεν σ τοιχειοθετεί-
ται το αδίκημα της θανατηφόρου 

έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Δεν 
προέκυψε ότι γνώριζε ότι έθετε 
το παιδί της σε κίνδυνο, αφήνο-
ντάς το στον πατέρα του. Πρέπει 
να κηρυχθεί αθώα», εκείνη βγήκε 
από την αίθουσα κλαίγοντας.
Ο  ε ι σ α γ γ ε λ ι κό ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ό ς 
«έριξε» μάλισ τα σ τα... μαλακά 
τον συγκατηγορούμενο και φίλο 
του πατέρα της Άννυ, προτείνο-
ντας στο δικαστήριο να απαλλαγεί 
για το αδίκημα της ανθρωποκτο-
νίας από πρόθεση και να κηρυχθεί 
ένοχος για τον τεμαχισμό.

«Το πτώμα δεν ε ίχε βρεθεί και 
δεν θα υπήρχε καμία υποψία ότι 
συνέβη κάτι στο σπίτι, εάν ο κατη-
γορούμενος δεν έλεγε όσα του 
είχε εκμυστηρευτεί ο πατέρας της 
Άννυ, ότι δηλαδή το σκότωσε και 
το τεμάχισε.
Κάνεις μας δε θα ήταν εδώ σήμερα. 
Θα ήταν ένα από τα τόσα παιδιά 
που εξαφανίζονται. Από τα λεγό-
μενα του πατέρα της Αν νυ δεν 
συμμετείχε στην ανθρωποκτονία. 
Φρονώ ότι παρά τους αντίθετους 
ισχυρισμούς του, συμμετείχε στον 
τεμαχισμό της Άννυ. Να κηρυχθεί 
ένοχος για αυτό και για οπλοχρησία 
και να απαλλαγεί γ ια την ανθρω-
ποκτονία από πρόθεση», είπε στην 
αγόρευσή του ο εισαγγελέας
«Στα 36 χρόνια που είμαι σ την 
εισαγγελική έδρα και υπηρετώ τη 
Δικαιοσύνη, η παρούσα υπόθεση 
είναι πρωτοφανής. Δεν έχω συνα-
ντήσει τέτοια περίπτωση.
Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης 
ένα κοριτσάκι 5 χρόνων που αντί 
να βρίσκεται σ τη θαλπωρή της 
πατρικής και μητρικής σ τοργής, 
είδε το κακό πρόσωπο από πολύ 
νωρίς. Είδε τους γονείς χώρια, με 
αν τ ιπαλότητε ς με ταξύ τους και 
παρά την προσπάθεια να προσφέ-
ρουν όλα όσα επιθυμεί ένα παιδί, 
κάποια στιγμή αφαιρέθηκε η ζωή 
του πολύ νωρίς. Πραγματικά μετά 
την πρώτη ανάγνωση της δικογρα-
φίας, την έκλεισα, την άφησα και 
μετά από 15 μέρες την ξαναείδα. 
Δυσκολεύτηκα να πισ τέψω ότ ι 
υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν 
τέτοιες πράξεις. Αφού πέρασα τη 
δοκιμασία του ανθρώπου και του 
πατέρα, είδα τα πράγματα όπως τα 
βλέπει ο εισαγγελικός λειτουργός. 
Κανείς εισαγγελέας δεν χαίρεται 
όταν προτείνει καταδίκες και επι-
βάλλει βαριές ποινές», κατέληξε 
στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας.

Υπόθεση Άννυ - Συγκλονίζει ο 
εισαγγελέας: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο 
έγκλημα σε 36 χρόνια υπηρεσίας»

Κλιμακώνεται η 
σύγκρουση των 
οπαδικών στρατών

Έ
χουν πληθύνει ανησυχητικά τις τελευταίες ημέ-
ρες τα κρούσματα σκληρής βίας, με αποκορύφω-
μα όσα έγιναν στο Παπαστράτειο και τον αγώνα 
της Α1 πόλο Γυναικών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και 

Γλυφάδα, αλλά και την επίθεση στην νεαρή στη δυτική 
Αττική.
Η Διεύθυνση Αθλητικής Βίας συνεχίζει τις έρευνες και 
σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία πρόκειται για… απόνερα 
μιας βεντέτας που έχει κορυφωθεί το τελευταίο διά-
στημα ανάμεσα σε χούλιγκαν των «αιωνίων» και εκδη-
λώνεται σε παιχνίδια όχι ανάμεσα στις δύο ομάδες, αλλά 
σε αυτά με πενιχρή αστυνομική παρουσία.
Το οπτικοακουστικό υλικό, που παρουσιάζει τρεις 
άνδρες να κρατούν τη νεαρή γυναίκα και δύο να τη χτυ-
πούν, με τον έναν να τη μαχαιρώνει στο πόδι, βρίσκεται 
στα χέρια της ασφάλειας και γίνονται έρευνες για την 
ταυτοποίηση των δραστών.
Πέρα από το «ντου» στο Παπαστράτειο, στο πλαίσιο 
αυτής της βεντέτας εντάσσονται και άλλα ανάλογα περι-
στατικά σε συνδέσμους οργανωμένων, όπως σε αυτόν 
του Παναθηναϊκού στο Περιστέρι ή σε εκείνο του Ολυ-
μπιακού στην Καλλιθέα.
Οι αρχές, όπως είναι φυσικό, είναι ιδιαίτερα ανήσυχες, 
καθώς δεν είναι εφικτό με τα πενιχρά μέσα που διαθέ-
τουν σε ανθρώπινο δυναμικό να βρίσκονται σε κάθε 
γήπεδο που πλέον είναι… επίφοβο για τέτοια θλιβερά 
και επικίνδυνα περιστατικά.

Έφοδοι της αστυνομίας σε συνδέσμους ο-
παδών
Εφόδους σε συνδέσμους οργανωμένων οπαδών της 
ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού έκανε πριν 
από λίγο η αστυνομία.
Οι έφοδοι έγιναν στα γραφεία συνδέσμων στη Λεω-
φόρο Αλεξάνδρας, τον Άγιο Δημήτριο και την Καλλιθέα, 
στα πλαίσια της προσπάθειας να εντοπισθούν στοιχεία 
για πρόσφατα βίαια επεισόδια με εμπλοκή χούλιγκαν, 
αλλά και για τον περιορισμό της βίας που συνδέεται με 
το ποδόσφαιρο.
Θα ακολουθήσει  και συνάντηση του υφυπουργού Αθλη-
τισμού Γιώργου Βασιλειάδη με τον αρχηγό της Αστυνο-
μίας, Αρ. Ανδρικόπουλο.  Η συνάντηση γίνεται  στη σκιά 
βίαιων επεισοδίων στο Παπαστράτειο Κολυμβητήριο, 
στη Νίκαια μεταξύ οπαδών, αλλά και της άγριας επίθεσης 
που δέχθηκε γυναίκα οπαδός από χούλιγκαν.

Επίθεση από ανήλικους στο Αστυνομικό 
Τμήμα του Βύρωνα
Επίθεση με... νεράντζια στο αστυνομικό τμήμα του 
Βύρωνα έκανε λίγο μετά τις επτά το απόγευμα ομάδα 
ανηλίκων. Οι νεαροί φώναξαν συνθήματα, εκσφενδόνι-
σαν νεράντζια και προσπάθησαν να φύγουν. Ωστόσο, οι 
αστυνομικοί αντέδρασαν και κατάφεραν να προσάγουν 
πέντε νεαρούς, που μένει να αποδειχθεί αν μετείχαν στην 
ομάδα των άγουρων καταδρομέων, ώστε η προσαγωγή 
να μετατραπεί σε σύλληψη.

επικαιρότητα



8 8 Μαρτίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

επικαιρότητα

Τ
ους τέσσερις λόγους για τους ο-
ποίους οι Έλληνες ψηφοφόροι θα 
πρέπει να καταδικάσουν τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ στις επόμενες εκλογές ανέλυσε 

ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή 
του στο νησί της Ρόδου.
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην εξα-
πάτηση του κυβερνώντος κόμματος το 
2015, στους φόρους που επιβλήθηκαν 
μετά την «περήφανη διαπραγμάτευση» 
των 17 ωρών και το μνημόνιο που ακο-
λούθησε για να μην βγει η Ελλάδα εκτός 
ευρωζώνης, στα εθνικά θέματα και ιδιαί-
τερα στη Συμφωνία των Πρεσπών και στη 
νοσηρή κατάσταση που έχει επικρατήσει 
στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
Πιο αναλυτικά οι δηλώσεις του Κυριάκου 
Μητσοτάκη:
«Από τον ΣΥΡΙΖΑ όταν έρθει η ώρα της 
λαϊκής ετυμηγορίας ας θυμόμαστε ορι-
σμένα πολύ συγκεκριμένα πράγματα.
Το πρώτο που θα θυμόμαστε και δεν θα 
επιτρέψουμε ποτέ να ξεχαστεί είναι το 
γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ για να έρθει στην 
εξουσία εξαπάτησε τους Έλληνες πολίτες. 
Τους κορόιδεψε κατάμουτρα. Τους είπε ένα 
πράγμα και έκανε ακριβώς τα αντίθετα.
Το δεύτερο το οποίο θα θυμούνται οι 
Έλληνες πολίτες από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι 
έπνιξε τους Έλληνες στους φόρους. Ότι 
τσάκισε τη μεσαία τάξη. Ότι τιμώρησε 
την επιχειρηματική επιτυχία. Ότι θεω-
ρούσε ότι οποιοσδήποτε μπορεί να έχει 
κάποια συμπληρωματικά εισοδήματα 
γιατί απλά δούλευε πολύ έπρεπε να τιμω-
ρηθεί ακόμα πιο αυστηρά. Έβλεπα καθώς 
ερχόμουν σήμερα το πρωί μια πολύ ενδι-
αφέρουσα μελέτη της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. η οποία 
κάνοντας μια μέτρηση απέδειξε ότι το 
2018, προσέξτε χρονιά που υποτίθεται 
ότι η οικονομία πήγαινε καλύτερα, το 
44% των νοικοκυριών είδε τα εισοδή-
ματά τους να μειώνονται. Και μόλις το 7% 
των νοικοκυριών δήλωσε ότι τα εισοδή-
ματά τους αυξήθηκαν.
Ο τρίτος λόγος που οι πολίτες θα τιμωρή-
σουν τον ΣΥΡΙΖΑ έχει να κάνει με τον χει-
ρισμό του στα εθνικά θέματα. Η Συμφω-
νία των Πρεσπών, φίλες και φίλοι, είναι 
μια βαθιά προβληματική συμφωνία. Και 
το λέω αυτό εδώ, στο Νότιο Αιγαίο, στο 
άλλο άκρο της Ελλάδος, επειδή άκουσα 
κάποιους τοπικούς βουλευτές περίπου να 
εκλιπαρούν τον κ. Τσίπρα να διαπραγμα-

τευτεί μια αντίστοιχη συμφωνία με την 
Συμφωνία των Πρεσπών με την Τουρκία. 
Όχι. Ας το αφήσουν, παρακαλώ. Αρκετή 
ζημιά έχουν κάνει στα εθνικά θέματα. 
Να μην ανοίξουμε, λίγους μήνες πριν τις 
εκλογές, άλλες εθνικές πληγές.
Και ο τέταρτος λόγος που οι Έλληνες πολί-
τες θα καταδικάσουν τον ΣΥΡΙΖΑ έχει να 
κάνει με όλη αυτήν τη νοσηρή κατάσταση 
η οποία επικρατεί σήμερα στην πολιτική. 
Με όλη αυτήν την τοξικότητα, με αυτήν 
την προσπάθεια να βουλιάξει η πολιτική 
ζωή στον βούρκο.
Κλείνω λέγοντάς σας, για άλλη μια φορά, 
πόσο σημαντική είναι η πολιτική μάχη 
την οποία πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί 
στις επερχόμενες εκλογές το 2019. Με 
ρωτούν συχνά πότε θα γίνουν εκλογές. 
Τους απαντώ λοιπόν με απόλυτη βεβαιό-
τητα: εκλογές θα γίνουν στις 26 Μαΐου. Το 
επαναλαμβάνω, εκλογές θα γίνουν στις 26 
Μαΐου. Θα γίνουν σίγουρα ευρωεκλογές 
και σίγουρα περιφερειακές και δημοτικές 
εκλογές. Εάν ο κ. Τσίπρας επιλέξει τελικά 
να εξαντλήσει πλήρως τη θητεία του απο-
κτούν μια ακόμη πιο ξεχωριστή διάσταση. 
Θα ψηφίσουμε για την Ευρώπη, για τους 
ευρωβουλευτές που θέλουμε να στεί-
λουμε στο Ευρωκοινοβούλιο, για το πώς 
θα είμαστε πρωταγωνιστές στα μεγάλα 
θέματα τα οποία η Ευρώπη θα ανοίξει 
την επόμενη μέρα. Και η Ευρώπη θα είναι 
σύμμαχός μας σε αυτή την προσπάθεια, 
θέλω να το τονίσω αυτό.
Έρχομαι και μιλάω σε μια περιοχή η 
οποία δεν είναι μόνο σύνορο της Ελλά-
δος, είναι και σύνορο της Ευρώπης. Και 
όταν ζητώ από την Ευρώπη να μας βοη-
θήσει, να φυλάξει τα σύνορά μας, της 
ζητώ να βοηθήσει και για την προστασία 
των συνόρων της Ευρώπης. Και θα είναι 
σύμμαχος η Ευρώπη σε αυτήν την προ-
σπάθεια.
Αλλά, οι εκλογές αυτές, σε αυτήν την 
περίπτωση, δε θα αφορούν μόνο την 
Ευρώπη. Θα αφορούν και την Ελλάδα. 
Και θα είναι η πρώτη φορά, μετά από 
σχεδόν 4 χρόνια, που θα δοθεί στους 
Έλληνες η δυνατότητα να προσέλθουν 
στην κάλπη. Και θα στείλουν ένα ξεκά-
θαρο μήνυμα στον κ. Τσίπρα. «Αρκετά, 
ως εδώ, δεν πάει άλλο, ήρθε η ώρα να 
φύγεις, ήρθε η ώρα να γίνουν εθνικές 
εκλογές, ήρθε η ώρα για μία μεγάλη πολι-
τική αλλαγή».

Μητσοτάκης εν όψει εκλογών: 
Τέσσερις λόγοι για να καταδικάσει 
ο λαός τον ΣΥΡΙΖΑ 

Ο ανεξάρτητος βουλευτής επικαλείται έγγραφα που ήρθαν στην κατοχή του από 
το υπουργείο Άμυνας

Αμυράς: Σύζυγοι υπουργών 
μετακινούνται με κυβερνητικά 
αεροσκάφη 

Α
ναλυτικά στοιχεία για την πολυχρη-
σία των κρατικών αεροσκαφών α-
πό μέλη της κυβέρνησης διαβίβα-
σε στην Βουλή το υπουργείο Εθνι-

κής Αμυνας απαντώντας σε επίκαιρες ερωτή-
σεις του κ. Γιώργου Αμυρά.
Ο ανεξάρτητος βουλευτής μάλιστα επιση-
μαίνει ότι το υπουργείο παραδέχεται πως 
στα συγκεκριμένα ταξίδια συμμετείχαν και οι 
σύζυγοι των υπουργών ενώ ζητά περαιτέρω 
εξηγήσεις τόσο για τις ακριβείς συνθέσεις 
των επιβαινόντων όσο και για τους λόγους 
που δικαιολογούν την συμμετοχή τους.
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα στοιχεία 
που διαβιβάστηκαν στην Βουλή το συνο-
λικό κόστος των πτήσεων των τριών κυβερ-
νητικών αεροσκαφών Gulfstream, Embraer 
145 και Embraer Legacy για την τριετία 2015-
2018 ανήλθε σε 9.698.721 ευρώ για 2.032,4 
ώρες πτήσεις.
Αναλυτικά:
•GLF-5 S/N-678: 112 αποστολές, 902,2 
ώρες, 4.548.059,68 ευρώ
•EMB- 135LR S/N-209: 162 αποστολές, 717,8 
ώρες, 3.144.941,17 ευρώ
•EMB- 135 BJ S/N- 484: 83 αποστολές, 412,4 
ώρες, 2.005.720,21 ευρώ
Εκτός αυτών από τα στοιχεία τα οποία τηρού-
νται στο ΓΕΑ, για τη χρήση των τριών κυβερ-
νητικών αεροσκαφών προκύπτει ότι από τις 
366 πτήσεις οι 103 πραγματοποιήθηκαν για 
τις ανάγκες της Α.Ε του Προέδρου της Δημο-
κρατίας και οι 263 από κυβερνητικά στελέχη.
Αναλυτικά:

 ª οι 117 για τις ανάγκες του Πρωθυπουρ-
γού Αλέξη Τσίπρα

 ª 2 για τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης 
Γιάννη Δραγασάκη

 ª 50 για τους Υπουργούς Εξωτερικών 
Νίκο Κοτζιά

 ª 67 για τον ΥΕΘΑ Πάνο Καμμένο
 ª 8 για τον Υπουργό Οικονομικών 

Ευκλείδη Τσακαλώτο
 ª 2 για τον Υπουργό Προστασίας του 

Πολίτη Νίκο Τόσκα – Ολγα Γεροβασίλη
 ª από 1 για τους Αναπληρωτή Υπουργό 

Εξωτερικών Γ. Κατρούγκαλο, Αναπληρωτή 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής 
μαζί με τον Γ.Γ του ΟΗΕ, 10 για τον Α/ΓΕΕΘΑ 
και 4 για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός.
«Οι συνολικές ώρες πτήσεις ανήλθαν στις 
2.082,4 και σε ορισμένες περιπτώσεις 
υπήρξε συνοδεία των ως άνω από τις συζύ-
γους τους» αναφέρει το έγγραφο του υπουρ-
γείου.
«Τα κυβερνητικά αεροσκάφη δεν είναι αερο-
σκάφη αναψυχής και ούτε προσφέρονται για 
shopping therapy των συζύγων των υπουρ-
γών» σχολιάζει από την πλευρά του ο κ Αμυ-
ράς και δηλώνει ότι θα συνεχίσει την κατά-
θεση σχετικών ερωτήσεων μέχρι το υπουρ-
γείο Εθνικής Άμυνας να υποχρεωθεί να απο-
καλύψει την ταυτότητα των εξωκυβερνητι-
κών  προσώπων που επέβαιναν στα κυβερ-
νητικά αεροσκάφη αλλά και το αριθμό  των 
πτήσεων στις οποίες επέβαιναν και τους προ-
ορισμούς των ταξιδιών.
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Επίσημη ανακοίνωση από 
την Mattel για την Ελένη 
Αντωνιάδου, η οποία ως 
ερευνήτρια της NASA έχει 
διακριθεί διεθνώς στον 
τομέα της μεταμόσχευσης 
τεχνητών οργάνων και 
επελέγη ως η πρώτη 
Ελληνίδα που γίνεται 
κούκλα της διάσημης σειράς 
ως γυναίκα-πρότυπο

Η 
Mattel ξεκίνησε τους 
εορτασμούς γ ια τα 
60 χρόνια της Barbie, 
της Νo1 κούκλας σε ό-

λο τον κόσμο που σχεδιάστηκε 
για να εμπνέει κάθε κορίτσι ώ-
στε να μπορεί να γίνει ό,τι ονει-
ρεύεται. Φέτος, με αφορμή τα 60 
χρόνια Barbie  και τιμώντας τα ι-
στορικά και σύγχρονα γυναικεία 
πρότυπα, η Barbie παρουσιάζει 
την πρώτη Ελληνίδα Barbie Role 
Model , την Ελένη Αντωνιάδου. 
H Ελένη Αντωνιάδου είναι μια 
νέα, δυναμική γυναίκα και ερευ-
νήτρια στη NASA. Η δουλειά, η 
εξειδίκευση και τα επιτεύγμα-
τά της αναγνωρίζονται από όλον 
τον κόσμο καθώς έχει διακριθεί 
διεθνώς στον τομέα της μεταμό-

σχευσης τεχνητών οργάνων, μιας 
πρωτοποριακής και φιλόδοξης 
μεθόδου που αναμένεται να σώ-
σει εκατομμύρια ζωές, αναφέρε-
ται στην επίσημη ανακοίνωση της 
Mattel.
Η ίδια δήλωσε σχετικά: «Ήταν 
πολλές οι στιγμές που ένιωσα 
ότι είναι πολύ μεγάλα τα εμπό-
δια για να τα προσπεράσω. Όμως 
πίστεψα στον εαυτό μου και σκέ-
φτηκα ότι κάθε όνειρο όταν του 
βάζεις μια ημερομηνία, γίνε-
ται στόχος και κάθε στόχος όταν 
κάνεις μικρά, μικρά βήματα μπο-
ρεί να επιτευχθεί. Και κάθε βήμα 
μας φέρνει κάθε μέρα όλο και 
πιο κοντά στο να πετύχουμε το 
όνειρο μας… Μπορείς να γίνεις 
ό,τι ονειρεύεσαι!»
Η Lisa McKnight, Senior Vice 
President και General Manager 
της Barbie δήλωσε: «Εδώ και 60 
χρόνια, η Barbie εμπνέει τα κορί-
τσια να πιστέψουν στον εαυτό 
τους και να δουν πως έχουν επι-
λογές. Με πάνω από 200 καριέ-
ρες, 6 υποψηφιότητες για πρόε-
δρος και ένα ταξίδι στο φεγγάρι, 
πριν τον Neil Armstrong, η Barbie 
συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένα 
σύγχρονο πρότυπο για όλες τις 
ηλικίες», και συμπλήρωσε: «Η 

Barbie πιστεύει πως τα κορίτσια 
δεν πρέπει να γνωρίσουν έναν 
κόσμο, μια δουλειά ή ένα όνειρο 
που να μην έχουν κατακτήσει οι 
γυναίκες. Μέσω των παγκόσμιων 
στρατηγικών μας, ξεκινάει ένα 
κίνημα για να γίνει η Barbie ως το 
απόλυτο brand ενδυνάμωσης των 
κοριτσιών».
Η Barbie τιμάει περισσότερες 
από 20 γυναίκες, από διαφορε-
τικές ηπείρους και χώρες, από 19 
έως και 85 ετών και μιλούν σε 13 
γλώσσες.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και 

την πιο διαφοροποιημένη σειρά 
από γυναίκες-πρότυπα που βρα-
βεύτηκαν και τιμήθηκαν από την 
Barbie, συνεχίζοντας το πρό-
γραμμα ‘’Shero’’ που ξεκίνησε το 
2015.
Αυτές οι γυναίκες λαμβάνουν 
την υψηλότερη αναγνώριση της 
Barbie, μια μοναδική και προσω-
ποποιημένη κούκλα που φτιά-
χτηκε για να τιμήσει το ρόλο τους 
ως πρότυπα κοριτσιών ανά τον 
κόσμο.
Στην Ελλάδα, τιμάμε την Ελένη 
Αντωνιάδου για την προσφορά 

της στον τομέα της μεταμόσχευ-
σης τεχνητών οργάνων που ανα-
μένεται να σώσει εκατομμύρια 
ζωές.
Η Barbie Vlogger διακρίθηκε ως 
κορυφαία influencer των κορι-
τσιών στο YouTube με πάνω από 
108 εκατομμύρια προβολές.
Δημιουργώντας μια μοναδική 
και επετειακή σειράπροϊόντων, 
ενθαρρύνει τα κορίτσια να ονει-
ρεύονται. Πριγκίπισσα, Πρόε-
δρος κράτους, Αστροναύτης, 
Κτηνίατρος… η Barbie σπάει 
κάθε όριο!

H ερευνήτρια της NASA Ελένη Αντωνιάδου είναι η 
πρώτη Ελληνίδα Barbie 

επικαιρότητα
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Κι όμως, η Ελλάδα είναι η 5η πιο 
καθαρή χώρα της Ευρώπης (σε CO2)

Έ
να θέμα που απασχολεί πολύ όλον 
τον πλανήτη και τις Κυβερνήσεις είναι 
η αύξηση των εκπομπών ρύπων CO2, 
που εκπέμπουν τα οχήματα.

Τα τελευταία χρόνια ο μέσος όρος CO2 από 
τα οχήματα που ταξινομούνται έχει πέσει 
αισθητά (από 159,1 το 2007 στα 118,1 το 
2017), ωστόσο από πέρυσι η τάση δείχνει 
να είναι ανοδική γεγονός που οφείλεται στην 
μείωση των πωλήσεων πετρελαιοκίνητων 
αυτοκινήτων αλλά και στην αύξηση των οχη-
μάτων ελευθέρου χρόνου.
Σύμφωνα με στοιχεία της JATO Dynamics, o 
συνολικός μέσος όρος εκπομπών CO2 στην 
Ευρώπη αυξήθηκε Η ζήτηση για diesel μειώ-
θηκε κατά 18% το 2018 και αυτό αύξησε τις 
εκπομπές ρύπων...κατά 2.4 γρ./χλμ στα 120.5 
γρ./χλμ το 2018, που είναι και υψηλότερος 
μέσος όρος τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Η κύρια αιτία της αύξησης των εκπομπών την 
περυσινή χρονιά μπορεί να αποδοθεί στην 
επιβράδυνση της ζήτησης για diesel καθώς 

ο μέσος όρος εκπομπών για τα πετρελαιο-
κίνητα οχήματα συνέχισε να είναι χαμηλό-
τερος του αντίστοιχου των βενζινοκίνητων 
(3.2 γρ./χλμ).

Στην 5η θέση η Ελλάδα
Ωστόσο ένα πολύ αξιοσημείωτο κομμάτι 
της έρευνας που πραγματοποίησε η JATO 
Dynamics αφορά στην Η εικόνα θα γίνει 
ακόμα... χειρότερη όταν οι μετρήσεις θα 
γίνονται με τα νέα πρότυπαΕλλάδα η οποία 
βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις ‘καθαρών’ 
οχημάτων στην Ευρώπη.
Συγκεκριμένα καταλαμβάνει την 5η θέση και 
βρίσκεται πίσω από τις χώρες, Νορβηγία, 
Πορτογαλία, Ολλανδία και Δανία.
Παρ’ όλα αυτά ο μέσος όρος ρύπων αυξή-
θηκε κατά 2,8 γρ./χλμ. και συγκεκριμένα στα 
111,4 γρ./χλμ. Και στην περίπτωση της Ελλά-
δας η αύξηση αυτή οφείλεται στην μείωση 
πωλήσεων των ντιζελοκινητήρων και στην 
αύξηση των SUV.

επικαιρότητα

Για τον Απρίλιο σχεδιάζουν το ταξίδι 
του Τσίπρα στα Σκόπια 

Στο τέλος του ίδιου μήνα αναμένεται 
και η ανταπόδοση της επίσκεψης από 
τον Ζάεφ στην Αθήνα

Ε
πίσκεψη στα Σκοπια τον Απρίλιο ε-
ξετάζουν στην κυβέρνηση, παρά τη 
δυσαρέσκεια μεγάλου μέρους της 
κοινωνίας, από τα απόνερα της Συμ-

φωνίας των Πρεσπών, τα οποια «βυθίζουν» 
τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ σε αρκετές περιο-
χές της βόρειας Ελλάδας.
Στο Μαξίμου σχεδιάζουν το ταξίδι του 
Αλέξη Τσίπρα στα Σκόπια τον Απρίλιο, ενώ 
προετοιμάζεται και επιχειρηματική απο-
στολή που θα τον ακολουθήσει, με εμφαση 
σε κλάδους όπως ο τουρισμός - εστίαση, 
οι κατασκευές και η ενέργεια, ενώ προς τα 
τέλη του ίδιου μήνα αναμένεται να πραγμα-
τοποιηθεί επίσκεψη του Ζόραν Ζάεφ στην 
Αθήνα. Στα σκαριά βρίσκεται, επισης, η 
σύσταση ειδικής ομάδας εμπειρογνωμό-
νων για τα εμπορικά σήματα.
Την επίσκεψη είχε προαναγγείλει ο πρω-
θυπουργός, πριν λίγες ημέρες, στο Διεθνές 
Φόρουμ των Δελφων, τονίζοντας οτι θα 
δημιουργηθεί Ανώτατο Συμβούλιο Συνερ-
γασίας μεταξύ των δύο χωρών: «Η Ελλάδα 
είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να χτί-
ζει πάνω σε όσα πετύχαμε με τη Συμφω-
νία των Πρεσπών. Για το λόγο αυτό, μέσα 
στους επόμενους μήνες, θα είμαι ο πρώ-
τος Έλληνας Πρωθυπουργός που θα επισκε-
φτώ επισήμως τα Σκόπια, συνοδευόμενος 
μάλιστα από επιχειρηματική αποστολή. Και 
επιπλέον θα προχωρήσουμε στην ιδρυτική 
σύγκλιση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνερ-
γασίας Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, 
με σκοπό να εξετάσουμε τρόπους εμβάθυν-

σης της συνεργασίας μας σε μια σειρά από 
τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Από το εμπό-
ριο, τις οικονομικές ανταλλαγές, τον τουρι-
σμό, την ενέργεια, τον πολιτισμό, μέχρι τη 
στρατιωτική και αστυνομική συνεργασία».
Αρχές Μαρτίου, ο διευθυντής του Οικονο-
μικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Γιώρ-
γος Τσίπρας ανεφερε οτι η « Βόρεια Μακε-
δονία» επιθυμεί έντονα την ενίσχυση των 
εμπορικών συναλλαγών και της οικονομι-
κής συνεργασίας με την Ελλάδα ιδιαίτερα 
στους τομείς της ενέργειας, της διαχείρισης 
των απορριμμάτων, και της διαμετακόμισης 
και πρόσθεσε ότι «πολύ σύντομα θα έχουμε 
νέα και ανακοινώσεις».

Ζάεφ: Ανυπομονώ για την επίσκε-
ψη Τσίπρα
O πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, 
Ζόραν Ζάεφ, απαντώντας σήμερα σε ερωτή-
σεις δημοσιογράφων αν έχει οριστεί ημε-
ρομηνία για την επίσκεψη του Έλληνα πρω-
θυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στα Σκόπια, ανέ-
φερε ότι υπάρχει βούληση και από τις δύο 
πλευρές για την πραγματοποίηση της επί-
σκεψης, αλλά ακόμα δεν έχει οριστεί ημε-
ρομηνία.
«Έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει βούληση 
και από τις δύο πλευρές να πραγματοποιη-
θεί, πρώτα η επίσκεψη του πρωθυπουργού 
της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα, εδώ στα Σκό-
πια, και ακολούθως να κάνω και εγώ αντα-
ποδοτική επίσκεψη. Δεν έχουμε καθορίσει 
ημερομηνίες. Μόλις συμφωνηθούν θα τις 
ανακοινώσουμε άμεσα», είπε ο πρωθυ-
πουργός της Βόρειας Μακεδονίας και πρό-
σθεσε ότι εναπόκειται στον Έλληνα πρωθυ-
πουργό να πει πότε είναι δυνατόν να πραγ-
ματοποιηθεί η επίσκεψη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

«Φωτιά» στις τσέπες των 
καταναλωτών - Πιο ακριβό το φετινό 
τραπέζι της Σαρακοστής 

Σε σχέση με το προηγούμενο έτος 
εκτιμάται ότι θα υπάρξει αύξηση 
κατά 7,79% στο κόστος του καλα-

θιού με είδη που καταναλώνονται τη 
Σαρακοστή.
Αυτό πρόεκυψε από έρευνα που πραγμα-
τοποίησε η γενική γραμματεία Εμπορίου 
και Προστασίας Καταναλωτή, στο πλαίσιο 
έναρξης της περιόδου της Σαρακοστής, 
αναφορικά με τις τιμές των προϊόντων που 
λόγω των ημερών παρουσιάζουν αυξη-
μένη ζήτηση.
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοί-
νωση, η προαναφερόμενη αύξηση οφεί-
λεται κυρίως στην αύξηση των τιμών 

των οπωρολαχανικών (ενδεικτικά ανα-
φέρεται ότι το ξερό κρεμμύδι παρουσι-
άζει αύξηση 98,25%, η πατάτα 48,61%, 
οι τομάτες 20,56 %, το λάχανο 50%). Οι 
κατεψυγμένες γαρίδες παρουσιάζουν επί-
σης μία αύξηση της τάξης του 17%. Στο 
είδος αυτό όμως, υπάρχει μεγάλη διαφο-
ροποίηση των τιμών (μεγέθη, προέλευση 
κλπ) και οι καταναλωτές έχουν δυνατότητα 
φθηνότερης επιλογής. Στα ίδια επίπεδα 
κυμαίνεται η τιμή του χαλβά.
Συνοπτικά το μέσο κόστος του καλαθιού 
υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 60,40 
ευρώ, ενώ η αξία αυτή κυμαίνεται μεταξύ 
31,49 ευρώ και 107,40 ευρώ.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Τ
ην παραπομπή της 
Κύπρου στο Δικαστή-
ριο της ΕΕ για τα αστικά 
λύματα, την αποστολή 

αιτιολογημένης γνώμης για 
άλλες πέντε υποθέσεις παρα-
βάσεων της κοινοτικής νομο-
θεσίας (το δεύτερο στάδιο της 
διαδικασίας επί παραβάσει) 
και την αποστολή προειδοποι-
ητικής επιστολής για τη νομο-
θεσία για τις εγκαταστάσεις με 
συρματόσχοινα, αποφάσισε η 
Κομισιόν.
Αναλυτικά η Κομισιόν παρα-
πέμπει σήμερα την Κύπρο στο 
Δικαστήριο της ΕΕ, λόγω της 
παράλειψής της να εξασφαλί-
σει ότι όλοι οι οικισμοί με πλη-
θυσμό άνω των 2 000 κατοί-
κων διαθέτουν επαρκή συστή-
ματα συλλογής και επεξεργα-
σίας των αστικών λυμάτων, 
όπως επιβάλλουν οι κανόνες 
της ΕΕ (οδηγία 91/271/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου). Η Κύπρος 
δεν έχει δημιουργήσει δίκτυο 
αποχέτευσης για σειρά οικι-
σμών και, επιπλέον, δεν έχει 
διασφαλίσει ότι τα αστικά 
λύματα που διοχετεύονται σε 
αποχετευτικά δίκτυα υποβάλ-
λονται σε κατάλληλη επεξερ-
γασία. Παρά το γεγονός ότι 
έχει σημειωθεί κάποια πρόο-
δος, η Κύπρος εξακολουθεί να 
μην εξασφαλίζει ότι σε 31 οικι-
σμούς όλα τα αστικά λύματα 
συλλέγονται ή ότι τα αστικά 
λύματα που διοχετεύονται σε 
αποχετευτικά δίκτυα υποβάλ-
λονται σε κατάλληλη επεξερ-
γασία πριν από την απόρριψή 
τους. Δεδομένου ότι ως προς 
ορισμένες περιπτώσεις δεν 
αναμένεται πλήρης συμμόρ-
φωση των κυπριακών αρχών 
πριν από το 2027, η Κομισιόν 
αποφάσισε να παραπέμψει την 
υπόθεση στο Δικαστήριο της 
ΕΕ. Η Κομισιόν κίνησε διαδικα-
σία επί παραβάσει, αποστέλ-
λοντας στις κυπριακές αρχές 
προειδοποιητική επιστολή τον 
Ιούλιο του 2017 και αιτιολο-
γημένη γνώμη τον Ιούνιο του 
2018.

Η Κομισιόν 
παραπέμπει 
την Κύπρο στο 
Δικαστήριο ΕΕ για 
τα αστικά λύματα 

Στη σημαντική αύξηση 
των εξαγωγών κυπριακών 
προϊόντων και υπηρεσιών 
τα τελευταία χρόνια, 
αναφέρθηκε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης, σημειώνοντας 
παράλληλα ότι η έμπρακτη 
στήριξη των επιχειρήσεων, 
πρωτίστως μέσω της 
δημιουργίας ενός φιλικού 
προς αυτές οικονομικού 
περιβάλλοντος, αλλά 
και μέσω της ανάδειξης 
της Κύπρου ως διεθνές 
επιχειρηματικό κέντρο 
και κέντρο παροχής 
υψηλού επιπέδου 
υπηρεσιών, αποτελεί 
βασική προτεραιότητα της 
Κυβέρνησης.

Σ
ε χαιρετισμό του κατά τη 
διάρκεια της τελετής απο-
νομής του Κυπριακού Βρα-
βείου Εξαγωγών 2017, στο 

Προεδρικό, ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας ανέφερε ότι το 2017 «οι 
συνολικές εγχώριες εξαγωγές προ-
ϊόντων ανήλθαν στα €1.24 δισ., 
συμπεριλαμβανομένων των πε-
τρελαιοειδών, καταγράφοντας αύ-
ξηση περίπου 28% σε σχέση με το 
2016».
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία 
της Στατιστικής Υπηρεσίας, μεταξύ 
Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2018 
οι εν λόγω εξαγωγές ανήλθαν στα 
€1.47 δισ. έναντι €1.14 δισ. της 
αντίστοιχης περσινής περιόδου, 
αυξήθηκαν δηλαδή κατά 29%, 
είπε.
Όσον αφορά στη διάρθρωση των 
κυπριακών εξαγωγών για το 2017, 
σημειώνεται ότι τα βιομηχανικά 
προϊόντα ανέρχονται στο 73% και 
τα νωπά και μεταποιημένα γεωρ-
γικά προϊόντα στο 27%, πρόσθεσε.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης συνέ-

χισε λέγοντας ότι οι κυριότεροι 
εξαγωγικοί μας προορισμοί ήταν 
οι αγορές της Λιβύης με €264 εκα-
τομμύρια, του Ηνωμένου Βασι-
λείου με €116 εκατομμύρια και της 
Ελλάδας με €75 εκατομμύρια.
Επιπλέον, είπε, «ενθαρρυντικά 
ήταν και τα αποτελέσματα στις 
χώρες του Περσικού Κόλπου, με 
την αγορά, για παράδειγμα, των 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να 
παρουσιάζει, το 2017, αύξηση στις 
εγχώριες εξαγωγές ύψους 22% σε 
σχέση με το 2016».
Αναφερόμενος στον τομέα των 
υπηρεσιών επισήμανε ότι ήταν και 
παραμένει η κινητήριος δύναμη 
της οικονομίας, προσθέτοντας ότι 
είναι και πάλι ο πλέον ραγδαία 
αναπτυσσόμενος τομέας, με συνει-
σφορά στο ΑΕΠ που το 2017 ξεπέ-
ρασε το 80%.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
παρέθεσε στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας σύμφωνα με τα οποία 
οι εξαγωγές υπηρεσιών ανήλθαν 
το 2017 στα €10.11 δισ., καταγρά-
φοντας αύξηση της τάξης του 8,3% 
συγκριτικά με το 2016.
«Βασική προτεραιότητα της 
Κυβέρνησης απο-
τελεί η έμπρακτη 
στήριξη των επιχει-
ρήσεών μας, πρω-
τίστως μέσω της 
δημιουργίας ενός 
φιλικού προς αυτές 
οικονομικού περι-
βάλλοντος, αλλά και 
αναδεικνύοντας τη χώρα μας ως 
διεθνές επιχειρηματικό κέντρο και 
κέντρο παροχής υψηλού επιπέδου 
υπηρεσιών», τόνισε.
Προς αυτή την κατεύθυνση, είπε, 
προγραμματίζουμε εντός του 2019 
τη διοργάνωση 13 επιχειρηματι-
κών αποστολών στο εξωτερικό, 
ενώ συνεχίζουμε στοχευμένα να 
ενισχύουμε ποικιλοτρόπως τις 
προσπάθειες και πρωτοβουλίες 

των Κύπριων επιχειρηματιών.
Αναφορά έκανε ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης στα σχέδια χορηγιών 
ύψους €118 εκατομμυρίων για 
στήριξη και ενίσχυση της επιχειρη-
ματικότητας, τα οποία εφαρμόζει 
το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας και συγχρηματο-
δοτούνται από τα Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία της ΕΕ, στα 
πλαίσια της προγραμματικής περι-
όδου 2014-2020.
«Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 
1.137 αιτήσεις επιχειρήσεων, για 
χορηγίες συνολικού ύψους €87 
εκατομμυρίων, ενώ μέσα στο 2019 
αναμένεται να εγκριθούν άλλες 
180 αιτήσεις που αφορούν στη 2η 
προκήρυξη των Σχεδίων Νεανικής 
και Γυναικείας Επιχειρηματικότη-
τας.  Φέτος θα προκηρυχθούν επι-
πλέον δύο νέα Σχέδια Χορηγιών 
για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό 
των Επιχειρήσεων και τις Συστάδες 
Επιχειρήσεων (Clusters), με προϋ-
πολογισμό €4.5 και €2 εκατομμύ-
ρια, αντίστοιχα», είπε.
Εκ μέρους του Προέδρου του ΚΕΒΕ 
χαιρετισμό απεύθυνε ο Γιώργος 
Δημητρίου Αντιπρόεδρος Υπη-

ρεσιών του ΚΕΒΕ ο 
οποίος ανέφερε ότι 
ο θεσμός του βρα-
βείου εξαγωγών 
ξεκίνησε το 1982 
και ότι πρόκειται 
για την 37η διορ-
γάνωση.  Όπως 
είναι γνωστό, είπε ο 

κ. Δημητρίου, «οι εξαγωγές μαζί 
με τις επενδύσεις αποτελούν οξυ-
γόνο για την κάθε οικονομία». Η 
Κύπρος είναι μια μικρή οικονομία 
που αντιμετωπίζει αντικειμενικές 
δυσκολίες και περιορισμούς στις 
δυνατότητες εξαγωγής της, είπε 
αλλά, πρόσθεσε, είναι παράλληλα 
μια οικονομία που «χαρακτηρίζε-
ται από δυναμισμό και επιχειρημα-
τικό πνεύμα».

Πρέπει να σημειώσουμε ότι ζούμε 
την εποχή μιας εκρηκτικής ανάπτυ-
ξης της τεχνολογίας και της πλη-
ροφορίας ενός τομέα που παρέ-
χει «την ευκαιρία πρόσβασης στην 
παγκόσμια αγορά». Το ΚΕΒΕ μέσα 
από τις υπηρεσίες που προσφέ-
ρει βρίσκεται σε συνεχή διάλογο 
με τα μέλη του με στόχο την ανά-
πτυξη και την  εξωστρέφεια στην 
προώθηση προϊόντων, συνέ-
χισε. Ο κ. Δημητρίου είπε επίσης, 
μεταξύ άλλων, ότι το ΚΕΒΕ δια 
μέσου προτάσεων του προωθεί το 
διάλογο για εντονότερη παρουσία 
της Κύπρου και των επιχειρήσεων 
σε κομβικά σημεία ξένων σημα-
ντικών οικονομιών.  Ευχαρίστησε 
την Κυβέρνηση για την απόφασή 
αύξησης των κονδυλίων που δια-
τίθενται για την διοργάνωση απο-
στολών στο εξωτερικό.
Στοιχεία για την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί στις εξαγωγές από το 
2008 μέχρι και το 2018 παρέθεσε 
κατά τη διάρκεια της δικής του ομι-
λίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Επιλογής του Κυπριακού Βραβείου 
Εξαγωγών Ανδρέας Μάτσης. Σύμ-
φωνα με όσα ανέφερε, το 2008 οι 
συνολικές εξαγωγές ανήλθαν στα 
€8,62 δισεκατ. ενώ το 2018, σύμ-
φωνα με εκτίμηση για το σύνολο 
του έτους, ανήλθαν σε €14,53 
δισεκατομμύρια, σημειώνοντας 
αύξηση 72,5%.
Οι εξαγωγές υπηρεσιών ήταν 
€10,28 δισ., ενώ οι συνολικές εξα-
γωγές αγαθών ήταν €4,24 δισεκατ. 
αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία 
των εξαγωγών υπηρεσιών για την 
κυπριακή οικονομία. Αποτελού-
σαν το 71% των συνολικών εξαγω-
γών. Σημαντική όμως, σύμφωνα 
με τον κ. Μάτση είναι και η μεγάλη 
αύξηση των εξαγωγών αγαθών, 
αφού αποτελούσαν μόλις το 14,1% 
των εξαγωγών το 2008 και ανέβη-
καν στο 29,2% το 2018, διπλασιά-
ζοντας το μερίδιο τους.

Πρόεδρος: Σημαντική η αύξηση στις εξαγωγές τα 
τελευταία χρόνια 
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εδώ Κύπρος

Δ
εκτό το αίτημα των συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων για συνάντηση, έκανε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης έτσι 
ώστε να συζητηθεί το θέμα που προέκυψε 

μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ε-
νόψει της εφαρμογής του ΓεΣΥ, σχετικά με τα Σχέδια 
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης που λειτουργούν 
στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και στις Αρ-
χές Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 8.45 το πρωί 
της Τετάρτης, 13 Μαρτίου, με τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις να χαιρετίζουν την απόφαση του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας να τους δεχτεί για να συζη-
τήσουν το θέμα.
Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο ΓΓ της ΟΗΟ ΣΕΚ Ανδρέας 
Ηλία χαιρέτισε «την ανταπόκριση του Προέδρου της 
Δημοκρατίας για τον καθορισμό συνάντησης προ-
κειμένου να επιλυθεί το θέμα με βάση τα εργασιακά 
θέσμια και να αποφευχθεί αχρείαστη εργατική ανα-
ταραχή».
Ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα στηρίζουν την εφαρμογή του ΓεΣΥ και θα ανα-
λάβουν τις εισφορές που προβλέπονται από το νόμο 
του ΓεΣΥ όπως όλοι οι πολίτες του κράτους, προσθέ-
τοντας ωστόσο ότι το κράτος οφείλει να διαφυλάξει 
τον θεσμό των εργασιακών σχέσεων και των συλλο-

γικών συμβάσεων προς όφελος του συνόλου των 
εργαζομένων του τόπου για αυτό και δεν μπορεί να 
λαμβάνονται μονομερείς αποφάσεις κατάργησης 
προνοιών των συμβάσεων, όπως είναι η απόφαση 
του Υπουργικού Συμβουλίου στις 28 Φεβρουαρίου”.
“Προσβλέπουμε στην επίλυση του θέματος”, υπο-
γράμμισε ο κ. Ηλία.
Ο ΓΓ της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ Αντώνης Νεοφύτου χαρα-
κτήρισε θετικό το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των συντε-
χνιών για συζήτηση του θέματος και εξέφρασε την 
ελπίδα ότι κατά τη συνάντηση στις 13 Μαρτίου «θα 
διαφοροποιηθούν τα πράγματα σε ό,τι αφορά την 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου», η οποία 
διέκοψε τον διάλογο που βρισκόταν σε εξέλιξη – και 
σε πολλές περιπτώσεις προχωρημένος διάλογος – σε 
ημικρατικούς οργανισμούς και στην Τοπική Αυτοδι-
οίκηση.
Ανέφερε ότι οι συντεχνίες τάχθηκαν εναντίον της 
απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου γιατί στην 
ουσία παραβιάζει, όπως είπε, τις συλλογικές συμ-
βάσεις και καταργεί τις εργασιακές σχέσεις και τον 
διάλογο και ζήτησαν απόσυρση της απόφασης του 
Υπουργικού και συνάντηση για να ξεκαθαρίσει το 
θέμα διαφορετικά θα συνεδρίαζαν στις 14 Μαρτίου 
για να αποφασίσουν τη λήψη μέτρων.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο για την απόφαση 
του Υπουργικού για τα ταμεία υγείας θα 
έχουν οι συντεχνίες

Υπ.Δικαιοσύνης: Η Κυβέρνηση στηρίζει και 
ενισχύει το έργο του κάθε αστυνομικού 

Η 
Κυβέρνηση στηρίζει και ενισχύει το έργο του 
κάθε αστυνομικού, στη δύσκολη και πολλές 
φορές επικίνδυνη καθημερινή του αποστο-
λή να διαφυλάξει την τάξη και να προστατεύ-

σει τα δικαιώματα του κάθε μέλους της κοινωνίας, το-
νίζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, 
Ιωνάς Νικολάου, ο οποίος διαμηνύει ότι η προσφορά 
της Αστυνομίας δεν είναι ούτε πρόσκαιρη, αλλά ούτε 
και πρόσφατη.
Σε μήνυμά του, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης 
και Τιμής για τους Πεσόντες Αστυνομικούς, ο κ. Νικο-
λάου αναφέρει πως η προσφορά της Αστυνομίας είναι 
διαχρονική, η οποία αναγνωρίζεται από την Κυβέρ-
νηση, για να προσθέσει ότι «το Υπουργείο έχει προ-
ωθήσει ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο που ανα-
γνωρίζει την επιβράβευση όλων των αστυνομικών για 
πράξεις επ’ ανδραγαθία κατά την εκτέλεση των καθη-
κόντων τους».
Συμπληρώνει ότι «προς το σκοπό αυτό, περιέλαβε στην 

προτεινόμενη νομοθεσία και τους ειδικούς αστυνομι-
κούς, οι οποίοι θα μπορούν πλέον να επιβραβεύονται 
σε μια τέτοια περίπτωση, ανάλογα με το μέγεθος και τις 
επιπτώσεις της πράξης ανδραγαθίας που έχουν εκτελέ-
σει και έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή τους, είτε με τον διο-
ρισμό τους στην Αστυνομία στον βαθμό του Αστυφύ-
λακα ή και με προαγωγή τους στον βαθμό του Λοχία».
Παράλληλα, προσθέτει ότι «ειδικοί ή τακτικοί  ειδι-
κοί  αστυνομικοί, οι Αστυφύλακες και οι Λοχίες, οι 
οποίοι έπεσαν υπέρ πατρίδος ή έχασαν την ζωή τους 
ή αγνοούνται από πράξεις ανδραγαθίας κατά την εκτέ-
λεση των καθηκόντων τους, η οποία τελέστηκε κατά 
την περίοδο των αναταραχών του 1963 ή κατά την 
περίοδο της τουρκικής εισβολής ή προασπιζόμενοι 
την Δημοκρατία κατά την περίοδο του πραξικοπήμα-
τος και οι οποίοι δεν έχουν μέχρι σήμερα επιβραβευ-
θεί με διορισμό, θα μπορούν να επιβραβευθούν στον 
βαθμό του Αστυφύλακα ή και προαγωγή στο βαθμό 
του λοχία».

Στις 3/4 επαναορίστηκε 
η εκδίκαση της 1ης 
ποινικής υπόθεσης του 
Συνεργατισμού 

Τ
ο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας επαναόρισε σήμερα για 
τις 3 Απριλίου την ακρόαση της ποινικής υπόθεσης που αφορά 
στο Συνεργατισμό.
Κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 10 συνολικά πρόσωπα, επτά 

φυσικά και τρία νομικά πρόσωπα. Πρόκειται για τους Δημητράκη Σταύ-
ρου, Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη, Μαρία Χλωρακιώτου, Καρολίνα Αγγε-
λοπούλου, Μαρία Χρυσάνθου, Κωνσταντίνο Λύρα, Γιώργο Μαυρέα, 
Detiero Enterprises Ltd, CHL Enterprises Ltd και Ktimatiki Kotrona Ltd.
Υπενθυμίζεται ότι με οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα, ανεστάλη η πρώτη 
υπόθεση και καταχωρήθηκε νέα με την προσθήκη νέων κατηγοριών και 
ενός ακόμη νομικού προσώπου ως κατηγορούμενου. Όπως είχε ανα-
φέρει η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής σε προηγούμενη δικά-
σιμο, η απόφαση αυτή λήφθηκε μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση ενός 
κύκλου ανακρίσεων που αφορούσε στη διερεύνηση τεσσάρων μεγάλων 
δανείων με εμπλεκόμενους τους κατηγορούμενους, Δημητράκη Σταύρου, 
Ερωτόκριτο Χλωρακιώτη, Μαρία Χλωρακιώτη, CHL Enterprises Ltd και 
Ktimatiki Kotrona Ltd, η οποία αποτελεί και τη νέα προσθήκη του κατη-
γορητηρίου.
Η απαγγελία των κατηγοριών είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 
05/12/2018, ωστόσο, η υπεράσπιση ζήτησε όπως της δοθεί κάποιος 
χρόνος για να μελετήσει το νέο μαρτυρικό υλικό της υπόθεσης προτού οι 
κατηγορούμενοι κληθούν να απαντήσουν στις εις βάρος τους κατηγορίες.
Αφού μελέτησαν το μαρτυρικό υλικό, οι συνήγοροι υπεράσπισης της 
Καρολίνας Αγγελοπούλου, του Κωνσταντίνου Λύρα και του Γιώργου 
Μαυρέα υπέβαλαν αίτημα προς το δικαστήριο για διαχωρισμό του κατη-
γορητηρίου και στις 19/02/2019 είχε προγραμματιστεί  να γίνουν οι αγο-
ρεύσεις των δύο πλευρών επί αυτού του αιτήματος.
Ωστόσο δεν έγιναν οι αγορεύσεις λόγω της διαφωνίας της Κατηγορού-
σας Αρχής να κατατεθεί στο δικαστήριο, από πλευράς της υπεράσπισης, 
το κατηγορητήριο της υπόθεσης που έχει ανασταλεί και που αφορούσε 
τρεις δανειακές συμβάσεις που παραχωρήθηκαν από τη ΣΠΕ Στροβόλου 
σε δύο εκ των κατηγορουμένων, προς υποστήριξη του αιτήματος διαχω-
ρισμού του κατηγορητηρίου.  Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής 
αποδέχθηκε στη συνέχεια να κατατεθεί το κατηγορητήριο, καλώντας, 
ωστόσο, το δικαστήριο να περιοριστεί στο νέο κατηγορητήριο και όχι στο 
παλιό κατά την εξέταση του αιτήματος της υπεράσπισης.   
Ακολούθως, η υπεράσπιση ζήτησε χρόνο για την ετοιμασία ένορκης 
δήλωσης και προσαγωγής μαρτυρίας προς υποστήριξη του αιτήματος 
της για το διαχωρισμό με το δικαστήριο να ορίζει τη σημερινή ημέρα για 
τις αγορεύσεις.
Κατά τη σημερινή όμως διαδικασία η υπεράσπιση των τριών κατηγορου-
μένων ζήτησε περαιτέρω χρόνο για εξέταση κάποιων ενδεχομένων σε 
σχέση με το αίτημα της για διαχωρισμό του κατηγορητήριο με το δικαστή-
ριο να επαναορίζει την υπόθεση για τις 3/4 η ώρα 9 το πρωί.
Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τις ίδιες κατηγορίες με την υπόθεση 
που ανεστάλη που αφορούν στα αδικήματα της συνωμοσίας προς κατα-
δολίευση, της απόσπασης αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, της πλαστο-
γραφίας, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, των ψευδών λογαρια-
σμών με σκοπό την καταδολίευση, της αθέμιτης κτήσης περιουσιακού 
οφέλους και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότη-
τες.
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Τ
ην άμεση αντίδραση της ελληνικής 
πρεσβείας στο Βερολίνο προκάλεσε 
η αποκάλυψη του protothema.gr για 
την παρουσία των Σκοπίων στη Δι-

εθνή Έκθεση Τουρισμού ως «Μακεδονία».
Στο περίπτερο της γειτονικής χώρας εμφα-
νίζονταν τα moto «Macedonia your next 
destination» και «Macedonia Timeless».
Μετά την παρέμβαση της ελληνικής πρε-
σβείας οι υπεύθυνοι του περιπτέρου κατέ-
βασαν τα πάνελ με τις παραπάνω αναφο-
ρές, ωστόσο και μόνον η ύπαρξή τους απο-
δεικνύει τόσο τις προθέσεις των γειτόνων, 
όσο και το πόσα «παράθυρα» αφήνει ανοι-
κτά η Συμφωνία των Πρεσπών, ώστε πρέπει 
στην κυριολεξία να τρέχουμε πίσω από τους 

Σκοπιανούς για να προλαβαίνουμε ανάλογα 
περιστατικά.
Να σημειώσουμε πως στο επίσημο site της 
έκθεσης, οι Γερμανοί διοργανωτές αναφέ-
ρονται στην γειτονική χώρα ως «Republic 
Nordmazedonien». Ωστόσο, στα κείμενα που 
συνοδεύουν τη συμμετοχή της χώρας στην 
Εκθεση, αυτή αναφέρεται ως «Μacedonia».
Αξίζει να σημειώσουμε πως το γνωστό ταξι-
διωτικό site omorfataxidia.gr, που καλύπτει 
την έκθεση Τουρισμού του Βερολίνου, ανα-
φέρει με νόημα: «Την ίδια ώρα στο ελληνικό 
περίπτερο, υπάρχουν σταντ με τρεις Μακε-
δονίες. Την Ανατολική, την Κεντρική και την 
Δυτική. Είναι αμφίβολο αν οι ξένοι καταλα-
βαίνουν τι είναι τελικά η Μακεδονία».

διεθνή νέα

Μ
ια ημέρα πριν την αυλαία της 
«Γαλάζιας Πατρίδας», της ά-
σκησης στην οποία η Τουρκία 
έδωσε ιδιαίτερες διαστάσεις, 

καθώς επιθυμούσε να στείλει μήνυμα για το 
ρόλο που θέλει να διαδραματίσει στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, ο πρόεδρος της Τουρκίας 
έριξε λάδι στη φωτιά των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων.
Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο 24 ΤV 
o Ερντογάν αναφέρθηκε στην άσκηση ως 
«Γαλάζια Θάλασσα» και είπε «Περίπου 120 
πλοία μας συμμετείχαν στην άσκηση και οι 
Έλληνες φέρεται να τρόμαξαν. Μα εμείς δεν 
κάναμε την άσκηση εναντίον σας!».
«Ένας στρατιωτικός λαός θα κάνει ασκήσεις 
στις θάλασσες του. Τώρα ξύπνησαν οι Έλλη-
νες και πραγματοποιούν κατά την άποψη 
τους ασκήσεις στα νησιά. Εμείς δεν έχουμε 
κάποιο πρόβλημα κάποιο φόβο. Αλλά είμα-
στε έτοιμοι πάντα» είπε.
Σύμφωνα με το sigmalive.com, o κ. Ερντο-
γάν εξέφρασε την αποφασιστικότητά του 
να συνεχίσει να ψάχνει για πετρέλαιο και 
φυσικό αέριο στην ανατολική Μεσόγειο.
Τόνισε δε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδε-
χόμενο συνεργασίας με τις χώρες που ήδη 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή για έρευ-
νες και γεωτρήσεις, εννοώντας ενδεχομένως 
το Κατάρ ή/και τις ΗΠΑ.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία 
διαθέτει ένα πλοίο που συμπεριλαμβάνε-
ται ανάμεσα τα 16 γεωτρύπανα παγκοσμίως 
που μπορούν να φτάσουν σε εξαιρετικά 
μεγάλο βάθος. «Το πήραμε σε καλή τιμή. Και 
οι έρευνές μας συνεχίζονται με αποφασι-
στικότητα. Αλλά το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό 
Κόμμα δυστυχώς ενοχλήθηκε ακόμη κι από 
αυτές τις έρευνες. Τα πλοία μας σύντομα θα 
μπορούμε να τα νοικιάζουμε και σε άλλες 
χώρες. Και από αυτήν την ενοικίαση, σε 
σύντομο χρονικό διάστημα αυτά τα πλοία 
θα μπορούν να αυτό-χρηματοδοτούνται».
O Ερντογάν είπε επίσης ότι η Τουρκία δίνει 
αγώνα κατά της τρομοκρατίας, υποστηρίζο-
ντας ότι δεν έχει σημασία ποιος είναι ο τρο-
μοκράτης, ακόμη και Γάλλος και Έλληνας να 
είναι, θα στρέψει το όπλο της ακόμη και σε 
εκείνους. «Δεν είμαστε σε θέση να ξεχωρί-
σουμε ποιος είναι Κούρδος, Γάλλος, Έλληνας 
ή Αυστραλός. Όποιος στρέφει το όπλο του 
κατά του στρατιώτη μου, θα το στρέφουμε 

κι εμείς εναντίον του».

Μήνυση Ερντογάν κατά Ακσε-
νέρ για τους «τρομοκράτες κατοί-
κους»
Μήνυση κατέθεσε ο πρόεδρος της Τουρκίας 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε βάρος της Μεράλ 
Ακσενέρ, της ηγέτιδας του δεξιού κόμμα-
τος Iyi, την οποία κατηγορεί ότι τον «προσέ-
βαλε», υποστηρίζοντας πως εκείνος θεωρεί 
τους ψηφοφόρους που δεν τον ψηφίζουν 
«τρομοκράτες».
Η μήνυση κατατέθηκε από τους δικηγόρους 
του Τούρκου προέδρου στην εισαγγελία της 
Άγκυρας, μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο 
ειδήσεων Anadolu.
Την οργή του Ερντογάν προκάλεσαν οι 
δηλώσεις της Ακσενέρ, μία ημέρα πριν, από 
το Ντενιζλί (δυτικά), κατά τη διάρκεια μιας 
προεκλογικής συγκέντρωσης ενόψει των 
δημοτικών εκλογών της 31ης Μαρτίου.
«Πώς είστε, αγαπητοί κάτοικοι του Ντενιζλί 
που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποκα-
λεί τρομοκράτες;» είπε η αντιπολιτευόμενη 
πολιτικός, στην αρχή της ομιλίας της.
«Τα τελευταία 17 χρόνια αυτό το πρόσωπο 
ηγείται μιας πολιτικής που μας διχάζει και 
μας βάζει τον έναν απέναντι από τον άλλο» 
σημείωσε η Ακσενέρ.

Δεν κάνουμε πίσω για τους S-400
Η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει ποτέ από 
τη συμφωνία εξαγοράς του πυραυλικού 
συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας S-400 
από τη Ρωσία, διεμήνυσε σήμερα ο Τούρκος 
πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσθέ-
τοντας ότι η Άγκυρα ενδέχεται ακολούθως 
να εξετάσει την αγορά συστημάτων S-500.
Η Ουάσινγκτον είχε προειδοποιήσει ότι 
η προμήθεια συστημάτων S-400 από τη 
Ρωσία ίσως να θέσει σε κίνδυνο τις συμφω-
νίες βιομηχανιών άμυνας μεταξύ των δύο 
νατοϊκών συμμάχων, και αυτή την εβδομάδα 
αποφάσισε να ακυρώσει μια προτιμησιακή 
εμπορική συμφωνία με την Τουρκία.
«Καταλήξαμε στο ζήτημα των S-400, υπο-
γράψαμε μια συμφωνία με τους Ρώσους και 
θα ξεκινήσουμε τη συμπαραγωγή. Αργό-
τερα ίσως συνεργαστούμε στους S-500», 
την νέα γενιά συστημάτων, τόνισε ο Τούρκος 
πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε 
στο τηλεοπτικό δίκτυο Kanal 24.

Προκαλεί ο Ερντογάν: Οι Έλληνες 
φοβήθηκαν από την άσκηση 
«Γαλάζια Πατρίδα»
Σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο 24 ΤV o Ερντογάν αναφέρθηκε στην άσκηση 
ως «Γαλάζια Θάλασσα» 

Οι Σκοπιανοί αφαίρεσαν το 
«Macedonia» από το περίπτερο 
στην τουριστική έκθεση του 
Βερολίνου 
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«Ο αριθμός των σλαβόφωνων ή των 
μακεδονικής εθνότητας απογόνων 
είναι αδύνατον να υπολογιστεί με 
ακρίβεια» - Τι απάντησε το BBC για 
τις αντιφάσεις στο ρεπορτάζ που 
προκάλεσε σάλο 

Σ
τα περί ύπαρξης «μακεδονικής μειο-
νότητας» στην Ελλάδα επιμένει το BBC, 
απαντώντας στον πρόεδρο της Ένω-
σης Μακεδόνων Μεγάλης Βρετανίας, 

Ανδρέα Πετρίδη, καθώς σύμφωνα με το βρε-
τανικό δίκτυο, «ο αριθμός των σλαβόφωνων 
ή των μακεδονικής εθνότητας απογόνων στην 
Ελλάδα είναι αδύνατον να υπολογιστεί με α-
κρίβεια», αναφέρει
Απαντώντας σε επιστολή διαμαρτυρίας του 
προέδρου της Ένωσης Μακεδόνων Μεγάλης 
Βρετανίας, Ανδρέα Πετρίδη, για το ρεπορ-
τάζ που δημοσίευσε στις 24 Φεβρουαρίου 
το BBC υποστηρίζει ότι δεν έκανε λόγο για 
«μεγάλη καταπιεσμένη μειονότητα». Επίσης, 
παρέπεμψε στην παράγραφο του δημοσιεύ-
ματος που ανέφερε ότι «ο ιστορικός Λεωνίδας 
Εμπειρίκος υπολογίζει ότι πάνω από 100.000 
[σλαβόφωνοι ή «μακεδονικής» εθνότητας 
απόγονοι] ζουν ακόμα στην ελληνική περι-
οχή της Μακεδονίας, ωστόσο μόνο 10.000-
20.000 θα ταυτοποιούντο 
ως μέλη μιας μειονότητας».
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ο κ. 
Πετρίδης είχε αναφερθεί στις 
αντιφάσεις που υπήρχαν στο 
ρεπορτάζ, καθώς από τη μία 
αναφερόταν ότι η «μακεδο-
νική γλώσσα» είχε απαγο-
ρευθεί επί Ιωάννη Μεταξά 
και από την άλλη ότι «η μακε-
δονική γλώσσα δεν έχει απαγορευθεί επισή-
μως στην Ελλάδα»
Το BBC υποστηρίζει ότι στο δημοσίευμα καθί-
σταται σαφές ότι η γλώσσα αυτή δεν έχει απα-
γορευθεί επισήμως «εδώ και δεκαετίες».
Παράλληλα, το βρετανικό δίκτυο δεν παίρ-
νει θέση στα περί μονόπλευρου δημοσιεύ-
ματος που επισημαίνει ο κ. Πετρίδης, καθώς 
οι επίσημες ελληνικές θέσεις είχαν ελάχιστη 
έκταση, ενώ κατηγορούσε την Ελλάδα, ένα 
κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 
BBC αναφέρει ότι δεν κατανοεί την επισή-
μανση του προέδρου της Ένωσης Μακεδό-

νων Μεγάλης Βρετανίας ότι την υποτιθέμενη 
αυτή μειονότητα εκπροσωπεί ένα κόμμα με 
αντίστοιχες πεποιθήσεις και ελάχιστη εκλο-
γική απήχηση.

Τα γυρίζει ο Ντιμιτρόφ: Ίσως είναι 
θέμα διεθνών υποχρεώσεων!
Ενδεχόμενο ζήτημα «ελληνικών υποχρεώ-
σεων», αλλά ελληνική «εσωτερική υπόθεση 
και θέμα ελληνικής συζήτησης», χαρακτήρισε 
ο Νίκολα Ντιμιτρόφ, σε αποκλειστική συνέ-
ντευξή του στoν ΣΚΑΪ και τον Αλέξη Παπα-
χελά, το δημοσίευμα του BBC για υποτιθέ-
μενη ύπαρξη «μακεδονικής μειονότητας» 
στην Ελλάδα.
«Ζω και αναπνέω τη συμφωνία των Πρεσπών 
εδώ και μήνες… Επίσης μερικές φορές τη 
βλέπω στα όνειρά μου. Έτσι βλέπω ολοζώ-
ντανο το άρθρο 4, παράγραφος 3 της συμ-
φωνίας, που λέει ότι συμφωνήσαμε να μην 
παρεμβαίνουμε στις εσωτερικές υποθέσεις 
του άλλου. Το άρθρο του BBC και τα ζητήματα 
που ήγειρε είναι κάτι για τον ελληνικό εσω-
τερικό πολιτικό διάλογο, ίσως είναι ζήτημα 
διεθνών υποχρεώσεων, αλλά δεν νομίζω ότι 
είναι χρήσιμο για εκεί που θέλουμε να πάμε, 
δηλαδή για το ότι ανοίξαμε μια νέα σελίδα, 
ξεκλειδώσαμε μια τεράστια δυναμική φιλίας 
και συνεργασίας, για μας να εμπλακούμε σε 

μια τέτοια συζήτηση. Αυτό 
θα πρέπει να είναι θέμα 
ελληνικής συζήτησης» σχο-
λίασε χαρακτηριστικά ο 
υπουργός Εξωτερικών της 
Βόρειας Μακεδονίας.
Ερωτηθείς για το εάν η 
Βόρεια Μακεδονία νοιώθει 
πως υπάρχει στην Ελλάδα 
μια «βορειομακεδονική μει-

ονότητα» που υποχρεούται να την προστα-
τεύσει, ο Νίκολα Ντιμιτρόφ επέμεινε ότι «και 
οι δύο πλευρές, Αθήνα και Σκόπια, συμφω-
νήσαμε ότι δεν θα παρεμβαίνουμε σε αυτά 
τα ζητήματα, στις εσωτερικές μας υποθέσεις, 
έτσι πρέπει να το σεβαστούμε, και αυτό είναι 
μέρος του Συντάγματός μας τώρα επίσης». 
«Αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά αυτή τη συμ-
φωνία, εργαστήκαμε σκληρά για να το πετύ-
χουμε, και θα κάνουμε... είμαστε προσηλω-
μένοι στο να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε 
αυτά που συμφωνήσαμε. Όπως είπα, αυτό 
είναι ζήτημα για διάλογο εδώ... Έχουμε πολλά 
να κάνουμε σε άλλους τομείς.»

διεθνή νέα

Επιμένει το BBC: Υπάρχει 
«μακεδονική μειονότητα» στην 
Ελλάδα

Ένας αστυνομικός τραυματίας 
- Εκκενώθηκε το ξενοδοχείο 
Extended Stay στην πόλη Rocκford 
- «Οπλισμένος και ιδιαίτερα 
επικίνδυνος φυγάς» ο δράστης

Τ
ην ενεργοποίηση μεγάλης αστυ-
νομικής δύναμης προκάλεσαν οι 
αναφορές για πυροβολισμούς σε 
ξενοδοχείο της πόλης Rockford, 

στο Ιλινόις των Ηνωμένων Πολιτειών.
Το περιστατικό επιβεβαίωσε η αστυνο-
μία της αμερικανικής πόλης, αναφέροντας 
πως έχει εκκενωθεί και έχει αποκλειστεί 
το ξενοδοχείο Extended Stay.
Όπως επιβεβαίωσε και η αστυνομία, 
ένας πράκτορας έχει τραυματιστεί από τα 
πυρά του δράστη και έχει μεταφερθεί στο 
νοσοκομείο, ενώ η κατάστασή του δεν 
έχει διευκρινιστεί από τις αρμόδιες αρχές.
Στο σημείο έχει σπεύσει και η ειδική 

μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτ ικών 
μηχανισμών και χειροβομβίδων από το 
Σικάγο. Σύμφωνα με τις τελευταίες ανα-
φορές, μάλιστα, ο δράστης είναι ένας ένο-
πλος και ιδιαίτερα επικίνδυνος φυγάς.

Ανθρωποκυνηγητό για τον δρά-
στη Floyd Brown
Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωπο-
κυνηγητό για τον εντοπισμό του επικίνδυ-
νου δράστη, ο οποίος ονομάζεται Floyd 
Brown.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο εκπρό-
σωπος της αστυνομίας, δύο πράκτορες 
επιχείρησαν να συλλάβουν έναν 39χρονο 
άνδρα. Ο τελευταίος άνοιξε πυρ εναντίον 
του, τραυματίζοντας τον έναν από τους 
δύο αστυνομικούς, ο οποίος νοσηλεύεται 
στο νοσοκομείο σε άγνωστη κατάσταση.
Ο ένοπλος φέρεται να διέφυγε με ένα γκρι 
ή ασημί Mercuri Grand Marquis, με πινα-
κίδες του Ιλινόις.

Συναγερμός στο Ιλινόις των ΗΠΑ: 
Ένοπλος φυγάς πυροβόλησε 
αστυνομικούς 

Βρετανία: O Τζακ ο Αντεροβγάλτης 
στους δρόμους του Λονδίνου; 

Έ
ξι μαχαιριές δέχτηκε ένας 20χρο-
νος προτού ξεψυχήσει στους δρό-
μους του Λονδίνου με τις αρχές να 
υποστηρίζουν ότι πρόκειται για το 

14ο θύμα δολοφονικής επίθεσης με μα-
χαίρι μέσα σε 16 ημέρες.
Την ώρα που η κυβέρνηση και η αστυνο-
μία προσπαθούν να ελέγξουν την έκρηξη 
βίας στους δρόμους της βρετανικής πρω-
τεύουσας αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχό-
μενο να βγάλουν ακόμη και το στρατό 
στους δρόμους, ο δήμαρχος του Λονδί-
νου, Σαντίκ Καν, σηκώνει τα χέρια ψηλά.
«Ό,τι μπορούσα να κάνω το έκανα», υπο-
στηρίζει ο Καν στους δημοσιογράφους.
«Βοήθεια!!!Με κυνηγάνε!!!», φώναζε ο 
άτυχος άνδρας προτού αφήσει την τελευ-
ταία του πνοή, όπως υποστηρίζει γυναίκα 
αυτόπτης μάρτυρας στην βρετανική εφη-
μερίδα «Daily Mail».
Ο νεαρός άνδρας που δέχθηκε έξι μαχαι-
ριές ονομάζεται Κάρλος Ροντρίγκες . Σύμ-
φωνα με την βρετανική εφημερίδα «Daily 

Mail», του επιτέθηκαν τρεις άνδρες ενώ 
βρισκόταν σε σπίτι και τον μαχαίρω-
σαν έξι φορές. Μετά τις μαχαιριές που 
δέχθηκε, ο 20χρονος έτρεχε ξυπόλυτος 
στο δρόμο για να γλυτώσει καλώντας σε 
βοήθεια.
Η κυβέρνηση της Μέι δέχεται βροχή σχο-
λίων για την αποτυχία της να αντιμετωπί-
σει το κύμα βίαιης εγκληματικότητας.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της αστυ-
νομίας, μέσα σε πέντε χρόνια, οι δολοφο-
νίες εφήβων με μαχαίρι στους δρόμους 
του Λονδίνου έχουν διπλασιαστεί.
Οι γιατροί δίνουν μάχη για να κρατή-
σουν στη ζωή τρία παιδιά την ημέρα , 
κατά μέσο όρο, που έχουν πέσει θύματα 
εγκληματικής πράξης με μαχαίρι, όπως 
προκύπτει από στοιχεία της βρετανικής 
αστυνομίας.
Τα επίπεδα εγκληματικότητας με θύματα 
εφήβους είναι τα υψηλότερα από τον Δεύ-
τερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως αναφέρει 
η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail».
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Ανεβαίνει το θερμόμετρο στην 
αντιπαράθεση του Ρεπουμπλικανού 
προέδρου με τους πολιτικούς του 
αντιπάλους για το Τείχος στο Μεξικό, 
αλλά και την έρευνα εναντίον του

Μ
ε το αιτιολογικό ότι ο Αμερικα-
νός πρόεδρος «εκφοβίζει» τους 
Ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές 
με την «κατάσταση έκτακτης ανά-

γκης» που έχει αποφασίσει να κηρύξει τη χώ-
ρα λόγω της κατάστασης στα σύνορα με το Με-
ξικό, ώστε να αποσπάσει τη θετική τους ψήφο 
για το Τείχος, οι Δημοκρατικοί ανακοινώνουν 
το σχέδιό τους για κατάθεση πρότασης επίκλη-
σης του Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που ενδεχο-
μένως να οδηγήσει σε απρόσμενες πολιτικές 
εξελίξεις.
Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τους 
Δημοκρατικούς για «Μακαρθισμό» και ότι 
«παίζουν παιχνίδια» ενα-
ντίον του, υποκινώντας το 
Κογκρέσο να διεξάγει έρευνα 
για την επιχειρηματική του 
δραστηριότητα και να παρα-
δώσει αρχεία για τον γαμπρό 
του Jared Kushner, τονίζο-
ντας ότι δεν θα μπορούσε να 
συναινέσει στην κατάχρηση 
εξουσίας που κάνει η Ομο-
σπονδιακή Δικαστική Επιτροπή. 

Ο Τραμπ κατηγορεί τους Δημοκρατι-
κούς για «κατάχρηση εξουσίας»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατη-
γόρησε σήμερα τους Δημοκρατικούς για τη 
«μεγαλύτερη κατάχρηση εξουσίας στην ιστο-
ρία» της χώρας, αφού ξεκίνησαν μια σειρά κοι-
νοβουλευτικών ερευνών σε βάρος του.
«Οι Δημοκρατικοί παρακωλύουν τη Δικαιο-
σύνη. Έχουν επιδοθεί σε μια μεγάλη, απεγνω-
σμένη σταυροφορία προς αναζήτηση ενός 
εγκλήματος, την ώρα που το αληθινό έγκλημα 
είναι αυτό που πράττουν οι Δημοκρατικοί και 
ό,τι έχουν κάνει!» κατήγγειλε ο Ρεπουμπλι-
κανός σε ένα tweet, που συνόδευε ένα άλλο 
μήνυμα γραμμένο με κεφαλαία γράμματα: 
«ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΕΙΤΑΙ».
Έχοντας ισχυροποιήσει τη θέση τους χάρη 
στην πλειοψηφία που έχουν συγκεντρώσει 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι Δημοκρα-
τικοί αποφάσισαν να μην χάσουν χρόνο και να 
ξεκινήσουν ή να επιταχύνουν μια σειρά κοινο-

βουλευτικών ερευνών σε βάρος του μεγιστάνα, 
από τις υποψίες περί σύμπραξης με τη Ρωσία 
έως τις πληρωμές για να εξαγοράσει τη σιωπή 
φερόμενων ερωμένων του, αλλά και τις επιχει-
ρηματικές δραστηριότητες της οικογένειάς του.
Μεταξύ άλλων ζήτησαν από τον Λευκό Οίκο κι 
από τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωμα-
τίας Μάικ Πομπέο να τους παραδώσουν λεπτο-
μέρειες σχετικά με τα όσα διαμείφθηκαν ανά-
μεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον ομόλογό του 
από τη Ρωσία Βλαντίμιρ Πούτιν.
Επιπλέον, κάλεσαν 81 πρόσωπα κι οργανι-
σμούς, μεταξύ αυτών τους δύο γιους του δισε-
κατομμυριούχου, Έρικ και Ντόναλντ Τζούνιορ, 
όπως και τον γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ, να 
καταθέσουν σχετικά έγγραφα.
«Οι Δημοκρατικοί παρενοχλούν τον πρόεδρο 
για να αποσπάσουν την προσοχή από το ριζο-
σπαστικό πρόγραμμά τους» υποστήριξε από 
την πλευρά της η εκπρόσωπος τύπου του Λευ-
κού Οίκου Σάρα Σάντερς.

«Ενδιαφέρονται περισσό-
τερο για θλιβερά πολιτικά 
παιχνίδια και να ικανοποι-
ήσουν μια ριζοσπαστική κι 
αριστερή βάση από το να 
προσφέρουν απτά αποτε-
λέσματα στους πολίτες μας. 
Οι Δημοκρατικοί δεν ανα-
ζητούν την αλήθεια, θέλουν 
να επιτεθούν στον πρόεδρο» 

συμπλήρωσε η αξιωματούχος.
Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Σάρα 
Χάκαμπι-Σάντερς, επέκρινε με σφοδρότητα 
τους Δημοκρατικούς, χαρακτηρίζοντας τις 
έρευνες ευρείας κλίμακας που άρχισαν να διε-
νεργούνται από το αμερικανικό Κογκρέσο για 
τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το περιβάλ-
λον του «αισχρές».
«Σήμερα, ο πρόεδρος (της επιτροπής της Βου-
λής των Αντιπροσώπων που είναι αρμόδια 
για τη Δικαιοσύνη, Τζέρι) Νάντλερ άρχισε μια 
αισχρή έρευνα (...) με αντικείμενο ψευδείς και 
τετριμμένες κατηγορίες για τις οποίες ο ειδι-
κός εισαγγελέας (Ρόμπερτ Μάλερ) και επιτρο-
πές αμφότερων των σωμάτων του Κογκρέσου 
έχουν ήδη διενεργήσει έρευνες», ανέφερε η 
Σάντερς. Ο Νάντλερ και άλλοι Δημοκρατικοί 
άρχισαν τις έρευνες «διότι είναι τρομοκρατη-
μένοι εξαιτίας της κατάρρευσης του ψευδούς 
αφηγήματός τους των τελευταίων δύο ετών 
περί «αθέμιτης σύμπραξης με τη Ρωσία»», υπο-
στήριξε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προ-
εδρίας.

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί καταθέτουν 
πρόταση επίκλησης κατά του 
Τραμπ 

Ο 
Ρώσος πρόεδρος Βλαντί-
μιρ Πούτιν, εμφανίσθηκε 
σήμερα, παραμονέ ς της 
Παγκόσμιας Ημέρας της 

Γυναίκας να κάνει ιππασία με γυναί-
κες αστυνομικούς που ανήκουν στο 
σύνταγμα ιππικού της ρωσικής αστυ-
νομίας, φορώντας τζίν και μπουφάν.
Το βίντεο με τον Ρώσο πρόεδρο από 
την σημερινή του εμφάνιση, που είχε 
συμβολικό χαρακτήρα, μεταδόθηκε 
από την κρατική τηλεόραση.
Ο Ρώσος πρόεδρος κατά την διάρ-
κεια της σημερινής του επίσκεψης, 
βρέθηκε σε μια έκθεση που είχε ως 
θέμα την ισ τορία του συν τάγμα-
τος ιππικού της ρωσικής ασ τυνο-
μίας, στην οποία εκτίθενται παλαιού 
και νεότερου τύπου οπλισμοί των 
αστυνομικών που υπηρετούν σ την 
μονάδα αυτή.
Στη συνέχεια στο κλειστό ιπποδρό-
μιο του ιππικού της ασ τυνομίας, 
επιθεώρησε τ ις έφιππους αστυνο-
μικούς που είχαν παραταχθεί με τ’ 
άλογα τους, πριν ανέβει με τη σειρά 
του σε ένα καφέ άλογο και ξεκινήσει 
την ιππασία συνοδευόμενος από δύο 
γυναίκες αστυνομικούς που ίππευαν 
σε άσπρα άλογα. Μάλιστα μετά την 
επιθεώρηση μια αστυνομικός απευ-
θυνόμενη προ του πρόεδρο Πούτιν 

του είπε: « Ξέρουμε ότι μπορείτε να 
ιππεύετε και για αυτό έχουμε ετοι-
μάσει ένα άλογο για σάς. Ελάτε μαζί 
μας:». Ο Πούτ ιν αποδέχθηκε την 
πρόσκληση και έτσι άρχισε η ιππα-
σία. Μερικές φορές ο Ρώσος πρόε-
δρος σταμάτησε και οι συνοδοί του 
έδιναν κάποιες σύντομες συμβουλές.
Στο τέλος ακολούθησε επίδειξη ιππα-
σίας με άλογα της ράτσας Ορλόφ.
Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που 
ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίζεται να 
κάνει ιππασία. Μια φωτογραφία που 
είχε δοθεί παλιότερα στην δημοσι-
ότητα, έδειχνε τον Ρώσο πρόεδρο 
στη Σιβηρία να ιππεύει γυμνός από 
την μέση και πάνω ένα άλογο, ανα-
δεικνύοντας την αγάπη του γ ια το 
άθλημα αυτό, χωρίς όμως να περιο-
ρίζεται σ αυτό. Στα 19 χρόνια της δια-
κυβέρνησης του, οι συμπολίτες του 
αλλά και η παγκόσμια κοινή γνώμη, 
είχαν αρκετές φορές την ευκαιρία να 
δουν τον Ρώσο πρόεδρο, να επιδί-
δεται σε διάφορα αθλήματα ή δοκι-
μασίες ή να επιδεικνύει τις ικανότη-
τες και δεξιότητες του σε διάφορους 
τομείς. Όπως για παράδειγμα παί-
ζοντας χόκει, οδηγώντας πυροσβε-
στικό αεροσκάφος ή βουτώντας στα 
παγωμένα νερά την ημέρα των Θεο-
φανείων.

Ο Πούτιν τίμησε την Παγκόσμια 
Ημέρα της Γυναίκας, κάνοντας 
ιππασία μαζί με γυναίκες 
αστυνομικούς

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

To παιδί μου και εγώ
Το παιδί μου σιχαίνεται 

το αυγό! 

H 
εικόνα μετράει, οπότε σερβίρετε 
τα αυγά σε μεταλλικά αυγουλάκια 
αντί πιάτων και βάλτε κουταλάκι 
με χρώμα.

Το αυγό κερδίζει την πρώτη θέση στη λίστα 
των πραγμάτων που σιχαίνονται τα παι-
διά. Είναι λογικό γιατί τους μυρίζει κάπως 
άσχημα και έχει μία γεύση που δεν είναι 
τόσο φοβερή όσο τα κεφτεδάκια. Παρόλα 
αυτά, παραμένουν η ιδανική πηγή πρωτε-
ΐνης για να ξεκινήσουν τα παιδιά τη μέρα 
τους. Τα σφιχτοβρασμένα αυγά είναι το 
ιδανικό σνακ και μπορείτε να ετοιμά-
σετε αρκετά ώστε να τα διατηρήσετε στο 
ψυγείο. Ένα έξυπνο tip είναι ν τα βγάλετε 
από το ψυγείο, να αφαιρέσετε τον κρόκο και 
να αντικαταστήσετε με γουακαμόλε ή χού-
μους. Kι επειδή μιλάμε για παιδιά, η εικόνα 
μετράει, οπότε σερβίρετε τα αυγά σε μεταλ-
λικά αυγουλάκια αντί πιάτων και βάλτε κου-
ταλάκι με χρώμα.  Επίσης, μην ξεχνάτε ότι 
αγαπούν τις επιλογές που δεν είναι και τόσο 
υγιεινές. Εσείς όμως μπορείτε να προσαρ-
μοστείτε και να φτιάξετε μία ομελέτα στο 
τηγάνι και να την συνοδεύσετε με ψωμί 
ολική άλεσης.

Καμουφλάρετε το αυγό με τέλειες 
συνταγές
Υγιεινά μπουρίτο με αυγό στο τηγάνι ή βρα-
στό σε μικρά κομματάκια, λαχανικά και ελα-
φριά σάλτσα ντομάτας.
Στικ από ομελέτα και τυρί. Κόψτε τη μεγάλη 
ομελέτα σε μακρόστενα κομμάτια και βάλτε 
τυρί με ντοματίνια. Μπορείτε να τα βάλετε 
για λίγο στο ψυγείο ώστε να έχετε ένα σνακ 
για λίγο αργότερα.
Υγιεινές τηγανίτες με αλεύρι ολικής άλεσης, 
αυγό και βρώμη. Συνοδέψτε τες με μέλι ή 
μπανάνα.
Το γουακαμόλε μπορεί να συνοδεύσει τα 
πάντα. Φτιάξτε ένα εξαιρετικό ντιπ από 
αβοκάντο και ‘κρύψτε’ μέσα ένα βρασμένο 
αυγό. Φροντίστε απλά να είναι ελαφρύ για 
να μπορεί να το φάει το παιδί σας.
Μην πιέζετε το παιδί να φάει κάτι αν βλέ-
πετε ότι το αποστρέφεται και μην τα παρα-
τάτε επειδή δεν το δοκιμάζει εύκολα. Στην 

προκειμένη περίπτωση, όλα παίζουν ρόλο 
και καλό είναι να δοκιμάσετε να του δώσετε 
αυγό σε οποιαδήποτε μορφή όταν πει-
νάει και είναι ήρεμο. Αν χρειαστεί, φέρτε 
στο τραπέζι ένα αγαπημένο του παιχνίδι ή 
διαβάστε του παράλληλα το παραμύθι που 
λατρεύει.

Πείσετε το παιδί να φάει τα λαχα-
νικά του
Τα πράσινα λαχανικά είναι γεμάτα βιταμίνες 
και ιχνοστοιχεία, όπως ο απαραίτητος σίδη-
ρος που μας χαρίζει την απαραίτητη ενέρ-
γεια. Πώς όμως θα πείσουμε τα παιδιά να 
φάνει περισσότερα λαχανικά χωρίς να φτά-
σουμε στο σημείο να τα παρακαλέσουμε;

 ª Ρίχνουμε σος. Αυτό μπορεί να πεί-
σει ακόμα και τους πιο επιλεκτικούς στο 
φαγητό. Το θέμα όμως δεν είναι να αφαι-
ρέσουμε τη θρεπτική αξία των λαχανικών 
με έτοιμες σος για σαλάτες. Μπορούμε να 
φτιάξουμε τη δική μας με 1 κουταλιά της 
σούπας ελαιόλαδο, 1/2 φλιτζάνι γιαούρτι, 
ελάχιστο αλάτι και μερικές φράουλες. Τα 
ρίχνουμε στο μπλέντερ.

 ª Τα κάνουμε τραγανά. Μπορείτε να 
μετατρέψετε τα λαχανικά σε τραγανά πατα-
τάκια και θα δείτε ότι κανένα παιδί δεν μπο-
ρεί να αντισταθεί. Κόψτε σε λεπτές φέτες 
όποιο λαχανικό έχετε, ρίξτε ελάχιστο αλάτι 
και λαδάκι και βάλτε τα στο φούρνο για 
περίπου 10 λεπτά.

 ª Καλλιεργήστε τα δικά σας. Αν εντάξετε 
το παιδί σας στη διαδικασία αυτή, θα φάει 
λαχανικά με μεγαλύτερη προθυμία. Ακόμα 
και αν δεν έχετε κήπο, μπορείτε να έχετε 
τα δικά σας γλαστράκια στο μπαλκόνι. Με 
αυτόν τον τρόπο, του διδάσκετε και την 
υπευθυνότητα.

 ª Φτιάξτε μία συνήθεια. Μπορείτε 
να βρείτε μία μέρα της εβδομάδας και να 
κάνετε salad bar στο σπίτι. Αγοράστε διά-
φορα λαχανικά, φτιάξτε σπιτικές σάλτσες 
και συνοδεύστε με τυριά.

 ª Κάντε τα ρολάκια. Αντί να χρησιμοποι-
ήσετε ψωμί, πάρτε χοντρές φέτες μαρου-
λιού και γεμίστε τις με κοτόπουλο ή τονο-
σαλάτα.

Ξ
έρετε τι είναι παραφροσύνη; Να επανα-
λαμβάνεις τα ίδια και τα ίδια συνέχεια και 
να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσμα-
τα. Νομίζω πως πολλοί από μας κάνουμε 

ακριβώς το ίδιο με τα οικονομικά μας. Για να βγεις 
από την οικονομική κατάσταση που είσαι αυτήν 
τη στιγμή, πρέπει να πάρεις την απόφαση να ακο-
λουθήσεις διαφορετική τακτική από αυτήν που ε-
φάρμοζες ως τώρα.
Πολλοί από μας ξοδεύουμε πολύ περισσότερα 
απ’ όσα κερδίζουμε, και περιμένουμε η οικονι-
μική μας κατάσταση να καλυτερέψει. Η οικονο-
μική εξίσωση είναι πολύ απλή και εύκολη. Αν 
ξοδεύεις λιγότερα απ’ όσα βγάζεις, θα σου περισ-
σεύουν μερικά χρήματα. Αν ξοδεύεις περισσό-
τερα απ’ όσα βγάζεις θα είσαι μονίμως κάτω από 
το χρέος. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνεις 
για να πετύχεις το στόχο σου είναι να ακολουθή-
σεις κάποιο σχέδιο που να φέρει αποτέλεσμα. Και 
για να φέρει αποτέλεσμα το σχέδιο, πρέπει να το 
εφαρμόσεις.
Μήπως είσαι από κείνους που κάνουν μια ζωή 
πέρα από τις οικονομικές τους δυνατότητες; 
Μήπως τα βγάζεις πέρα μόλις και μετά βίας, χωρίς 
να κάνεις ένα βήμα μπροστά; Μήπως έχεις ωραίο 
σπίτι, καλό αυτοκίνητο, και μόλις που τα καταφέρ-
νεις να φτάσεις στο τέλος του μήνα;  Είναι καιρός 
ν’ αρχίσεις να ζεις ανάλογα με τα οικονομικά μέσα 
που έχεις. Αν σου τύχει κάποια έκτακτη ανάγκη, 
ή κάποιες πληρωμές που ξέχασες να κάνεις είναι 
αρκετά για να τα χάσεις όλα. Είσαι υπεύθυνος 
απέναντι στα παιδιά σου να φανείς συνεπής στη 
διαχείριση των οικονομικών. Το πρώτο πράγμα 
που πρέπει να κάνουμε είναι να περιορίσουμε 
τα έξοδα. 
Κάνε κάτι άλλο εκτός από το να πηγαίνεις στα 
μαγαζιά. Βρες κάποιο καινούργιο χόμπυ.  Πήγαινε 
στην Εκκλησία, πάρε μέρος στις δραστηριότητες 
της Κοινότητας, ασχολήσου με τον αθλητισμό, με 
τον κήπο. Μάθε στα παιδιά σου να μαγειρεύουν. 
Δημιούργησε καινούργιες συνήθειες με τα παιδιά 
σου για να ξοδεύετε μαζί περισσότερο χρόνο, όχι 
περισσότερα χρήματα. Αν θέλετε να πάτε κάπου, 
δεν είναι ανάγκη να πάτε στα μαγαζιά. Μπορείτε 
να πάτε σε κάποιο μουσείο, στη βιβλιοθήκη, στο 
πάρκο ή σε κάποιο ζωολογικό κήπο -- οπουδή-
ποτε αλλού εκτός από την αγορά.
Πουλήστε όλα τα «παραπανίσια» που έχετε στο 
σπίτι: μοτοσακό, βάρκα, μεγάλη τηλεόραση, κ.λπ. 
Η πρώτη προτεραιότητα είναι η οικογένεια κι όχι 
τα αντικείμενα. Αυτή είναι μία αλήθεια που πρέπει 
να την καταλάβετε καλά. Φροντίστε να έχετε ένα 
σπίτι δικό σας. Έχετε ευθύνη απέναντι στα παιδιά 
σας να μην κρυώνουν και να μη βρέχονται. Μην 

καταλήξετε στα νοίκια. Αυτό πρέπει να το έχετε 
πάντα υπόψη γιατί αλλιώς μπορεί να καταλήξετε 
να ζείτε με κάποιους γονείς, ή ακόμα χειρότερα, 
σε κάποιο καταφύγιο.
Αν το έχεις πάρει απόφαση να βγεις κάτω από το 
χρέος που έχεις μπει, τότε πρέπει να βάζεις 20% 
του μισθού σου στην άκρη για το χρέος σου. Το 
πρώτο χρέος που πρέπει να ξεπληρώσεις είναι 
τα Σπουδαστικά δάνεια. Δεν είναι ανάγκη να τα 
ξοφλήσεις μονομιάς, αλλά να πληρώνεις ένα-
ντι του χρέους μαζί με τα άλλα χρέη σου. Η επό-
μενη προτεραιότητα είναι να ξοφλήσεις το χρέος 
με το υψηλότερο επιτόκιο, όπως είναι οι πιστωτι-
κές κάρτες και τα δάνεια που κάνουμε βάζοντας 
υποθήκη το σπίτι  μας. Αν δεν έχεις τη δύναμη να 
μη χρησιμοποιείς τις πιστωτικές σου κάρτες, τότε 
κόψτες. Προσπάθησε να πληρώνεις το τριπλά-
σιο του ελάχιστου ποσού μέχρι να το ξοφλήσεις. 
Μετά χρησιμοποίησε αυτό το ποσό για την επό-
μενη προτεραιότητά σου. Μη χρησιμοποιήσεις 
την πιστωτική σου κάρτα ξανά αν δεν έχεις τα χρή-
ματα για να την ξοφλήσεις αμέσως.
Να έχεις στη διάθεσή σου πάντα ένα ποσό των 
1.000 δολλαρίων για έκτακτη ανάγκη. Σε περί-
πτωση που παρουσιαστεί κάτι απρόοπτο να έχεις 
κάτι στην άκρη. Να χρησιμοποιείς το μπλοκ των 
επιταγών για να πληρώνεις μόνο τους λογαρια-
σμούς για φως, νερό, τηλέφωνο, κ.λπ. Να ξεχωρί-
ζεις ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα για ρούχα, 
παιχνίδια και άλλα διάφορα. Να χρησιμοποιείς 
μόνο ρευστά γι αυτές τις αγορές, οπότε μόλις 
τελειώσουν τα λεφτά δεν μπορείς ν’ αγοράσεις 
τίποτε ως την πρώτη του άλλου μήνα. 
Κάνε στον εαυτό σου τις παρακάτω δύσκολες 
ερωτήσεις. Άλλαξε νοοτροπία. Χρειάζεσαι πραγ-
ματικά αυτό το μεγάλο σπίτι που μένεις τώρα; 
Μήπως μπορείς να βολευτείς και σε ένα μικρό-
τερο; Χρειάζεσαι αυτό το καινούργιο αυτοκίνητο; 
Είναι ανάγξη τα παιδιά σου να ντύνονται με επώ-
νυμα ρούχα; 
Η τελική μου σύσταση και συμβουλή είναι πολύ 
απλή. Πριν ξοδέψεις έστω κι ένα δολλάριο για ο,τι-
δήποτε, κάνε την εξής απλή ερώτηση. Είναι κάτι 
που το χρειάζομαι; Ή είναι κάτι που το θέλω; Αν 
δεν το χρειάζεσαι, και δεν έχεις τα χρήματα για να 
το πάρεις, μην το αγοράζεις.
Για να είναι κανείς εξασφαλισμένος οικονομικά 
χρειάζεται ένα καλό πρόγραμμα και πολλή δου-
λειά. Χρειάζεται αυτοπειθαρχία και να μάθει να 
ζει μέσα στα όρια των οικονομικών του δυνατο-
τήτων. Ως γονείς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα παι-
διά μας μας παρακολουθούν. Μας βλέπουν πώς 
ξοδεύουμε τα χρήματά μας, και είναι πολύ πιθανό 
οι δικές μας αξίες να γίνουν και δικές τους.

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

Πώς να διαχειρίζεστε
τα χρήματά σας
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Ο
ι άνδρες και οι γυναί-
κες - σε ορισμένα στά-
δια της ζωής τους- έ-
χουν διαφορετικές α-

νάγκες βιταμινών. Έτσι, αν χρει-
αζόμαστε ένα πολυβιταμινούχο 
συμπλήρωμα (δεν το έχουν όλοι 
ανάγκη), αυτό θα πρέπει να είναι 
το σωστό.
Κατά τη διάρκεια της εγκυμο-
σύνης, ειδικά τις πρώτες εβδο-
μάδες, μια γυναίκα χρειάζεται 
πρόσθετο φυλλικό οξύ - μια 
βιταμίνη Β ζωτικής σημασίας 
για το σχηματισμό του 
εμβρυϊκού εγκεφάλου και 
της σπονδυλικής στήλης. 
Όλοι χρειαζόμαστε φυλ-
λικό οξύ, αλλά είναι 
ιδιαίτερα απαραί-
τητο κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμο-
σύνης. Οι βιταμίνες 
προγεννητικά παρέ-
χουν επιπλέον ποσότη-
τες αυτής της θρεπτικής 
ουσίας συν περισσό-
τερο σίδηρο για την 
ανάπτυξη του μωρού. 
Ορισμένες προγεννη-
τικές φόρμουλες περιέ-
χουν επίσης ωμέγα-3 λίπη 
από ψάρια που μπορούν να 
βοηθήσουν στην ανά-
πτυξη του εγκεφάλου.
Είνα ι  ε νδιαφέ ρον, 
παρόλο που μια έγκυος 
γυναίκα χρειάζεται επι-
πλέον ασβέστιο, ότι πολ-
λές προγεννητικές βιταμί-
νες δεν περιέχουν μεγαλύ-
τερες ποσότητες του μετάλλου. 
Αυτό συμβαίνει επειδή, κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης, το 
σώμα μιας γυναίκας μπορεί να 
απορροφήσει δύο φορές περισ-
σότερο ασβέστιο. Συνεπώς, η 
σύσταση παραμένει η ίδια αν 
μια γυναίκα είναι έγκυος ή όχι: 
1.300 χιλιοστόγραμμα ημερη-
σίως για γυναίκες ηλικίας 14-18 
ετών και 1.000 χιλιοστόγραμμα 
ημερησίως για γυναίκες 19-50 
ετών. Μόλις μια γυναίκα πατή-
σει τα 51, χρειάζεται 1.200 χιλι-
οστόγραμμα ασβεστίου από τα 
τρόφιμα και τα συμπληρώματα 

διατροφής, σε συνδυασμό. Το 
ίδιο και οι άνδρες άνω των 70 
ετών.
Για τις νεότερες γυναίκες, το 
μεγάλο θέμα είναι σίδηρος. 
Λόγω της μηνιαίας απώλειας 
αυτού του μετάλλου μέσω του 
εμμηνορροϊκού κύκλου, οι νέες 
κυρίες χρειάζονται περισσότερο 
σίδηρο από τους άνδρες από 
την ηλικία των 14 ετών μέχρι τα 
50 έτη. Καθώς πλησιάζει στην 
εμμηνόπαυση, μια γυναίκα 
χρειάζεται λιγότερο σίδηρο. Οι 

μορφές πολυβιταμινών και 
ιχνοστοιχείων για τις ηλικι-
ωμένες γυναίκες μπορούν 

να παρέχουν το ήμισυ του 
σιδήρου άλλων παρα-
σκευασμάτων. Επί-
σης αρκετές πολυβιτα-

μίνες για τους ηλικιωμέ-
νους άνδρες δεν έχουν 
καθόλου επιπλέον 
σίδηρο λόγω του κιν-
δύνου που υπάρχει 

για κάποιους να συσ-
σωρεύουν υπερβολικές 

ποσότητες αυτού του μετάλ-
λου.

Οι περισσότερες από τις 
θρεπτικές μας ανάγκες 
παραμένουν αρκε τά 

σταθερές με την πάροδο 
των ετών. Για παράδειγμα, 
από την ηλικία των 14 

ετών, τα υγιή αγόρια και 
κορίτσια, οι άνδρες και 
οι γυναίκες χρειάζονται 

όμοιες ημερήσιες δόσεις 
καλίου, βιταμίνης Ε και σελη-

νίου. Πάντως, οι άνδρες γενικά 
χρειάζονται ελαφρώς υψηλότε-
ρες ποσότητες βιταμίνης C, ψευ-
δαργύρου και ορισμένων βιτα-
μινών Β από τις γυναίκες.
Η βιταμίνη D είναι μια άλλη θρε-
πτική ουσία με την ίδια σύσταση 
δοσολογίας για όλους μέχρι την 
ηλικία των 70 ετών. Μετά από 
αυτό, το δέρμα μας είναι λιγό-
τερο ικανό να μετατρέψει την 
ηλιοφάνεια σε βιταμίνη D. Γι’ 
αυτό τα σκευάσματα βιταμινών 
για ηλικιωμένα άτομα μπορεί να 
περιέχουν επιπλέον ποσότητες 
αυτής της θρεπτικής ουσίας.

Η 
αθηροσκλήρωση είναι ένα δύσκολο πρόβλημα - οι αρτηρίες 
γίνονται παχύτερες και πιο δύσκαμπτες, γεγονός που μπορεί 
να οδηγήσει σε καρδιακές παθήσεις και εγκεφαλικά επεισό-
δια.

Τα υψηλά επίπεδα λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνότητας (LDLs) στο αίμα 
είναι βασικός παράγοντας κινδύνου για την αθηροσκλήρωση. Και μια 
παραλλαγή των LDLs, που ονομάζονται οξειδωμένες LDLs, μπορεί να 
συνεισφέρει στις αρτηριακές πλάκες.
Η Manuela Ayee, η οποία συνεργάστηκε με την Irena Levitan στο Πανε-
πιστήμιο του Illinois, έκαναν μια έρευνα γύρω από αυτό το θέμα.
Η χοληστερόλη είναι ένα βασικό λίπος που τα κύτταρα πρέπει να βάλ-
λουν στις μεμβράνες τους και να παράγουν στεροειδείς ορμόνες. Όταν 
μεταφέρεται μέσω του σώματός μας, χρειάζονται οι λιποπρωτεΐνες. Οι 
LDL μεταφέρουν τη χοληστερόλη από το ήπαρ στα κύτταρα και οι λιπο-
πρωτεΐνες υψηλής πυκνότητας (HDL) επιστρέφουν τη χοληστερόλη στο 
ήπαρ.
Η LDL πιστεύεται εδώ και καιρό ότι είναι η αιτία της αθηροσκλήρωσης, 
αλλά πρόσφατα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η οξειδωμένη LDL είναι επί-
σης βασικός παράγοντας.
Οι Ayee και Levitan ήθελαν να μάθουν περισσότερα για αυτό το πρό-
βλημα. Έθρεψαν ποντίκια είτε με μια φυσιολογική ισορροπημένη δια-
τροφή είτε με τη «δυτική δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά» που 
αναπτύχθηκε για να αντικατοπτρίζει τα επίπεδα των λιπαρών, των πρω-
τεϊνών και των υδατανθράκων που συνήθως απαντώνται σε ένα μενού 
γρήγορου φαγητού.
Τα ποντίκια που κατανάλωσαν την τελευταία δίαιτα δημιούργησαν 
γρήγορα σκληρότερες αρτηρίες, οι οποίες εμφανίστηκαν κάτω από το 
στρώμα των ενδοθηλιακών κυττάρων που περιβάλλουν τα αιμοφόρα 
αγγεία.

Α
ν και οι περισσότεροι 
καρκίνοι μειώνονται, υ-
πάρχει αυξανόμενη α-
νησυχία για τη συχνότη-

τα εμφάνισης και του ποσοστού 
θνησιμότητας του καρκίνου του ή-
πατος στις Ηνωμένες Πολιτείες, εν 
μέρει λόγω της παράλληλης αύξη-
σης της μη αλκοολικής λιπαρής η-
πατικής νόσου, της παχυσαρκίας 
και του διαβήτη.
Ένα ενδιαφέρον φαγητό είναι οι 
τομάτες και τα προϊόντα τομά-
τας πλούσια σε λυκοπένιο, μια 
φυσική χρωστική ουσία που δίνει 
σε πολλά φρούτα και λαχανικά το 
κοκκινωπό τους χρώμα.
Μια μελέτη που δημοσιεύ-
θηκε πρόσφατα στο περιοδικό 
Research Cancer Prevention 
Research, από ερευνητές του Tufts 
University εξέτασε τις προληπτικές 
δράσεις των τοματών έναντι του 
καρκίνου.
Κατά την βρεφική ηλικία, τα ποντί-
κια μολύνθηκαν με ένα καρκινο-
γόνο του ήπατος και έπειτα τρά-
φηκαν με μία διατροφή υψηλής 
περιεκτικότητα σε λιπαρά -παρό-
μοια με μια δυτική διατροφή- με 
ή χωρίς σκόνη τομάτας. Οι ερευ-
νητές αξιολόγησαν έπειτα κατά 
πόσο η σκόνη τομάτας προστα-
τεύει τα ποντίκια από τη φλεγμονή 
και τον καρκίνο. Στον άνθρωπο, το 
συμπλήρωμα ισοδυναμεί με κατα-
νάλωση δύο-τρεις τομάτες την 
ημέρα ή με ένα σερβίρισμα σάλ-
τσας τομάτας πάνω από ζυμαρικά.
Οι ερευνητές είπαν ότι διαπίστω-
σαν για πρώτη φορά πως η σκόνη 
τομάτας πλούσια σε λυκοπένιο 
μπορεί να μειώσει αποτελεσμα-
τικά τη λιπώδη ηπατική νόσο, τη 
φλεγμονή και την ανάπτυξη καρ-
κίνου του ήπατος που προάγε-
ται από μια διατροφή πλούσια σε 
λιπαρά, στα ποντίκια.
Η σκόνη τομάτας αύξησε τον 
πλούτο και την ποικιλία των ωφέ-
λιμων βακτηρίων των ποντικών 
και εμπόδισε την υπερ-ανάπτυξη 
ορισμένων βακτηρίων που σχετί-
ζονται με τη φλεγμονή.
Είναι ενδιαφέρον ότι η σκόνη 
τομάτας ήταν  πιο αποτελεσματική 
από την ίδια δόση ενός συμπλη-
ρώματος λυκοπενίου.

Οι ντομάτες 
καταπολεμούν τη 
λιπώδη ηπατική 
νόσο και τον 
καρκίνο του ήπατος

Η διατροφή δυτικού τύπου 
προκαλεί αλλαγές σε 
κυτταρικό επίπεδο

Βιταμίνες: Σε τι διαφέρουν 
οι ανάγκες ανδρών και 
γυναικών

υγεία

Μελέτη παρακολούθησε 
για μια δεκαετία 657.461 
παιδιά που γεννήθηκαν 

μεταξύ 1999 και 2010. Για 6.517 
παιδιά υπήρξαν διαγνώσεις δια-
ταραχής στο φάσμα του αυτισμού 
(ASD). Δεν καταγράφηκε οποιασ-
δήποτε σχέση μεταξύ του εμβο-
λίου ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς 
(MMR) και του αυτισμού.
Έχουν περάσει περισσότερα από 
20 χρόνια από τότε που ο Βρετα-
νός ερευνητής Andrew Wakefield 
πυροδότησε μια παγκόσμια υστε-
ρία με τον ισχυρισμό του ότι ένας 
κοινός εμβολιασμός ήταν κατά 
κάποιο τρόπο υπεύθυνος για βλά-
βες νευρολογικής ανάπτυξης σε 
μικρά παιδιά.
Οι μελέτες έκτοτε απέτυχαν να το 
υποστηρίξουν αυτό ξανά και ξανά. 
Τώρα, το 2019, μια μεγάλη επιδη-
μιολογική μελέτη, λαμβάνοντας 

υπόψη τους γνωστούς παράγοντες 
κινδύνου για τον αυτισμό και τη 
μοντελοποίησή τους σε σχέση με 
το εμβόλιο, αποκλείει ακόμη και τις 
μικρότερες πιθανότητες πρόκλη-
σης ASD μέσω του εμβολιασμού. 
Παρά το γεγονός ότι το έργο του 
Wakefield έχει αποσυρθεί, οι ερευ-
νητές συνέχισαν να διερευνούν την 
όλο και πιο απομακρυσμένη πιθα-
νότητα ότι τα εμβόλια θα μπορού-
σαν να διαδραματίσουν ρόλο στην 
ανάπτυξη αυτής της διαταραχής.
«Τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης 
εξακολουθούν να αποτελούν μια 
πλατφόρμα για τη διάδοση ψεύτι-
κων ειδήσεων σχετικά με τα εμβό-
λια, δημιουργώντας ανησυχίες 
μεταξύ των γονέων», λέει η Kristine 
Macartney, Διευθύντρια του Εθνι-
κού Κέντρου Ερευνών και Παρα-
κολούθησης Ανοσοποίησης της 
Αυστραλίας.

Τα μύρτιλα βοηθούν στη μείωση 
της αρτηριακής πίεσης
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ιστορίες

Τ
η Μελίνα Μερκούρη, την Ευρωπαία που γεννήθη-
κε και πέθανε Ελληνίδα, που έλαμψε στο θέατρο 
και τον κινηματογράφο, που η χούντα της αφαίρε-
σε την ελληνική ιθαγένεια για τον αντιδικτατορικό 

της αγώνα, τη γυναίκα που οραματίστηκε την επιστρο-
φή των Γλυπτών του Παρθενώνα, άντεξε 16 ανασχημα-
τισμούς ως υπουργός Πολιτισμού των κυβερνήσεων Αν-
δρέα Παπανδρέου και ίδρυσε τα Δημοτικά Περιφερειακά 
Θέατρα, τη Μελίνα, όπως έγινε γνωστή εντός και εκτός 
συνόρων και για χάρη της το Μπρόντγουεϊ κράτησε κλει-
στά τα θέατρά του, τιμά το υπουργείο Πολιτισμού με σει-
ρά εκδηλώσεων, με αφορμή τα 25 χρόνια από τον θάνατό 
της, που συμπληρώνονται σήμερα 6 Μαρτίου.

Μελίνα, η Ελληνίδα που συγκίνησε τον κό-
σμο
Η Μελίνα Μερκούρη, η Ελληνίδα που συγκίνησε τον 
κόσμο υπήρξε μία από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες του 
ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου και ηγετική 
μορφή του αντιδικτατορικού αγώνα.
Ήταν η γυναίκα που έκανε γνωστή στα πέρατα του κόσμου 
την Ελλάδα όσο καμία άλλη. Η Μελίνα του «Ποτέ την 
Κυριακή» που αναστάτωσε τις Κάννες με το συρτάκι, η 
Μελίνα του αντιδικτατορικού αγώνα που ενόχλησε τους 
συνταγματάρχες σε βαθμό που της αφαίρεσαν την ιθαγέ-
νεια, η Μελίνα των Γλυπτών του Παρθενώνα που διεκδί-
κησε την επιστροφή τους μέχρι το θάνατο της, η Αμαλία -- 
Μαρία (όπως τη βάφτισαν) Μερκούρη, η υπουργός Πολιτι-
σμού των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου.
Σπάνια ένας άνθρωπος, μόνο με το μικρό του όνομα, 
μένει στη συνείδηση του κόσμου και η Μελίνα Μερκούρη 
το είχε καταφέρει. Ήταν η Μελίνα της «Στέλλας», η Ίλια 
στα «Παιδιά του Πειραιά», η «Μήδεια», η «Φαίδρα», η 
παρηκμασμένη σταρ Αλεξάνδρα ντελ Λάγκο στο θεατρικό 
«Γλυκό πουλί της νιότης».
Πίστευε ακράδαντα ότι «ο πολιτισμός είναι η βαριά βιο-
μηχανία μας». Ότι είναι ένα σοβαρό εξαγώγιμο προϊόν 
και ότι έχει μεγάλη σημασία και αξία η ανάδειξή του. «Η 
Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστεί για τον Πολιτισμό. Η 
Ελλάδα αυτό είναι. Η κληρονομιά της, η περιουσία της. 
Και αν το χάσουμε αυτό δεν είμαστε κανείς» είχε πει η ίδια 
σε μια συνέντευξη της στην ΕΡΤ.

Ο αγώνας για την επιστροφή των Γλυπτών 
του Παρθενώνα
Οραματιζόταν μέχρι τον θάνατό της την επιστροφή των 
Γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο. Η 
ίδια ξεκίνησε την εκστρατεία θίγοντας το θέμα επίσημα 
στη Διεθνή Διάσκεψη Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO 
τον Ιούλιο του 1982 στο Μεξικό. «Πρέπει να καταλάβετε 
τι σημαίνουν τα Γλυπτά του Παρθενώνα για μας», δήλωνε. 
«Είναι το καμάρι μας. Είναι οι θυσίες μας. Είναι το υπέρ-
τατο σύμβολο ευγένειας. Είναι φόρος τιμής στη δημοκρα-
τική φιλοσοφία. Είναι η φιλοδοξία και το όνομά μας. Είναι 
η ουσία της ελληνικότητάς μας». Και τόνιζε «Αν με ρωτή-
σετε εάν θα ζω όταν τα Γλυπτά του Παρθενώνα επιστρέ-
ψουν στην Ελλάδα, σας λέω πως ναι, θα ζω. Αλλά κι αν 
ακόμη δεν ζω πια, θα ξαναγεννηθώ».
Προκειμένου να υποβοηθηθεί το αίτημα της επιστρο-
φής των Γλυπτών, το 1989 προκήρυξε διαγωνισμό για την 
κατασκευή ενός νέου Μουσείου της Ακρόπολης, δίνο-
ντας παράλληλα έμφαση στις εργασίες αναστήλωσης της 
Ακρόπολης αλλά και στη διάσωση της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς.
Το 1983 έθεσε το ερώτημα «Πώς είναι δυνατόν μια κοι-
νότητα που στερείται την πολιτιστική της διάσταση να 
μπορεί να αναπτυχθεί;» ενώπιον των υπουργών Πολιτι-
σμού της τότε ΕΟΚ, σημειώνοντας πως ο πολιτισμός «είναι 
η ψυχή της κοινωνίας» και πως η ευρωπαϊκή ταυτότητα 
«βρίσκεται ακριβώς στο σεβασμό της ιδιαιτερότητας και 
στο να δημιουργήσουμε ένα παράδειγμα ζωντανό μέσα 
από ένα διάλογο των πολιτισμών της Ευρώπης. Η φωνή 

μας είναι καιρός να ακουστεί με την ίδια δύναμη όπως 
αυτή των τεχνοκρατών. Ο πολιτισμός, η τέχνη και η δημι-
ουργία, δεν είναι λιγότερο σημαντικά από το εμπόριο, την 
οικονομία, την τεχνολογία». Έτσι ξεκίνησε ο θεσμός της 
«Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης», που υλοποι-
ήθηκε το 1985 με πρώτη Πολιτιστική Πρωτεύουσα την 
Αθήνα.

«Στέλλα», «Φαίδρα», «Ilya darling»
Γεννημένη τον Οκτώβριο του 1920 η Μελίνα Μερκούρη 
ήταν η αγαπημένη εγγονή του δημάρχου Αθηναίων 
Σπύρου Μερκούρη και κόρη του βουλευτή της ΕΔΑ και 
υπουργού Σταμάτη Μερκούρη.

Σπούδασε θέατρο στη Δραματική Σχολή του Εθνικού 
(1943-46) και έκανε το ντεμπούτο της στη σκηνή το 1945 
με το ρόλο της Λαβίνια στο έργο του Ευγένιου Ο' Νηλ «Το 
πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα» (θίασος Κατερίνας, θέα-
τρο «Κεντρικόν»).. Η πρώτη της όμως μεγάλη επιτυχία 
έρχεται με το «Λεωφορείον ο πόθος» του Τένεσι Ουί-
λιαμς, παράσταση του «θεάτρου τέχνης», όπου ερμη-
νεύει τον ρόλο της Μπλάνς Ντιμπουά (1949). Συνεχίζει 
τη συνεργασία της με τον Κάρολο Κουν και το «Θέατρο 
Τέχνης» και εμφανίζεται σε έργα των Άλντους Χάξλεϊ, 
Άρθουρ Μίλερ, Φίλιπ Τζόρνταν και Αντρέ Ρουσέν.
Ακολουθεί μια περίοδος που ζει στο Παρίσι, όπου εμφα-
νίζεται σε μπουλβάρ των Ζακ Ντεβάλ και Μαρσέλ Ασάρ. 
Εκεί γνωρίζει τον Ζαν Κοκτώ, τον Ζαν Πωλ Σαρτρ, την 
Κολέτ και τη Φρανσουάζ Σαγκάν. Το 1953 παίρνει το έπα-
θλο «Μαρίκα Κοτοπούλη».
Δύο χρόνια αργότερα, με την επιστροφή της στην 
πατρίδα, της γίνεται η πρόταση να πρωταγωνιστήσει στη 
«Στέλλα» του Μιχάλη Κακογιάννη. Η εμφάνισή της στο 
φεστιβάλ Καννών το 1956 θα είναι μοιραία, αφού εκεί θα 
γνωρίσει τον Αμερικανό σκηνοθέτη Ζυλ Ντασσέν, κατο-
πινό σύντροφό της διά βίου, ο οποίος και τη σκηνοθέτησε 
στις ταινίες «Ποτέ την Κυριακή» (1960), «Φαίδρα» (1962), 
«Τοπκαπί» (1964) και «A Dream of Passion» (1978).

Με τον ρόλο της Ίλια στο «Ποτέ την Κυριακή» αλλά και 
τη θεατρική μεταφορά του έργου στη Νέα Υόρκη - Ilya 
darling, η Μελίνα Μερκούρη αποκτά πλέον διεθνή φήμη. 
Για τη συμμετοχή της στην ταινία θα πάρει στις Κάννες το 
βραβείο γυναικείας ερμηνείας (μαζί με την Ζαν Μορό για 
το Moderato Cantabile).
Η Μελίνα Μερκούρη πάλεψε για την ανατροπή της χού-
ντας από το εξωτερικό όπου βρισκόταν. Για την αντιδικτα-
τορική της δράση, η χούντα θα της αφαιρέσει την ελλη-
νική ιθαγένεια στις 12 Ιουλίου του 1967. Εκείνη θα απα-
ντήσει με το ιστορικό πλέον: «Γεννήθηκα Ελληνίδα και θα 
πεθάνω Ελληνίδα».
Με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας γύρισε στην 
Ελλάδα και πολιτεύτηκε. Εκλέχθηκε με το ΠΑΣΟΚ το 1981 
και ανέλαβε καθήκοντα υπουργού Πολιτισμού, αξίωμα 
που διατήρησε ως το τέλος της πρώτης οκταετίας των 
κυβερνήσεων Παπανδρέου.
Στην είδηση του θανάτου της, στις 6 Μαρτίου του 1994, 
ο διεθνής Τύπος προέβη σε αναλυτικά αφιερώματα για 
τη ζωή της, ενώ στο Μπρόντγουεϊ τα θέατρα παρέμειναν 
κλειστά την ώρα που πάνω από ένα εκατομμύριο συγκι-
νημένοι πολίτες την συνόδευαν στην τελευταία της κατοι-
κία, στο Α΄ Νεκροταφείο. Κηδεύτηκε με τιμές αρχηγού 
κράτους.

25 χρόνια μετά, Μελίνα σε θυμόμαστε - Εκδη-
λώσεις μνήμης από το υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού
Τη μνήμη της Μελίνας Μερκούρη «από τ ις πλέον 
εμβληματ ικέ ς προσωπικότητε ς που ταυτ ίσ τηκαν 
με τον ελληνικό πολιτισμό, γνωστή με το μικρό της 
όνομα εντός και εκτός των συνόρων της χώρας, που 
διέγραψε μια λαμπερή πορεία από τ ις οθόνες του 
σινεμά στην πολιτική σκηνή, φέρνοντας την προσω-
πική της ακτινοβολία, τη διάθεση ανατροπής και τον 
ξεχωριστό αυθορμητισμό που τη διέκρινε στην πολι-
τική του πολιτισμού» τιμά με σειρά εκδηλώσεων το 
υπουργείο Πολιτισμού.
Οι εκδηλώσεις με τίτλο «25 χρόνια μετά, Μελίνα σε 
θυμόμαστε» ξεκίνησαν την Τετάρτη 6 Μαρτίου με την 
προβολή της ταινίας «Στέλλα» και συζήτηση με τους 
«κον τ ινούς της ανθρώπους», τους συνεργάτες της 
Μανουέλα Παυλίδου, Χρισ τόφορο Αργυρόπουλο, 
Μάνο Ζαχαρία και Στέλλα Χρυσουλάκη. 
Στο προσεχές διάστημα το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού θα πραγματοποιήσει δύο ακόμη εκδη-
λώσεις μνήμης γ ια το έργο που άφησε πίσω της η 
Μελίνα Μερκούρη: τα ΔΗΠΕΘΕ και το Πρόγραμμα 
Μελίνα.

Η Ελληνίδα που συγκίνησε τον κόσμο υπήρ-
ξε μία από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες του 
ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου και 
ηγετική μορφή του αντιδικτατορικού αγώνα - 
Το όραμά της για την επιστροφή των Γλυπτών 
του Παρθενώνα παραμένει ζωντανό

Μελίνα Μερκούρη: 25 χρόνια μετά 
τον θάνατό της, παραμένει αξέχαστη 
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απόψεις

Βρίσκεις ικανοποίηση στο να φυλάς τα παλιά σου 
και άχρηστα πράγματα? 

Μ
ερικοί άνθρωποι εχoυν τη συνήθεια να φυλάν 
παλιά πράγματα, ρούχα, παπούτσια, έπιπλα, 
και οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτεί κανεις. 
Ντουλάπες, συρτάρια, αποθήκες, γκαράζ, ει-

ναι ασφυκτικά γεμάτα με ξεχασμένα  πράγματα που έχουν να 
χρησιμοποιηθούν χρόνια και ίσως να μη χρησιμοποιηθούν 
ξανά ποτέ. 
Το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιήσαν κάποιο αντικείμενο, 
εδώ και πολύ καιρό είναι άσχετο γι αυτούς, τα φυλάνε γιατί 
πιστεύουν πως μια μέρα θα τα χρειαστούν. Ετσι παρ όλου ότι 
πάχυναν 2-3 μεγέθη παραπάνω φυλάν ρούχα που δεν τους 
κάνουν πια με τη φρούδα ελπίδα ότι κάποια μέρα θα αδυ-
νατήσουν και θα τα ξαναφορέσουν, η ότι η μόδα θα επανέλ-
θει και το παλιό φόρεμα η μπλούζα θα γίνει μοντέρνο και θα 
ξαναφορεθεί.
Σκεφτήκατε ποτέ τι σημαινει η λέξη «άχρηστα». Σημαινει 
χωρίς χρήση, αχρησιμοποίητα. Γιατί λοιπόν να κρατάς πράγ-
ματα που δεν χρησιμοποιείς?
Βάλε ένα χρονικό όριο, το τυπικό είναι τρία  χρόνια, και ότι 
δεν χρησιμοποίησες τα τελευταία τρία χρόνια ίσως δεν θα 
ξαναχρησιμοποιήσεις ποτέ. Τα άχρηστα λοιπόν από τριών 
χρονών και πανω είναι για πέταγμα. Πάρε ότι θέλεις Παλια-
τζή από μια αγάπη που δεν ζει…. δηλαδή.  Άλλοι τοποθετούν  
το χρονικό όριο που χαρακτηρίζει τα «άχρηστα» στα δυο 
χρόνια.  Δυο, τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια, δεν εχει σημασία 
εκείνο που προέχει είναι ότι αχρησιμοποίητα αντικείμενα 
υστέρα από ένα χρονικό διάστημα και πανω είναι για πέταμα.
Το να φυλάς άχρηστα πράγματα, υλικά και όχι, σε κάνει ένα 
είδος ρακοσυλλέκτη.  Και καλά οι επαγγελματίες ρακοσυλλέ-
κτες μαζεύουν συγκεκριμένα πράγματα ρετρό  η συλλεκτικά 
που έχουν αξία. Τα παίρνουν τζάμπα σαν παλιατζήδες  η πλη-
ρώνουν κάτι λίγα χρήματα σε ανυποψίαστους πελάτες που 
δεν γνωρίζουν ότι η παλιά πορσελάνη του γιαγιάς είναι πια 
συλλεκτικό αντικείμενο και η σπανιότητα της κοστίζει αρκετά 
για συλλέκτες του είδους. Οι πολλοί όμως που μαζεύουν 
ακόμη και τα πλαστικά μιας χρήσης πλαστικά κοντακιά για-
ούρτης γιατί το κάνουν?
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο με αυτά κάθε αυτά τα αντικεί-
μενα που αφήνεις να στοιβάζονται στη ζωή σου. Το πρό-
βλημα ειναι ότι δεν έχεις χώρο  που να τα βάλεις όλα.  Η απο-
θήκευση κοστίζει σε χώρο και χρήμα. Ζεις στριμωχτά γιατί 
δεν πετάς τη σπασμένη καρέκλα η καναπέ,  κινδυνεύεις να 
κοπείς γιατί δεν πετάς το σπασμένο καθρέφτη.  Ασε τη κακο-
τυχιά που σου φέρνει ο σπασμένος καθρέφτης! 
Επισης το νόημα του να κρατάς πράγματα φανερώνει ένα 
άλλο πρόβλημα.  Υπάρχει ένα είδος αρρωστημένης εξάρ-
τησης από παλιά άχρηστα πράγματα. Επισης φανερώνει μια 
ανικανότητά αποχωρισμού και αδυναμία κρίσης στο τι είναι 
χρήσιμο και τι άχρηστο.   Τελος φανερώνει και ένα είδος 
φοβίας για το μέλλον  όταν δικαιολογείς τη κατακράτηση 
άχρηστων αντικειμένων με το άτοπο επιχείρημα   «μπορώ 
αύριο να το χρειαστώ και να μη το έχω». Δεν εμπιστεύεσαι 
το αύριο, αλλα το φοβάσαι. Δεν εμπιστεύεσαι  το καινούριο, 
γιατί το καλύτερο  για σένα είναι το παρελθόν και  ζεις στο 
παρελθόν.  Γι’ αυτό βρίσκεις ικανοποίηση στο να φυλάς όλα 
αυτά τα παλιά και άχρηστα πράγματα… 
Ξεφορτώσου λοιπόν όλα αυτά που έχασαν τη λάμψη τους, 
ξεθώριασε το χρώμα τους, ξέφτησε ο καμβάς τους, και επέ-
τρεψε να μπει το νέο, το υποσχόμενο, και το πρωτόγνωρο στο 

σπίτι σου και στη ζωή σου.
Το φύλαγμα και η «αποθήκευση» είναι αντίθετο με την ευη-
μερία σου! Είναι σημαντικό να αφήσεις λίγο χώρο, ένα κενό, 
μπορείς να ζεις πιο ανετά και καλλίτερα.  Το κενό, ο χώρος  θα 
προσελκύσει νέα πράγματα και ανθρώπους στη ζωή σου, 
το αδιαχώρητο όχι. Αν καταναλώνεις το χρόνο σου με το 
στοίβαγμα, εναποθήκευση, επισκευή και καθαρισμό παλιών 
αντικειμένων  πως θα βρεθεί χρόνος για να ζήσεις πραγμα-
τικά?
Ξεφορτώσου λοιπόν  ό,τι άχρηστο υπάρχει στο χώρο σου και 
πολύ περισσότερο στη ζωή σου.
Η ευημερία θέλει χώρο να αναπτυχθεί   Όσο εσύ γεμίζεις, το 

τόπο με παλιά και άχρηστα υλικά αγαθά και τη καρδιά σου με 
αρνητικά συναισθήματα, δεν αφήνεις χώρο για νέα πράγματα 
και νέες ευκαιρίες. 
Καθάρισε την αυλή, την αποθήκη, το γκαράζ το πατάρι, τη 
ντουλάπα τα συρτάρια, … Πώλησε, δώρισε η πέταξε στα 
σκουπίδια όλα εκείνα που πια δεν χρησιμοποιείς… Όσο πιο 
κοντά στο χώρο που ζεις (η ντουλάπα του υπνοδωματίου για 
παράδειγμα αντί η αποθήκη) είναι  τα άχρηστα αντικείμενα 
που θα αποφασίσεις να πετάξεις τόσο μεγαλυτερο το πλεο-
νέκτημα  για σένα.
Τα ίδια συνήθως άτομα που φυλαν αχρηστα αντικειμενα  
συχνά φυλάν τα χρήματα τους, δεν τα ξοδεύουν για τις καθη-
μερινές τους ανάγκες, μήπως και τα χρειαστούν και τους λεί-
ψουν στο μέλλον. Ετσι στερούνται τη χαρά των διακοπών , 
στερούν από δικούς τους ανθρώπους τη χαρά ενός δώρου 

και τσιγκούνικα φυλάν τα χρήματα τους για μια μελλοντική 
εποχή προβλεπόμενων « ισχνών αγελάδων».  Βέβαια η απο-
ταμίευση ειναι μια καλή συνηθεία  αλλα στη προκείμενη 
περίπτωση μιλάμε για παθολογικές καταστάσεις οπού ο ένας 
ογδοντάρης φυλά τα χρήματα του «για τα γεράματα του» μη 
αντιλαμβανόμενος ότι είναι ήδη γέρος. 
Χειροτέρα ακόμα μερικοί άνθρωποι έχουν τη συνήθεια να 
κρατούν κακίες, μεσα τους. Αυτό γίνεται σαράκι που τους 
τρώει τα σωθικά. Κάτι που έγινε πολλά χρόνια πριν και έγινε 
αίτια να πικραθούν με κάποιο άτομο, συνήθως ένα δικό τους 
ανθρώπου, του επιτρέπουν να φυτοζωεί. Γνωρίζω περιπτώ-
σεις που άνθρωποι έχουν πια πεθάνει και οι επιζώντες συνε-

χίζουν να κρατάν τη κακιά μεσα τους ακόμη για της απογό-
νους των που δεν είχαν καμμιά ανάδειξη στα γεγονότα τη 
παρελθοντος.  
Άλλοι να αποθηκεύουν τις στενοχώριες τους και τις φυλάνε 
μεσα τους χωρίς να μπορούν να πάρουν μια ελεύθερη ανάσα.  
Σ αυτούς νομίζω τους αρέσει να στενοχωριούνται.  Στενο-
χωριούνται και για τις στενοχώριες των άλλων, των παιδιών 
τους, των εγγονών τους των γνωστών και φίλων ώστε το «αχ 
και το αλλοίμονο» να μη τους λείπει. Ετσι  ασφυκτιούν από 
τις αποθηκευμένες στεναχώριες και θα πάνε σκαστοί κάποια 
μέρα. 
Αυτό το σπιτι που το βλέπεις σκοτεινό απ τα ξεχασμένα, στοι-
βαγμένα, άχρηστα αντικείμενα «το Παλιατζή απόψε περιμέ-
νει» Αποτινάξτε τους σαθρούς δεσμούς με το παρελθόν και 
κρατείστε τι όμορφες και καλές αναμνήσεις.

Πολλοι  παρ όλου ότι πάχυναν 2-3 μεγέθη παραπάνω φυλάν ρούχα που δεν τους κάνουν πια με 
τη φρούδα ελπίδα ότι κάποια μέρα θα αδυνατήσουν και θα τα ξαναφορέσουν, η ότι η μόδα θα 
επανέλθει.
Το να φυλάς άχρηστα πράγματα, υλικά και όχι, σε κάνει ένα είδος ρακοσυλλέκτη.
Η αρρωστημένη εξάρτηση σε παλιά άχρηστα πράγματα, φανερώνει μια ανικανότητά αποχωρισμού 
και κρίσης στο τι είναι χρήσιμο και τι άχρηστο.
Το πρόβλημα ειναι ότι δεν έχεις χώρο  που να τα βάλεις όλα.  Η αποθήκευση κοστίζει σε χώρο και 
χρήμα.
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ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΠΕΦΥΞΑΣΑΝ ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ 
ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΤΟΝ κ. ΤΑΚΗ ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ

Σ
ε μια κατάμεστη αί-
θουσα στην «Παμμα-
κεδονική» στη Ντάν-
φορθ, ο τοπικός σύλ-

λογος της Νέας Δημοκρατίας 
προσκάλεσε, έφερε και μίλη-
σε ο πρώην Υφυπουργός ε-
ξωτερικών κ. Τάκης Σκανδα-
λάκης.
Απλός, περιεκτικός, χωρίς 
πολιτικές ή κομματικές κορώ-
νες, με τεράστια πείρα σε 
ομογενειακά θέματα, ο αγα-
πητός υπουργός χειροκροτή-
θηκες και ανανέωσε το ραντε-
βού του με την ομογένεια. Σ’ 
εύλογο χρόνο!

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ο πρώην υφυπουργός εξωτερικών κ. Τάκης 
Σκανδαλάκης

Ο κ. Γιώργος Δημητρακόπουλος Οι κκ Γαϊτάνης, Αντωνόπουλος και Γιαννόπουλος

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον κ. Χρηστίδη και τον κ. Νίκο 
Χρηστοφορίδη

Οι κκ Γιώργος Παπαδάκης, Θανάσης Κουρτέσης, Τάκης Σκανδαλάκης και 
Γιώργος Δημητρακόπουλος

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κιλκίς κ Τσικουρλής και ο κ. Γιάννης Χάϊτας

Ο κ. Βασίλειος Τσιάνος

Ο γνωστός κι αγαπητός κ. Γιώργος Γιαννόπουλος
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Μ
εγάλη Ελληνική υπερηφάνεια αλλά και θαυμα-
σμό ένοιωσαν όσοι τίμησαν με τη παρουσία 
τους ψες βράδυ την απονομή 2019  Business 
Awards από το Ελληνοκαναδικό επιμελητήριο. 

(Hellenic Canadian Board of trade, http://www.hcbt.com/), 
στο St. Regis Hotel 325 Bay St, Toronto, Ontario .
Οι παρακάτω λίαν επιτυχημένοι Έλληνες Επιχειρηματίες 
τιμήθηκαν από το Ελληνο-Καναδικό Επιμελητήριο: 
α. Τάσος Δρίβας, ιδρυτής και πρόεδρος της Romios Gold 
Resources Inc. και Appia Energy Corporation.
b. Lee Polydor, ιδρυτής και διευθυντης της Queen Street 
Group for Property and Capital Investments. 
c. Πητερ Τσεμπελης και Κωστας Γκιαζιτζιδης, ιδρυτές της 
King Street Food Companies.
Οι ιστορίες που εξιστορήσαν οι βραβευθέντες ήταν αστείες,  
συγκινητικές, και άξιες, για σενάρια κινηματογραφικών ται-
νιών Οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες  κουράστηκαν πολύ, 
με λίγα Αγγλικά, και ελάχιστα  χρήματα, να φτάσουν με 

φιλοδοξία, ευρηματικότητα, επιμονή, και υπομονή, καθώς 
και δημιουργική παραγωγικότητα πολύ ψηλά.  Τάσο, Lee, 
Πητερ, και Κώστα, σας καμαρώνουμε όλους σας. Μάλιστα  
σας  χρησιμοποιούμε σαν καλά παραδείγματα για το πως 
ενάντια σε αντίξοες συνθήκες, προκόβουν οι αυτοδημιούρ-
γητοι άνθρωποι.   Μπράβο σας. 
O Μιχάλης Γκέκας γιος του καθηγητή Γιώργου Γκέκα (Ανιψιός 
της Έφης Τσάτσου) πρόεδρος για τη τελευταία πενταετία και 
ένας από τους εμπνευστές ίδρυσης του Ελληνικό-Καναδικού 
Επιμελητηρίου καλωσόρισε με εγκαρδιότητα όλους τους 
συμμετέχοντες στην εκδήλωση.  Ήταν πράγματι ένας κατα-
πληκτικός οικοδεσπότης που έκανε όλους να αισθανθούν 
ανετά όσο και στο σπιτι τους.  
Επίσης ευχαρίστησε θερμά τους δωρητές σπόνσορες αυτής 
της βραδιάς το ΟΥΖΟ 12, το KOLONAKI GROUP, το KΤΗΜΑ 
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ (Domaine Hatzimichalis) που συνείσφεραν 
για τα έξοδα προετοιμασίας της βραδιάς.
Η αίθουσα ήταν κατάμεστη από το sold out πλήθος δεύτε-

ρης, τρίτης, και τέταρτης γενιάς Ελληνισμού που δεν συνή-
θως βλέπομε σε άλλες Ελληνικές εκδηλώσεις. Ξαφνικά αντι-
ληφθήκαμε ότι υπάρχει και ένας άλλος Ελληνισμός που δεν 
συναντάμε στους εθνοτοπικους συλλόγους. Ένας ελληνι-
σμός που πηρέ προαγωγή από τις οργανωτικές δομές και τις 
μεταναστευτικές του ρίζες,  και εδραιώθηκε στη Καναδική 
κοινωνία και επιχειρηματικότητά χωρις όμως να αφήσει την 
Ελληνική σημαία από το χέρι του. 
Μεταξύ των άλλων διακρίναμε και το παντα ακούραστο και 
γελαστό γενικό πρόξενο Τορόντο  Βίκτωρα Μαλιγκουδη 
καθώς και το πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο 
Αντώνη Αρτεμάκη.
Θερμά συγχαρητήρια στον διοικητικό συμβούλιο του Ελλη-
νοκαναδικό επιμελητήριου, το πρόεδρο Μιχάλη Γκέκα, αλλα  
και όλους τους εκλεκτούς εθελοντές του οργανισμού. Είναι 
άξιοι συγχαρητήριων για τον περίφημο οργανισμό που 
έχουν δημιουργήσει.
Ευχόμαστε από καρδίας συνεχείς επιτυχίες.

ΜΙΑ ΒΡΑΔΥΑ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ST. REGIS HOTEL 
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΦΗ ΤΣΑΤΣΟΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ

 O Πρόεδρος του HCBT κ. Μιχάλης Γκέκας 
καλωσορίζει καλωσορίζει τους παρευρισκόμενους Ο κ. Γιώργος Σολέας, Πρόεδρος του LCBO

Οι ιδρυτές της King Street Food Company
κκ Peter Tsebelis & Gus Giazitzidis

O κ. Tom Drivas, ιδρυτής της «Romios Gold 
Resources Inc.»

H κα Φωτεινή Οικονομόπουλος,
συντονίστρια της βραδιάς

Ο κ. Lee Polydor, CEO της Queen Street Group 
of Companies

O Γενικός Πρόξενος κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης με τον 
CEO της LCBO κ. Σολέα μετά της συζύγου του
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«ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ 
ΑΠ’ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ, 
ΕΚΔΟΤΗ ΤΗΣ HELLAS NEWS»

Έ
χω πάει 5 δεκαετίες σε Αμε-
ρική και Καναδά σε εκατο-
ντάδες εκδηλώσεις.
Την Τετάρτη το βράδυ όμως, 
πηγαίνοντας στην εκδήλωση 

του Ελληνοκαναδικού Επιμελητηρίου 
που θα εβραβεύοντο κάποιοι πετυ-
χημένοι Έλληνες επιχειρηματίες του 
Καναδά, δεν φαντάστηκα την έκπληξη 
και την υπερηφάνεια σαν Έλληνας της 
Διασποράς γ ια αυτά που είδα και 
άκουσα, λέγοντας στον εαυτό μου 
«Θανάση, υπάρχει κι αυτός ο Ελλη-
νισμός, έχουμε ελπίδα, θα διαιωνι-
στούμε».
Τώρα, θα μου πείτε, γιατί λέω βαρύ-
γδουπα λόγια; Γιατί είναι η μεγάλη 
αλήθεια που δεν συναντάω συχνά 
στην παροικία και που πολλές φορές 
φοβόμαστε να εκφραστούμε μη τυχόν 
και παρεξηγηθούν μερικοί συμπολί-
τες μας ότι τους αφαιρούμε γαλόνια. 
Τέλος πάντων.
Μια αίθουσα με 250 άτομα (sold out), 
φρέσκο και παλαιό Ελληνικό αίμα 
δημιουργημένο απ’ την φτώχεια, 
φεύγοντας απ’ το χωριό, την πόλη ή 
το νησί του και περνώντας από επι-
κίνδυνα μονοπάτια να φτάνουν στην 
καταξίωση και την επιτυχία, επαγγελ-
ματική και οικονομική.
Οι βραβευμένοι, με φοβερή απλό-
τητα και χιούμορ, περιέγραψαν την 
πορεία τους μέχρι την καταξίωση 
και η αίθουσα είχε ή νευρική σιγή 
γι’ αυτά που άκουγαν ή χαμόγελα για 
γκάφες και λαχτάρες ή συγκίνηση για 
διάφορα περιστατικά από την περι-
πλάνηση της ζωής.
ΜΠΡΑΒΟ ΑΔΕΛΦΙΑ και ήμαστε υπε-
ρήφανοι για εσάς. Οι ιστορίες που 
μας διηγηθήκατε μοιάζουν με τ ις 
ισ τορίες χ ιλιάδων συμπατριωτών 
μας. ΟΜΩΣ ΕΝΑ ΠΕΛΩΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑ-
ΠΟΝΙΑΡΙΚΟ Γ ΙΑΤΙ( ;) κάθισε σ τον 
λαιμό μου… Γιατί ρε να πάρει η οργή 
όλος αυτός ο ομογενειακός πλούτος 
να μην ασχολείται λίγο με τα κοινά της 
ταλαίπωρης παροικίας μας ; 
Γιατί να μην ασχολούνται, εκτός από 
κάποια donation που πάντα δίνουν, 
ενεργά με τις τύχες αυτής της διασπο-
ράς;
Όσο απασχολημένοι και να είναι, 
βάλτε βρε αδέλφια λίγο πλάτη για 
την διαιώνισή μας μιας και οι παλαιοί 
θα πρέπει ΟΛΟΙ (το εννοώ ΟΛΟΙ) οι 
ηλικιωμένοι ν’ αποχωρήσουν και να 
δώσουν θέση σε καινούρια Ελληνό-
παιδα να συνεχίσουν το έργο που ο 

καθένας λίγο ή πολύ προσέφερε…
Απ’ το Μιχάλη Γκέκα, τον νεαρό Πρό-
εδρο επιστήμονα που με λίγα λόγια 
και καλά έδωσε το στίγμα για το τι 
κάνουν και ονειρεύονται;
Την κεντρική ομιλήτρια που μας εντυ-
πωσίασε, την Φωτεινή Οικονομόπου-
λου, που κάθε πρόταση που έλεγε 
ήταν ένας χείμαρρος απ’ την καρδιά 
της. Σίγουρα σαν πολιτικός θα μαγνή-
τιζε τους υποστηρικτές της. Μπράβο 
σου κοπέλα μου, να σε χαίρονται οι 
δικοί σου και η παροικία μας.
Πως να μην αισθάνεσαι υπερηφά-
νεια όταν βλέπεις κι ακούς την ιστο-
ρία μέχρι την καταξίωση του αγαπη-
τού Ελληνοκύπριου Γιώργου Σολέα, 
Προέδρου του LCBO, στον Καναδά 
απ’ τα κατεχόμενα της εισβολής των 
Τούρκων στη Μεγαλόνησο μέχρι το 
μεγαλύτερο σκαλί σαν Πρόεδρος του 
LCBO του Οντάριο με 6.5 δις. Πωλή-
σεις επί προεδρίας του στην εταιρεία. 
Μπράβο Γιώργο και συνέχισε.
Ο πιο απολαυστικός στην αφήγηση 
της ζωής, ο «Μr. Gold Mine», κ. Τομ 
Ντρίβας. Μια ζωή περιπέ τε ια με 
πολλά απρόοπτα και ευτράπελα μέχρι 
την καταξίωση. Ακόμα και το όνομα 
της εταιρείας «ROMIOS» το έχει στο 
πετσί του. Το βλέπεις μιλώντας με τα 
μέλη της αξιότιμης οικογένειάς του. 
ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ και συνέχισε να μας 
εκπλήσσεις.
Σε όλα τα επίπεδα, σ’ όλες τις μεγάλες 
επιχειρήσεις Ελληνόπαιδα. Ο Peter 
Tsebelis και ο Κώστας Γαζιτζίδης με το 
King Street Food Company, άλλη μια 
συγκινητική ιστορία μέχρι την κατα-
ξίωσή τους πήρε κοντά 30 χρόνια. 
Όμως με πείσμα και κουράγιο κι ατε-
λείωτη εργασία ΠΕΤΥΧΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕ-
ΧΙΖΟΥΝ.
Αλλά και αστέρας ο Lee Polidor της 
Κινγ Street Group of Companies αφη-
γηματικός και έχει όλο το δρόμο 
μπροστά του να φτάσει ακόμα πιο 
ψηλά.
Θα μπορούσα να γράφω σελίδα ολό-
κληρη, τόσος ήταν ο ενθουσιασμός 
μου και η Ελληνική υπερηφάνειά 
μου. Και πραγματικά χαιρόμουνα που 
έβλεπα τον Πρόξενό μας, κ. Βίκτωρα 
Μαλιγκούδη, καθ’ όλη τη διάρκεια 
της 6ώρης μαραθώνιας βραδιάς  με 
ένα χαμόγελο ικανοποίησης για την 
επιτυχία του Ελληνισμού της πατρί-
δας μας.
Το «μπράβο και ευχαριστούμε» είναι 
το ελάχιστο για μια τέτοια βραδιά.

ΑΠ’ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Ο Πρόεδρος του HHF κ. Τόνι Λουράκης
με τον κ. Μιχάλη Γκέκα

Ο κ. Μιχάλης Γκέκας με την κα Έφη Τσάτσου, το ζεύγος Τάσου και Σταυρούλας Δρίβα με τα παιδιά 
τους Αντώνη και Θανάση

Η κα Έφη Τσάτσου 
με την κα Σταυρούλα Δρίβα

Το ζεύγος Δρίβα

Ο κ. Γιώργος Σολέας, CEO του LCBO
με τον κ. Στηβ Κριάρη, Πρόεδρο του 

Kolonaki Group O κ. Τόνι Λουράκης με τον κ. Γιάννη Σώτο
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ΠΟΛΛΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 

Ο κ. Στηβ Κριάρης, Πρόεδρος του Kolonaki 
Group με τον κ. Μιχάλη Γκέκα

Οι Έφη Τσάτσος, Τάσος Δρίβας, Σταυρούλα Δρίβας, Σπύρος Λιατάκος, Αντώνης Δρίβας, Jen Horton, 
Θανάσης Δρίβας και Tom Skimming

Οι κυρίες Elli-Jane Michalagas και Sofia 
Hondrogiannis

H παρέα του κ Γιάννη Σώτου με τον κ. Lee Polydor

Οι Θανάσης και Τάσος Δρίβας με την Jen Horton

Το τραπέζι του κ. Τόνυ Λουράκη, Προέδρου του HHF
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ΜΙΧΑΛΗ ΓΚΕΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΞΙΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ

To τραπέζι του κ. Τζιμ Τσάτσου με τους Peter Dais, Jim Vlahos, Κωνσταντίνος Τσάτσος και Νικόλαος Τσάτσος

Το τραπέζι του Γεν. Προξένου κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδη με τον κ. Αντώνη Αρτεμάκη, Πρόεδρος της 
Ελληνικής Κοινότητος Τορόντο και το ζεύγος Σολέα

Steve Kriaris, Art Mandalas, Peter Triantos, Seraphina Triantos, Peter Morentzos, Peter Bekelis, James 
Zibarras, Stan Vyriotes, David Wedemire, Gerry Loukatos στο τραπέζι του Kolonaki Group

H κα Σταυρούλα Δρίβας, η κα Έφη Τσάτσος με τον γιό της Δημήτρη 
και τα εγγόνια της Κωνσταντίνο και Νικόλαο

Το τραπέζι των βραβευμένων κκ Peter Tsebelis και Gus Giazitzidis
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T
he 21s t  annua l  H e l l en i c 
Professionals’ Gala was held on 
Saturday, February 23rd, 2019 
at the Ritz-Carlton hotel in 

downtown Toronto, co-hosted by the 
Hellenic Canadian Lawyers’ Association 
(HCLA) and the Hippocrates Hellenic 
Canadian Medical Association (HHCMA). 
This annual event brings together Greek 
professionals across various industries 
for a night of socializing, networking, 
and fundraising for each Association’s 
annual student scholarships. 400 guests 
attended the sold-out event, including 
lawyers, physicians, and law and medical 
students. Among them were honoured 
guests, the Honourable Madam Justice 
Andromache Karakatsanis of the Supreme 
Court of Canada and the Ambassador of 
Greece to Canada, Dimitris Azemopoulos.
Guests of the black-tie affair enjoyed a 
red carpet cocktail reception, dinner 
(with Greek wines supported in part 
by Kolonaki Group), dancing and an 
extensive silent auction with several 
generously donated items. Entertainment 
was provided throughout the evening by 
the Greek Toronto Band and DJ Seizmos. 
The night was topped off with a late 
night gyro station (supported in part by 
the Hellenic Heritage Foundation) and 

generously donated loukoumades by 
Loukomania Cafe. 
As is customary, all in attendance 
celebrated the successes of young up and 
coming Greek medical and law students 
during the presentation of the annual 
scholarships. The three medical students 
students who received the Doctor 
Oreopoulos Memorial Scholarship were 
Alexandra Aliferis, Dimitra Bednar, and 
John Soleas. Law students Cassandra 
Economopoulos and Daniele Tavernese 
were recipients of the HCLA’s Justice 
Andromache Karakatsanis Scholarship. 
This year, the HCLA also honoured a 
beloved past HCLA member and former 
president, Jim Vavitsas, by awarding 
the Memorial Jim Vavitsas Student 
Scholarship to Katerina Maragos.
Numerous individuals and organizations 
sponsored the event and contributed 
to its great success, including generous 
donations from the three Chairman 
level sponsors: The Polydor Foundation, 
Greybrook Realty Partners, and the Bank 
of Montreal. 
The presidents of the HCLA and HHCMA, 
Kostas Kalogiros and Dr. Sophia Mobilos, 
thank all those who attended and 
encourage Greek community members to 
join in at next year’s gala! 

21st annual Hellenic 
Professionals’ Gala

Dr. Sophia Mobilos, president of the Hippocrates 
Hellenic Canadian Medical Association with her 
husband Peter Politis, Greybrook Realty Partner 

CEO and Chairman sponsor of the gala

Co-chairs of the gala Dr. Sophia Mobilos president of 
the Hippocrates Hellenic Canadian Medical 

Association with Francesca Smirnakis, Vice President 
of the Hellenic Canadian Lawyers Association

Alex and Patty Keroglidis of the HHF, Dimitris 
Azemopoulos (Ambassador of Greece to Canada), and 

George Keroglidis, managing director of the HHF

Peter Polydor and Lee Polydor of The 
Polydor Foundation, Chairmen sponsors of 

the gala 

Kosta Kalogiros (President, HCLA), Daniella Tavernese 
(University of Ottawa), Cassandra Economopoulos 

(University of Ottawa), the Honourable Madam Justice 
Andromache Karakatsanis

John Soleas(University of Toronto), Dimitra 
Bednar(McMaster University), and 

Alexandra Aliferis(McMaster University)
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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

Καλοκαίρι στο Καρπενήσι το 1946

Όταν η παραλία της Θεσσαλονίκης ήταν μαρίνα με ιστιοφόρα

Η φημισμένη παραλία του Νέου Φαλήρου με κομψά κτίρια που δεν υπάρχουν πια. Αριστερά το 
ξενοδοχείο των ΣΑΠ/ΕΗΣ <<Μέγα>> ενώ στο βάθος διακρίνεται το ξενοδοχείο <<Ακταίον>> και 

σε πρώτο πλάνο το <<Κιόσκι>> με την αρχή της θαλάσσιας εξέδρας

Μια δεύτερη άποψη του ξενοδοχείου Excelsior οδός 
Πανεπιστημίου 68 & πλατεία Ομονοίας

Καφενείο στην Πάτρα το 1934 

Γάμος στα Ανώγεια Κρήτης το 1954

H Αγίου Νικολάου προς τον Φάρο στο ύψος της Ρήγας Φαιραίου

Ερμού 1900

Κυψέλη 1964

Πατρα 1962
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ΣΕ ΜΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΜΕΝΗ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΕΡΟΧΟ ΝΤΕΚΟΡΑΣΙΟΝ, Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Δ
ε θα σταθώ στο υπέροχο φα-
γητό και την μουσική ή τις ευ-
ρηματ ικές καρναβαλίσ τ ικες 
φορεσιές που μικροί και με-

γάλοι ντύθηκαν και ξεφάντωσαν. Θέλω 
να σταθώ στην εκ θεμελίων ανακαίνι-
ση της αίθουσας που δεν έχει να ζηλέ-
ψει τίποτα από banquets και ξενοδοχεία 
downtown.
Η χωρητικότητα μέχρι 250 άτομα με 

υπέροχους φωτισμούς που πραγματικά 
εντυπωσίασαν. Το σέρβις και το φαγητό 
άψογο και οπωσδήποτε μόνον όταν το 
επισκεφθείτε θα καταλάβετε τι λέω.
«C Social» λοιπόν μπήκε στη ζωή μας 
στο Τορόντο και του ευχόμαστε καλές 
δουλειές. Η Πρόεδρος, όπως πάντα 
χαμογελαστή όπως όλοι μας υποδέχτη-
καν και έκαναν το καλύτερο για μια αξέ-
χαστη βραδιά. Και του χρόνου!!!

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

H Πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας 
κα Ειρήνη Ραμφάλη

Οι κκ Νίκος Χατζηγιάννης και Γιάννης Πετρής με 
τις οικογένειές τους

Ο κ. Αντώνης Σαρήγιαννης μετά 
της συζύγου του

Ο κ Νίκος Λαγούδης μετά της 
συζύγου του

Η παρέα της Προέδρου κας Ειρήνης Ραμφάλη
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ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
647-768-3799

AMEΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ/ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ
ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΝΑ ΒΟΗΘΑΕΙ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΜΑΤΙΟ
ΚΑΙ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΤΗΛ. 416.247.3969

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΗΣ
ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟ ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ AJAX
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΤΗΛ. 647-241-2929

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΣΤΗ ΣΕΡΙΦΟ

Πωλείται οικοπέδο 4,5 στρέμματων 
εκτός σχεδίου άρτιο και οικοδομησιμο 

στην περιοχή Πλατύς Γιαλός. 
Το οικόπεδο έχει ένα μικρο κτίσμα 

και διαθέτει νερό και ρεύμα.  

Πληροφορίες στο
437-345-6651  Κος Ραγκουζα
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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

KΥΡΙΑ 
ΜΟΡΦΩΜΕΝΗ & ΕΥΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ 

Ζητεί γνωριμία με καλλιεργειμένο 
κύριο 60-67 ετών για σοβαρή 

γνωριμία κι ότι προκύψει.

Επικοινωνία με email:
maroulla9963@yahoo.com

ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
SUPERMARKET - 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
«COSMOS AGORA»

 
ΖΗΤΑΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΓΙΑ COUNTER, KOYZINA
& MΠΡΟΣΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟΝ κ. ΓΙΑΝΝΗ
(416) 285-4443
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Ο
ι ιδιοκτήτες σπιτιού του Τορόντο θα αντιμετωπίσουν φέτος αύξηση του φόρου α-
κίνητης ιδιοκτησίας ύψους 3,58%, η οποία υπολογίζεται σε επιπλέον $ 104 για έ-
να μέσο ακίνητο με εκτιμώμενη αξία $665,605 δολάρια. Το δημοτικό συμβούλιο 
ψήφισε την Πέμπτη υπέρ μιας αύξησης του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας ύψους 

2,55% για το 2019 αλλά η προσθήκη της ετήσιας εισφοράς για τα παλαιότερα εγκεκριμένα 
κεφάλαια του δημάρχου Τζων Τόρι σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες σπιτιού θα αντιμετωπίσουν 
μια φορολογική αύξηση που υπερβαίνει το ποσοστό του πληθωρισμού. Κάποιοι σύμβου-
λοι προχώρησαν σε κινήσεις για να περάσουν ψηλότερες ακόμη υψηλότερες φορολογικές 
αυξήσεις την Πέμπτη για να χρηματοδοτήσουν ένα φάσμα τομέων προτεραιότητας, αλλά ό-
λες αυτές οι προτάσεις απορρίφθηκαν.

Ε
κατοντάδες οικογένειες και υπο-
στηρικτές παιδιών με αυτισμό δι-
αμαρτυρήθηκαν την Πέμπτη στην 
Οντάριο για να ζητήσουν από την 

κυβέρνηση να αντιστρέψει τις αλλαγές που 
λένε ότι θα αφήσουν τα παιδιά χωρίς τη θε-
ραπεία που χρειάζονται. Η Υπουργών Κοι-
νωνικών και Κοινοτικών  Υπηρεσιών Liza 
MacLeod ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα 
ότι για να τελειώσει μια λίστα αναμονής με 
23.000 παιδιά, τα παιδιά με αυτισμό θα λά-

βουν άμεση χρηματοδότηση για να πληρώ-
σουν για θεραπεία.  
Οι οικογένειες θα λαμβάνουν μέχρι και 
20.000 δολάρια ετησίως για θεραπεία για 
παιδιά κάτω των έξι ετών και 5.000 δολά-
ρια ετησίως για τα παιδιά από έξι έως 18 
ετών, αλλά η εντατική θεραπεία μπορεί να 
κοστίσει έως και 80.000 δολάρια ετησίως. 
Οι γονείς ζητούν η χρηματοδότηση να βασί-
ζεται στις ατομικές ανάγκες των παιδιών, και 
όχι μόνο στην ηλικία τους.

Η 
αστυνομία του Durham συ-
νέλαβε δύο έφηβα αγόρια 
σε σχέση με ένα περιστατικό 
στην Oshawa την περασμέ-

νη εβδομάδα. Το περιστατικό συνέβη 
στην περιοχή Ritson Road North και 
Coldstream Drive περίπου στις 9:40 
μ.μ. την 1η Μαρτίου. Η αστυνομία λέει 
ότι το θύμα βρισκόταν με φίλους στην 
περιοχή όταν έκαναν διαμάχη με έφη-
βο και άλλο αρσενικό. Ο έφηβος εγκα-
τέλειψε την περιοχή αλλά επέστρεψε 
λίγο αργότερα με μια άλλη ομάδα αρ-
ρένων. Μια φυσική έκπληξη ξέσπασε 
και οι ύποπτοι έσφαξαν το θύμα και ε-
πιτέθηκαν σε άλλο άνδρα πριν φύγουν 
από τη σκηνή. Το τραυματισμένο θύμα 
μεταφέρθηκε σε ένα κέντρο τραυματι-
σμού σε σοβαρή αλλά μη απειλητική 
για τη ζωή κατάσταση. Ο άλλος αρσε-
νικός που τραυματίστηκε υπέστη μόνο 
μικρά τραύματα και αντιμετωπίστηκε 
στη σκηνή. Την Πέμπτη, η αστυνομία 
ανακοίνωσε ότι ένα 15χρονο αγόρι και 
ένα 16χρονο αγόρι, από την Oshawa, 
συνελήφθησαν για σχέση με το περι-
στατικό.

Εκατοντάδες διαμαρτυρήθηκαν για 
το νέο πρόγραμμα αυτισμού

Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν για 
απόπειρα δολοφονίας στην Oshawa

Στην αντεπίθεση το πρώην «δεξί 
χέρι» του Τριντό

Ο 
Τζέραλντ Μπατς, που ήταν μέ-
χρι πριν από λίγο καιρό το «δε-
ξί χέρι» Τζάστιν Τριντό, υπερα-
σπίστηκε την Τετάρτη (6/3) με 

σθένος τον πρωθυπουργό του Καναδά, 
διαψεύδοντας ότι ασκήθηκε οποιαδήποτε 
πίεση στην πρώην υπουργό Δικαιοσύνης 
προκειμένου να επέμβει σε μια δικαστι-
κή διαδικασία, υπόθεση που προκάλεσε 
πολιτική κρίση χωρίς προηγούμενο στη 
χώρα. «Είμαι πεπεισμένος ότι δεν συνέ-
βη απολύτως τίποτα που να υπερέβαινε 
τα όρια της ομαλής λειτουργίας της κυ-
βέρνησης», υπογράμμισε ο Μπατς, επί 
μακρόν βασικός πολιτικός σύμβουλος και 
στενός φίλος από την εποχή που οι δυο 
τους ήταν ακόμα φοιτητές του καναδού 
πρωθυπουργού, που βρίσκεται σε ελεύ-
θερη πτώση στις δημοσκοπήσεις αφότου 
ξέσπασε το σκάνδαλο.Ο Τζέραλντ Μπατς 
παραιτήθηκε τη 18η Φεβρουαρίου, για να 
μπορέσει όπως είπε να  δώσει απάντηση 
στις κατηγορίες της πρώην υπουργού Δι-

καιοσύνης Τζόντι Ουίλσον-Ρέιμπουλντ, η 
οποία βρόντηξε την πόρτα της κυβέρνη-
σης έξι ημέρες νωρίτερα.

Αυξάνεται κατά 104$ ο φόρος 
ακινήτου το 2019
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LIFE

Samantha Hoopes: 
το κορίτσι της διπλανής 
παραλίας

Είναι μία από 
τις Superstar 
του Instagram 
(με 1.100.000 
ακόλουθους) και 
την έχει επιλέξει το 
Sport Illustrated 
ανάμεσα στις 
καλύτερες για 
φωτογραφίσεις 
μαγιό. Η Samantha 
Hoopes έχει τις 
φωτογραφίες να το 
αποδείξει.

Ο λογαρισμός της 
στο Instagram 
(https://www.
instagram.com/
samanthahoopes/) 
είναι απίστευτος, 
από όποια πλευρά (ή 
φωτογραφία) και αν 
τον δείτε.

Παρά το ότι δεν 
“ποστάρει” συχνά 
(δουλεύει η κοπέλα 
δεν κάθεται) σπάνια 
έχουμε δει ένα 
ταλέντο σαν το δικό 
της, που είναι ικανό 
να ρίξει βόμβες στο 
διαδίκτυο με απλές 
και καθημερινές 
πόζες. 
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Ο 
Κ ω ν σ τ α -
ντίνος Βα-
σάλος και 
η Ευρυδίκη 

Βαλαβάνη γνωρίστη-
καν μέσα στο Survivor 
και λίγους μήνες μετά 
το τέλος του reality κα-
τέληξαν να είναι μα-
ζί και ερωτευμένοι. Η 
σχέση τους μπορεί να 
φαίνεται πως πηγαίνει 
από το καλό στο καλύ-
τερο, όμως πρόσφατα 
δημοσιεύματα έκαναν 
λόγο για κρίση και χω-
ρισμό. Mέσα από την 
εκπομπή «Έλα, Χαμο-
γέλα», ο Κωνσταντί-
νος Βασάλος μετά την 
έκταση που πήρε το 
θέμα αποφάσισε να 
ξεκαθαρίσει τα πράγ-
ματα. Τι συμβαίνει τε-
λικά ανάμεσα στο ζευ-
γάρι; «Δεν υπάρχει 
χωρισμός ρε παιδιά. 
Απλά λογικό, site εί-
ναι, να βγάλουν κανά 
φράγκο θέλουν κι αυ-
τοί.»

Η Μέγκι του GNTM 

στο κρεβάτι με τα 

εσώρουχα

Η Μέγκι Ντρίο έγινε γνωστή 
από το GNTM και όπως φαί-
νεται συνεχίζει να κρατάει το 
ενδιαφέρον του κοινού, αρκε-
τούς μήνες μετά το τέλος του 
ριάλιτι ομορφιάς του Star. 
Και παρά το γεγονός πως έχει 
δηλώσει πως προτεραιότητά 
της είναι η νομική, το μόντε-
λινγκ είναι η μεγάλη αγάπη της.
Αυτές τις μέρες η Μέγκι βρί-
σκεται στη Ρώμη για φωτογρα-
φίσεις αλλά και ραντεβού που 
αφορούν στη δουλειά της.

Ανδρέας Γεωργίου: 

«Είμαι ερωτευμένος 

αλλά έφαγα χυλόπιτα»

O πρωταγων ισ τ ής  του 
«Τατουάζ» μίλησε για την 
προσωπική του ζωή και απο-
κάλυψε πως είναι ερωτευμέ-
νος, όμως η κοπέλα δεν τον 
εμπιστεύεται και αυτός είναι 
και ο λόγος που έφαγε χυλό-
πιτα. Συγκεκριμένα, δήλωσε: 
«Είμαι ερωτευμένος αλλά δεν 
έχω σχέση.It’s complicated 
(Είναι περίπλοκο). Έφαγα 
χυλόπιτα.Είναι τοίχος η 
κοπέλα. Δεν την γνωρίζεται»

Ονομάζεται Στέλλα Κουτε-
ντάκη, είναι Κρητικιά, δια-
τηρεί το πιο καλοσμιλε-
μένο σώμα του ελληνικού 
Instagram και δεν διαφωνεί 
κανένας με αυτό.
Άλλωστε, τα αποθεωτικά 
σχόλια που δέχεται από τους 
followers της, πιστοποιούν 
και τον τίτλο του άρθρου, 
καθώς πρόκειται αδιαμφι-
σβήτητα για την πιο «καυτή» 
Κρητικιά, που προκαλεί απα-
νωτά εγκεφαλικά με το σώμα 
και την εμφάνισή της.

Ο Κωνσταντίνος 
Βασάλος απάντησε για τα 
δημοσιεύματα χωρισμού 

Η Ελληνίδα που… κατακτά 
την Γερμανία!

Η Κρητικιά με το πιο 

«καυτό» σώμα του 

Instagram

Α
ν μπορούσαμε να στελεχώνουμε το My 
Style Rocks κάθε χρόνο, τότε θα είχα-
με ως δύο σταθερές την Ιωάννα Τούνη 
και την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Να 

διαγωνίζονται, να κρίνουν, να παρουσιάζουν, να 
κάνουν την παραγωγή. Οτιδήποτε χρειάζεται το 
πρόγραμμα για να βγει.

Τώρα βέβαια θα αφήσουμε για λίγο στην απ΄έξω 
την Τούνη και θα εστιάσουμε στην Αλεξάνδρα 

Παναγιώταρου. Αυτή είναι ο λόγος που γρά-
φουμε τούτες τις γραμμές. Η Αλεξάνδρα έκανε 
ένα βίντεο στο κανάλι της στο Youtube και μέρος 
αυτού αφορούσε και μια φωτογράφισή της με 
τα εσώρουχα.

Κι όταν συνδυάζει κάνεις εσώρουχα και Αλε-
ξάνδρα, το αποτέλεσμα είναι εκρηκτικό. Φαντα-
στείτε τι ισχύει εν προκειμένω που είναι και 
ξαπλωμένη στο κρεβάτι σε κάποιες λήψεις.

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μόνο με 
τα εσώρουχα

Ε
λληνίδα μεγαλω-
μένη στη Γερμα-
νία είναι η Έλε-
να Καμπέρη, η 

οποία εντυπωσιάζει ό-
λους τους Γερμανούς!  Α-
κόμα ένα… ταξίδι απο-
φάσισε να κάνει το GWJ 
αυτή τη φορά ως την Γερ-
μανία, όπου ανακάλυψε 
την Ελληνίδα Έλενα Κα-
μπέρη!

Το μοντέλο με καταγωγή 
από την Ελλάδα, κατακτά 
την Γερμανία κι εντυπω-
σιάζει με την παρουσία 
της και την χώρα μας.



LIFE 53ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

8 Μαρτίου 2019
www.hellasnews-radio.com GOSSIP

Ή
ταν το 2016 ό-
ταν η είδηση της 
αλλαγής καριέ-
ρας της 30χρο-

νης τότε Ιταλίδας πολιτικού 
Filomena Mastromarino 
ξάφνιασε τον Matteo Renzi 
και ενθουσίασε τον Rocco 
Siffredi, ο οποίος την είδε ό-
χι μόνο να ποζάρει αλλά και 
να παίζει δίπλα του.

Λίγο μετά την επίσημη 
παρουσίασή της στον κόσμο 
της ερωτ ικής βιομηχα-
νίας, εκείνη αποκτά ψευδώ-
νυμο και γίνεται η Malena 
Nazionale. Η… μεταπήδηση 
από τα κοινά στο κοινό (εξη-
γούμαστε: στον ερωτικό κινη-
ματογράφο) δεν ήταν κάτι 
που η πολιτική σκηνή δέχτηκε 
αλλά για εκείνη μέτρησε πως 
superstar Rocco δήλωσε πως 
αποτελεί τη νέα του μούσα 
στις αισθησιακές ταινίες που 
ετοιμάζει.

Γ
εννημένη στο 
Σάουθ Μπιτς 
σ την Φλόρι-
ντα, η Anouk 

Samuel μεγάλωσε 
σ τα φωτογραφικά 
σετ και βρισκόταν στα 
studios από νεαρή η-
λικία.
Η Anouk είναι παιδί 
θαύμα (από όποια 
πλευρά και αν το δείτε) 
ο πατέρας της είναι 
φωτογράφος και η 
μητέρα της υπεύθυνη 
παραγωγών για φωτο-
γραφίσε ις ε ν τύπων. 
Έτσι πέρασε τα περισ-
σότερα από τα παιδικά 
της χρόνια μπροστά από 
μια κάμερα. Όταν μετα-
κόμισαν στο Λος Άντζε-
λες, η Anouk υπέγραψε το 
πρώτο της συμβόλαιο σε 
ηλικία των δέκα ετών.

Από την πολιτική στις ερωτικές 
ταινίες…

Josephine: σώμα…φωτιά

Έ
να από τα πλέον διάσημα μοντέλα 
η Josephine Skiver έχει βρει τον 
τρόπο να μας αναστατώνει. Ναι 
καλά το καταλάβατε μέσω του λο-

γαριασμού της στο Instagram.
Η επαγγελματική ενασχόληση ενός 
μοντέλου με μία τόσο σοβαρή και απαι-
τητική εταιρία όπως η Victoria Secret, 
πιθανόν να… καταστρέψει για εμάς τον 
λογαριασμό του στο Instagram. Να μην 
την αφήνει το συμβόλαιό της να δημοσι-
εύει sexy πόζες και πολλά άλλα.
Βέβαια όταν το όνομά σου είναι 

Josephine Skiver, εργάζεσαι από την 
στιγμή που ενηλικιώθηκες και έχεις 
5.800.000 ακόλουθους τότε υπάρχει μία 
διαφορετική βαρύτητα.
Δεν είναι μυστήριο να καταλάβετε το 
γιατί είναι τόσο δημοφιλής. Υπάρχουν 
πολύ λίγα μοντέλα στον κόσμο στο δικό 
της επίπεδο. Επίσης, βοηθά, ότι είναι 
οπαδός των Oakland Raiders. Στις ΗΠΑ 
ο συνδυασμός πανέμορφο μοντέλο και 
ποδόσφαιρο είναι συστατικά επιτυχίας. 
Ο συνδυασμός των δύο είναι πάντα μια 
στρατηγική που κερδίζει.

Η εμπειρία της Anouk δεν μετριέται με 
τους followersΟ 

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.



LIFE54 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

8 Μαρτίου 2019
www.hellasnews-radio.comΤΑΞΙΔΙ

Η Καλαμάτα, πρωτεύουσα του 
Νομού Μεσσηνίας, βρίσκεται στο 
μυχό του Μεσσηνιακού κόλπου και 
είναι κτισμένη στους πρόποδες του 
Ταϋγέτου στη θέση των αρχαίων 
Φαρών. Αποτελεί το διοικητικό, 
οικονομικό και εμπορικό κέντρο της 
Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου σε 
απόσταση 215 χλμ. από την Πάτρα και 
240 χλμ. από την Αθήνα.

Η 
Καλαμάτα βρίσκεται νοτιοδυτικά 
της Πελοποννήσου και συνδυάζει 
βουνό και θάλασσα. Είναι μια πό-
λη για όλα τα γούστα. Ο επισκέ-

πτης της Καλαμάτας έχει τη δυνατότητα να 
γνωρίσει τις ομορφιές πολλών παραθαλάσ-
σιων και ορεινών περιοχών που βρίσκονται 
κοντά σε αυτήν, όπως είναι ο παραδοσια-
κός οικισμός της Μάνης, η γραφική Πύλος, 
η Μεθώνη και η Κορώνη, η Φοινικούντα, 
η Στούπα και πολλά άλλα μέρη που θα α-
ρέσουν ακόμα και στον πιο απαιτητικό τα-
ξιδιώτη.
Για τους επισκέπτες που δεν έρχονται στη 
Καλαμάτα μόνο για ξεκούραση και διασκέ-
δαση δεν έχουν παρά να επισκεφτούν τα 
μουσεία της πόλης. Πιο αναλυτικά, ο ταξι-
διώτης μπορεί να επισκεφτεί το  Μπενά-
κειο Αρχαιολογικό Μουσείο που βρίσκεται 
στο Ιστορικό Κέντρο και περιέχει αρχαιό-
τητες που χρονολογούνται απ” την Εποχή 
του Χαλκού έως τους Ρωμαϊκούς  Χρόνους. 
Επιπλέον, ένα άλλο μουσείο που αξίζει να 
επισκεφθεί κάποιος είναι το Ιστορικό και 
Λαογραφικό Μουσείο που στεγάζεται στο 
«Αρχοντικό Κυριακού» και στο οποίο μπο-
ρεί κανείς να θαυμάσει τα ποικίλα ιστο-
ρικά και λαογραφικά εκθέματα. Το δημο-
τικό πάρκο σιδηροδρόμων της Καλαμάτας 
αποτελεί ένα πρωτότυπο υπαίθριο μουσείο. 
Στο πάρκο αυτό μπορεί κανείς πέρα απ’τη 
βόλτα στα καταπράσινα δρομάκια, να δει τα 
παλιά τρένα του ΟΣΕ που έχουν παραμείνει 
εκεί για να θυμίζουν τους παλιούς καιρούς. 
Επίσης, για τους λάτρεις της τέχνης, στην 
Καλαμάτα υπάρχει και η Πινακοθήκη Σύγ-
χρονης Τέχνης που στεγάζεται στο Δημο-
τικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας δίνο-
ντας  την ευκαιρία στους επισκέπτες να θαυ-
μάσουν πληθώρα έργων ζωγραφικής σημα-
ντικότατων Ελλήνων ζωγράφων του 20ού 
αιώνα,  καθώς και γλυπτά, χαρακτικά κ.ά. Το 
Κάστρο της Καλαμάτας αποτελεί μια καλή 
επιλογή για κάποιον που θέλει να μάθει την 
ιστορία της πόλης. Τέλος, μπορεί κανείς να 
επισκεφτεί το Πολεμικό Μουσείο που δεί-
χνει μέσω οπτικοακουστικού υλικού, φωτο-
γραφιών και κειμένων την ιστορία της περι-
οχής απ” την Επανάσταση του 1821 μέχρι 
σήμερα.
Η Καλαμάτα, πέρα απ” το γεγονός ότι είναι 
μία αρκετά καλή πόλη για να μείνει κανείς 
όλο το χρόνο αποτελεί επιπλέον και μία 
καλή επιλογή για διακοπές. Ο ιδανικός 
καλοκαιρινός προορισμός είναι μια περι-
οχή που βρέχεται από θάλασσα την οποία 
μπορεί να απολαύσει ο ταξιδιώτης. Η Καλα-
μάτα αποτελεί μια τέτοια περιοχή καθώς ένα 
μεγάλο κομμάτι της βρέχεται από θάλασσα. 

Ο καθένας μπορεί να αποφασίσει ανάλογα 
με τη διάθεση και το γούστο του να απο-
λαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα σε αμμώδη 
ή με βότσαλα παραλία. Μπορεί, ωστόσο, 
κάποιος να απολαύσει την ηλιόλουστη καλο-
καιρινή μέρα της Καλαμάτας σε διάφορές 
καφετέριες της παραλίας με θέα τη θάλασσα. 
Εάν, επίσης, μετά το μπάνιο στη θάλασσα 
επιθυμήσει κανείς ένα χορταστικό καλοκαι-
ρινό γεύμα χωρίς όμως να αποχωριστεί την 
εικόνα και τον ήχο του κύματος υπάρχουν 
πολλές παραλιακές ταβέρνες για να επιλέ-
ξει. Ένα ωραίο μέρος για να πιεί κανείς τον 
καφέ του όλες τις ώρες της ημέρας, ιδιαίτερα 
μετά από αρκετές ώρες βόλτας στα μαγαζιά, 
αποτελεί η κεντρική πλατεία της Καλαμάτας  
καθώς και η πλατεία 23ης Μαρτίου (Ιστο-
ρικό Κέντρο). Όσον αφορά την απογευμα-
τινή και βραδινή  βόλτα, μπορεί κανείς εκτός 
των άλλων να κατευθυνθεί προς τη Βέργα 
(λίγο έξω από την Καλαμάτα)  για μια πανο-
ραμική εικόνα της πόλης. Τα στέκια για τους 
νέους δεν είναι λίγα ιδιαίτερα τους καλοκαι-
ρινούς μήνες. Τα club και οι καφετέριες που 
συγκεντρώνουν κυρίως τη νεολαία έχουν 
συνήθως αρκετή κίνηση.

Tο περιβάλλον
Γεωμορφολογικά στοιχεία: Τα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά του Δήμου είναι μία σύν-
θεση από πεδινές, ημιορεινές και ορεινές 
εκτάσεις που έχουν ως κύριο γνώρισμα το 
μεγάλο μέρος που καταλαμβάνει ο ορει-
νός όγκος του Ταϋγέτου. Η αναγνώριση του 
φυσικού περιβάλλοντος δίνει μία παραθα-
λάσσια και πεδινή περιοχή με λίγα χαμηλά 
ημιορεινά τμήματα, με μεγάλη πυκνότητα 
και μέγεθος καλλιεργειών, καθώς και ορεινά 
τμήματα όπου εκτός των καλλιεργειών κυρι-
αρχούν τα δάση και οι δασικές εκτάσεις. Η 
κατανομή των χρήσεων γης του δήμου περι-
γράφεται ως κατά 25% γεωργικού χαρα-
κτήρα, 36% βοσκότοποι, 33% δασικές εκτά-
σεις και 6% υπόλοιπες εκτάσεις.
Γνώρισμα του δήμου είναι η αρκετών χιλιο-
μέτρων ακτογραμμή του καθώς και η εκτε-
ταμένη του παραλία, χαρακτηριστικό της 
οποίας είναι τα καθαρά νερά και οι οργα-
νωμένες πλαζ της. Τα νερά και οι ακτές του 

Μεσσηνιακού Κόλπου έχουν βραβευτεί και 
διαθέτουν σήμα «Γαλάζιας Σημαίας».
Σε ότι αφορά τα ιδιαίτερα στοιχεία του φυσι-
κού περιβάλλοντος στην περιοχή υπάγονται 
διοικητικά περιοχές ενταγμένες στο Διεθνές 
Δίκτυο «Φύση 2000» με κωδική ονομα-
σία GR 2550001 «Φαράγγι Νέδωντα», GR 
2550006 «Όρος Ταΰγετος» και GR2540005 
«Λαγκάδα Τρύπης.
Στα ανατολικά της πόλης υψώνεται ο επιβλη-
τικός Ταΰγετος, ο οποίος αποτελεί μία ορο-
σειρά με μακριά ράχη μήκους 115 χιλιομέ-
τρων, μέγιστου πλάτους 30 χιλιομέτρων και 
συνολικής έκτασης 2.500 τ. χιλιόμετρα. Η 
οροσειρά χωρίζεται σε 3 ορεινούς όγκους. 
Τον βόρειο Ταΰγετο, τον κεντρικό Ταΰγετο 
και το όρος Ταίναρο ή Σαγγιά.
Ο ποταμός Νέδων διασχίζει την πόλη της 
Καλαμάτας. Η εκβολή του βρίσκεται δυτικά 
του λιμανιού της Καλαμάτας και η λεκάνη 
απορροής του στη δυτική πλευρά του 
βόρειου τμήματος του Ταϋγέτου. Το ιδι-
αίτερο χαρακτηριστικό αυτής της περιο-
χής είναι η βαθιά στενή χαράδρα, μήκους 
εννιά χιλιομέτρων που βρίσκεται μεταξύ της 
περιοχής Χάνι Λαγού και του στρατιωτικού 
πεδίου βολής, ακριβώς βόρεια της Καλα-
μάτας.
Κλιματολογία: Ο Δήμος Καλαμάτας βρί-
σκεται στην Ανατολική Μεσσηνία νότια 
της Πελοποννήσου. Γενικά η Μεσσηνία 
έχει χαρακτηριστικό ήπιο, εύκρατο κλίμα 
(εκτός φυσικά των ορεινών περιοχών που 
είναι πιο τραχύ), αφού το ετήσιο θερμομε-
τρικό εύρος κυμαίνεται περίπου μεταξύ των 
13 – 19o C. Ακόμη η Μεσσηνία παρουσιά-
ζει μεγάλη ηλιοφάνεια, μία από τις μεγαλύ-
τερες στην Ελλάδα. Οι βροχές είναι αρκε-
τές και πέφτουν το χειμώνα. Τα καλοκαίρια 
είναι ζεστά και ξερά. Το κλίμα που επικρατεί 
στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαμά-
τας καθορίζεται τόσο από την επίδραση της 
θάλασσας όσο και από αυτή του Ταϋγέτου. 
Η ψυχρή περίοδος διαρκεί από το Νοέμβριο 
έως τον Απρίλιο και η θερμή από το Μάιο 
έως τον Οκτώβριο.

Κυριότερα αξιοθέατα
Αρχαία Μεσσήνη: Η Αρχαία Μεσσήνη είναι 

μια από τις σημαντικές σε μέγεθος, μορφή 
και διατήρηση πόλεις της αρχαιότητας, που 
έχει ακόμη πολλά να προσφέρει. Δεν δια-
θέτει μόνον ιερά και δημόσια οικοδομή-
ματα, αλλά και οχυρώσεις επιβλητικές και 
κατοικίες και ταφικά μνημεία. Διαθέτει, 
εκτός των άλλων, το σπάνιο προνόμιο να 
μην έχει καταστραφεί ή καλυφθεί από νεό-
τερους οικισμούς και να βρίσκεται σε ένα 
κατ? εξοχήν μεσογειακό αλώβητο φυσικό 
περιβάλλον.
Νέδα: Η Νέδα αποτελεί το μοναδικό 
«θηλυκό» ποτάμι της Ελλάδας. Η Νέδα 
αποτελεί το φυσικό σύνορο ανάμεσα στη 
Μεσσηνία και την Ηλεία. Τα νερά της ξεκι-
νούν από τις πάμπολλες πηγές στους πρό-
ποδες του Λυκαίου όρους, συναντούν 
χείμαρρους και παραπόταμους από τα 
γύρω βουνά, ακολουθούν μια εκπληκτική  
πορεία μέσα από στενά φαράγγια, δρο-
σερά πλατώματα και χαράδρες πνιγμένες 
στη βλάστηση, περνούν κάτω από πέτρινα 
τοξωτά γεφύρια και μέσα από σκοτεινές 
σπηλιές και καταρράκτες, για να καταλή-
ξουν στα εύφορα λιβάδια του Κυπαρισσια-
κού κόλπου, καλύπτοντας μια διαδρομή 32 
χιλιομέτρων.
Πολυλίμνιο: Στο δήμο Βουφράδος, 32 χλμ. 
από την Καλαμάτα, βρίσκεται το φαράγγι 
του Πολυλιμνίου με τις λίμνες και τους 
καταρράκτες του. Περπατώντας ένα μικρό 
διαμορφωμένο μονοπάτι για 5 λεπτά και 
περνώντας μέσα από πυκνή βλάστηση και 
με τη βοήθεια γραφικών ξύλινων γεφυ-
ριών, βρίσκουμε έναν κρυφό παράδεισο 
από μικρές λίμνες και καταρράκτες, περι-
κυκλωμένους από ελαιώνες και αμπέλια.
Κάστρο Τρουπάκη Μούρτζινου: Το κάστρο 
του Τρουπάκη Μούρτζινου χτίστηκε το 
1807, και αποτελείται από ένα σύμπλεγμα 
κτισμάτων, μέσα στο οποίο περικλείεται 
και ο πολύ παλαιότερος ναός του Αγίου 
Σπυρίδωνα. Στις 6 Γενάρη 1821 ήρθε από 
τη Ζάκυνθο ο Κολοκοτρώνης και φιλοξενή-
θηκε εδώ σε αυτόν τον πύργο κάπου δυό-
μιση μήνες, ώσπου μαζί με τους αγωνιστές 
της Ανδρούβιστας και τους άλλους αρχη-
γούς έγινε η εξόρμηση και ξεκίνησαν για 
την κατάκτηση της Καλαμάτας.

Καλαμάτα: O ‘’παράδεισος’’ της Μεσσηνίας
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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

Γαρίδες με 
πιλάφι 

Άρωμα Κουζίνας
ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ

ΥΛΙΚΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
 ª Πλένεται  και καθαρίζεται τις γαρίδες από μουστάκια κι π έντερα.
 ª Σε μία κατσαρόλα βαζεται 1½ λίτρο νερό, το ένα κρεμμύδι ολόκληρο και λίγο 

αλάτι. Όταν το νερό βράσει ρίχνετε μέσα τις γαρίδες και τις βράζετε για 4’. Βγαζεται από 
την κατσαρόλα τις γαρίδες και κρατάτε το ζωμό τον όποιον θα τον χρησιμοποιήσουμε 
για το ρύζι.

 ª Σε άλλη κατσαρόλα ζεσταίνετε αρκετά το λαδι και βάζουμε το κρεμμύδι και τις 
πιπεριές όλα ψιλοκομμένα και ανακατεύουμε μέχρι να μαραθούν. Κατοπιν προσθέ-
τετε τις γαρίδες, το ντοματάκι και το ζωμό που κρατήσατε. Αφήνεται λίγο να  βράση 
και ρίχνετε μέσα το ρύζι αφήνετε το φαγητό να σιγοβράζει σε χαμηλή φωτιά μέχρι να 
μαγειρευτεί  το ρύζι. 

 ª Σερβίρεται στα πιάτα και στολίζεται με μαϊντανό .

 ª 1 κιλό γαρίδες 
 ª 1 κρεμμύδι ολόκληρο 
 ª 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο 
 ª 3/4 φλυτζανιου ηλιέλαιο 
 ª 1 πράσινη πιπεριά ψιλοκομμένη
 ª 1 κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη
 ª καυτερή πιπεριά

 ª 1 κουτί ντοματάκι κονσέρβα 
 ª 2 1/2 φλυτζανια ρύζι η 500 γραμμά-

ρια 
 ª αλάτι
 ª πιπέρι
 ª μαϊντανός για το στόλισμα
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Ξυπνάει το σκουληκάκι και λέει στη 
μαμά του :
- Μαμά που είναι ο μπαμπάς;
- Τον πήρε ένας κύριος και πήγαν για 
ψάρεμα...!!!

Μαμα να βαλω κραγιον?
-Οχι!
-Μαμα να βαλω γοβες?
-Oχι!
-Αμαν ρε μαμα. .28 χρονων ειμαι !
-Κωστα σκασεεεεε.... ειπα ΟΟΟ-
ΟΧΙ...!!

Καταγγέλλω την γυναικα μου για 
ρατσισμό, ξενοφοβία,και φασισμό...
Δεν θέλει να φιλοξενήσουμε δυο 
Ρωσίδες

-Ιωάννα, ποιος είναι αυτός στο κρε-
βάτι μας;
- Ρε Σπύρο, πάλι για αφορμή ψάχνεις;

-ΤΑΞΙ,ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ;
-ΝΑΙ.

-ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΞΗΓΙΕΣΑΙ.ΚΙ 
ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑΜΕ ΤΙ 
ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ;

Ένας κλέφτης αποφασίζει να κλέ-
ψει ένα σπίτι πλουσίων. Το παρα-
κολουθεί μαθαίνει πότε θα λείπουν 
και το βράδυ εξοπλισμένος με όλα τα 
σύνεργα μπαίνει μέσα. Εξουδετερώ-
νει το συναγερμό και εκεί που κλέβει 
ακούει μια φωνή.
- «Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμω-
ρήσει.»
Ξαφνιασμένος κοιτάει να δει από 
που έρχεται η φωνή αλλά μη βλέπο-
ντας τίποτα συνεχίζει τη δουλειά του. 
Οπότε σε λίγο ξανακούει τη φωνή να 
του λέει:
- «Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμω-
ρήσει.»
Αποφασισμένος να δει από που 
έρχεται η φωνή βλέπει ένα παπαγα-
λάκι.
- «Εσύ μιλάς και με τρόμαξες;»
- «Ναι, εγώ.»
- «Μπα και πως σε λένε;»
- «Όμηρο.»
- «Όμηρο; Μα καλά τι όνομα είναι 
αυτό για παπαγάλο;»
- «Γιατί είναι το Ιησούς όνομα για 
ντόπερμαν;»

FUN

ΚΡΙΟΣ
Αυτή την περίοδο η καριέρα σας θα έχει 
πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Εάν σκο-
πεύετε να πάρετε κάποιο δάνειο, το διά-
στημα αυτό θα είναι αρκετά ευνοϊκό. Γενι-
κότερα δεν θα έχετε οικονομικά προβλή-
ματα γιατί αυτή η περίοδος σηματοδοτείται 
από εύνοια. 

ΤΑΥΡΟΣ
Αναλάβετε τις ευθύνες σας και θα φέρετε 
σε πέρας όλες τις εκκρεμότητες που έχετε 
αφήσει πίσω. Αυτή την εποχή θα γίνετε 
πιο επικοινωνιακοί και πιο πειστικοί. Θα 
σας παρουσιαστούν ευκαιρίες για μία νέα 
συνεργασία, που στο χέρι σας είναι να την 
πραγματοποιήσετε. Την προσοχή σας χρει-
άζεται να έχετε αυτό το διάστημα στον 
εργασιακό χώρο. Θα δοθούν ευκαιρίες 
για άνοδο που θα πρέπει να κάνετε κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να τις αξιοποιή-
σετε.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Τις μέρες αυτές η διαίσθησή σας οξύνεται 
και το ένστικτό σας αποδεικνύεται αλάνθα-
στο. Αντί λοιπόν να εμπιστεύεστε συνεχώς 
τρίτους για θέματα που για σας είναι σημα-
ντικά, κλείστε τα μάτια σας, συγκεντρωθείτε 
και πράξτε ανάλογα με τη διάθεσή σας. Τα 
αποτελέσματα είναι σίγουρο ότι θα σας 
δικαιώσουν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Ως προς τα οικονομικά σας 
θα πρέπει να είστε ιδιαί-
τερα προσεκτικοί, γιατί 
υπάρχει μία τάση από τη 
μια μεριά σπατάλης και 
από την άλλη «απρόο-
πτα έξοδα». Χρειάζε-
ται ιδιαίτερα προσοχή 
στο να αποφύγετε τσακω-
μούς, ακόμα και ρήξεις που 
αφορούν χρήματα και εργα-
σία. Ο εσωτερικός σας όμως κόσμος 
και γενικότερα η διάθεσή σας βελτιώνεται 
αισθητά.

ΛΕΩΝ
Πρέπει να προσπαθήσετε πολύ για να βγείτε 
από την άσχημη ψυχολογική κατάσταση 
που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Στην αρχή θα 
είναι δύσκολο. Μην τα παρατήσετε όμως. 
Έχετε κάνει μεγάλη βελτίωση, σημαντικά 
βήματα… απλώς θέλει λίγο ακόμα… Μην 
αφήνετε ευκαιρίες για ταξιδάκια να πάνε 
χαμένες. Ευκαιρίες επίσης και για εξόδους…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Στην περίοδο αυτή θα παρουσιαστούν προ-
βλήματα στον τομέα των φιλικών σας σχέ-
σεων, αλλά και με κόντρες, αντιπαραθέσεις 
και απογοητεύσεις από τη στάση που κρα-
τάνε οι φίλοι σας που δεν δείχνουν να χαί-
ρονται για τις προοπτικές και τις θετικές σας 
εξελίξεις. Θα έχετε την ανάγκη να αναθεωρή-
σετε τις φιλίες σας, όμως θα έχετε την ευκαι-
ρία να γνωρίσετε μέσα από καινούργιους 
κύκλους άτομα αξιόλογα που θα έχουν να 
σας προσφέρουν πολύ σημαντικά πράγματα 
ειδικά για αυτή την περίοδο που διανύετε.

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

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αποφύγετε σοβαρές συζητήσεις, ενώ σκέ-
ψεις επαγγελματικής και οικονομικής φύσης 
θα σας απασχολήσουν έντονα. Αποφύγετε 
οικονομικού τύπου διευθετήσεις γιατί 
υπάρχει κίνδυνος μπερδέματος. Δείξτε 
σύνεση και υπευθυνότητα στη δουλειά σας 
για να μη δημιουργηθούν παρατράγουδα. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Είναι καλές μέρες για να ασχοληθείτε με ότι 
έχει σχέση με δάνεια, ακίνητα ή και μια ανα-
νέωση στο χώρο σας. Επίσης, για να λύσετε 
διαφορές ή να κλείσετε συμφωνίες. Πρέπει 
να οργανώνετε το πρόγραμμά σας με ελαστι-
κότητα γιατί υπάρχει κίνδυνος καθυστερή-
σεων ή και ανατροπών, που μπορεί να σας 
εκνευρίσουν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Ξεκινώντας αυτή την εβδο-

μάδα, θα διανύσετε μια 
περίοδο που με έξυπνους 

χειρισμούς, θα φέρετε 
τις καταστάσεις όπως 
βολεύουν εσάς και 
τα συμφέροντά σας. 
Μπορείτε να περιμέ-
νετε πολλά καθώς η 

τύχη θα χτυπήσει την 
πόρτα της ζωής σας, ή 

με την μορφή μιας απρό-
σμενης θετικής εξέλιξης, ή 

για κάτι που σας καίει, ή μέσα από 
μια γνωριμία, πρόταση, ή ακόμα και ένα 
απρόσμενο κέρδος. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Οι μέρες της στεναχώριας, της μελαγχολίας 
και της μιζέριας φτάνουν στο τέλος τους. 
Τις επόμενες θα αισθανθείτε ξανά αισιό-
δοξα και ενέργεια και θα νιώσετε την ανά-
γκη να εκτονωθείτε. Με τέτοια διάθεση μην 
μένετε μέσα στο σπίτι. Ντυθείτε, στολιστείτε 
και βγείτε έξω να γνωρίσετε κόσμο! Είναι 
βέβαιο ότι η καλή σας διάθεση δεν θα σας 
αφήσει και φυσικά δεν θα περάσετε απα-
ρατήρητοι.

ΙΧΘΕΙΣ
Στο επαγγελματικό σας περιβάλλον, υπάρ-
χουν αρκετές ελπίδες να βελτιωθεί η θέση 
σας αν το αποφασίσετε και το επιδιώξετε. 
Εξασφαλίστε την υποστήριξη μερικών προ-
σώπων, τα οποία μπορούν να σας προσφέ-
ρουν μεγάλη βοήθεια. Δεν υπάρχει λόγος 
να καταπιέζεστε από τίποτα και φροντί-
στε να συνειδητοποιήσετε τις αλλαγές που 
έχουν γίνει. Η ανασφάλειά σας θα μειωθεί 
εντελώς αν επιδιώξετε την ειλικρίνεια.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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 Σε σχέδια των αρχιτεκτόνων 
Μπίρη και Κόκκορη, το 
πολιτιστικό κέντρο ξεκίνησε 
ως πρόταση το 1975 και 
ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις.

Σ
τους άξονες της εξωστρέφειας, 
των συνεργασιών με φορείς 
της Ελλάδας και του εξωτερι-
κού και της παραγωγής πολι-

τιστικού περιεχομένου θα κινηθεί ο 
αρχιμουσικός Μύρων Μιχαηλίδης, ο 
οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του 
πρώτου καλλιτεχνικού διευθυντή στο 
Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Η-
ρακλείου Κρήτης. Το πολιτιστικό κέ-
ντρο αποτελείται από πέντε χώρους 
που εξυπηρετούν διαφορετικές χρή-
σεις και από το 2014 λειτουργούσαν 
τρεις αίθουσες που εξυπηρετούν τη 
φιλοξενία συνεδρίων και μικρών πα-
ραστάσεων. Πρόσφατα ολοκληρώ-
θηκε η κύρια αίθουσα «Ανδρέα και 
Μαρίας Καλοκαιρινού», δυναμικότη-
τας 800 θέσεων, με μεγάλη σκηνή και 
τέσσερα υπόγεια, που επιτρέπει πα-
ραστάσεις όπερας με κάθετη εναλλα-
γή σκηνικών και μια μικρότερη αίθου-
σα διαμορφωμένη για συναυλίες δω-
ματίου.
«Δεν σκοπεύουμε να δημιουργή-
σουμε ένα μεταπρατικό κέντρο, αλλά 
ένα κέντρο δημιουργίας και παρα-
γωγής πολιτισμού», λέει στην «Κ» ο 

κ. Μιχαηλίδης, ο οποίος θα παραμεί-
νει και στη διεύθυνση της Οπερας της 
Ερφούρτης. Η τοποθέτησή του στη 
θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή 
δεν αποτελεί μεγάλη έκπληξη, καθώς 
διατηρούσε συνεργασία με τις δημο-
τικές αρχές της περιοχής από το 2000 
σε καλλιτεχνικά θέματα που αφορού-
σαν τη δημιουργία του πολιτιστικού 
κέντρου.
Πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής ορί-
στηκε ο αρχιμουσικός Μ. Μιχαηλίδης.

Τα εγκαίνια της νέας αίθουσας θα 
γίνουν με την Ορχήστρα της ΕΡΤ στις 
8 και 9 Μαρτίου και τους επόμενους 
μήνες ο κ. Μιχαηλίδης θα καταρτίσει 
το καλλιτεχνικό πρόγραμμα για τη 
σεζόν 2019-2020, το οποίο θα κινεί-
ται ανάμεσα στην κλασική μουσική 
και στην κρητική παράδοση. Το πολι-
τιστικό κέντρο ανήκει στον Δήμο Ηρα-
κλείου και το συνολικό κόστος για την 
αποπεράτωσή του ανήλθε σε περίπου 
42 εκατομμύρια ευρώ, με πόρους που 

αντλήθηκαν από ευρωπαϊκά χρημα-
τοδοτικά προγράμματα, εθνικά κεφά-
λαια, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα και τη χορηγία του Ιδρύματος 
Καλοκαιρινού. Διοικητικά το κέντρο 
θα ακολουθήσει το μοντέλο των ΝΠΙΔ 
πολιτιστικών φορέων, ενώ φαίνεται 
πως έχει τις προϋποθέσεις –τουλάχι-
στον από την πλευρά των υποδομών– 
να υποστηρίξει απαιτητικές παραστά-
σεις όπερας και συναυλίες συμφωνι-
κών συνόλων.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η 
Ελλάδα δεν είναι και η πιο εύκολη 
χώρα για να δουλεύεις και να δημι-
ουργείς. Όμως δεν θέλω να εστιάζω 
στα αρνητικά. Η αγάπη για αυτό που 

κάνεις σου δίνει τη δύναμη να προσπαθείς και 
να πετυχαίνεις»: Η «συνταγή» της επιτυχίας 
για την σκηνοθέτιδα Ρουμπίνη Μοσχοχωρί-
τη, η οποία έλαβε εφέτος το βραβείο Κάρολος 
Κουν στην κατηγορία νέου σκηνοθέτη, για το 
έργο «Ζητιάνος» του Ανδρέα Καρκαβίτσα, εί-
ναι απλή. Και η ίδια δίνει απλόχερα τα συστα-
τικά και τον τρόπο: «Αν αγωνίζεσαι με πάθος, 
ειλικρίνεια, πείσμα και αν δουλεύεις πολύ, οι 
κόποι σου ανταμείβονται, σε όποια χώρα, κά-
τω από όποια συνθήκη και από όποια αντιξο-
ότητα».
Η πορεία της τα τελευταία δέκα χρόνια ήταν 
σταθερά προσηλωμένη προς την επιτυχία, και 
μάλιστα στόχευσε σε αυτήν, σε συνεργασία με 
την ομάδα ΆΝΙΜΑ, μέσα από κείμενα Ελλή-
νων συγγραφέων. Εκτός από τον βραβευμένο 
«Ζητιάνο», έχει σκηνοθετήσει την «Έξοδο» 
(κείμενα από βιογραφίες και μαρτυρίες του 
1821 και του 1940), την «Κάσσυ» του Α. Φλου-
ράκη, το «Γαμήλιο Εμβατήριο» του Αγγ. Τερ-
ζάκη και ως ανεξάρτητη σκηνοθέτης σκηνοθέ-
τησε την «Οδό Αβύσσου» του Μ. Λουντέμη. 

Ευλόγως προκύπτει το ερώτημα, τι σηματο-
δοτεί η μέχρι τώρα επιλογή των Ελλήνων συγ-
γραφέων; «Η κρίση με οδήγησε στην αναπό-
δραστη ανάγκη να ασχοληθώ με το παρελθόν 
μας. Να αναζητήσω τις αιτίες που μας οδήγη-
σαν σε αυτή την τεράστια ηθική, συνειδησι-
ακή και κρίση αξιών. Διαβάζοντας την ιστο-
ρία και μελετώντας τις συνθήκες που επικρα-
τούσαν στην Ελληνική κοινωνία, μπορείς να 

εξάγεις κάποια ευρύτερα συμπεράσματα, 
χρήσιμα για το παρόν και το μέλλον. Ταυτό-
χρονα και με έναν πιο βιωματικό τρόπο, μυρί-
ζεις και αναπνέεις τις συνήθειες του παρελθό-
ντος, τις παραδόσεις, τις αξιακές πεποιθήσεις 
των ανθρώπων και με αυτό τον τρόπο ωριμά-
ζεις και προχωράς μέσα σου, αρχικά ως άτομο 
αλλά και ως μέλος αυτής της κοινωνίας» εξηγεί 
η κυρία Μοσχοχωρίτη.

Παραμένει κούκλα 
στα 60 της

Στις 9 Μαρτίου  έχει γενέ-
θλια. Η Μπάρμπι γίνεται 60 
χρόνων και ούτε μία ρυτίδα 

στα σμιλεμένα χαρακτηριστικά 
του πιο αναγνωρίσιμου προσώ-
που στον πλανήτη. Κάθε δευτε-
ρόλεπτο πωλείται μία Μπάρμπι 
στην υφήλιο. Αλλά σε αυτήν την 
περίπτωση η στατιστική περιτ-
τεύει. Oπως και η πληροφορία 
για τα δισεκατομμύρια των πωλή-
σεων του βιομηχανικού κολοσ-
σού παιχνιδιών της Mattel πριν 
από μερικά χρόνια. Προβλέψιμο. 
Oπως, ίσως, και η συνεπακό-
λουθη πτωτική τάση στο ενδιαφέ-
ρον του αγοραστικού κοινού τα 
τελευταία χρόνια. Η Μπάρμπι στα 
56 της ήταν εκτός εποχής. Aλλοι 
καιροί, άλλες συνήθειες. 
Η σκηνοθέτις Αντρέα Νέβινς 
κατόρθωσε να πάρει άδεια και να 
εισχωρήσει στα άδυτα της Mattel, 
συνθέτοντας ένα πολύ ενδιαφέ-
ρον ντοκιμαντέρ 90 λεπτών με 
τίτλο «Μέση δαχτυλίδι: H Μπάρ-
μπι αλλιώς» («Tiny Shoulders, 
Rethinking Barbie», ΗΠΑ 2018).
Η κούκλα που έχει υπάρξει σύμ-
βολο της μόδας, σημείο ανα-
φοράς για την παγκόσμια ποπ 
κουλτούρα, αλλά και στόχος δρι-
μείας κριτικής από το φεμινιστικό 
κίνημα, έχει υποστεί πολλές αλλα-
γές στο σώμα της αλλά και στον 
τρόπο ζωής της, από το 1959 που 
συστήθηκε επίσημα (προηγήθη-
καν τρία χρόνια μέχρι να αποφα-
σιστεί η γνώριμη εικόνα της). Το 
1971 απέκτησε μεγαλύτερο στή-
θος, το 1984 λεπτότερη μέση, το 
2004 μικρότερο στήθος, έγινε 
αστροναύτης, δασκάλα, εργα-
ζόμενο κορίτσι 9 με 5, απέκτησε 
Αφροαμερικανή αδελφή, κ.ο.κ. 
Ενας στρατός από Μπάρμπι με 
διαφορετικά σώματα και χρώ-
ματα, αξιοζήλευτες γκαρνταρό-
μπες, προσπαθεί να ακολουθεί 
αλλά και να αντανακλά τις κοι-
νωνικές αλλαγές στον ρόλο της 
γυναίκας. «Εργάζεται για να κατα-
κτήσει αυτό που θέλει αλλά όχι 
εγκαταλείποντας τον εαυτό της», 
είναι το ηθικό δίδαγμα, όπως 
καταγράφεται μέσα από πολλές 
συνεντεύξεις, μαρτυρίες ώριμων, 
πλέον, γυναικών που είχαν παίξει 
μαζί της ως κορίτσια, ρεπορτάζ 
αρχείου αλλά και πρόσφατο, στο 
ντοκιμαντέρ της Αντρέα Νέβινς. 

Ενα «Μέγαρο Μουσικής» αξιώσεων 
ολοκληρώνεται στην Κρήτη

Στην σκηνοθέτιδα Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη το 
φετινό βραβείο Κάρολος Κουν
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Μ
ε τριάδα στην άμυνα και έχοντας και πάλι 
στο αρχικό σχήμα τους βασικούς ακραί-
ους του ξεκίνησε το παιχνίδι ο Γιώργος 
Δώνης.  Ο Διούδης υπερασπίστηκε την ε-

στία, Πούγγουρας, Κολοβέτσιος και Μαυρομμάτης οι 
τρεις στο κέντρο της άμυνας. Ινσούα αριστερό μπακ-
χαφ και Γιόχανσον δεξί. Ο Κάτσε και ο Κουρμπέλης 
στον άξονα της μεσαίας γραμμής, Μπουζούκης και 
Χατζηγιοβάνης πίσω από τον Μακέντα σε διάταξη 3-
4-2-1.
Από την άλλη πλευρά, ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε 
τον Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια. Δεξί μπακ ο 
Μάτος, αριστερό ο Βιερίνια και ο Βαρέλα με τον 
Κρέσπο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Σάκχοφ 
και Μαουρίτσιο οι δύο κεντρικοί μέσοι. 
Ο Μπίσεσβαρ σε ελεύθερο ρόλο, στο 
αριστερό φτερό ο Ζαμπά, στο δεξί ο 
Λημνιός και στην κορυφή του 4-2-3-1 
ο Άκπομ.
Ιδανικότερο ξεκίνημα στο παιχνίδι δεν 
θα μπορούσε να  φανταστεί ο ΠΑΟΚ 
απόψε στην Καλογρέζα! Οι πρωτοπόροι της 
βαθμολογίας... πάγωσαν το ΟΑΚΑ μόλις στο 2’. 
Η ανασταλτική συμπεριφορά του Παναθηναϊκού στην 
εκτέλεση κόρνερ του Βιερίνια θύμισε παιδική χαρά. 
Άστοχη έξοδο ο Διούδης, ο Πούγγουρας έχασε τον 
Μαουρίτσιο και ο Βραζιλιάνος μέσος του ‘’δικεφά-
λου’’με προβολή σε κενή εστία έστειλε την μπάλα στο 
πλεκτό.
Αυτό το γκολ έκοψε και έραψε το υπόλοιπο πρώτο 
ημίχρονο στα μέτρα της ομάδας του Λουτσέσκου. Ο 
ΠΑΟΚ έκανε εξαιρετική διαχείριση του υπέρ του σκορ, 
κρατούσε σωστά μπάλα, αμυνόταν εξαιρετικά και 
έβγαζε ανωτερότητα και σιγουριά πάνω στο χορτάρι 
στο μεγαλύτερο διάστημα του σαρανταπενταλέπτου.
Μετά το δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε το 
σοκ του γκολ που δέχθηκε, πήρε την κατοχή της μπά-
λας(55-45) αλλά όπως το συνηθίζει δεν μπόρεσε να 
μετουσιώσει την καλή κυκλοφορία μέχρι και έξω από 
την περιοχή του αντιπάλου. Αρκετά λάθη στις τελικές 
αποφάσεις, καμία φαντασία και περιττές ενέργειες.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο, όμως, το σύνολο του Δώνη 
έγινε πιο απειλητικό, έβγαλε περισσότερη αυτοπεποί-
θηση και πίστη και είχε μία μεγάλη στιγμή με το τετ-α-

τετ του Μακέντα που απόκρουσε ο Πασχαλάκης(45’) 
μετά την βαθιά μπαλιά του Γιόχανσον και την κεφαλιά 
του Μαυρομμάτη που πέρασε άουτ!

Άκπομ, Πασχαλάκης και... πτήση προς τον 
τίτλο!
Το τελευταίο δεκάλεπτο και η αντίδραση του Παναθη-
ναϊκού στο φινάλε του πρώτου μέρους έδειχναν πως 
το δεύτερο μέρος θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον αλλά ο 
ΠΑΟΚ είχε εντελώς διαφορετική άποψη και... καθά-
ρισε το παιχνίδι από το 47’! Ξανά με γκολ από τα απο-
δυτήρια, ξανά από λάθος της άμυνας του Παναθηνα-

ϊκού. Ο Ζαμπά δεν συγχώρεσε το λάθος διώ-
ξιμο του Κουρμπέλη, νίκησε τον Διούδη με 

άψογο πλασέ και το 2-0 ήταν πλέον σχε-
δόν απίθαο να ανατραπεί!
Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε 
να απειλήσει παρά τις αλλαγές του 
Δώνη(Εμμανουηλίδης, Άλτμαν) και 
έγινε πιο ουσιαστικός μόνο όταν ο 

ΠΑΟΚ έμεινε με δέκα μετά την αποβολή 
του Ζαμπά στο 71’.

Από εκείνο το διάστημα και μετά, το ‘’τριφύλλι’’ 
έβγαλε μια κάποια αντίδραση, είχε δυο πολύ καλά 
σουτ έξω από την περιοχή αλλά ο Πασχαλάκης με υπέ-
ροχες αποκρούσεις κράτησε το μηδέν και δεν επέ-
τρεψε στον Παναθηναϊκό να ξαναμπεί στο ματς.
Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που έφτασε μια ανάσα 
από το γκολ στα τελευταία λεπτά, εκμεταλλευόμενος 
τους πολλούς κενούς χώρους που άφηνε ο Παναθηνα-
ϊκός, αλλά ο Ενρίκε αστόχησε σε κενό τέρμα ενώ ο Ολι-
βέιρα νικήθηκε από τον Διούδη. 
Το 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύ-
ριγμα και σφράγισε την πτήση προς την κατάκτηση του 
πρωταθλήματος! Ενός πρωταθλήματος που δεν μπο-
ρεί να το χάσει ούτε με... αυτοκτονία!
Παναθηναϊκός: Διούδης, Γιόχανσον, Κολοβέτσιος, 
Μαυρομμάτης, Ινσούα, Πούγγουρας (69’ Άλτμαν), 
Κάτσε (69’ Δώνης), Κουρμπέλης, Χατζηγιοβάνης (46’ 
Εμμανουηλίδης), Μπουζούκης, Μακέντα
ΠΑΟΚ: Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιε-
ϊρίνια (82’ Ενρίκε), Λημνιός, Σάκχοφ (77’ Γιαννού-
λης), Μαουρίτσιο, Ζάμπα, Μπίσεσβαρ (70’ Ολιβέιρα), 
Άκπομ
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Ο ΠΑΟΚ δεν δυσκολεύτηκε στο ΟΑΚΑ και πλέον το αήττητο πρωτάθλημα είναι πιο κοντά! 
Νίκησε 2-0 τον Παναθηναϊκό, έχασε ευκαιρίες για ακόμη μεγαλύτερο σκορ και δεν είχε 
πρόβλημα ακόμη κι όταν έμεινε με 10 (κόκκινη ο Ζαμπά). Μαουρίτσιο και Ζαμπά τα γκολ της 
νίκης...  

Αγκαλιά με το αήττητο 
πρωτάθλημα! Σε ένα ματς που θα... ξεχαστεί γρήγορα, ο Ολυμπιακός έβγαλε την 

υποχρέωση με την εύκολη νίκη (0-2) επί του Απόλλωνα στη Ριζού-
πολη. Ο Στάθης με αυτογκόλ και ο Χασάν τα γκολ του αγώνα!  
Ο Ολυμπιακός σε ένα παιχνίδι όπου είχε δοκάρια και αρκετές φάσεις 

επικράτησε του Απόλλωνα εκτός έδρας με σκορ 2-0 και πήρε μία σημα-
ντική κυρίως από ψυχολογικής πλευράς νίκη στο πρωτάθλημα της Super 
League. Πολύ καλό ματς ο Ποντένσε ενώ και ο Απόλλωνας είχε δοκάρι.
Ο Μαρτίνς διάλεξε για το ματς με τον Απόλλωνα τον εξής σχηματισμό: Σα 
πορτιέρο,  τετράδα άμυνας με Τοροσίδη, Μιράντα, Μεριά και Κούτρη. 
Κέντρο με Μπουχαλάκη και Γκιγιέρμε με επιτελικό τον Φορτούνη. Άκρα 
με Ποντένσε και Μασούρα και φορ τον Χασάν.
Ο Απόλλων από την άλλη ξεκίνησε ως εξής: Χουάντερσον γκολκίπερ, οι 
τρεις της άμυνας Οριουέλα, Βαφέα και Κύργια, τέσσερις στο κέντρο με 
Φόνσι Ναδάλες, Γκίνο, Ντούρσο, Ρώσση και Στάθη και μπροστά τους Ακό-
στα και Ελ Χελβέ.
Στο 5ο λεπτό ο Ολυμπιακός είχε μία πρώτη πολύ καλή στιγμή από γύρισμα 
του Κούτρη στον Φορτούνη και σουτ του Έλληνα άσου άουτ. Ο Ολυμπι-
ακός απείλησε στην συνέχεια ξανά με τον Φορτούνη με νέα προσπάθειά 
του αλλά και κόρνερ. Ο Απόλλων επιχείρησε να αντιδράσει και είχε διπλή 
προσπάθεια με τον Ακόστα λίγο μετά το 11’. Στο 16’ είχε και ένα σουτ ο 
Ρώσση που μπλόκαρε εύκολα ο Σα. Στο 18’ ο Μασούρας έκανε ένα σουτ το 
οποίο το μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο πορτιέρο του Απόλλωνα. Στο 
19’ είχε σουτ ο Μπουχαλάκης. Στο 22’ ο Τοροσίδης είχε μία σέντρα και μία 
κεφαλιά ο Μπουχαλάκης έξω.
Στο 24ο λεπτό μετά από ωραία ενέργεια του Ποντένσε και έξυπνη σέντρα 
στο δεύτερο δοκάρι με σκάψιμο, ο Στάθης προ του Χασάν σκοράρει εις 
βάρος της ομάδας του με κεφαλιά! Έγινε έγινε το 0-1. Λίγο μετά ο Τορο-
σίδης φάνηκε να χτυπάει άσχημα από διεκδίκηση με τον Ρώσση και έγινε 
αλλαγή με τον Ανδρούτσο. Ακολούθως ο Ολυμπιακός είχε συνέχεια 
φάσεις με Φορτούνη, Ποντένσε και Χασάν. Ο Αιγύπτιος έχασε και τετ α 
τετ. Στο 38’ ο Φορτούνης από αριστερά βρήκε στην περιοχή τον Χασάν, 
εκείνος εκτέλεσε με τη μία, αλλά το δυνατό του σουτ πήγε άουτ.
Στο ξεκίνημα του β’ μέρους ο Στάθης πάτησε τον Φορτούνη που βγήκε για 
λίγο εκτός γηπέδου κουτσαίνοντας. Στο 47’ ο Χασάν είχε νέα χαμένη φάση 
καθώς ήταν ‘φάτσα’ με το αντίπαλο τέρμα. Λίγο μετά το 50’ από κλέψιμο 
του Ποντένσε βγήκε φάση με τον Φορτούνη ενώ μετά είχε και καλή στιγμή 
με σουτ του Μασούρα από πάσα του Κούτρη.
Στο 61’ ο Ολυμπιακός είχε δοκάρι από καλό σουτ του Κούτρη ενώ μετά 
είχε και άλλη ευκαιρία με τον Ποντένσε. Στο 63’ είχε δοκάρι και ο Απόλ-
λων με κεφαλιά του Ελ Χέλβε. Λίγο μετά είχε πάλι χαμένη φάση ο Χασάν.
Στο 70’ ο Ολυμπιακός βρήκε γκολ από τον Χασάν. Ωραία μπαλιά στην 
πλάτη της άμυνας από τον Γκιγιέρμε στον Ποντένσε, αυτός με την μία στον 
αμαρκάριστο Αιγύπτιο, που απέναντι στον Χουάντερσον δεν είχε πρό-
βλημα να σκοράρει. Στο 72’ ο Αιγύπτιος πάντως είχε πάλι μεγάλη χαμένη 
στιγμή για γκολ. Στο 72’ ήταν διπλό δοκάρι για τον Ολυμπιακό. Ο Χασάν 
έπιασε την κεφαλιά έπειτα από κόρνερ από δεξιά, η μπάλα πήγε στο οριζό-
ντιο και στην συνέχεια στο κάθετο δοκάρι του Χουάντερσον, που πεσμέ-
νος μπλόκαρε. Στο 77’ ο Σα έπιασε με διπλή προσπάθεια το σουτ του Ελ 
Χέλβε. Ο Απόλλων είχε και μία καλή στιγμή προς το τέλος μετά από εκτέ-
λεση φάουλ και κεφαλιά του Βάρκα. Λίγο πριν την λήξη της αναμέτρησης 
ο Ποντένσε ζήτησε πέναλτι σε φάση με τον Γαρουφαλιά όπου ο Πορτογά-
λος χτύπησε.

Στο ρελαντί... βγήκε η 
υποχρέωση!

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά



64 8 Μαρτίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Π
άρτι του Αστέρα με... κομπάρσο 
τον Παναιτωλικό στην Τρίπολη! 
Οι γηπεδούχοι αν και με 10 παί-
κτες από το 3’ (κόκκινη Τριαντα-

φυλλόπουλος)... σκόρπισαν με 3-0 το φά-
ντασμα της ομάδας του Αγρινίου και απο-
μακρύνθηκαν από τις επικίνδυνες θέσεις. 
Βαλιέντε, Ιγκλέσιας, Φερνάντεζ τα γκολ. 
Τεράστιας βαθμολογικής σημασίας νίκη 
πήρε σήμερα ο Αστέρας, καθώς κέρ-
δισε δικαιότατα τον Παναιτωλικό με 3-0 
παρότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 3’ 
και ξεκόλλησε από την ουρά. Οι Αρκά-
δες ήταν πάρα πολύ καλοί, σε αντίθεση 
με τους αντιπάλους τους που ήταν αγνώ-
ριστοι και όχι μόνο δεν εκμεταλλεύτηκαν 
το αριθμητικό τους πλεονέκτημα, αλλά 
έκαναν ίσως την χειρότερη φετινή τους 
εμφάνιση. 
 Ο Γιώργος Παράσχος παρέταξε επιθετικό 
σχήμα, καθώς είχε τον Παπαδόπουλο στο 
τέρμα, τους Κώτσιρα, Τριανταφυλλόπουλο, 
Πασαλίδη, Κυριακόπουλο στην άμυνα από 
τα δεξιά προς τα αριστερά, τους Βαλιέντε, 
Ιγκλέσιας στον άξονα, τους Καλτσά, Φερ-
νάντεζ στα άκρα και τον Αραβίδη ένα 
κλικ πίσω από τον Μανιά. 
 Ο Τραϊανός Δέλλας ξεκί-
νησε με τον Γιαννακόπουλο 
κάτω από τα γκολπόστ, τους 
Τσιγγάρα, Μιχάι, Αργκους. 
Αμαράλ στην άμυνα από 
τα δεξιά προς τα αριστερά, 
τους Λουσέρο, Πάουλο ( ξεκι-
νήσει βασικός μετά από ένα 
γύρο, καθώς χτύπησε ύστερα τον 
αγώνα με τον Αστέρα στο Αγρίνιο) στον 
άξονα, τους Γκούγκα, Ουίλιαν στα άκρα, 
τον Μάζουρεκ οργανωτή και τον Μοράρ 
στην κορυφή της επίθεσης. 
 Με το «καλημέρα» στο παιχνίδι άλλα-
ξαν οι ισορροπίες, αφού μόλις στο 3’ 
αποβλήθηκε ο Τριανταφυλλόπουλος, ο 
οποίος μετά από λάθος του Πασαλίδη 
ανέτρεψε τον Μοράρ λίγο έξω από την 
περιοχή του. Ετσι οι γηπεδούχοι έμει-
ναν με παίκτη λιγότερο, όμως όχι μόνο 
δεν επηρεάστηκαν, αλλά «έστησαν» μία 
παγίδα στον Παναιτωλικό, ο οποίος δεν 
την απέφυγε. Με την είσοδο του Μπε-
λόκ «γύρισαν» το σύστημα σε 4-4-1 και 
έδωσαν χώρα στα «καναρίνια». Τα οποία 
από την πλευρά τους κρατούσαν μπάλα 
(η ανάπαυλα του βρήκε με επίπεδα κατο-

χής 70%), όμως δεν απειλούσαν. Επαιζαν 
παράλληλα, οι Αρκάδες αμύνονταν εξαι-
ρετικά και ακόμη καλύτερα έβγαιναν τις 
αντεπιθέσεις. 
 Στο 26’ μάλιστα εκμεταλλεύτηκαν στο 
έπακρο το κάκιστο αμυντικό τρανζίσιον 
του Παναιτωλικού μετά από κόρνερ του, 
έβγαλαν 4 παίκτες στην κόντρα, ο Καλ-
τσάς κουβάλησε εξαιρετικά την μπάλα, 
έδωσε στον Μανιά ο οποίος «σέρβιρε» 
στον Βαλιέντε έτοιμο γκολ και ο Ισπανός 
δεν αστόχησε.  Η παραπάνω εξέλιξη δεν 
«ξύπνησε» τους φιλοξενούμενους, οι 
οποίοι συνέχισαν στο ίδιο κακό τέμπο και 
στο 44’ ο Ιγκλέσιας μετά από ωραία εκτέ-
λεση φάουλ του Καλτσά, διπλασίασε τα 
τέρματα του Αστέρα. Ο οποίος στο πρώτο 
μισό απείλησε ακόμη με τους Φερνάντεζ 
(16’, 31’) και Μανιά (23’), ενώ οι τελικές 
ήταν 8-1 υπέρ του. 
  Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι 
διαχειρίστηκαν σωστά το προβάδισμά 
τους και με τον Φερνάντεζ στο 62’ έδω-
σαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τους. 
Ο Παναιτωλικός απλά προσπάθησε να 

πετύχει το γκολ της τιμής, αλλά 
η μόνη ουσιαστική φάση του 

ήταν εκείνη με τον Μπαϊρο-
βιτς στο 61 ,́ όπου ο Βαλιέ-
ντε έβαλε την κόντρα. 
Μάλιστα στα τελευταία 
λεπτά ο Αστέρας είχε τη 
δυνατότητα να προχωρή-

σει σε ορισμένες δοκιμές. 
 MVP: Ο Καλτσάς. Από τα πόδια 

του ξεκίνησαν τα δύο πρώτα γκολ 
του Αστέρα, ενώ κυρίως στο πρώτο ημί-
χρονο έκανε πολλές φορές άνω-κάτω την 
άμυνα του Παναιτωλικού. Εβγαλε ενέργεια 
και είχε ουσία. 
 Στο ύψος του: Ο Φερναντέζ. Πολύ καλή 
εμφάνιση, έτρεξε πολύ και πλαγιοκό-
πησε. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν το 
γκολ που σημείωσε και διαμόρφωσε το 
τελικό αποτέλεσμα. 
 Αδύναμος κρίκος: Παίκτης του Παναι-
τωλικού που να διακρίθηκε δεν υπάρ-
χει. Εκείνοι που υστέρησαν περισσό-
τερο  ήταν οι Αμαράλ, Μάρκος Πάουλο. 
Ο πρώτος αντιμετώπισε πάρα πολλά 
προβλήματα από τον Καλτσά, ενώ ο άξο-
νας της ομάδας, κυρίως στο πρώτο μισό, 
ήταν ανύπαρκτος και για αυτό, σε μεγάλο 
βαθμό, ευθύνεται ο Βραζιλιάνος. 

Για πλάκα και με 10 ο 
Αστέρας!

Ο Άρης νίκησε 2-0 την ΑΕΚ στο 
«Κλεάνθης Βικελίδης», βρίσκοντας 
δίχτυα με τους Λάρσον και Ρόουζ! 
Δύο δοκάρια και αρκετές ακόμα 
ευκαιρίες οι παίκτες του Παντελίδη, 
που εδραιώνονται στην πεντάδα.

Ο 
Άρης κυνήγησε απελπισμένα μια 
μεγάλη νίκη και τη βρήκε καθώς 
επικράτησε με 2-0 της ΑΕΚ στο 
«Κλεάνθης Βικελίδης». Η ομάδα 

του Σάββα Παντελίδη έκανε εξαιρετικό παι-
χνίδι, κυριάρχησε του αντιπάλου της και θα 
μπορούσε να πετύχει περισσότερα τέρματα 
από τα δύο που της έδωσαν οι Λάρσον, Ροζ.
Ο Άρης είχε την πρώτη μεγάλη φάση του 
αγώνα όταν στο 11ο λεπτό ο Κόρχουτ σού-
ταρε λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά 
ο Μπάρκας «άγγιξε» την μπάλα η οποία 
χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι. Δύο λεπτά 
αργότερα, επαναλήφθηκε ένα σκηνικό. Ο 
Ματίγια εκτέλεση φάουλ, ο Βέλεθ έστειλε 
την μπάλα στα δίχτυα αλλά αυτό ακυρώ-
θηκε καθώς ο εκτεθειμένος Γιουνές έκανε 
κίνηση προς την μπάλα.
Παρότι είχε την κατοχή της μπάλας, η ΑΕΚ 
δεν είχε τρόπο έκφρασης στην επίθεση, 
παρά τις διαδοχικές αλλαγές (του Χιμένεθ) 
στις θέσεις των παικτών. Σε δύο περιπτώ-
σεις, στο 21ο λεπτό και στο 28ο, ο Λιβάια 
έκανε έξυπνη κίνηση αλλά δεν είχε ταχύτητα 
στην εκτέλεση. Στην πρώτη, δεν αξιοποίησε 
το λάθος του Ματέο Γκαρσία ο οποίος του… 
έστρωσε την μπάλα με συνέπεια να προλά-
βει ο Αργεντίνος και να διορθώσει το λάθος 
του. Στη δεύτερη, τον πρόλαβε ο Βαλεριά-
νος βάζοντας την κόντρα. Δύο λεπτά αργό-
τερα, ο Άρης ζήτησε πέναλτι  καθώς – μετά 
από σουτ του Ματέο Γκαρσία και κόντρα 
του Τσόσιτς – η μπάλα χτύπησε στο χέρι του 
τελευταίου, αλλά ο Διαμαντόπουλος έκρινε 
ότι δεν υπήρξε παράβαση.
Στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημι-
χρόνου, ο Άρης δεν βρήκε αντεπίθεση από 
τα άκρα. Μια φορά όμως ήταν αρκετή. Στο 
32ο λεπτό ο Ντάνι Λάρσον πήγε σε κατά 
μέτωπο επίθεση έκανε το σουτ εντός της 
περιοχής, η μπάλα κόντραρε στο δεξί πόδι 
του Τσόσιτς και κατέληξε στα δίχτυα (1-0). Η 
ΑΕΚ δεν είχε ουσιαστικά αντίδραση. Πόνσε 
και Μπακασέτας ουσιαστικά ήταν εκτός 
παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο και πέρα 
από ένα αναξιοποίητο γύρισμα του Λιβάια 
(Μάνταλος και Πόνσε δεν πρόλαβαν να 
αγγίξουν την μπάλα) δεν παρουσίασε φάση.

Ο Άρης είχε τις ευκαιρίες να τελειώσει το 
παιχνίδι στο πρώτο 15πτο του πρώτου 
ημιχρόνου έχοντας σε μεγάλα κέφια τον 
Ματέο Γκαρσία. Ο Αργεντίνος ήταν μόνιμη 
πηγή κινδύνου για την άμυνα της ΑΕΚ, 
στο 50ο λεπτό σούταρε πάνω στα σώματα 
και στο 56ο λεπτό έπειτα από εξαιρετική 
προσπάθεια αλλά και ντρίμπλα στον Τσό-
σιτς δεν κατάφερε να κινήσει τον Μπάρκα. 
Τρία λεπτά αργότερα, ο Ντιγκινί σέντραρε 
στον ολομόναχο Γιουνές ο οποίος έκανε το 
πλασέ αλλά η μπάλα χτύπησε στο οριζό-
ντιο δοκάρι. Στο 63’ ο Ντιγκινί με εξαιρε-
τική κίνηση έφυγε από το κεντρικό αμυντικό 
δίδυμο της ΑΕΚ αλλά τον πρόλαβε ο Τσόσιτς 
καθώς επιχειρούσε το σουτ από το ύψος του 
πέναλτι.
Μέσα από την αναποτελεσματικότητα του 
Άρη, η ΑΕΚ κρατήθηκε στο παιχνίδι και 
μετά την φάση του 53ου λεπτού (σ. σ. σε 
εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου, ο Άλεφ 
δεν πρόλαβε να εκτελέσει με το κεφάλι), ο 
τελευταίος σούταρε από το ημικύκλιο της 
μεγάλης περιοχής στέλνοντας την μπάλα 
λίγο έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι της 
εστίας του Κουέστα.
Ο Μανόλο Χιμένεθ αντικατέστησε τον Μπα-
κασέτα στο 62ο λεπτό και θέλοντας να ενι-
σχύσει την επιθετικότητα της ομάδας του 
έριξε στο παιχνίδι τον Πογιέ. Στην πραγ-
ματικότητα όμως, δεν άλλαξε κάτι στην 
ΑΕΚ. Αναζητώντας το γκολ της ισοφάρι-
σης η «Ένωση» ουσιαστικά βγήκε εκτός 
παιχνιδιού. Αυτό που κυνήγησε λυσσα-
λέα ο Άρης με την επιθετική γραμμή του, το 
βρήκε από έναν κεντρικό αμυντικό καθώς η 
κομπίνα του 69ου λεπτού έβγαλε αποτέλε-
σμα. Ο Ματίγια εκτέλεσε φάουλ, ο Ντιγκινί 
έστρωσε την μπάλα με το κεφάλι στον Ροζ κι 
αυτός με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα καθώς πέρασε κάτω από το δεξί χέρι 
του Μπάρκα (2-0).
Με το σκορ στο 2-0, ο Σάββας Παντελίδης 
προτίμησε να θωρακίσει το κέντρο του, 
άλλαξε τη διάταξή του σε 4-3-3 βάζοντας 
στο παιχνίδι τον Μίτζεν Μπάσα αντί του 
Χαμζά Γιουνές.
Μετά τον Μπακασέτα, ο Χιμένεθ αντικατέ-
στησε και τον Λιβάια στο 75ο λεπτό, έριξε 
στο παιχνίδι τον Αλμπάνη επί της ουσίας 
όμως δεν άλλαξε κάτι στην ομάδα του. Η 
ΑΕΚ στερήθηκε δημιουργίας, προσπάθησε 
να επιστρέψει στο παιχνίδι μέσα από τις 
στημένες φάσεις και δεν είχε καθαρή ευκαι-
ρία, απλά μέτρησαν στη στατιστική κάποια 
άστοχα σουτ εκτός περιοχής. 

Αρης - ΑΕΚ 2-0

Απόλυτος κυρίαρχος ο Άρης!
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Μεγάλη νίκη εκτός έδρας 
πανηγύρισε η Κέρκυρα, περνώντας 
από τη Δράμα επικρατώντας 
της Δόξας με 0-1. Ανάσαναν 
βαθμολογικά τα Τρίκαλα, με το 1-
0 επί της Σπάρτης, στο ντέρμπι 
της ζώνης του υποβιβασμού, ενώ 
ολοένα κι ανεβαίνει βαθμολογικά 
ο Καραϊσκάκης, που νίκησε στην 
Πιερία τον Αιγινιακό για την 20η 
αγωνιστική της Football League.

Δ
εν πανηγύρισε για πέντε αγωνι-
στικές κι αποφάσισε να σταματή-
σει το σερί μακριά από το «σπί-
τι» της. Η Κέρκυρα αντέδρασε, 

παίρνοντας τη νίκη στη Δράμα με νίκη επί 
της Δόξας με 0-1, χάρη στο γκολ του Κο-
ντού στο 87’ και αρχίζει πάλι να αισιοδοξεί 
για το μέλλον. Στη βαθμολογία προσπέρα-
σε προσωρινά τον Πλατανιά, που δίνει αύ-
ριο το ντέρμπι των Χανίων με τον Κισσαμι-
κό, ανεβαίνοντας στην πέμπτη θέση με 35 
βαθμούς.
Δόξα Δράμας (Σπανός): Μένκα, Σιώπης, 
Πεταυράκης, Καψάλης, Ανδρέου, Πατρά-
λης, Μακρής, Αυγενικού (84’ Λεμονής), 
Κρουθ, Μπαϊκαρά (79’ Ροβυθόπουλος), 
Δούμτσιος (63’ Πέρεθ)
Κέρκυρα (Αναστόπουλος): Κουτζαβασίλης, 
Κρητικός, Τουράμ (81’ Γεωργακόπουλος), 
Σιατραβάνης, Κούρος, Σπίνουλας (52’ λ.τρ. 
Μότα), Πασάς, Ιωάννου, Λινάρδος, Θεοδω-
ράκης, Νίκιτς (66’ Κόντος)

«ΑΝΑΣΑΝΑΝ» ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ, «ΘΑ-
ΦΤΗΚΕ» Η ΣΠΑΡΤΗ
Χάρη σε γκολ του Μαρκόφσκι (34’) τα Τρί-
καλα πανηγύρισαν τη νίκη στο ντέρμπι της 
«ουράς» κι έφτασαν τους 21 βαθμούς, 
πάνω από τον Αήττητο Σπάτων κι έξω από 
τη ζώνη του υποβιβασμού. Αντίθετα οι 
Λάκωνες, που είχαν δοκάρι με τον Τιράρ 
στο 34’, έμειναν στους 15 στην πρότελευ-
ταία θέση, με την υπόθεση της παραμονής 
να δυσκολεύει ακόμα περισσότερο.
AO Τρίκαλα (Κόστιτς): Ταΐρης, Πάνος, Ντό-
σης (55’ Γκουγκούδης – 82’ λ.τρ. Νιάρος), 
Γκότοβος, Ντιαλό, Αντρονίκ (64’ Λάσκα-
ρης), Σμυρλής, Τσιμίκας, Σισέ, Μαρκόφσκι.
Σπάρτη (Μπένος): Πάντος, Αρώνης (80’ 
Ζαχαριουδάκης), Κολτσίδας, Ζεϊμάν, 
Λώλος, Αγγελόπουλος, Τιράρ, Καινούργιος, 
Νάτσης (60’ Παυλής), Βαλμάς (36’ Ραγκού-
λης), Τιεντσέ

«ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ» Ο ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ
Με θετικό αποτέλεσμα συνέχισε για άλλη 
μια αγωνιστική ο Καραϊσκάκης, περνώντας 
από την Πιερία με 1-2 επί του Αιγινιακού. 
Ο Ματθαίου άνοιξε το σκορ στο 20’, με τον 
Κούστα να ισοφαρίζει προσωρινά, όμως 
τελικά ο Ψιάνος στο 82’ έδωσε τη λύση για 
τους Αρτινούς, που έφτασαν στους 25 βαθ-
μούς κι άφησαν πίσω τους τη Δόξα Δράμας 
και τον Ηρακλή, «πιάνοντας» στην 9η θέση.

Εργοτέλης - Βόλος 2-0
Την μεγάλη νίκη της αγωνιστικής έκανε ο 
Εργοτέλης με το 2-0 επί του πρωτοπόρου 
Βόλου. Σκόρερ στην εμβόλιμη 20ή αγωνι-
στική της Football League για τους Κρητι-
κούς ήταν οι Ροβίθης και Έφορντ με σουτ 
στο 50’ και το 60’ αντίστοιχα. Ο Βόλος είχε 
πάντως δοκάρι στο 23’ από προσπάθεια 
του Κότο.
 Ο Βόλος έχει ηττηθεί τέσσερις φορές σε 
20 παιχνίδια. Οι τρεις ήττες είναι διαδοχι-
κές και έχουν έρθει στις τελευταίες αγωνι-
στικές.
 Εργοτέλης (Παπαβασιλείου): Κατσιμήτρος, 
Μπαχανάκ, Μπουρσέλης, Οικονόμου, 
Μπάτζιος, Ροβίθης, Μπρους, Κατσούρι, 
Ιατρούδης, Έφορντ & Μανουσάκης (78’ 
Χατζηδίμπας).
Βόλος (Φεράντο): Πίτκας, Πέντα, Ενγκουέμ, 
Ντεντάκης, Μάντζης, Καμπαγέο, Καπίκι, 
Ηλιόπουλος, Κότο, Ουνγιαλίδης & Γκαρσία

Απόλλων Πόντου - Ηρόδοτος 3-0
Ο Απόλλων Πόντου επικράτησε 3-0 του 
Ηροδότου και συνεχίζει το κυνήγι της δεύ-
τερης θέσης. Ολαϊτάν, Κυβελίδης, Δημητρι-
άδης οι σκόρερ.
Εύκολα και χωρίς ν’ ανησυχήσει σε κανένα 
σημείο του αγώνα ο Απόλλων Πόντου επι-
κράτησε με 3-0 του Ηροδότου.
Ο Ολαϊτάν άνοιξε το σκορ στο 22’ με σουτ, 
με τον Κυβελίδη να πετυχαίνει το 2-0 στο 
38’ με κεφαλιά.
Τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο εύκολα για 
τους γηπεδούχους όταν στο 53’ ο Κασαπά-
κης είδε την δεύτερη κίτρινη κάρτα κι απο-
βλήθηκε.
Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε στο 89’ ο Δημη-
τριάδης
Απόλλων Πόντου (Καλαϊτζίδης): Θεοδω-
ρόπουλος, Γεωργιάδης, Πουρτουλίδης, 
Λουφάκης (68’ Δημητριάδης), Κυβελίδης, 
Καλογέρης, Αμαραντίδης, Χασομέρης, 
Σαμαράς, Καλαϊτζίδης (59’ Μπάμπης), Ολα-
ϊτάν

Ηρόδοτος (Λυρώνης): Ξενοδόχοφ (46’ Τσι-
λιγγίρης), Γραικός, Ανδρέου, Αργκιλέσι 
(68’ Ζαμπορόφσκι), Ηλιάδης, Παπαγγελής, 
Νύκταρης, Χατζηλιάδης (58’ Κονέ), Μπαρέ-
τας, Κασαπάκης, Μουκίδης.

«Βράζει» ο κόσμος του Ηρακλή 
και συνθήματα για... καρναβάλια 
στην Μίκρα!
Οι οπαδοί του Ηρακλή δεν μπορούσαν 
να κρύψουν την απογοήτευσή τους μετά 
την ήττα με τον Απόλλωνα με αρκετούς εξ 
αυτών να επισκέπτονται και την Μίκρα, 
γράφοντας συνθήματα για... καρναβάλια!
«Η υπομονή μας τελειώνει... Σεβα-
σμός στην ιστορία του Ηρακλή» και «Την 
Κυριακή έχετε την τιμητική σας... Φροντί-
στε να κερδίσετε καρναβάλια...», έγρα-
φαν στα δύο συνθήματα στην Μίκρα. Η 
οργή του κόσμου του Ηρακλή είναι πλέον 
μεγάλη και αποτυπώθηκε και με αυτήν την 
αντίδραση.

ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 0-0
 Για ένα μεγάλο μέρος της αναμέτρησης 
το Ηρακλής - Παναχαϊκή δεν προσέφερε 
μεγάλες ποδοσφαιρικές συγκινήσεις ή 
πολύ μεγάλες φάσεις. Το πιο μεγάλο ενδι-
αφέρον και οι καλύτερες φάσεις ήταν στο 
2ο μέρος. Στο 29’ μία εκτέλεση φάουλ 
του Κλέιτον από τα 30+ μέτρα έστειλε την 
μπάλα ψηλά άουτ. Στο 30’ η Παναχαϊκή είχε 
ένα μακρινό σουτ του Κυνηγόπουλου, που 
μπλόκαρε σταθερά ο Καχριμάν.
 Στο 34’ ο Αργυρόπουλος είχε ένα σκα-

φτό πλασέ προσπαθώντας να αιφνιδιάσει 
τον Καχριμάν όμως η μπάλα περνάει λίγο 
πάνω από τα δοκάρια. Στο 39’ από εκτέ-
λεση φάουλ του Κλέιτον, η μπάλα καταλή-
γει στον Ντούνη αλλά το αδύναμο πλασέ 
του καταλήγει στην αγκαλιά του κίπερ των 
Πατρινών. Στην συνέχεια είχε φάση και ο 
Κλέιτον.
 Στο 50’ ένα μακρινό σουτ του Καζναφέρη 
έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ. Στο 60’ ο 
Ντούνης είχε ένα ωραίο σουτ ενώ ο Ηρα-
κλής ζήτησε σε μία φάση δύο πέναλτι (σ.σ. 
το ένα ίσως και να ήταν). Στο 82’υπήρξε 
μεγάλη ευκαιρία για την Παναχαϊκή. Σέντρα 
του Κολ στο ύψος του πέναλτι και ο Μωρα-
ΐτης με δυνατό σουτ επιχείρησε να κάνει το 
0-1 για να «κλέψει» το ματς για την ομάδα 
του, όμως ο Καχριμάν απέκρουσε και 
έστειλε την μπάλα σε κόρνερ.
 Στο 85’ ο Βιτλής έκανε δυνατό αριστερό 
σουτ και η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από τα 
δοκάρια του Σούλη. Στο 89’ ο Ηρακλής είχε 
επίσης μεγάλη ευκαιρία με τον Παυλίδη. Εν 
τέλει το ματς έμεινε στο 0-0.
 Ηρακλής (Ρόκα): Καχριμάν, Κουτρομάνος, 
Βιτλής, Μουνιόθ, Ζιαμπάρης (79’ Παναγιω-
τούδης), Γιαννίτσης, Καθάριος (54’ Μπο-
ρίκο), Καζναφέρης, Ντούνης, Κλέιτον (61’ 
Ρόβας) & Παυλίδης.
 Παναχαϊκή (Οφρυδόπουλος): Σούλης, 
Πολίμος, Τσελεπίδης, Λουμπαρδέας, Στα-
μόπουλος, Πλέγας, Αργυρόπουλος (67’ 
Κολ), Φουρλάνος, Ελευθεριάδης, Μπαστα-
κός (57’ Μωραΐτης) & Κυνηγόπουλος (78’ 
Κόβασετς).

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Επιτέλους νίκη για την Κέρκυρα, «ανάσα» για τα Τρίκαλα
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O 
Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε 
το χρυσό μετάλλιο στο Ευρω-
παϊκό Πρωτάθλημα Στίβου με 
άλμα στα 8.38μ. επίδοση που 

είναι η καλύτερη στον κόσμο φέτος.
Στα 19 του αναδείχθηκε πρωταθλη-
τής Ευρώπης στον ανοιχτό στίβο. Ηταν 
φαβορί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
κλειστού στίβου και το απέδειξε στην 
Σκωτία! Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε 
το χρυσό μετάλλιο και στο πανευρωπαϊκό 
κλειστού στίβου με παγκόσμια επίδοση!
Ο 20χρονος άλτης στο πέμπτο του άλμα 
απογειώθηκε στα 8.36μ. και πέρασε τον 
Σουηδό, Νίλσον Μόλντερ ο οποίος με 
άλμα στα 8.17μ. ήταν μπροστά του.
Ο Μίλτος Τεντόγλου έδειξε πως βρίσκεται 

σε εξαιρετική κατάσταση και πως είναι ο 
καλύτερος στο μήκος στην Ευρώπη. Παρά 
την πρώτη του άκυρη προσπάθεια, στην 
δεύτερη του πήδηξε στα 8.12μ. Στην τρίτη 
του έκανε άκυρη και στην τέταρτη έφτασε 
στα 8.16μ. μόλις ένα εκατοστό πίσω από 
τον Σουηδό.
Ομως στο πέμπτο άλμα έδειξε γιατί είναι 
ο καλύτερος άλτης στην Ευρώπη στο 
μήκος. Με άλμα στα 8.38μ. πέρασε πρώ-
τος σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση 
φέτος στον κόσμο! Ο Νίλσον Μόλντερ δεν 
τον πέρασε στο τελευταίο άλμα, ο Τεντό-
γλου δεν δοκίμασε έκτη προσπάθεια κι 
έτσι ο 20χρονος μας χάρισε το πρώτο 
χρυσό στο φετινό Ευρωπαϊκό πρωτά-
θλημα κλειστού στίβου.

Τεντόγλου: Πρωταθλητής Ευρώπης 
με Παγκόσμια επίδοση

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague

«Σάρωσε» τα μετάλλια η Ελένη 
Κελαϊδίτη στην Εσθονία!

Ο 
φετινός... μαραθώνιος της Ελέ-
νης Κελαϊδίτη για την πρόκριση 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
2020 στο Τόκιο, ξεκίνησε από 

την Εσθονία και το Τάρτου, το Σαββατοκύ-
ριακο 2 και 3 Μαρτίου. Εκεί, κατάφερε να 
κατακτήσει συνολικά τέσσερα μετάλλια!
Στην πρώτη της εμφάνιση μέσα στο 2019, η 
Ελληνίδα πρωταθλήτρια άφησε εξαιρετικές 
εντυπώσεις στα περισσότερα όργανα, με 
αποκορύφωμα τις κορύνες, όπου έσπασε 
το φράγμα των 20 βαθμών για πρώτη 
φορά στην καριέρα της. Στο σύνολο, συγκέ-
ντρωσε 71,000 βαθμούς (στεφάνι: 18,550 
β., μπάλα: 15,400 β., κορύνες: 20,100 β., 

κορδέλα: 16,950 β.), συγκομιδή που της 
χάρισε το χάλκινο μετάλλιο στο σύνθετο 
ατομικό πίσω από τις Ρωσίδες Μαρία Σερ-
γκέεβα (73,150 β.) και Καρίνα Κουζνέτσοβα 
(73,100 β.).
Την επόμενη μέρα, με οδηγό την εξαιρε-
τική εμφάνιση του Σαββάτου, η 18χρονη, 
της οποίας περήφανος χορηγός είναι η 
Bwin, πρώτευσε στις κορύνες με 20,350 β. 
και στην κορδέλα με 17,150 β., ενώ κατέ-
λαβε τη 2η θέση στο στεφάνι με 19,100 β., 
κατορθώνοντας να βελτιώσει και στα τρία 
όργανα τις εμφανίσεις και τη βαθμολογία 
της, συγκριτικά με τους προκριματικούς του 
προηγούμενου διημέρου.
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Η “Μαύρη Θύελλα” έκανε το 
αυτονόητο, καθώς επιβλήθηκε με 
5-1 του Απόλλωνα Καλαμάτας και 
στέφθηκε κυπελλούχος για 4η 
φορά στην ιστορία της!

Σ
την κατάκτηση του Kυπέλλου 
Μεσσηνίας, για 4η φορά στην ι-
στορία της, έφτασε η ομάδα της 
Καλαμάτας η οποία επικράτησε 

εύκολα του, μαχητικού αλλά ανήμπορου 
να… ακολουθήσει, Απόλλωνα Καλαμά-
τας με το ευρύ 5-1, στον τελικό που έγι-
νε στο “ακατάλληλο” γήπεδο της Ένω-
σης και μπροστά σε σχετικά λίγο κόσμο.
Το συγκρότημα του Γιάννη Χριστόπου-
λου ήταν καταιγιστικό, βρίσκοντας απέ-
ναντί του ομάδα μικρότερης κατηγορίας 
και άλλων “κυβικών”, κάνοντας το αυτο-
νόητο αλλά και απαραίτητο μιας και ο 
θεσμός του Kυπέλλου αποτελεί τον δεύ-
τερο στόχο της σεζόν.
O Aπόλλωνας αιφν ιδίασε σ το ξεκ ί-
νημα του ματς και μπήκε μπροστά στο 
σκορ με τον Μπάκα αλλά η Καλαμάτα 
αν τέδρασε και μέσα σ’ ένα 20λεπτο 
γύρισε το ματς με τον “αφιονισμενο” 
στο πρώτο μέρος Ρόνι Κάρλος. Μάλι-
στα η λήξη του πρώτου μέρους βρήκε 
την Μαύρη Θύελλα με προβάδισμα δυο 
τερμάτων καθώς ο Ζελέκου έκανε το 1-3 
στο 39’.
Στο β’ μέρος ο Απόλλωνας ο οποίος δεν 
κλείσ τηκε σ το ματ ς, προσπάθησε να 
αντιδράσει αλλά η Καλαμάτα ήταν αυτή 
που βρήκε δυο ακόμη φορές δίχτυα με 
τους Πινδώνη και Λαθύρη ενώ ο Κάρλος 
στην εκπνοή είχε δοκάρι.

Έριξε “τεσσάρα” και πάει για 
την κούπα!
Με σκορ 1-4, ο Αιολικός κέρδισε τον 
Όλυμπο Αγιάσου στο «Χριστοφίδειο» 
και μαζί εξασφάλισε την πρόκριση στον 
τελικό του Κυπέλλου Λέσβου.
Η ομάδα του Απόστολου Στύλου προ-
ηγήθηκε στο ημίχρονο με 0-1, χάρη σε 
γκολ του Κατσ ίκη, ενώ ολοκλήρωσε 
το πρώτο 45λεπτο με ένα δοκάρι του 
Σεφουλάι.
Στην επανάληψη, ο Κλάους πέτυχε το 0-2 
με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι (το κέρ-
δισε ο νεαρός Λαπούσι) και κάπου εκεί 
οι παίκτες του Θοδωρή Παπαλόπουλου 
έδειξαν να αφυπνίζονται. Αποτέλεσμα 

ήταν να μειώσουν με σκόρερ τον Τόρρα 
και μάλισ τα έφτασαν πολύ κοντά και 
στην ισοφάριση, αλλά το γκολ του Τσο-
μπανέλλη ακυρώθηκε ως οφσάιντ.
Η εξέλιξη του αγώνα, με το ρυθμό να 
έχει ανοίξει και την άμυνα του Ολύ-
μπου να γίνεται πιο ευάλωτη, έφερε δύο 
ακόμα γκολ για τον Αιολικό. Αρχικά ο 
Βαλιός πέτυχε το 1-3 και προς το τέλος 
ο Σεφουλάι διαμόρφωσε το τελικό 1-4.

Χαλαρά προκρίθηκε στον τελι-
κό ο Ασπρόπυργος
Ένας επιθε τ ικός μονόλογος γ ια τον 
Ασπρόπυργο ήταν ο ημιτελικός Κυπέλ-
λου που έγινε το απόγευμα της Τετάρ-
της, απέναντι στη Ζωφριά (Σκορ πρώτου 
αγώνα 4-0).
Η ομάδα του Γιώργου Βαζάκα αν και 
παρατάχθηκε με πολλές αλλαγές σ τη 
σύνθεσή της κατάφερε από τα πρώτα 
λεπτά της συνάντησης να επιβάλλει το 
ρυθμό της στην αναμέτρηση.
Παρόλα αυτά οι πολλές φάσεις που 
δημιούργησε η ομάδα του Ασπρόπυρ-
γου δεν μετουσιώθηκαν σε γκολ καθώς 
ο τερματοφύλακας της Ζωφριάς Τσεπέ-
ρης βρέθηκε σε εξαιρετική ημέρα (απέ-
κρουσε πέναλτ ι του Πετρόπουλου το 
οποίο κέρδισε ο ίδιος στο 1ο ημίχρονο).
Το “ρόδι έσπασε” ο Νατσιόπουλος στο 
2ο ημίχρονο που από θέση έξω δεξιά 
συνέκλινε προς την περιοχή και αφού 
πέρασε έναν παίχτη έστειλε με ωραίο 
σουτ την μπάλα στο απέναντι γάμα.
Στους επαναληπτικούς αγώνες της ημιτε-
λικής φάσης του κυπέλλου στην Δυτική 
Αττική η Ενωση Πανασπροπυργιακού 
Δόξας και ο Ηρακλής Ελευσ ίνας θα 
τεθούν αντίπαλοι στον 16ο τελικό.

Άνετη πρόκριση για Ιάλυσο!
Στο ρελαντί ο Γ.Α.Σ. Ιάλυσος κέρδισε με 
2-0 τον Ηρακλή Μαριτσών και προκρί-
θηκε στους «8» του κυπέλλου Δωδεκα-
νήσου, όπου θα υποδεχθεί τον Γ.Σ. Δια-
γόρας με θέα την πρόκριση στους ημιτε-
λικούς του θεσμού.
Οι «ερυθροκίτρινοι» έπαιξαν όσο χρει-
αζόταν για να πάρουν τη νίκη- πρόκριση 
με γκολ των Παπαδόπουλου σ το 11ο 
λεπτό και Στεφανίδη στο 60’.

“Τετράσφαιρος” ο ΟΦΙ και πά-
ει τελικό!
Με 4-0 επικράτησε του ΑΟ Αγίου Νικο-

λάου ο ΟΦ Ιεράπετρας στη ρεβάνς για 
τα ημιτελικά του Κυπέλλου Λασιθίου.
Οι “ασπρόμαυροι” μπήκαν πιο δυνατά 
στον αγωνιστικό χώρο και κατάφεραν 
να προηγηθούν στο 15ο λεπτό με τον 
Καραγιάννη, ο οποίος έκανε ένα εξαι-
ρετικό σουτ εκτός περιοχής. Ο Βιγια-
φάνε ήταν εκείνος που διπλασίασε τα 
τέρματα της ομάδας του ΟΦΙ στο 33’ 
με τον ίδιο τρόπο, ενώ το 3-0 έκανε ο 
Παπαδόπουλος με εύστοχη εκτέλεση 
πέναλτ ι. Συγκεκριμένα, ο Τοψιδέλης 
ανέτρεψε τον Μπάμπη μέσα στην περι-
οχή και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα. 
Στο δεύτερο μέρος οι ρυθμοί έπεσαν 
και από τις δύο ομάδες, με το τελικό 
αποτέλεσμα να σχηματίζεται στο 72ο 
λεπτό από τον Πιθαρούλη, ο οποίος 
έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Παπα-
δόπουλου έπιασε την κεφαλιά μέσα από 
την περιοχή.
Στο 81’ ο Μηνάς επιχείρησε σέν τρα-
σουτ από πλάγια θέση, με τους αμυ-
ντικούς του ΑΟΑΝ να απομακρύνουν 
τελευταία στιγμή πάνω στη γραμμή. Οι 
δύο ομάδες ολοκλήρωσαν το παιχνίδι 
με 10 παίκτες, αφού για τον ΑΟΑΝ ο 
Τοψιδέλης είδε την κόκκινη κάρτα για το 
μαρκάρισμα στον Μπάμπη, ενώ ο Δερ-
μιτζάκης αποχώρησε λόγω τραυματι-
σμού και ο Γιάννης Μάγγος είχε κάνει 
όλες τις αλλαγές του.
Στον τελικό του Κυπέλλου η ομάδα του 
Γιάννη Μάγγου θα αντιμετωπίσει την ΑΕ 
Νεάπολης και βρίσκεται σε αναμονή για 
τον ορισμό της ημερομηνίας αλλά και 

του γηπέδου που θα διεξαχθεί.

Ανατροπή-πρόκριση για Ηλυ-
σιακό!
Δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα 
ο Ηλυσιακός κατάφερε στην εκπνοή του 
αγώνα να πάρει την πρόκριση σ τον 
τελικό του κυπέλλου της ΕΠΣΑ, επικρα-
τώντας με 3-0 εκτός έδρας επί του ΓΣ 
Αργυρούπολης και ανατρέποντας το εις 
βάρος του 2-0 του πρώτου αγώνα.
Στο 4’ με αυγογκόλ του Γεωργάκα έγινε 
το 0-1, με τον Μάλτσι στο 70’ με πέναλτι 
να κάνει το 0-2. Στο 74’ ο Ρόπας είχε 
δοκάρι για τους φιλοξενούμενους, με 
τον Λαμπρόπουλο στις καθυστερήσεις 
να διαμορφώνει το τελικό 0-3 και να 
δίνει την πρόκριση στην ομάδα.

Στο… ρελαντί πάει τελικό!
Χω ρίς  να  σ υ να ν τ ήσ ε ι  ιδ ια ί τ ε ρε ς 
δυσκολίες ο Αγιος Ιερόθεος νίκησε το 
Χα’ι’δάρι με 4-2 και ζευγαρώνοντας 
τ ις ν ίκες του πέρασε σ τον τελικό του 
κυπέλλου της ΕΠΣΑ, όπου θα αντιμετω-
πίσει τον Ηλυσιακό.
Στο 20’ ο Τσαρκάνι άνοιξε το σκορ για 
τους γηπεδούχους, με τον Κατσή στο 
27’ να κάνει το 2-0. Στο 43 ο Κλουβά-
τος μείωσε  με πέναλτι σε 2-1.Στο 55’  ο 
Τσαρκάνι με το 2ο προσωπικό του γκολ 
έκανε το 3-1, με τον Τσιρκινίδη στο 61’ 
να μειώνει εκ νέου σε 3-2. Ο Μακρίδης 
στο 80’ έκανε το τελικό 4-2, ενώ στο 86’ 
οι φιλοξενούμενοι έμειναν με παίκτη 
λιγότερο λόγω αποβολής του Τσαγκάρη.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Με “πεντάρα” σήκωσε την κούπα!
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Ο Αίαντας ανάγκασε την έκπτωτη 
Βασίλισσα να υποκλιθεί (1-4) στο νέο 
Total Football και την οδήγησε στην 
ταπείνωση του αποκλεισμού με τη 
μεγαλύτερη ήττα της στη Μαδρίτη.

Α
ποκαθήλωση για τη Βασίλισσα, κα-
θηλωτικός ο Αγιαξ! Ο Αίαντας ήταν... 
ιπτάμενος στο Μπερναμπέου, διέσυ-
ρε με 4-1 τη Ρεάλ στην πιο βαριά ε-

ντός έδρας ήττα της ιστορίας της στη διοργάνω-
ση. Ηταν η τρίτη τεσσάρα στη Μαδρίτη και οι 
Ολλανδοί πανηγυρίζουν μια απίθανη επιτυχία 
με κορυφαίο τον Τάντιτς. 
Εκρηκτικό, μαγικό, μοναδικό ξεκίνημα για 
τον Αγιαξ, βγαλμένο από τα πιο... 
ιπτάμενα όνειρά του! Στο πρώτο 
20λεπτο το Σαντιάγο Μπερνα-
μπέου μετατράπηκε σε.. Αμστ-
τερναμ Αρένα και αυτά που 
έχασε στο πρώτο ματς τα πήρε 
στον επαναληπτικό! Από τη 
στιγμή που ο «Αίαντας» γλίτωσε 
στο 4ο το σοκ με το δοκάρι του 
Βαράν πήρε τον απόλυτο έλεγχο και 
με αντεπιθέσεις... φαρμάκι έκοψε την αντί-
παλό στη μέση. Μόλις στο 7ο λεπτό, οι Ολλαν-
δοί έκλεψαν, ο Τάντιτς με εξαιρετική ασίστ 
βρήκε τον Ζίγιεκ, ο οποίος με άψογο πλασέ 
πέτυχε το 1-0. Ο Σέρβος ήταν σε τρομερή κατά-
σταση και στο 18ο λεπτό, με ντρίμπλα αλα 
playstation βρήκε τον Νέρες, ο οποίος πέτυχε 
το 2-0. Ο Τάντιτς κάνει απίθανη χρονιά στο 
Champions League, έχοντας ήδη συμμετοχή 
σε 8 γκολ (5 τέρματα, 3 ασίστ). Σοκ για τη Ρεάλ 
και για πρώτη φορά στην ιστορία της στη διορ-
γάνωση δέχθηκε δυο γκολ στα πρώτα 18 λεπτά 
στο Μπερναμπέου!
Αντίδραση από τη Βασίλισσα; Καμία... Ο Αγιαξ 
είχε πάρει τον έλεγχο του κέντρου, η πίεση 
έφερνε αποτελέσματα, Τάντιτς, Ντε Γιονγκ, 
Φαν ντε Μπέεκ έτρεχαν ασταμάτητα και στο 
22’ είχε ακόμα μια τεράστια ευκαιρία, αλλά 
ο Νέρες έχασε μεγάλο τετ α τετ! Τα πράγματα 
έγινα ακόμα χειρότερα για τη Βασίλισσα, αφού 
σε ένα δεκάλεπτο έχασε δυο βασικούς, μιας 
και οι Βάθκεθ, Βινίσιους τραυματίστηκαν! Οι 
Ολλανδοί ήταν ασταμάτητοι και στο 34’ έχα-
σαν ακόμα μια καλή φάση, όταν στο στου 
του Ζίγιεκ, ο Κουρτουά έδιωξε εντυπωσιακά. 
Ο Μπέιλ (μπήκε στο 29’) εμφανίστηκε στο 
γήπεδο μόλις στο 42’ όταν βρέθηκε σε θέση 
βολής, αλλά έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι!
Το ξεκίνημα της Ρεάλ στην επανάληψη γέννησε 
ελπίδες ανατροπής στους Μαδριλένους, με τον 

Ασένσιο και τον Μπενζεμά να βρίσκονται σε 
θέση βολής, αλλά να μη μπορούν να σκορά-
ρουν. Ο Τάντιτς όμως φρόντισε να βάλει τέλος 
στα όνειρα τους και στο 62’... σόκαρε το Μπερ-
ναμπέου με τρελό μονοκόμματο! Βέβαια, για 
να πάει η μπάλα στη σέντρα χρειάστηκαν πέντε 
λεπτά, μιας και ο διαιτητής συμβουλεύτηκε το 
VAR για το αν πέρασε η μπάλα πλάγιο στο ξεκί-
νημα της φάσης. Η Ρεάλ πάντως στο 70’ μπήκε 
ξανά στο κόλπο, όταν στην πρώτη οργανω-
μένη επίθεση ο Ασένσιο από πάσα του Ρεγκι-
λόν πέτυχε το 3-1. Ο Αγιαξ ήταν καθηλωτικός, 
η Βασίλισσα αποκαρδιωτική και στο 72΄ήρθε 
το τέταρτο σοκ! Ο Σένε εκτέλεσε το φάουλ, ο 
Κουρτουά έκανε τραγική έξοδο και ο Αίαντας... 

πέταξε για τα προημιτελικά με το 4-1. Το 
Μπερναμπέου.... έβραζε, ο Μπέιλ 

τραυματίστηκε ξανά και το ματς 
ήταν εφιάλτης δίχως γυρισμό για 
τους Μαδριλένους. Μάλιστα, 
αν ο Ζίγιεκ ήταν πιο εύστοχος 
στο 82’ θα μιλούσαμε για τον 
απόλυτο διασυρμό της Ρεάλ! Oι 

γηπεδούχοι απλά τελείωσαν το 
ματς με παίκτη λιγότερο λόγω απο-

βολής του Νάτσο. 

Με... double στους «8» η Τότεναμ
Το ματς άρχισε με την Ντόρτμουντ να πιέζει 
για το γρήγορο γκολ που θα της έδινε πίστη ότι 
μπορεί και να είναι μια μεγάλη βραδιά, αλλά 
στο 11’ μεγάλο ήταν το τάκλιν του Βερτόνγκεν, 
ο οποίος πήρε το... γκολ από το πόδι του Ρόις. Η 
Τότεναμ πήρε κάποια μέτρα στο γήπεδο μετά 
το πρώτο 15λεπτο αλλά όχι για πολύ, αφού η 
Μπορούσια μετά το 25λεπτο ανέβασε ρυθμό 
και έφτιαξε τις φάσεις για να προηγηθεί. Ο Γιο-
ρίς, όμως, ήταν άψογος και είπε «όχι» σε Βάιγκλ 
(μεγάλη διπλή επέμβαση στο 33’), Ρόις (34’) και 
Γκέτσε (35’), κρατώντας το 0-0. Το οποίο, αν και 
μάλλον δεν θα το άξιζε η Τότεναμ με βάση όσα 
είχε δείξει στο πρώτο 45λεπτο, θα μπορούσε 
να ήταν και 0-1, αν ο Σον τελείωνε καλύτερα την 
αντεπίθεση.
Αν, δηλαδή, τελείωνε όπως ο Κέιν στο 48’, όταν 
πήρε την κάθετη πάσα του Σισοκό και πλάσαρε 
όπως έπρεπε τον Μπούρκι για το 0-1. Αν υπήρχε 
έστω μία ελπίδα για την Ντόρτμουντ, χάθηκε κι 
αυτή εκείνη την στιγμή, με αποτέλεσμα η συνέ-
χεια του παιχνιδιού να είναι καθαρά τυπική δια-
δικασία. Η Τότεναμ κρατούσε το σκορ και ήταν 
επιπόλαια σε κάποιες αντεπιθέσεις με καλές 
προϋποθέσεις, η Ντόρτμουντ έψαχνε την ισο-
φάριση αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα πειστική και 
έτσι το 0-1 έμεινε ως το τέλος, με τους Λονδρέ-
ζους να προετοιμάζονται πλέον για τους «8».

αθλητικά

O Αγιαξ ισοπέδωσε ιστορικά 
τη Ρεάλ 

1
999 Καμπ Νόου – 2019 Παρίσι,  η 
Γιουνάιτεντ ξαναγράφει ιστορία με α-
πίθανη ανατροπή! Η Μάντσεστερ έ-
γινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του 

Champions League που έχασε με δυο γκολ δι-
αφορά εντός έδρας και κατάφερε να πάρει την 
πρόκριση στην έδρα του αντιπάλου! Τι και αν 
η ομάδα του Σόλσκιερ ταξίδεψε στη Γαλλία χω-
ρίς δέκα (!) παίκτες και στην αποστολή είχε έξι 
πιτσιρίκια, κατάφερε να πάρει όλη τη λάμψη 
του Παρισιού! Σε ένα αλησμόνητο βράδυ που 
επικράτησε 3-1 της Παρί και βρέθηκε στα προ-
ημιτελικά του Champions League. 
Ιδανικότερο ξεκίνημα δεν μπορούσε να 
φανταστεί ο Σόλσκιερ, αφού μόλις στο 2ο 
λεπτό είδε την ομάδα του να παίρνει προβάδι-
σμα στο σκορ. Ο Κέρερ έκανε τη γκέλα, ο Λου-
κάκου με υπέροχη ατομική ενέργεια, πέρασε 
τον Μπουφόν και πέτυχε το 1-0. Η Παρί αντέ-
δρασε, πήρε τον έλεγχο, έβαλε τη Μάντσεστερ 
στην εστία της και δέκα λεπτά αργότερα βρήκε 
το δρόμο προς τα δίχτυα. Κακή ανασταλτική 
λειτουργία, ο Μπαπέ μοίρασε ιδανικά και ο 
Μπερνάτ από κοντά πέτυχε το 1-1. Μάλιστα, 
δυο λεπτά αργότερα ο Ντάνι Αλβες βρέθηκε 
σε θέση βολής αλλά αστόχησε. Οι Παριζιάνοι 
είχαν τον απόλυ έλεγχο, εκμεταλλεύθηκαν με 
τον ιδανικότερο τρόπο τις σημαντικές απου-
σίες των Πογκμπά, Μάτιτς, Ερέρα από τον 
άξονα κι έφταναν με ευκολία στην αντίπαλη 
εστία. Μετά το 20ο λεπτό η κατοχή της μπάλας 
για τους γηπεδούχους εκτοξεύθηκε στο 80%, 
πίεζαν και στο 21’ έχασαν μεγάλη ευκαιρία, 
όταν ο Μπερνάτ βρέθηκε αμαρκάριστος, αλλά 
νικήθηκε από τον Ντε Χέα.
Το βρεγμένο τερέν αποδείχθηκε σύμμαχος  
για τους φιλοξενούμενους και στο 32’ πάγω-
σαν για δεύτερη φορά το Παρίσι. Ο Ράσφορντ 
έκανε το μακρινό σουτ, ο Μπουφόν υπέπεσε 
σε γκέλα και ο Λουκάκου δεν έχασε την ευκαι-
ρία να πετύχει το 2-1. Ο Ιταλός πάντως πήρε 
την... εκδίκησή του στο 42’, όταν ο Νταλότ 
έκανε το γύρισμα, η μπάλα βρήκε στον Μαρ-
κίνιος, αλλά μπλόκαρε σωτήρια!
Το σκηνικό στην επανάληψη κομμένο και ραμ-
μένο στα μέτρα της Γιουνάιτεντ, αφού μπήκε 
συγκεντρωμένη, πειθαρχημένη, κράτησε την 
Παρί μακριά από την περιοχή και έδειχνε να 
ελέγχει το ματς. Στο 84’ είχε σύμμαχο την τύχη, 
όταν στο σουτ του Μπερνάτ η μπάλα τράνταξε 
το δοκάρι! Η Γιουνάιτεντ βγήκε στην επίθεση, 
τα έπαιξε όλα για όλα και λίγο πριν το 90’ το 
Παρκ ντε Πρενς... πάγωσε! Ο Νταλότ έκανε το 
σουτ, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Κιμπέμπε 
και το... VAR έδειξε πέναλτι! Ο Ράσφορντ πήρε 
την ευθύνη, ανέλαβε να εκτελέσει το πρώτο 

(!) του πέναλτι, πέτυχε το πιο γλυκό γκολ της 
καριέρας του και η Γιουνάιτεντ ολοκλήρωσε 
μια επική ανατροπή!

Πόρτο - Ρόμα 2-1 (παράταση 3-1)
Το σκορ του πρώτου αγώνα ήταν υπέρ των 
Ιταλών, αλλά η παράδοση υπέρ των Πορτογά-
λων και αυτό ήταν που έκανε και τη διαφορά 
τελικά. Σε ένα ματς που διήρκεσε περισσότερα 
από 120 λεπτά και κρίθηκε τελικά μέσω VAR, η 
ομάδα του Σέρτζιο Κονσεϊσάο έκανε την ανα-
τροπή και με το 3-1 από το πέναλτι του Αλεξ 
Τέλες στο 117’ πήρε την πρόκριση για την επό-
μενη φάση, αφήνοντας τους Ρωμαίους με τα 
νεύρα και την απογοήτευση...
Η Πόρτο μπήκε στο ματς αποφασισμένη να 
ψάξει το γρήγορο γκολ και απείλησε με το καλό 
σουτ του Κορόνα στο 3’, αλλά και με το κοντινό 
του Αλεξ Τέλες στο 10’. Αμφότερα έφυγαν 
άουτ, αλλά ήταν ενδεικτικά του πώς είχαν μπει 
στο παιχνίδι οι δύο ομάδες, με τους Δράκους 
να πατάνε καλύτερα, να έχουν κατοχή μπά-
λας, να πιέζουν και τελικά από το 26’ να έχουν 
και το προβάδισμα: Το λάθος του Μανωλά, 
ο οποίος έχασε την μπάλα από τον Κορόνα, 
οδήγησε στην ασίστ του Μαρεγκά για το 1-0 
του Σοάρες από κοντά. Οι Πορτογάλοι δικαι-
ώθηκαν για όσα έκαναν ως εκείνη την στιγμή, 
αλλά από το 26’ κι έπειτα η Ρόμα αντέδρασε 
και δικαιώθηκε κι αυτή στο 37’, όταν ο Μιλι-
τάο ανέτρεψε τον Περότι και ο Ντε Ρόσι έκανε 
το 1-1 από το σημείο του πέναλτι. Η τελευταία, 
ουσιαστικά, ενέργεια του αρχηγού των Τζαλο-
ρόσι στο ματς, αφού στο 45’ τραυματίστηκε 
και άφησε τη θέση του στον Πελεγκρίνι.
Με το ξεκίνημα της επανάληψης, η Πόρτο 
μπήκε φουριόζα και είχε δύο μεγάλες ευκαι-
ρίες με Σοάρες και Μαρεγκά μέσα σε ένα δίλε-
πτο (49’-51’), για να σκοράρει τελικά ο τελευ-
ταίος στο 52’ με κοντινή προσπάθεια και ενώ 
η άμυνα τον έχασε, κάνοντας το 2-1. Ο Εουζέ-
μπιο Ντι Φραντσέσκο προσπάθησε να διορ-
θώσει τα πράγματα με τις αλλαγές του αλλά 
δεν το κατάφερε και έτσι χρειάστηκε η επέμ-
βαση του Ολσεν στον Μπραχίμι, στο 77’, για 
να μείνει το 2-1 και να οδηγηθεί το ματς στην 
παράταση.
Εκεί, η Ρόμα επιβεβαίωσε το πόσο αυτοκατα-
στροφική είναι, αφού αυτή ήταν που είχε τις 
ευκαιρίες για το γκολ. Και ήταν και μεγάλες. 
Ο Τζέκο, όμως, τις έχασε (111’, 112’) και αμέ-
σως μετά (114’) ο Φλορέντσι τράβηξε από τη 
φανέλα τον Φερνάντο, ο Τσακίρ πήγε στο VAR 
και όταν γύρισε έδειξε τη βούλα, από όπου ο 
Αλεξ Τέλες έγραψε το 3-1 και έστειλε τους Δρά-
κους στους προημιτελικούς!

Γιουνάιτεντ όπως καμία άλλη! 
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Στο τελευταίο αγώνα της 1ης αγωνιστικής των play-offs στο 
«Τάσος Μάρκου» οι Παραλιμνίτες έψαξαν περισσότερο τη νίκη 
και έκαναν ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα για την παραμονή 

τους στα «σαλόνια».
Με γοργό ρυθμό μπήκαν οι δύο ομάδες στο παιχνίδι με την ΕΝΠ να 
είναι καλύτερη από την αρχή και να επιβάλει τα δικά της «θέλω» στο 
γήπεδο. Από την άλλη η Δόξα εμφάνισε αδυναμίες στην ανάπτυξη και 
τη δημιουργία φάσεων.
Το γκολ για τους γηπεδούχους δεν άργησε να έρθει, καθώς στο 15í 
ο Μηνάς Αντωνίου με εκπληκτικό διαγώνιο σουτ εντός περιοχής 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Γκρεμσλ, σημειώνοντας το 1-0.
Στη συνέχεια και με το σκορ υπέρ της, η ΕΝΠ έπαιξε με λιγότερο 
άγχος και πίεση και καλύτερη ψυχολογία. Αν και η Δόξα δημιούργησε 
κάποιες προϋποθέσεις για να φτάσει στην ισοφάριση, εντούτις δεν 
τα κατάφερε.
Έτσι το 1-0 διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του πρώτου σαρανταπεντα-
λέπτου.
Στην επανάληψη το σκηνικό ήταν σχεδόν παρόμοιο.
Αν και η Δόξα βελτίωσε την απόδοσή της και έγινε πιο απειλητική 
με το Πέτρου να πραγματοποιεί μεγάλες και σωτήριες αποκρούσεις, 
εντούτις η ΕΝΠ διατήρησε το υπέρ της προβάδισμα.
Η ομάδα του Παραλιμνίου όσο περνούσε ο χρόνος έδειξε να αγνώ-
νεται και να αφήνει τη Δόξα να δημιουργεί ευκαιρίες, ωστόσο στο 
τέλος κατάφερε να πάρει αυτή την υπερπολύτιμη νίκη.

Νέα Σαλαμίνα-ΑΠΟΕΛ 1-1
Μετά τη νίκη του Απόλλωνα ο ΑΠΟΕΛ πλέον έχει συγκάτοικο στην 
πρώτη θέση. Χειροκροτήθηκαν θερμά οι ποδοσφαιριστές του Σάββα 
Πουρσαϊτίδη από τους φίλους των γηπεδούχων μετά το τέλος του 
αγώνα.
Αρκετά γεμάτο ήταν το πρώτο μέρος της αναμέτρησης στο «Αμμόχω-
στος» με τις δύο ομάδες να μπαίνουν εξίσου δυνατά στο γήπεδο και 
να μην κλείνονται στα καρέ τους.
Πρώτη κεφάλι στο σκορ πήρε η Νέα Σαλαμίνα με τον Τίστελ στο 10í 
να δίνει με κοντινή προβολή προβάδισμα στους γηπεδούχους μετά 
από γέμισμα από δεξιά του Τζαίλσον και ασταθή απόκρουση του 
Ρομό.
Το 1-0 δεν πτόησε τους «γαλαζοκίτρινους» που πίεσαν ψηλά και 
δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να φτάσουν στην ισοφάριση. 
Ξεχώρισε το δοκάρι που είχε ο Ζαχίντ στο 23í της αναμέτρησης.
Ακολούθως, ο ΑΠΟΕΛ ήταν καλύτερος στο γήπεδο και έδειχνε ότι 
αργά ή γρήγορα θα πετύχενε το γκολ της ισοφάρισης. Όπερ και εγέ-
νετο, στο 36í ο Ζαχίντ μετά από ατομική προσπάθεια και με δυνατό 
σουτ εντός της περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Βεσελόφ-
σκι γράφοντας το 1-1.
Καλύτερος ήταν ο ΑΠΟΕΛ στο γήπεδο από τα πρώτα στάδια της επα-
νάληψης, ενώ οι γηπεδούχοι επέλεξαν να κινηθούν σε ένα παθητικό 
ρόλο επιχειρώντας να διατηρήσουν το βαθμό της ισοπαλίας και να 
πάρουν ό,τι μπορούν στην αντεπίθεση.
Οι πρωταθλητές πίεσαν ψηλά και στο μεγαλύτερο μέρος του 
45λεπτου κράτησαν τη Νέα Σαλαμίνα κλειστή στα καρέ της.
Το σκηνικό αυτό διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του αγώνα, με το σκορ 
της ισοπαλίας να μένει αναλλοίωτο μέχρι το τελικό σφύριγμα του 
διαιτητή.

Μεγάλη νίκη που τον διατηρεί στο κυνήγι 
για σωτηρία, πέτυχε απόψε ο Ερμής, που 
επιβλήθηκε της Ανόρθωσης με 2-1. Από την 
πλευρά της η Ανόρθωσης, ήταν κακή, δίχως 
πλάνο στο παιχνίδι και δίχως αντίδραση.

Π
ροβάδισμα στο σκορ πήραν οι «φτεροπό-
δαροι» με τον Ταραλίδη μετά από εύστοχη 
εκτέλεση πέναλτι. Στο 36’ οι γηπεδούχοι έ-
μειναν με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβο-

λής του Λαγού, κάτι που όμως δεν τους επηρέασε. Το 
2-0 επιτεύχθηκε στο 64’ με τον Μπουλά, με την Ανόρ-
θωση να μειώνει με τον Ντούρις σε 2-1.
Πιο δραστήριος ήταν ο Ερμής στην έναρξη της ανα-
μέτρησης, με τον Ντεβέσα να είναι δραστήριος και να 
προκαλεί ρήγματα στην εστία της Ανόρθωσης.

Στο 11’ οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, όταν μετά 
από μονομαχίες στην περιοχή, ο Κουατζίκα βρέθηκε 
στο έδαφος μετά από τράβηγμα του Λαβόρδε, με τον 
Τσούκκα να δείχνει την άσπρη βούλα. Την εκτέλεση 
ανέλαβε ο Ταραλίδης, ο οποίος ήταν εύστοχος και 

έδωσε προβάδισμα στους «φτεροπόδαρους».
Ο Ερμής συνέχισε να είναι καλύτερος στον αγωνι-
στικό χώρο, με την Ανόρθωση από την πλευρά της να 
προσπαθεί να κρατήσει μπάλα. Ξεκάθαρες ευκαιρίες 
υπήρχαν για την ομάδα της Αραδίππου. Ο Ντεβέσα 
σε δύο περιπτώσεις (15’, 23’)επιτέθηκε κάθετα, με τα 
σουτ του όμως να καταλήγουν σε πόδια αμυνομένων. 
Μάλιστα στο 32’ ο Ερμής απείλησε εκ νέου. Ο Κατσια-
τής από δεξιά έκανε το γέμισμα, με τους Ντεβέσα και 
Μαρτίνιουκ να μην μπορούν να στείλουν την μπάλα 
στα δίχτυα.
Στο 37’ οι αριθμητικές ισορροπίες άλλαξαν. Μετά 
από λάθος των ποδοσφαιριστών του Ερμή, με μετα-
βίβαση προς τα πίσω, ο Λαβόρδε τσίμπησε την μπάλα 
και ανατράπηκε από τον Λαγό πριν βγει μόνος με τον 
Αραμπατζή, με τον Τσούκκα να δείχνει τη δεύτερη 
κίτρινη στον Λαγό και τους «φτεροπόδαρους» να 
μένουν με δέκα ποδοσφαιριστές.
Από το σημείο της αποβολής μέχρι και το τέλος του 
ημιχρόνου η Ανόρθωση επιδίωξε την ισοφάριση. Στο 
41’ μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Σίλτενφελντ από την 
καρδιά της περιοχής του Ερμή, πήρε την κεφαλιά, με 
την μπάλα όμως να καταλήγει άουτ. Στις καθυστερή-

σεις του ημιχρόνου η «Μεγάλη Κυρία» 
βρήκε διπλή μεγάλη ευκαιρία. Ο Μπουφ 
γύρισε ωραία και επιχείρησε το σουτ με 
την μπάλα να καταλήγει στο οριζόντιο 
δοκάρι και τον Ρούμπεν Ράγιος στην επα-
ναφορά με κεφαλιά ψαράκι, να στέλνει 
την μπάλα άουτ.
Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ερμής με ποδο-
σφαιριστή λιγότερο επιδίωξε πρωτίστως 
να κλείσει χώρους και ακολούθως να επι-
τεθεί. Από την πλευρά της η Ανόρθωση, 
δεν κατάφερνε να επιτεθεί ορθόδοξα 
δημιουργώντας ελάχιστες φάσεις.
Στο 55’ ο Φύτος Κυριάκου, επιχείρησε με 
σουτ εντός της περιοχής ανάγκασε τον 
Αραμπατζή σε ενστικτωδώς απόκρουση. 
Στο 64’ ο Ερμής έκανε τα τέρματα του δύο. 
Ο Μπουλά έφυγε πίσω από την άμυνα της 
Ανόρθωσης, βγήκε μόνος με τον Δημη-
τρίου, καθυστέρησε για λίγο, ελίχθηκε 
όμως  ωραία και με σουτ νίκησε τον 
Δημητρίου γράφοντας το 2-0.
Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε ιδιαί-
τερα, με εμφανώς καλύτερη ψυχολογία να 
αποκρούει με ευκολία τις επιθετικές ενέρ-
γειες των ποδοσφαιριστών της Ανόρθω-
σης. Στο 84’ η Ανόρθωση μείωσε σε 2-1, 
μετά ωραία κεφαλιά του Ντούρις εντός 
της περιοχής, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο 
Λαβόρδε με σουτ, στόχευσε τον Αραμπα-
τζή.

αθλητικά
Ερμής-Ανόρθωση 2-1

Μεγάλη νίκη και αναπτέρωση ηθικού
ΕΝΠ-Δόξα 1-0
Αντωνίου στο γκολ, Πέτρου 
στα «stop»
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αθλητικά
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 75-84

ΑΕΚ… να την πιεις στο ποτήρι! 

Η ΑΕΚ έκανε σπουδαίο παιχνίδι στο PAOKSPORTS ARENA, επικράτησε με 75-84 του ΠΑΟΚ 
στον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του BCL και φυσικά απέκτησε ισχυρό πλεονέκτημα για 
πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η 
ΑΕΚ δεν αιφνιδίασε απλά τον ΠΑΟΚ στα πρώ-
τα οκτώ λεπτά αλλά καλλιέργησε μέσα του… 
κρίση αγωνιστικής ταυτότητα. Η ομάδα του 
Λούκα Μπάνκι προηγήθηκε με το εντυπωσια-

κό 4-28 καθώς σ’ αυτό το διάστημα άγγιξε την τελειότη-
τα. Πήρε ρυθμό μέσα από την επιθετική άμυνά της, την 
κυριαρχία του Βινς Χάντερ, την ευστοχία στα μακρινά 
σουτ (4/5) αλλά και την ηγετική φυσιογνωμία των Ρος, 
Γκρίφιν. Ο ΠΑΟΚ κυριεύτηκε από εκνευρισμό και πήρε 
ψυχολογία από το δικό του επιμέρους 7-2 στο τέλος της 
περιόδου (11-30).
Τα φάουλ των Γκρίφιν, Θίοντορ (και οι δύο είχαν από 
δύο φάουλ) οδήγησαν στην επιλογή του Γιαννούλη 
Λαρεντζάκη στη θέση «1», ο ΠΑΟΚ διάβασε το πρό-
βλημα, έβαλε πολύ πίεση στην άμυνά του ενώ στην επί-
θεση κατευθύνθηκε από το στοιχείο που τον έφερε έως 
εδώ. Την ευστοχία στο μακρινό σουτ. Με 4/4 τρί-
ποντα και κυριαρχία στα καλάθια, η ομάδα 
του Ηλία Παπαθεοδώρου άρχισε σταδι-
ακά να ροκανίζει τη διαφορά (19-32, 
12’) για να φθάσει έως καις το -5 (32-
37) μετά τη συμπλήρωσε πέντε αγω-
νιστικών λεπτών στη δεύτερη περίοδο 
και με επιμέρους σκορ (στη δεύτερη 
περίοδο) 21-7. Εκεί, η επιστροφή του 
Θίοντορ μπορεί να μην έδωσε πολλούς 
πόντους, σίγουρα όμως πρόσφερε ηρεμία 
στην ΑΕΚ η οποία πήγε στα αποδυτήρια με +9 
(36-45, 20’).
Η κυριαρχία κάτω από τα καλάθια, χάρη στον Χάντερ, 
διατήρησαν τον έλεγχο του αγώνα για την ΑΕΚ σε συν-
δυασμό με την εξαιρετική άμυνα του Σαντ Ρος στον 
Χάτσερ. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει μέσα από 
τις προσπάθειες των Τέπιτς, Κόνιαρη αλλά δεν θα μπο-
ρούσαν να ήταν αρκετές. Οι φιλοξενούμενοι ήταν στο 
+14 έπειτα από επτά λεπτά (44-58) στην 3η περίοδο και 
στο +18 (46-64) έπειτα από περίπου 90 δευτερόλεπτα. 
Το δεκάλεπτο έκλεισε με σκορ 46-65 κι ένα εξίσου εντυ-
πωσιακό στοιχείο ήταν ότι η ΑΕΚ στην 3η περίοδο δεν 
υπέπεσε σε ομαδικό φάουλ.
Αν ο ΠΑΟΚ είχε ελπίδα επιστροφής, αυτή «πέθανε» από 
τα χέρια του Ντούσαν Σάκοτα. Με 3/3 τρίποντα κι ένα 
κλέψιμο που οδήγησε σε καλάθι στοtransition game, η 
ΑΕΚ διατήρησε τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα (56-76) 
έπειτα από περίπου 3:30 στην τελευταία περίοδο. Εκεί η 
«Ένωση» πίστεψε ότι όλα τελείωσαν και ο ΠΑΟΚ βρήκε 
την ευκαιρία (65-76) ώστε να μειώσει τη διαφορά έπειτα 
από διαδοχικούς πόντους του Τζέφερσον περίπου τέσ-
σερα λεπτά πριν το τέλος. Η κλάση του Θίοντορ σε συν-

δυασμό με δύο καλάθια στο transition (67-82) σφράγι-
σαν όμως τη νίκη για την ΑΕΚ.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Γιατί αν εξαιρεθούν δέκα αγωνιστικά 
λεπτά, η ΑΕΚ ήταν κυρίαρχος σε όλα και κυρίως μέσα 
από την άμυνά της «έσβησε» τους Χάτσερ, Γκος.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Βινς Χάντερ έκανε τρομερό 
παιχνίδι, ομοίως και οι Σαντ Ρος, Μάλκολμ Γκρίφιν. Ο Ρος 
έσβησε κάθε προσωπικό αντίπαλό του είτε επρόκειτο 
για τον Γκος είτε για τον Χάτσερ.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Ντούσαν Σάκοτα έβαλε τρία μεγάλα 
σουτ στις αρχές της τελευταίας περιόδου, έκανε κι ένα κλέ-
ψιμο και ουσιαστικά εδραίωσε τη νίκη για την ομάδα του.
ΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΑΝ: Χάτσερ και Γκος από 
πρωταγωνιστές έγιναν μοιραίοι για τον ΠΑΟΚ καθώς 
είχαν 3/18 σουτ!
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρό-

νου όπου η ΑΕΚ έκανε ό,τι ήθελε στο παρκέ και 
πήγε τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Το ξεκίνημα του ΠΑΟΚ ήταν 
τουλάχιστον απογοητευτικό. Σε τέτοια 
παιχνίδια δεν εγκαταλείπεις καμία 
φάση και η ΑΕΚ αντί να κερδίσει με 
+14 κέρδισε με +9 λόγω της απερι-
σκεψίας του Γκρίφιν. Επίσης, η ΑΕΚ 
δεν διαχειρίστηκε σωστά το +24 και 

δυσκόλεψε τον εαυτό της.

Τέπιτς: «Μπορούμε την ανατροπή»
Παρά την ήττα, ο Μιλένκο Τέπιτς δεν έχασε το 

κουράγιο του και εκτίμησε ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να 
κάνει την ανατροπή. Ο Σέρβος γκαρντ του ΠΑΟΚ είπε 
αρχικά. «Ήταν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι στο οποίο θα 
μπορούσαμε να παίξουμε καλύτερα. Στο ξεκίνημα του 
αγώνα, η ΑΕΚ είχε περισσότερη δύναμη και ενέργεια 
με συνέπεια να ανοίξει το παιχνίδι. Αυτό έγινε και στο 
ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και συνέβη λόγω 
του τρόπου με τον οποίον παίξαμε. Σ’ αυτό το διά-
στημα που η ΑΕΚ πήρε διαφορά πέτυχε εύκολα καλά-
θια είτε από τρίποντα είτε από αιφνιδιασμούς. Κι όταν 
δίνεις δικαιώματα, δημιουργείται μια διαφορά. Είχαμε 
κάποιες καλές στιγμές. Κάθε φορά που επιστρέφαμε 
όμως στο παιχνίδι είτε κάναμε λάθη είτε δεν παίξαμε 
όμως καλή άμυνα κι εκεί τους δίναμε το πλεονέκτημα 
να βρουν εύκολους πόντους. Έτσι όπως εξελίχθηκε 
το παιχνίδι, η διαφορά μάλλον είναι καλή με όλο το 
σεβασμό προς την ΑΕΚ. Σ’ αυτή τη διοργάνωση και 
με το ότι κρίνονται στη διαφορά των πόντων, νομίζω 
ότι έχουμε τη δυνατότητα της ανατροπής αν παίξουμε 
καλύτερα»

Ο Προμηθέας «τρελαίνει» 
την Ευρώπη

Ο 
Προμηθέας χωρίς 
δύο βασικούς παίκτες 
(Χολ, Μπράουν) νί-
κησε την Τενερίφη με 

69-57, διαφορά την οποία καλεί-
ται να κρατήσει στη ρεβάνς στην 
Ισπανία.
Ο Προμηθέας για μία ακόμη 
φορά ξεπέρασε το... ταβάνι του 
και επικράτησε της Τενερίφης με 
69-57. Λάνγκστον Χολ και Ρίον 
Μπράουν δεν έπαιξαν λόγω 
τραυματισμού, αλλά οι συμπαί-
κτες τους έκαναν τα πάντα καλά. 
Πλέον ο Προμηθέας θα πάει στην 
Ισπανία την επόμενη εβδομάδα 
για να διαφυλάξει αυτό το +12.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύ-
τερα και με πρωταγωνιστές επι-
θετικά τους Μέγιερ και Λίποβι 
βρέθηκαν γρήγορα στο +7 (14-
7, 6’). Η Τενερίφη με τις αλλαγές 
του Βιδορέτα άλλαξε το ρυθμό 
όμως παρά τα καλάθια του 
Άιβερσον δεν μείωσε ιδιαίτερα 
(21-15, 10’).
Ο Μέγιερ ήταν ασταμάτητος 
όμως και παρά τους 6 συνεχό-
μενους πόντους του Ουάιτ, κρά-
τησε τη διαφορά σε διψήφιο 
επίπεδο πόντων (36-25, 16’), Η 
είσοδος του Γκίκα έφερε έναν 
ακόμη παίκτη στην εξίσωση του 
σκορ για τον Προμηθέα και με 
καλάθια του αρχηγού των Πατρι-
νών (8/10 συνολικά τρίποντα στο 
ημίχρονο) έγινε το 45-27 λίγο 
πριν την ανάπαυλα του ημιχρό-
νου.
Η Τενερίφη με βελτ ιωμένη 
άμυνα φρόντισε γρήγορα να 
μειώσει σε 47-37 (24’), ωστόσο 
ο Γκίκας με τον Έλις βοήθησαν 
τους γηπεδούχους να ανακάμ-
ψουν (52-37, 26’).
Με πρωταγωνιστή τον Άιβερ-
σον η ισπανική ομάδα κατάφερε 
να μειώσει ακόμη και στους 10 
πόντους, αλλά με τρίποντο του 
Λίποβι έγινε το 62-49 (35’). Στο 
τέλος τα χαμένα αμυντικά ριμπά-
ουντ έδωσαν την ευκαιρία στους 
φιλοξενούμενους την ευκαιρία 
να μειώσουν σε 66-57 (39’) με 
εύστοχο σουτ τριών πόντων του 
Αμπρομάιτις.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Οι γηπεδούχοι 
είχαν 42.3% στα τρίποντα (8/10 
στο ημίχρονο), 16 ασίστ και 
μόλις 10 λάθη (15 οι Ισπανοί).
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Τόνι 
Μέγιερ τελείωσε με 22 πόντους 
(4/6δ., 4/4τρ., 2/3β.), 3 ριμπά-
ουντ, μία ασίστ κι ένα λάθος.
ΠΕΡΑ ΣΕ  Κ Α Ι  ΔΕΝ ΑΚΟΥ-
ΜΠΗΣΕ: Μπάσας, Σαν Μιγκέλ 
και Μπρουσίνο έπαιξαν αρκετά 
αλλά δε βοήθησαν καθόλου.
ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Σπουδαίος 
ο Νίκος Γκίκας με 14 πόντους, 
αλλά και ο Οκτάβιους Ελις με 
double double (10π., 10ρ.). 
Γενικά κανείς δεν υστέρησε.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Φυσικά η δια-
χείριση της διψήφιας διαφοράς 
πόντων σε όλο το δεύτερο ημί-
χρονο.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Ο Προμηθέας ένα 
κακό επιθετικά πεντάλεπτο στην 
τρίτη περίοδο. Η Τενερίφη τα 15 
λάθη και την άμυνα του πρώτου 
ημιχρόνου.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το καλάθι 
του Μπάσας στο τέλος του ημι-
χρόνου. Εκανε την επαναφορά, 
χτύπησε τη μπάλα στην πλάτη 
του Παρκς την ξαναπήρε και 
σκόραρε.
Τα δεκάλεπτα: 21-15, 47-31, 
57-45, 69-57

Χάποελ: Διπλό-μισή πρό-
κριση
Προβάδισμα πρόκρισης πήρε 
η Χάποελ Ιερουσαλήμ, η οποία 
επικράτησε με 86-74 μέσα στην 
έδρα της Νεπτούνας.
Οι Ισραηλινοί είχαν σε καλή 
μέρα τον Ταμίρ Μπλατ (γ ιο 
του Ντέιβιντ) που μέτρησε 11 
πόντους και 10 ασίστ, τον Τζέ-
ιμς Φελντέιν με 17 πόντους, 
ενώ ο Αμάρε Στούντεμαϊρ είχε 5 
πόντους και 5 ριμπάουντ.
Για τους ηττημένους ο Τόμας 
Ντελιν ινκάιτ ις σημείωσε 16 
πόντους. 
Ο νικητής του ζευγαριού θα βρει 
στα προημιτελικά τον νικητή του 
Προμηθέας - Τενερίφη.
Τα δεκάλεπτα: 14-23, 41-43, 
54-61, 74-86.
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