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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Γεια σας και χαρά σας και πάντα υγεία και 
χαρά στα σπιτικά σας.
Σήμερα θέλω να γράψω δυο λόγια για ένα 
θέμα που απασχολεί πολλούς από εσάς και 

δυστυχώς δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για να το ξεπε-
ράσετε μιας και υπάρχουν συγγενικές σχέσεις που μπερ-
δεύουν τα πράγματα. Είναι γνωστό ότι πολλοί από εσάς 
έχετε συγγενικές σχέσεις στην Ελλάδα μας όπως είναι 
γνωστό ότι έχετε μικρά ή μεγάλα περιουσιακά στοιχεία 
που δεν μπορείτε να τα παρακολουθήσετε ή να τα εκμε-
ταλλευτείτε λόγω της απόστασης, αλλά πλέον και λόγω 
της προχωρημένης ηλικίας σας που συμβαδίζει και με 
διάφορες ασθένειες κι ιατρικές καταστάσεις που σας 
απαγορεύουν υπερατλαντικές μετακινήσεις.
Και εδώ αρχίζει το πρόβλημα! Αναγκαστικά κάποιοι 
δικοί σας(;) άνθρωποι-συγγενείς αναλαμβάνουν να σας 
βοηθήσουν με το αζημίωτο φυσικά και εσείς για να μην 
χάσετε τα πάντα και μη ξέροντας καλά και τους νόμους 
υποκύπτετε στα διάφορα τερτίπια των αγαπημένων σας 
προσώπων-συγγενών.
Τον τελευταίο καιρό έρχονται πολλοί Έλληνες και Ελλη-
νίδες στο γραφείο να τους βρούμε τρόπους να απαλλα-
γούν και από τους συγγενείς και από τις περιουσίες που 
έχουν και δεν ξέρουν πλέον εάν και κατά πόσον υπάρ-

χουν ακόμα. Και μιλάμε γ ια περιουσίες που άνθρω-
ποι δούλεψαν 45-50 χρόνια σε Αμερική και Καναδά και 
έστελναν χρήματα στην Ελλάδα για να αγοράσουν σπί-
τια, κτήματα κλπ. Τα χρόνια πέρασαν τα παιδιά τους εδώ 
στον Καναδά αδιαφορούν για τα περιουσιακά στοιχεία 
των γονιών τους και μοιραία υπάρχουν κάποιοι έξυπνοι 
συγγενείς που εκμεταλλεύονται και αποκτούν παρά-
νομες περιουσίες καταπατώντας, αλλοιώνοντας χαρτιά 
και διάφορα άλλα τερατουργήματα που μόνον Ελλη-
νικό μυαλό μπορεί να σκεφτεί και «ρίχνουν» τα αδέλ-
φια τους. Ντροπή μόνον αυτή η λέξη υπάρχει. ΝΤΡΟΠΗ!
Πάντως εδώ στα γραφεία μας έχουμε πει την γνώμη μας 
σε πολλούς απελπισμένους συμπατριώτες μας που αντι-
μετωπίζουν τέτοια προβλήματα και αυτό θα κάνω πάντα 
να δίνουμε χέρι βοηθείας σε συνανθρώπους μας που 
δούλεψαν σκληρά αγοράζοντας ένα κομμάτι γης ή κτί-
ζοντας ένα σπιτάκι στην πατρίδα που τελικά δεν χάρη-
καν ποτέ. Θα επανέλθω σε αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα.

Ο φίλος σας 

Θανάσης Κουρτέσης 

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

«… Θεέ μου φύλαξε με από τους… 
συγγενείς…»
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επικαιρότητα

Ψήφος αποδήμων: Συμφωνία στη Διακομματική 

Σ
υμφωνία επετεύχθη στη διακομματική επιτροπή 
για την ψήφο των απόδημων Ελλήνων, όπως ανα-
κοίνωσε μετά τη συνεδρίαση ο υπουργός Εσωτε-
ρικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι έχουν βρεθεί οι 200 βουλευ-
τές που θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο για την ψήφο των 
ομογενών, που θα φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση, ενώ 
εξέφρασε την ελπίδα ότι μπορούν να βρεθούν και οι 300 
ψήφοι, «φωτογραφίζοντας» στην ουσία τον ΣΥΡΙΖΑ και 
την στάση που θα κρατήσει το κόμμα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, όταν το σχέδιο νόμου έρθει στο Κοινο-
βούλιο.
Όπως είπε «on camera» ο υπουργός Εσωτερικών,  βάση 
για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε, αποτελούν τέσσερα 
σημεία:
- Η ψήφος των αποδήμων θα είναι ισότιμη με αυτήν των 
υπολοίπων Ελλήνων, που ψηφίζουν εντός της χώρας.
- Οι απόδημοι θα ψηφίζουν για το ψηφοδέλτιο Επικρα-
τείας. Για το λόγο αυτό, θα αυξηθούν στους 15 οι βου-
λευτές του Επικρατείας των κομμάτων και σε αυτό θα 
μπορούν να συμπεριληφθούν και προσωπικότητες της 
ομογένειας.
- Απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των ψηφοφόρων 
στα εκλογικά κέντρα που θα οριστούν (πρεσβείες, προ-
ξενεία κ.ά.). Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι η κυβέρνηση 
«υποχώρησε» στο ζήτημα της επιστολικής ψήφου, ικα-
νοποιώντας έναν από τους όρους που είχε θέσει το ΚΚΕ, 
κατά την πρόσφατη συνάντηση του Δημήτρη Κουτσού-
μπα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. 
Το «βήμα πίσω» αυτό είχε άλλωστε προαναγγείλει ο ίδιος 
ο πρωθυπουργός σε πρόσφατη τηλεοπτική του σθυνέ-
ντευξη στον ΑΝΤ1.
- Προϋπόθεση για να έχει ένας ομογενής δικαίωμα 
ψήφου, είναι από τα τελευταία 35 χρόνια, να έχει ζήσει 
τουλάχιστον δύο στην Ελλάδα.

Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων Θεοδωρι-
κάκου
Τ. Θεοδωρικάκος: Καλησπέρα σας. Ύστερα από πολλές 
συζητήσεις ανάμεσα σε όλα τα Κόμματα που μετέχουν 
στη Διακομματική Επιτροπή φαίνεται ότι διαμορφώνε-
ται η κοινή βάση για ένα νομοσχέδιο που θα διευκολύ-
νει επιτέλους την ψήφο των Ελλήνων πολιτών που είναι 
εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και έχουν 
δικαίωμα να ψηφίζουν από τον τόπο της κατοικίας τους. 
Φαίνεται ότι εξασφαλίζεται η βάση των 200 βουλευτών, 
θα μου επιτρέψετε όμως να πω ότι καλώ το σύνολο όλων 

των πολιτικών δυνάμεων να το στηρίξουν για να δουν οι 
Έλληνες –επιτέλους- ένα νομοσχέδιο να ψηφίζεται και 
από τους 300 βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Η βάση είναι η εξής: Πρώτον, ισότιμη ψήφος των Ελλήνων 
του εξωτερικού με αυτή ημών που ψηφίζουμε στο εσωτε-
ρικό. Οι Έλληνες του εξωτερικού θα ψηφίζουν κι εκείνοι 
για την Κυβέρνηση και για τους πολιτικούς συσχετισμούς 
ανάμεσα στο σύνολο των πολιτικών δυνάμεων.
Δεύτερον, θα ψηφίζουν το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του 
Κόμματος του οποίου επιθυμούν. Υπάρχει συμφωνία 
να αυξηθεί ο αριθμός των βουλευτών Επικρατείας στον 
αριθμό 15, ώστε τα Κόμματα -εφόσον επιθυμούν- να 
περιλαμβάνουν στους βουλευτές Επικρατείας προσωπι-
κότητες, οι οποίοι προέρχονται από το εξωτερικό.
Τρίτον, συμφωνήσαμε την αυτοπρόσωπη παρουσία των 
Ελλήνων του εξωτερικού στα σημεία στα οποία θα στη-
θούν οι κάλπες. Τα σημεία αυτά είναι οι Πρεσβείες, τα 
Προξενεία μας και άλλοι τόποι συμφωνηθεί να χρησιμο-
ποιηθούν προκειμένου να γίνουν οι εκλογές. Θα σχημα-

τιστούν ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι από τους Έλληνες του 
εξωτερικού ύστερα από αίτησή τους προς το Υπουργείο 
Εσωτερικών.
Στο ακανθώδες θέμα ποιοι είναι όλοι αυτοί οι Έλληνες 
που θα διευκολυνθούν, η βάση της συμφωνίας λέει όσοι 
Έλληνες τα τελευταία 35 έτη έχουν μείνει στην πατρίδα 
μας για 2 χρόνια, είτε εργαζόμενοι είτε σπουδάζοντας 
είτε για την στρατιωτική τους θητεία και μπορούν να το 
αποδείξουν με δημόσια έγγραφα.
- Ερώτηση: Συμφώνησε και ο ΣΥΡΙΖΑ;
Τ. Θεοδωρικάκος: Για το τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να 
σας μιλήσει ο εκπρόσωπος του Κόμματος της Αξιωματι-
κής Αντιπολίτευσης. Επαναλαμβάνω ότι η αίσθηση που 
έχω είναι ότι είναι ένα νομοσχέδιο που πρέπει και αξίζει 
να ψηφιστεί και από τους 300 της Βουλής. Θέλω να ευχα-
ριστήσω τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο 
οποίος μας έδωσε τη δυνατότητα να κινηθούμε με ανοι-
χτό πνεύμα, μας κάλεσε και μας ενίσχυσε με την πρωτο-
βουλία του να πετύχουμε τη συναίνεση ανάμεσα στα Κόμ-
ματα. Οι Έλληνες είμαστε πολύ λίγοι για να είμαστε διχα-
σμένοι. Ας ενώσουμε τις προσπάθειές μας τουλάχιστον 
σε αυτό το θέμα.
- Ερώτηση: Θα είναι διεύρυνση της εκλογικής βάσης ή 
απλώς διευκόλυνση των ήδη εκλογέων;
Τ. Θεοδωρικάκος: Μιλάμε για διευκόλυνση των εκλογέων 
του εξωτερικού και όσων νομίμως θα είναι στο μέλλον. 
Γιατί γνωρίζετε ότι υπάρχουν, κατ’ αρχήν Ελληνόπουλα 
τα οποία σπουδάζουν εκτός Ελλάδος και άνθρωποι οι 
οποίοι διαρκώς μετακινούνται εκτός Ελλάδος και απο-
κτούν το νόμιμο δικαίωμα. Ο νόμος θα είναι ίδιος για 
όλους. Να απευθύνω ένα μήνυμα προς την ελληνική ομο-
γένεια: Όσοι δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κατά-
λογο- γιατί γνωρίζετε ότι η θέση της Κυβερνήσεως είναι 
ότι θέλαμε όλοι να τύχουν αυτής της διευκόλυνσης και 
μάλιστα με επιστολική ψήφο, δεν είχαμε 200 ψήφους για 
να το περάσουμε όπως απαιτεί το Σύνταγμα- τους καλώ 
να το δουν σαν ένα πολύ μεγάλο βήμα μπροστά. Επιτέ-
λους οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν να ψηφί-
σουν από τον τόπο τους. Προφανώς δεν απαγορεύει 
κανείς σε όποιον Έλληνα πολίτη από το εξωτερικό θέλει 
να ψηφίσει στη χώρα μας.
- Ερώτηση: Θα υπάρξει συνταγματική αναθεώρηση κ. 
Υπουργέ;
T. Θεοδωρικάκος: Θα υπάρξει παρέμβαση, συνταγματική 
αναθεώρηση, γύρω από αυτό το θέμα έχει ήδη επιληφθεί 
και θα αναλάβει τις σχετικές πρωτοβουλίες ο Υπουργός 
Επικρατείας κ. Γεραπετρίτης.

Θεοδωρικάκος: Βρέθηκαν οι 
200 βουλευτές, ελπίζω να είναι 
το νομοσχέδιο αυτό, το πρώτο 
που θα ψηφίσουν και οι 300 - Οι 
τέσσερις όροι, που αποτέλεσαν 
βάση για τη συμφωνία μεταξύ των 
κομμάτων
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Π
έθανε σε ηλικία 73 ετών, ο συν-
θέτης, στιχουργός και πιανίστας 
Νίκος Ιγνατιάδης.
Ο Νίκος Ιγνατιάδης ήταν γνω-

στός συνθέτης και μαέστρος από το 
Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού Θεσσα-
λονίκης. 
Επίσης ήταν πιανίστας και ενορχηστρω-
τής της τηλεοπτικής εκπομπής «Μουσικές 
Παραλλαγές». 
Ο Νίκος Ιγνατιάδης έχει υπογράψει μερικά 
από τα σημαντικότερα τραγούδια του 
Γιάννη Πάριου αλλά και άλλων αξιόλογων 
τραγουδιστών, όπως του Φίλιππου Νικο-
λάου, της Μπέσσυ Αργυράκη, της Ελένης 
Δήμου, της Μαρινέλλα, της Λίτσα Διαμά-

ντη και πολλών άλλων. 
Στην Ολλανδία  διηύθυνε τη Μητρο-
πολιτική Ορχήστρα του Άμστερνταμ σε 
ένα προσωπικό του δίσκο με τίτλο «The 
Olympus Symphony», για την επιτυχία του 
οποίου τιμήθηκε από τον ίδιο τον πρωθυ-
πουργό της Ολλανδίας το 1989.   
Μάλιστα συνεργάστηκε και με κορυφαία 
ονόματα της παγκόσμιας σκηνής μεταξύ 
των οποίων η Νάνα Μούσχουρη, ο Χού-
λιο Ιγγλέσιας, ο Σαρλ Αζναβούρ, ο Ντέμης 
Ρούσσος, ο Αλμπάνο και η Ρομίνα Πάουερ 
και πολλούς άλλους.   
Την είδηση ότι πέθανε  έκανε γνωστή ο 
διαχειριστής της σελίδας του καλλιτέχνη 
στο Facebook.

«Έφυγε» από την ζωή ο συνθέτης 
Νίκος ΙγνατιάδηςΜε ευρεία πλειοψηφία 

εγκρίθηκε το αναπτυξιακό 
νομοσχέδιο 

Μ
ε ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε το 
αναπτυξιακό νομοσχέδιο από την 
Βουλή καθώς επι της αρχής ψήφι-
σαν θετικά 165 βουλευτές έναντι 

122 που καταψήφισαν.
Υπέρ του νομοσχεδίου τοποθετήθηκαν οι Κοινο-
βουλευτικές Ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και 
της Ελληνικής Λύσης.
Να σημειωθεί πως από την διαδικασία έλλει-
παν μεταξύ άλλων οι Γιώργος Κατρούγκαλος 
(ΣΥΡΙΖΑ), Γιάνης Βαρουφάκης (ΜεΡΑ25), Κώστας 
Σκανδαλίδης (ΚΙΝΑΛ), Ανδρέας Κατσανιώτης 
(ΝΔ), Αντώνης Σαμαράς (ΝΔ), Διονύσης Χατζηδά-
κης (ΝΔ) και Απόστολος Πάνας (ΚΙΝΑΛ) οι οποίοι 
έστειλαν επιστολές πρόθεσης ψήφου που δεν 
προσμετρούνται.

Τσίπρας: Οι ρυθμίσεις του είναι περι-
τύλιγμα δώρων
Να αποδομήσει συνολικά το αναπτυξιακό νομο-
σχέδιο της κυβέρνησης θέλησε ο πρόεδρος του 
ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του 
στην Βουλή, λέγοντας υποστηρίζοντας ότι δια-
πνέεται από μια φιλοσοφία ακραία νεοφιλελεύ-
θερη, αντιλαϊκή και αντεργατική που στο τέλος 
της ημέρας θα αποδειχθεί και 
αντιαναπτυξιακή».
Κρίνοντας την διαδικασία της 
κατάθεσης του νομοσχεδίου 
ανέφερε: «Λυπάμαι πάρα πολύ 
αλλά είναι τόσο ακραίο αυτό 
που επιχειρείτε σήμερα, σε ένα 
νομοσχέδιο που ξεκίνησε με 85 
άρθρα, κατατέθηκε με 213 και 
μέσα σε λίγες ώρες έφτασε με τροπολογίες της 
τελευταίας στιγμής, φωτογραφικές οι περισσότε-
ρες τα 234 άρθρα. Που δε ξέρει κανείς από που 
να αρχίσει και που να τελειώσει. Σήμερα πρέ-
πει να έχετε σπάσει κάθε ρεκόρ ευτελισμού της 
νομοθετικής διαδικασίας στο ελληνικό κοινο-
βούλιο».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε μία σειρά «εξυπη-
ρετήσεις» που κάνει η κυβέρνηση σε φίλους της 
μέσω του αναπτυξιακού νομοσχεδίου έναντι 
ανταλλαγμάτων: «Έρχεστε και θεωρείτε ότι οι 
ταχυδρομικές υπηρεσίες και η κατ’ οίκον παρά-
δοση τροφίμων (delivery), είναι τόσο βασικές 
για την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας ώστε να 
συμπεριληφθούν σε έναν αναπτυξιακό νόμο. Και 
ψάχνει κανείς να βρει το γιατί. Μέχρι που συνει-
δητοποιεί ότι το πρακτορείο διανομής ‘Αργος 
(που ποιος το έχει; μαντέψτε!) έχει ενταχθεί στη 

λίστα της ΕΕΤΤ για την ανάπτυξη ταχυδρομικών 
υπηρεσιών. Μα εσείς εδώ δεν νομοθετείτε για 
το ντελίβερι. Εσείς κάνετε οι ίδιοι ντελίβερι, στο 
μεγάλο αφεντικό ! Εντάσσετε στους προς επι-
δότηση κλάδους τις ραδιοτηλεοπτικές παραγω-
γές - και για τη συνδρομητική τηλεόραση. Και 
πότε έγινε αυτή η προσθήκη; Όταν φάνηκε ότι 
«κλείνει» η συμφωνία τραπεζών - AlterEgo για 
την εξαγορά της Forthnet/Nova από τον όμιλο 
Μαρινάκη. Δεν έχετε ούτε ιερό ούτε όσιο…».

Επίθεση στον Αδωνι Γεωργιάδη
Επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε ο 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, κατά 
τη διάρκεια της ομιλίας του για το αναπτυξι-
ακό νομοσχέδιο στην Ολομέλεια, σχετικά με τις 
δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύ-
εων για το σκάνδαλο Novartis.
Απευθυνόμενος προς τον Άδωνι Γεωργιάδη είπε: 
«Δεν ντρέπεστε να γίνεστε εδώ και χρόνια ο Τζό-
κερ της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Δεν ντρα-
πήκατε να πείτε σε ελβετικό τηλεοπτικό σταθμό 
ότι η εταιρεία δωροδοκούσε πολιτικούς αλλά 
έσωζε και ζωές; Δεν ντραπήκατε να βγείτε μετά 
και να πείτε ότι τελικά εμένα εννοούσατε και τον 

Πολάκη; Και μετά σε λιγότερο 
από μία ώρα τα μαζέψατε άρον- 
άρον... Δεν ντραπήκατε να 
κάνετε όλα αυτά θα ντραπείτε 
τώρα να κάνετε εξυπηρετήσεις 
συμφερόντων;».
Επίθεση στον Διοικητή της Τρά-
πεζας της Ελλάδας εξαπέλυσε 
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέ-

ξης Τσίπρας για την υπόθεση του προστατευόμε-
νου μάρτυρα της Novartis ενώ απευθυνόμενος 
προς την κυβέρνηση είπε για την σύσταση της 
Προανακριτικής: «Πήγατε για μαλλί και θα βγείτε 
κουρεμένοι και αντί στο τέλος να αποδειχθεί η 
σκευωρία θα αποδειχθεί η συνωμοσία σας για 
να κουκουλώσετε το σκάνδαλο». Για τον κ. Στουρ-
νάρα είπε: «σήμερα μαθαίνουμε ότι οι Εισαγγε-
λείς Διαφθοράς που διερευνούν το σκάνδαλο της 
Novartis, αποκαλύπτουν σε αναφορά τους ότι ο 
κ. Μανιαδάκης, τότε προστατευόμενος μάρτυ-
ρας που εσείς λοιδορούσατε και μετέπειτα κατη-
γορούμενος που τώρα τον αγκαλιάσατε, απει-
λήθηκε από τον κ. Στουρνάρα. Σας το διαβάζω 
επί λέξει: «όταν αλλάξει η κυβέρνηση ο ίδιος ο 
κ. Στουρνάρας από κοινού με άλλα δύο πολιτικά 
πρόσωπα είχαν αποφασίσει να τσακίσουν τους 
εισαγγελείς και τους μάρτυρες».
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Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι φυλάκιση τεσσάρων ετών - Ο κατηγορούμενος δεν εξέφρασε 
μετάνοια για την πράξη του

Κ
αταπέλτης ήταν η απόφαση του 
Δικαστηρίου των Χανίων το ο-
ποίο εκδίκασε με την διαδικα-
σία του αυτοφώρου την υπό-

θεση ξυλοδαρμού  μιας δασκάλας από 
έναν πατέρα, με την έντονη διαμαρτυρία 
γονέων, εκπαιδευτικών και πολιτών που 
πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω α-
πό τα Δικαστήρια, καταδικάζοντας κάθε 
πράξη και μορφή βίας και σε ένδειξη συ-
μπαράστασης προς την δασκάλα.
Ο δράστης κάθισε στο εδώλιο αντιμε-
τωπίζοντας έξι συνολικά κατηγορίες και 
συγκεκριμένα: για επικίνδυνες σωμα-
τικές βλάβες, φθορά ξένης περιουσίας, 
απειλή και εξύβριση κατά της δασκάλας, 
ενδοοικογενειακή απειλή κατά της συζύ-
γου του, παραβίαση δικαστικής απόφα-
σης ασφαλιστικών μέτρων.
Μετά τις καταθέσεις της δασκάλας, της 
πρώην συζύγου του κατηγορούμενου 
και την απολογία του ίδιου, η Εισαγγε-
λέας της έδρας ζήτησε να κηρυχθεί ένο-
χος για τις πέντε πρώτες κατηγορίες και 
να αθωωθεί μόνο για την παραβίαση της 
δικαστικής απόφασης.
Όπως επεσήμανε η εισαγγελέας ο κατη-
γορούμενος ούτε εξέφρασε καν μετά-
νοια για την πράξη του από τη στιγμή 
που ενώπιον του δικαστηρίου ανέφερε 
«μισή ντροπή δική μου, μισή δική της» 
θεωρώντας ακόμα ότι η πράξη του είναι 
δικαιολογημένη.
Τελικά μετά τις αγορεύσεις της συνηγό-
ρου πολιτικής αγωγής και του συνηγό-
ρου υπεράσπισης που διορίστηκε αυτε-
πάγγελτα το Δικαστήριο εξέδωσε την 
απόφασή του σύμφωνα με την οποία ο 
κατηγορούμενος κρίνεται ένοχος για:ε 
πικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά 
ξένης περιουσίας, απειλή και εξύβριση 
κατά της δασκάλας, ενδοοικογενειακή 
απειλή κατά της συζύγου του.
Αθωώθηκε μόνο για την παραβίαση της 
δικαστικής απόφασης.
Η ποινή που του επιβλήθηκε είναι φυλά-
κιση τεσσάρων ετών, άμεσα εκτελεστή 
και χωρίς η υποβολή έφεσης να έχει ανα-
σταλτικό χαρακτήρα.
Η συγκλονιστική μαρτυρία της δασκάλας 
στα Χανιά που δέχτηκε επίθεση

Τις σοκαριστικές στιγμές της επίθεσης 
που δέχτηκε από τον πατέρα περιέγραψε 
η δασκάλα στην κατάθεσή της στο δικα-
στήριο.
Όπως είπε: «Εκείνη τη μέρα επειδή 
έβρεχε, επέλεξα να ανοίξω την πόρτα του 
σχολείου 5 λεπτά νωρίτερα από το σχό-
λασμα για να διευκολύνω τους γονείς να 
πάρουν τα παιδιά τους. Μπροστά στην 
είσοδο της αυλής βλέπω τον κατηγορού-
μενο να διαπληκτίζεται με τη γυναίκα 
του. Γνωρίζω ότι ο κατηγορούμενος έχει 
δικαστική απόφαση που απαγορεύει να 
παίρνει τα παιδιά του από το σχολείο και, 
αν δεν κάνω λάθος, απαγορεύει να πλη-
σιάζει και σε κάποια απόσταση στο σχο-
λείο.
Τους παρακάλεσα να κάνουν πιο πέρα 
γιατί εμποδίζουν την είσοδο - έξοδο των 
μαθητών. Εκείνος τότε μου είπε «Γιατί θες 

να με διώξεις;»  Τότε αναίτια δέχτηκα την 
πρώτη μπουνιά. Αμέσως μετά άρχισε να 
ρίχνει τι επόμενες μπουνιές. Δεν ήξερα 
καν πια πού με χτυπούσε. Με άρπαξε 
μετά από τα μαλλιά, με έσυρε κάτω και 
άρχισε να με κλωτσά απειλώντας τη ζωή 
μου και βρίζοντάς με χυδαία. Μου έλεγε 
« θα σε σκοτώσω (...χυδαία βρισιά...)» 
,»θα σε .... όπου σε βρω».
Εκείνη τη στιγμή κάποιος άλλος γονέας 
προσπάθησε να τον εμποδίσει. Τότε 
βρήκα την ευκαιρία και έφυγα από τα 
χέρια του. Μπήκα στον αύλειο χώρο 
και έκλεισα την καγκελόπορτα. Εκεί-
νος πήδηξε τα κάγκελα και άρχισε να 
με κυνηγά. Αιμόφυρτη μπήκα μέσα στο 
σχολείο και εκεί κλειδωθήκαμε και περι-
μέναμε την αστυνομία
Αισθάνθηκα ότι απειλήθηκε η ζωή μου. 
Με έβριζε λέγοντάς μου ότι θα με σκο-

τώσει.
Μου προκάλεσε σπάσιμο στη μύτη, 
κατάγματα στο κόκκαλο πάνω από το 
μάτι, στο δάχτυλο, στο δεξί γόνατο, 
πονάει ο αυχένας και η πλάτη από τις 
κλωτσιές.
Είχα κάνει πολύ σοβαρά χειρουργεία 
από πολύ σοβαρή ασθένεια και φοβή-
θηκα. Φοβάμαι πλέον για τη ζωή μου.»
Η πρώην σύζυγος που ήταν εκεί περι-
έγραψε με τη σειρά της το τι συνέβη 
εκείνη τη μέρα, όπως έκανε νωρίτερα η 
δασκάλα που έπεσε θύμα του. Είπε ότι 
χτύπησε τη δασκάλα άγρια και δεν ήταν 
απλώς ξυλοδαρμός αλλά απόπειρα να τη 
σκοτώσει.
Όπως είπε η πρώην σύζυγος, ο κατηγο-
ρούμενος ήταν δράστης τουλάχιστον 30 
περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας 
σε βάρος της οικογένειας, από τα οποία 
καταγγέλθηκαν περίπου τα 15 και 10-15 
φορές έχει επιτεθεί σε τρίτους.
Επίσης πέρα από τη βίαιη συμπεριφορά 
του άνδρα της η πρώην σύζυγος ανέφερε 
ότι ο κατηγορούμενος είχε προβλήματα 
με το αλκοόλ.
Ο κατηγορούμενος στην απολογία του 
ανέφερε ότι και στο παρελθόν πήγαινε 
στο σχολείο και έδινε πράγματα στα παι-
διά του, παραδέχτηκε ότι υπάρχει δικα-
στική απόφαση που του απαγορεύει 
να παίρνει τα παιδιά από το σχολείο και 
να πλησιάζει στο σχολείο σε απόσταση 
μικρότερη των 30 μέτρων, αλλά υποστή-
ριξε ότι υπήρχε άτυπη συμφωνία με τη 
μάνα να τα βλέπει.
Ισχυρίστηκε ότι η συγκεκριμένη 
δασκάλα ήταν η μοναδική που άλλες 
δυο φορές στο παρελθόν όταν τον είχε 
δει του είχε πει να απομακρυνθεί και ότι 
βάσει της δικαστικής απόφασης δεν είχε 
δικαίωμα να πάρει τα παιδιά.
Αυτή ήταν η τρίτη φορά και όπως είπε ο 
ίδιος: «Την τρίτη φορά βγήκα λίγο από τα 
ρούχα μου» Παραδέχτηκε ότι την έβρισε 
αλλά δεν θυμάται τι της είπε, ανέφερε ότι 
έχασε τα νεύρα του αλλά δεν τη χτύπησε 
τόσο όσο αναφέρει εκείνη, πέφτοντας 
σε αντίφαση γιατί όταν από την έδρα τον 
ρώτησαν πώς βρέθηκε τότε η γυναίκα 
χτυπημένη, απάντησε

Κρήτη: Στη φυλακή ο «θερμόαιμος» 
πατέρας που χτύπησε δασκάλα 

Δημοσκόπηση: Έξι 
στους δέκα λένε ότι η 
χώρα βρίσκεται στη 
σωστή κατεύθυνση

Σ
τις 13,5 μονάδες διατηρείται το προβάδισμα της 
Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα 
με δημοσκόπηση της Pulse, που διενεργήθηκε 
για την τηλεόραση του «ΣΚΑΪ», μεταξύ 18-23 Ο-

κτωβρίου, σε δείγμα 2.204 ενηλίκων.
Πιο αναλυτικά, η Ν.Δ. συγκεντρώνει 38,5%, ενώ ο 
ΣΥΡΙΖΑ 25%. Και τα δύο κόμματα χάνουν από μία 
μονάδα συγκριτικά με την προηγούμενη μέτρηση της 
ίδιας εταιρείας.
Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 45% έναντι 26% του 
Αλέξη Τσίπρα. Από τις 7 Ιουλίου που εκλέχθηκε, ο πρω-
θυπουργός κυμαίνεται σε ποσοστά μεταξύ 37% και 45%, 
την ώρα που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει, σύμ-
φωνα με την Pulse, να υποχωρεί.

Οι πρώτες 100 ημέρες
Στην αποτίμηση των πολιτών για τις 100 πρώτες ημέρες 
της κυβέρνησης, το 30% συμφωνεί ότι οι καλύτερες επι-
δόσεις της καταγράφονται στα φορολογικά θέματα, ενώ 
ακολουθούν τα θέματα ασφάλειας (10%) και οι επενδύ-
σεις (8%).
Πάντως, το 35% των ερωτηθέντων εξακολουθεί να θεω-
ρεί «δύσκολη» ή πολύ δύσκολη» την προσωπική οικο-
νομική τους κατάσταση, ποσοστό κατά μία μονάδα μεγα-
λύτερο αυξημένο συγκριτικά με την προηγούμενη αντί-
στοιχη έρευνα (17-18 Σεπτεμβρίου).
Στην ερώτηση αν θεωρούν ότι τα πράγματα στην Ελλάδα 
πηγαίνουν τους τελευταίους έξι μήνες σε σωστή ή λάθος 
κατεύθυνση, το 61% απαντά ότι κινούνται σε σίγουρα ή 
μάλλον σωστή κατεύθυνση.

Η ψήφος των αποδήμων
Σχετικά με την ψήφο των αποδήμων και το εάν πρέπει να 
υπάρξει συμφωνία των κομμάτων ώστε αυτή να κατα-
στεί δυνατή, το 73% των ερωτηθέντων απαντά «ναι» ή 
«μάλλον ναι». Οι ισχυρότερες θετικές τάσεις καταγρά-
φονται μεταξύ των ψηφοφόρων της Ν.Δ. και του ΚΙΝΑΛ, 
ενώ μόνο το 20% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ  απαντά 
«σίγουρα ναι» στην ανάγκη συμφωνίας των κομμάτων 
για το θέμα.
Το 45% των πολιτών κρίνει ως καταλληλότερο για πρω-
θυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη (έναντι 44% στην 
προηγούμενη σφυγμομέτρηση) και το 26% τον Αλέξη 
Τσίπρα (έναντι 27%) διαφορά 19 μονάδων. Το 24% απα-
ντά κανέναν από τους δύο (έναντι 23%) ενώ 5% δηλώνει 
δεν ξέρω/ δεν απαντώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώ-
νει την υψηλότερη αποδοχή από τον Ιανουάριο του 2019.
Τέλος, συνολικά το 73% των ερωτηθέντων του δείγμα-
τος δηλώνει ότι σίγουρα ή μάλλον πρέπει να ψηφίζουν 
οι απόδημοι, ενώ το 19% μάλλον ή σίγουρα δεν πρέ-
πει να ψηφίζουν. Ειδικότερα, το 52% απαντά σίγουρα 
ναι, το 21% μάλλον ναι, ενώ το 9% απαντά ότι μάλλον 
δεν πρέπει να ψηφίζουν οι απόδημοι ενώ το 10% απα-
ντά σίγουρα όχι. 8% των πολιτών δηλώνει δεν ξέρω/ δεν 
απαντώ.
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Ο Γάλλος πρόεδρος είπε «όχι» 
στην έναρξη των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων των Σκοπίων 
στην ΕΕ

Ε
υχαριστήρια επιστολή προς τον 
Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μα-
κρόν για το «όχι» στην έναρξη των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων 

των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έ-
στειλαν οι Παμμακεδονικές Οργανώσεις.
Δείτε αναλυτικά την επιστολή:
«Αξιότιμε Πρόεδρε κ. Μακρόν,
Απευθυνόμαστε σε σας για να εκφρά-
σουμε την ευγνωμοσύνη μας γ ια τη 
στάση σας όσο αφορά την ενσωμάτωση 
των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Είμαστε περήφανοι Έλληνες με προέ-
λευση από τη βόρεια περιοχή της Ελλά-
δας, τη Μακεδονία – αναπόσπαστη ελλη-
νική περιοχή (μιας συνεχούς 3000 ετών 
ιστορίας, πολιτισμού και 
γλώσσας). Όταν κάτι είναι 
ενσωματωμένο σε ένα 
έθνος, ε ίναι συνδεδε-
μένο με την εθνική ασφά-
λεια του έθνους και την 
εθνική του υπερηφάνεια. 
Συνεπώς, ποτέ δεν θα επι-
τρέψουμε σε κράτος του 
οποίου οι πολίτες δεν 
είναι Έλληνες να σφετεριστούν το όνομα, 
την ταυτότητα και την ιστορία μας. Επίσης 
ποτέ δεν θα δεχτούμε κάτι που θέτει σε 
κίνδυνο την εθνική ασφάλεια της Ελλάδας 
η οποία εξυπηρετεί επίσης και την ασφά-
λεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γνωρίζουμε επίσης ότι το παρελθόν και 
η ιστορία έχουν σημασία και δεν πρέ-
πει να αφεθούν σε χέρια ανθρώπων που 
δεν σέβονται την ιστορία. Ο Δρ. Frank 
Holt (Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας από 
το Πανεπιστήμιο του Χιούστον) στο πρό-
λογό του βιβλίου Macedonia-Evidence 
γράφει: «κοινοβούλια; Ειδήμονες; Ιερείς; 
Ποιητές; Πρόεδροι; Όποιος ελέγχει το 
παρόν πρέπει να επιλέξει με προσοχή σε 
ποιον να εμπιστευτεί το παρελθόν μας, 
αλλιώς μπορεί να προκύψει ένα ψεύτικο 
και τερατώδες μέλλον».

Επιπλέον, κύριε Πρόεδρε, με αυτό το 
βέτο, προστατεύσατε τις αρχές της Ευρω-
παϊκής Ένωσης που βασίστηκαν στην 
επιτυχία της εξής αρχής: οι χώρες και τα 
έθνη πρέπει να είναι έτοιμα να ενταχθούν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει αυστηρών 
κανόνων και κανονισμών. Πρέπει να επι-
δείξουν την ειλικρίνειά τους στις υποχρε-
ώσεις και τους στόχους των εσωτερικών 
μεταρρυθμίσεων και των βελτιωμένων 
περιφερειακών σχέσεων (ειδικά εάν γεί-
τονες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης). Τα Σκόπια (σε πολλά επίπεδα) δεν 
είναι ακόμα έτοιμα.
Επίσης το βέτο σας διόρθωσε το λάθος 
της προηγούμενης ελληνικής κυβέρνη-
σης που οδήγησε σε ψευδή πολιτική νίκη 
υπό τη μορφή της συμφωνίας των Πρε-
σπών, την οποία τα Σκόπια έχουν ήδη 
παραβιάσει πολλές φορές. Η συμφω-
νία αυτή βασιζόταν σε ψευδή Ιστορία 
και επικυρώθηκε χρησιμοποιώντας μια 

αλαζονική παραβίαση 
του ελληνικού Συντάγ-
ματος και ενάντια στη 
βούληση του ελληνικού 
λαού. Ως αποτέλεσμα, 
προστατεύσατε τα πρό-
τυπα της Ευρώπης την 
αξιοπρέπεια και τ ιμή 
ενός ευρωπαϊκού λαού 
(την αξιοπρέπεια και 

το ιστορικό μας δικαίωμα να είμαστε οι 
μόνοι Μακεδόνες) και γι’ αυτό σας ευχα-
ριστούμε.

Με εκτίμηση,
ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΥΦΗΛΙΟΥ
Παμμακεδονική Ένωση ΗΠΑ
Πρόεδρος: Δημήτρης Φιλιππίδης
Παμμακεδονική Ομοσπονδία Αυστραλίας
Συντονιστής: Γεώργιος Κοσμίδης
Παμμακεδονική Ένωση Καναδά
Πρόεδρος: Χρήστος Καράτζιος
Παμμακεδονική Ένωση Αφρικής
Πρόεδρος: Αμύντας Παπαθανασίου
Παμμακεδονική Ομοσπονδία Καναδά
Πρόεδρος: Γεώργιος Παπαδάκης
Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών 
Συλλόγων Μακεδόνων (Ελλάδα)
Πρόεδρος: Δημήτριος Γιουματζίδης»

Το «ευχαριστώ» των 
Παμμακεδονικών Οργανώσεων 
στον Μακρόν για το «βέτο» στα 
Σκόπια 

Ειρωνεία Ερντογάν για το 
προσφυγικό: Στην Ελλάδα 
φτάνουν 100 άνθρωποι κι εμείς 
έχουμε 4.000.000! 

«Όταν 100 άνθρωποι φθάνουν 
στην Ελλάδα από τη θάλασσα, 
μας παίρνουν τηλέφωνο από 
τις Βρυξέλλες» είπε ο Τούρκος 
πρόεδρος - «Αλλά εδώ υπάρχουν 
τέσσερα εκατομμύρια» έσπευσε 
να προσθέσει - Επίθεση στην ΕΕ: 
«Προσπαθούν να μας διδάξουν 
ανθρωπισμό, αυτοί που είναι 
υπεύθυνοι για τον θάνατο 
50.000.000 ανθρώπων στον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο»

Σ
ε νέες δηλώσεις που έκανε την 
Πέμπτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
από το προεδρικό μέγαρο της Ά-
γκυρας, επισήμανε πως στόχος 

της χώρας του στη βόρεια Συρία είναι οι 
τρομοκράτες και προέτρεψε τον υπόλοι-
πο κόσμο να κατανοήσει πως η οργανώ-
ση PKK/YPG είναι το ίδιο επικίνδυνη με 
το Ισλαμικό Κράτος.
«Για τη δημοκρατία, τη νομιμότητα και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, προσκαλώ 
ολόκληρο τον κόσμο να δει και να πάρει 
θέση. Η YPG/PKK είναι το ίδιο επικίν-
δυνη, σαν τρομοκρατική οργάνωση, με 
το Ισλαμικό Κράτος» τόνισε ο Τούρκος 
πρόεδρος, ο οποίος επανέλαβε πως η 
χώρα του δεν έχει κανένα πρόβλημα με 
τους «Κούρδους αδερφούς της», αλλά με 
τους τρομοκράτες.
Ο Ερντογάν είπε πως η Τουρκία θα εφαρ-

μόσει τα σχέδιά της για μια επίθεση αν η 
πολιτοφυλακή των Κούρδων της Συρίας, 
Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) 
δεν αποσυρθεί από τα σύνορα με την 
Τουρκία, όπως έχει συμφωνηθεί με τη 
Ρωσία. Επέκρινε επίσης τους διεθνείς 
ηγέτες που συναντώνται με διοικητές 
των YPG, λέγοντας ότι οι κινήσεις αυτές 
εμποδίζουν τη μάχη κατά της τρομοκρα-
τίας.
Ο Τούρκος πρόεδρος, ανέφερε επίσης 
πως η ζώνη ασφαλείας στη βόρεια Συρία 
θα βοηθήσει δύο εκατομμύρια Σύρους 
πρόσφυγες να επιστρέψουν στα σπίτια 
τους.
Μάλιστα, δεν παρέλειψε σε αυτό το 
σημείο να στρέψει ξανά τα πυρά του κατά 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέγοντας πως... 
«η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαλυθεί από 
την υποκρισία της. Προσπαθούν να μας 
διδάξουν ανθρωπισμό, αυτοί που είναι 
υπεύθυνοι για τον θάνατο 50 εκατομ-
μυρίων ανθρώπων στον Β’ Παγκόσμιιο 
Πόλεμο».
«Όταν λέω ότι θα ανοίξουμε τις πύλες 
(στους μετανάστες), είναι το λάβετε 
θέσεις! Όταν έρθει η ώρα, οι πύλες 
αυτές θα ανοίξουν. Όταν 100, 200 ή 300 
άνθρωποι φθάνουν στην Ελλάδα από τη 
θάλασσα, μας παίρνουν τηλέφωνο από 
τις Βρυξέλλες. Αλλά εδώ υπάρχουν τέσ-
σερα εκατομμύρια» έσπευσε να προσθέ-
σει ο Ερντογάν, στη διάρκεια της ομιλίας 
του.
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Π
έραν των επώνυμων δωρεών για 
τον Παναγιώτη-Ραφαήλ Γλωσσιώ-
τη, υπήρξαν και άγνωστοι χρημα-
τοδότες που συνεισέφεραν για να 

μεταβεί στη Βοστώνη.
 Το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με το 
eviazoom.gr, κατατέθηκε ένα εκατομμύριο 
ευρώ από άγνωστο άτομο, που δεν ήθελε 
να φαίνεται το όνομα του, τα στοιχεία του 
οποίου δεν γνωρίζει ούτε η οικογένεια του 
Παναγιώτη-Ραφαήλ.
Ο πατέρας του Παναγιώτη-Ραφαήλ, Γιώργος 
Γλωσσιώτης, ευχαρίστησε «τον ελληνικό λαό 
και τον κυπριακό λαό που το πρόβλημα του 
παιδιού μου έγινε και δικό τους πρόβλημα. 
Ευχαριστώ την Κυβέρνηση, τον Υπουργό 
και τον Πρωθυπουργό που ευαισθητοποιή-
θηκαν και έδωσαν λύση. Κατανοώ την από-
φαση του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβου-
λίου. Η ευθύνη είναι 100% δική μας».
Η μητέρα του Παναγιώτη-Ραφαήλ, Ρία Μπα-
κάλη, είπε απευθυνόμενη στους πολίτες, λίγο 
πριν ξεκινήσει το ταξίδι ζωής: «χάρη σε σας 
καταφέραμε να κάνουμε το όνειρο αληθινό. 

Καλά καλά δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. 
Να είστε καλά».
Όπως είπε η κυρία Μπακάλη, αν δεν φτά-
σουν τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν, ο 
υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας δεσμεύ-
τηκε ότι το υπουργείο Υγείας θα βάλει τα 
υπόλοιπα.
Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, είπε ότι 
«για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα διάλεξα 
να μην κάνω δηλώσεις, σεβόμενος το ιατρικό 
απόρρητο, την οικογένεια του παιδιού και 
την κατάσταση. Σέβομαι απολύτως και ως 
γιατρός τους επιστήμονες στο Ανώτατο Υγει-
ονομικό Συμβούλιο, που κάνουν την δουλειά 
τους. Αλλά, υπάρχει και ο ανθρώπινος παρά-
γοντας. Είχα υποσχεθεί στους γονείς του παι-
διού ότι σε ανθρώπινο επίπεδο θα κάνουμε 
ότι είναι δυνατόν, πρώτα από όλα η ελλη-
νική κοινωνία που βοήθησε και έβαλε πλάτη 
και μετά τα πάσης φύσεων διαδικαστικά που 
έχουν να κάνουν με το εξωτερικό, με την εται-
ρεία που προμηθεύει το φάρμακο, με τις δια-
τυπώσεις που πρέπει να γίνουν, τις οποίες 
από εδώ και πέρα αναλαμβάνει η MDA».

Άγνωστος δώρισε 1 εκατ. ευρώ 
για τον Παναγιώτη-Ραφαήλ

επικαιρότητα

Ακίνητα: «Μπόνους» στην 
οικοδομή από την έκπτωση 
του 40% της δαπάνης για 
επισκευές

Το μέτρο εκτιμάται ότι θα αυξήσει 
τις αγοραπωλησίες και θα τονώσει 
την αγορά ακινήτων

Σ
τήριξη στην οικοδομή και ενί-
σχυση των ρυθμών ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας ανα-
μένεται να φέρουν οι χθεσινές 

εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριά-
κου Μητσοτάκη, σε συνδυασμό με το 
συνολικό πακέτο μέτρων που προωθεί 
η κυβέρνηση στο μέτωπο των ακινήτων. 
Σ’ αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, από 
το υπουργείο Οικονομικών θα περιλαμ-
βάνεται και η θέσπιση έκ-
πτωσης από το φόρο ει-
σοδήματος του 40% της 
δαπάνης για εργασίες επι-
σκευών κατοικίας, μέτρο, 
το οποίο, εκτιμάται ότι 
θα λειτουργήσει ως ένα 
ισχυρό κίνητρο για τους 
φορολογούμενους.
Ο πρωθυπουργός εξήγγειλε, χθες, κατά 
τη διάρκεια της ομιλίας του στην εκδή-
λωση του Economist, την αναστολή για 
τρία χρόνια του ΦΠΑ που επιβάλλεται 
σήμερα στις μεταβιβάσεις νεόδμητων 
ακινήτων, διευκρινίζοντας ότι το μέτρο 
θα ισχύσει για όλα τα ακίνητα που 
έχουν οικοδομική άδεια από το 2006 
και μετά. Αυτό σημαίνει ότι το μέτρο, 
εκτός από τα ακίνητα τα οποία βρίσκο-
νται σε διαδικασία κατασκευής ή πρό-
κειται να κατασκευαστούν τα προσεχή 
τρία χρόνια, αφορά και το απόθεμα 
των αδιάθετων νεόδμητων ακινήτων 
με άδεια κατασκευής από το 2006, τα 
οποία έμεινα απούλητα λόγω της κρί-
σης. Πρόκειται για περίπου 100.000 
ακίνητα, σύμφωνα με τα στοιχεία των 
κατασκευασ τών ακινήτων. Με την 
απαλλαγή από τον ΦΠΑ οι αγοραστές 
θα έχουν σημαντικό όφελος, αφού δεν 
θα καταβάλλουν φόρο 24% όπως προ-
βλέπεται σήμερα, αλλά 3% όσο είναι ο 
συντελεστής του φόρου μεταβίβασης. 
Διευκρινίζεται ότι η πρώτη κατοικία και 

μεταχειρισμένα ακίνητα εξαιρούνται 
ήδη από τον ΦΠΑ.
Το μέτρο εκτιμάται ότι θα αυξήσει τις 
αγοραπωλησίες και θα τονώσει την 
αγορά ακινήτων, η οποία ήδη έχει αρχί-
σει να εμφανίζει σημάδια ανόδου, επη-
ρεάζοντας θετικά την απασχόληση και 
το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. 
Επίσης, το μέτρο θα βελτιώσει σημα-
ντικά τους ισολογισμούς των τραπεζών, 
καθώς αυξάνει την αξία των ενυπόθη-
κων δανείων στα βιβλία τους. Αυτό θα 
έχει ως αποτέλεσμα τη χορήγηση ρευ-
στότητας από την πλευρά των τραπεζών 
στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Σ ε  ό , τ ι  α φ ο ρ ά  τ η ν 
έκπτωση του 40% της 
δαπάνης για εργασίες επι-
σκευής κατοικιών, στην 
οποία σκοπεύει να προ-
χωρήσει το υπουργείο 
Οικονομικών αποσκοπεί, 
σύμφωνα με τους σχε-
διασμούς, σε ένα διπλό 

όφελος για την οικονομία. Η έκπτωση 
θα αφορά μόνο για δαπάνες αμοιβών 
στους επαγγελματίες που θα αναλαμ-
βάνουν τις επισκευές ( ηλεκτρολόγους, 
υδραυλικούς κά) και όχι στα υλικά. Αυτό 
σημαίνει ότι ο φορολογούμενος θα έχει 
ισχυρό κίνητρο να ζητά αποδείξεις με 
αποτέλεσμα να αυξηθούν τα φορολο-
γικά έσοδα του δημοσίου από έναν 
τομέα, όπου η φορολογική συμμόρ-
φωση παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά. 
Επίσης, εκτιμάται ότι θα αυξηθούν οι 
δαπάνες και τα εισοδήματα στον τομέα 
αυτόν προς όφελος της ελληνικής οικο-
νομίας. Βεβαίως, σύμφωνα με το σχέ-
διο του υπουργείου Οικονομικών, για 
να είναι δυνατή η έκπτωση 40% της 
δαπάνης επισκευής μιας κατοικία από 
τον φόρο εισοδήματος του ιδιοκτήτη 
της θα πρέπει η δαπάνη αυτή να γίνει 
γίνεται μέσω ηλεκτρονικής συναλλαγής. 
Στον βαθμό που δεν υπάρχει τρέχουσα 
φορολογική υποχρέωση του ιδιοκτήτη 
θα γίνεται συμψηφισμός με μελλοντικές 
υποχρεώσεις προς την Εφορία.

Απατεώνες Ρομά λήστεψαν 
γιαγιά 102 ετών σε χωριό του 
Αλμυρού 

Οι τρεις νεαροί που εμφανίσθηκαν 
το μεσημέρι της Πέμπτης (24/10) 
σε σπίτι υπεραιωνόβιας γιαγιάς σε 
χωριό του Αλμυρού, δεν πουλού-
σαν τελικά παπλώματα.

Επρόκειτο για κλέφτες Ρομά ηλι-
κίας 24, 22 και 16 ετών που στόχο 
είχαν να πάρουν ότι μπορέσουν 
από το υποψήφιο θύμα τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του 
LamiaReport οι κλέφτες δεν σεβά-
στηκαν τα 102 χρόνια της γιαγιάς 
και με τη μέθοδο της απασχόλησης 
κατάφεραν να «τρυπώσουν» στο 
σπίτ ι της και να της αφαιρέσουν 
1.000 ευρώ. Η γιαγιά ωστόσο τους 
κατάλαβε και τότε εκείνοι έσπευ-
σαν να εξαφανιστούν.

Οι ασ τυνομικοί του ΑΤ Α λμυ-
ρού που ειδοποιήθηκαν από την 
παθούσα και ανέλαβαν την προα-

νάκριση, συγκέντρωσαν άμεσα τις 
πληροφορίες σχετικά με ένα μπλε 
TOYOTA που ήταν έξω από το σπίτι 
της γιαγιάς και υπολογίζοντας τις 
οδούς διαφυγής ειδοποίησαν το 
ΑΤ Στυλίδας. Πράγματι λίγο αργό-
τερα οι συνάδελφοί τους εντόπι-
σαν το μπλε αυτοκίνητο να κινεί-
ται στην ανατολική Φθιώτιδα και 
μέσα στη Στυλίδα το σταμάτησαν 
για έλεγχο.

Οι τρεις Ρομά προσήχθησαν τελικά 
σ το ΑΤ Αλμυρού όπου η γ ιαγ ιά 
αναγνώρισε τους τρεις υποτιθέ-
μενους «πωλητές», οι οποίοι και 
συνελήφθησαν, ενώ το όχημά τους 
κατασχέθηκε.

Την προανάκριση διενεργεί το ΑΤ 
Αλμυρού, ενώ οι δύο ενήλικε ς 
Ρομά με τη σε βάρος τους δικογρα-
φία θα οδηγηθούν στον Εισαγγε-
λέα Πρωτοδικών Βόλου.
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Στη χαμηλότερη θέση των χωρών 
της ΕΕ η Ελλάδα στην έκθεση της 
Παγκόσμιας Τράπεζας, με τίτλο 
Doing Business 2020, η οποία 
εξετάζει την πρόοδο του επιχειρείν 
- Η χώρα μας έχασε επτά θέσεις 
(79η)στην παγκόσμια κατάταξη σε 
σχέση με πέρσι 

Δ
εν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντι-
κά τα στοιχεία που παρουσία-
σε για την Ελλάδα η πρόσφατη 
έκθεση της Παγκόσμιας Τράπε-

ζας με τίτλο Doing Business 2020, σε ότι 
αφορά την εξέλιξη του επιχειρείν.
Σύμφωνα με την έκθεση, η χώρα μας έχει 
σημειώσει, μεν, πρόοδο σε ότι αφορά 
την ταχύτερη έναρξη μίας νέας επιχεί-
ρησης, καθώς επίσης και στην προστα-
σία των επενδυτών μειοψηφίας και την 
μεγαλύτερη διαφάνεια στις αμοιβές 
των στελεχών, ωστόσο εξακολουθεί να 
παρουσιάζει προβλήματα, με συνέπεια 
να χάσει επτά θέσεις στην παγκόσμια 
κατάταξη.
Έτσι, βρέθηκε στην 79η θέση μεταξύ 190 
χωρών, καθώς άλλες οικονομίες παρου-
σίασαν ταχύτερη πρόοδο.
Η κατάταξη για το 2020 καταρτίστηκε 
στη βάση αξιολόγησης 294 ρυθμιστικών 
μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιή-
θηκαν από τον Μάιο του 2018 έως και 
τον Μάιο του 2019. Σε παγκόσμια κλί-
μακα, 115 οικονομίες διευκόλυναν, από 
τη μια, το επιχειρείν και 26 προώθησαν 
αλλαγές, οι οποίες δημιούργησαν ένα 
πιο «εχθρικό» περιβάλλον για τις επι-
χειρήσεις.
Η Ελλάδα συγκεντρώνει βαθμολογία 
68,4 και απέχει 18,4 μονάδες από την 
πρωτοπόρο Νέα Ζηλανδία. Επιπλέον, 
είναι στη χαμηλότερη θέση μεταξύ των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 
αν και στην περσινή έρευνα είχε συγκε-
ντρώσει ελαφρώς χαμηλότερη βαθμο-
λογία (68,08 βαθμούς), ήταν 72η μεταξύ 
και πάλι 190 χωρών. Και σε αυτή την 
περίπτωση, η Ελλάδα είχε χάσει πέντε 
θέσεις σε σύγκριση με την αμέσως προη-
γούμενη χρονιά.
Στη φετινή έκθεση, την καλύτερη επί-

δοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πετυχαίνει 
η Δανία (4η) με 85,3 βαθμούς, ενώ ακο-
λουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο στην 8η, 
η Νορβηγία στην 9η και η Σουηδία στη 
10η θέση. Καλές επιδόσεις σημειώνουν 
οι χώρες της Βαλτικής, με την Εσθονία 
και τη Λετονία να βρίσκονται στην 18η 
και 19η θέση, υποσκελίζοντας Φινλανδία 
και Γερμανία (20η, 22η).
Από τις οικονομίες του Νότου, ξεχωρίζει 
η Ισπανία στην 30η θέση, ενώ 40 θέσεις 
υψηλότερα από την Ελλάδα είναι η Πορ-
τογαλία (39η) . Πολύ κοντά στις χώρες 
της Ιβηρικής, βρίσκονται οι οικονομίες 
της κεντρικής Ευρώπης, με την Πολωνία 
40η και την Τσεχία να είναι μια θέση πιο 
κάτω. Την ίδια στιγμή, η Κύπρος είναι 
54η και η Ιταλία στην 58η θέση.
Στην έκθεσή της, η Παγκόσμια Τράπεζα 
αναφέρει ότι η Ελλάδα διευκόλυνε την 
έναρξη νέων επιχειρήσεων, περιορί-
ζοντας το χρόνο που απαιτείται για την 
εγγραφή, ενώ ενίσχυσε και το μηχανι-
σμό προστασίας των επενδυτών μειο-
ψηφίας και υιοθέτησε ένα πλαίσιο που 
διασφαλίζει περισσότερη διαφάνεια στις 
αμοιβές των στελεχών.
Την ίδια στιγμή, όμως, απαιτούνται κι 
άλλες αλλαγές. Μάλιστα, η έκθεση για να 
αναδείξει το πρόβλημα της Ελλάδας, επι-
χειρεί σύγκριση με την Κορέα, τη χώρα 
που αποφασίζει για συμβάσεις ταχύτερα 
από κάθε άλλη, αφού πραγματοποιεί τα 
6 απαραίτητα βήματα σε μόλις τέσσε-
ρις μήνες κατά μέσο όρο. Στην χώρα μας 
απαιτείται ένας χρόνος για την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την πρωτοπόρο 
Νέα Ζηλανδία, ακολουθούν η Σιγκα-
πούρη και το Χονγκ Κονγκ, ενώ μία ασι-
ατική οικονομία, η Κορέα, συμπληρώνει 
την πρώτα πεντάδα (4η είναι η Δανία). Οι 
ΗΠΑ είναι αρκετά υψηλά, στην 6η θέση 
και η Αυστραλία στην 14η.
Την πιο σημαντική πρόοδο πάντως κατέ-
γραψαν η Σαουδική Αραβία, η Ιορδα-
νία, το Τογκό, το Μπαχρέιν, το Τζακιστι-
κάν, το Πακιστάν, το Κουβέιτ, η Κίνα, η 
Ινδία και η Νιγηρία, ενώ οι οικονομίες 
της υποσαχάριας Αφρικής και της Λατι-
νικής Αμερικής έχουν τις πλέον απογοη-
τευτικές επιδόσεις.

επικαιρότητα

Παγκόσμια Τράπεζα: Θέλει κι 
άλλη δουλειά η Ελλάδα για να 
βελτιώσει το επιχειρείν 

Ντράγκι στην αποχαιρετιστήρια 
συνέντευξη Τύπου: Η Ελλάδα είναι 
ξεκάθαρα μια επιτυχία 

Α
μετάβλητα διατήρησε τα επι-
τόκια το Διοικητικό Συμβού-
λιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (ΕΚΤ) στην τελευταία 

του συνεδρίαση υπό την προεδρία του 
Μάριο Ντράγκι.
Ύστερα από οκτώ χρόνια στην ηγεσία 
της Τράπεζας, ο απερχόμενος πρόεδρος 
έδωσε σήμερα την αποχαιρετιστήρια 
συνέντευξη τύπου.
Ερωτηθείς αν θεωρεί την Ελλάδα επιτυ-
χία, ο πρόεδρος της ΕΚΤ απάντησε: «Η 
Ελλάδα είναι ξεκάθαρα μια επιτυχία.
Πρώτα απ’όλα, μια επιτυχία των απο-
φάσεων των ελληνικών κυβερνήσεων 
που ελήφθησαν σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
ΔΝΤ, και σε μικρότερο 
βαθμό με την ΕΚΤ. Στην 
πραγματικότητα, η επιτυ-
χία βασίζεται στην προ-
σπάθειες των Ελλήνων 
πολιτών, γιατί έπρεπε να 
πληρώσουν ένα τρομερό 
τίμημα, ειδικά στα πρώτα 
χρόνια της κρίσης». Ωστόσο ο Μάριο 
Ντράγκι πρόεσθεσε ότ ι η επιτυχία 
έχει διπλή ανάγνωση καθώς η Ελλάδα 
αποτελεί ρίσκο αν οι αποφάσεις που 
την έβγαλαν από την κρίση δε συνεχι-
στούν. Ωστόσο ο απολογισμός του ήταν 
θετικός «Είναι μια καλή εποχή για την 
Ελλάδα και σε σχέση με τέσσερα χρόνια 
πριν, (συμπίπτει με) μια καλή εποχή για 
την Ευρωζώνη».
Ο κ. Ντράγκι κατά τη διάρκεια της συνέ-
ντευξης Τύπου χαρακτήρισε ως μεγα-

λύτερο κίνδυνο για την ευρωζώνη την 
ύφεση, ενώ αναφέρθηκε και σ τους 
γεωπολιτικούς κινδύνους, καλώντας 
για άλλη μια φορά τις κυβερνήσεις να 
αναλάβουν δράση σ το δημοσιονο-
μικό πεδίο: Δηλαδή να χρηματοδοτή-
σουν την οικονομία και να αυξήσουν 
τις επενδύσεις ώστε τα αποτελέσματα 
να συνδυαστούν με αυτά της νομισμα-
τικής πολιτικής. Όταν ρωτήθηκε τι θα 
άλλαζε στη λειτουργία της Ευρωζώνης 
αν μπορούσε,απάντησε ότι χρειάζεται 
ένα κεντρικό δημοσιονομικό εργαλείο 
– ένας ενιαίος προϋπολογισμός ή ένα 
ταμείο ασφάλισης για περιόδους κρί-
σεων – άποψη που βρίσκει κάθετα αντί-

θετη τη Γερμανική σχολή.
Μάλισ τα, ο πρόεδρος 
της ΕΚΤ υπεραμύνθηκε 
της νομισματικής πολι-
τικής που εφαρμόζει η 
κεντρική τράπεζα, για την 
οποία έχει δεχθεί πολ-
λές επικρίσεις, ακόμη 
και από μέλη του ΔΣ. 

«Δυστυχώς, όλα όσα συνέβησαν από 
τον Σεπτέμβριο έδειξαν ότι η αποφασι-
στικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου 
να δράσει ήταν δικαιολογημένη».
Ερωτηθείς για την αντίδρασή του όταν ο 
Ολλανδός κεντρικός τραπεζίτης, Κλάας 
Κνοτ, αμφισβήτησε δημόσια την πολι-
τική του, ο κ. Ντράγκι απάντησε: «Δεν 
είχα καμία αντίδραση από την πλευρά 
μου, περασμένα ξεχασμένα. Και στη 
σημερινή συνεδρίαση το κεν τρικό 
μήνυμα ήταν ένα κάλεσμα για ενότητα».
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Δεν βοηθά το επιχείρημα του 
ΕΒΚΑΦ για το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς στο Βαρώσι η 
πρόσφατη απόφαση του 
«εφετείου» του «ανωτάτου 
δικαστηρίου» στα 
κατεχόμενα, δηλώνει στο 
ΚΥΠΕ ο δικηγόρος Αχιλλέας 
Δημητριάδης, λέγοντας 
ότι το σημαντικό είναι να 
τοποθετηθεί η Τουρκία στο 
ΕΔΑΔ για την «επιτροπή 
ακίνητης περιουσίας» και 
να συνδράμει η Κυπριακή 
Δημοκρατία με την εκτίμηση 
της αξίας περιουσιών για 
τις οποίες έχουν γίνει 
προσφυγές στο ΕΔΑΔ.

Ό
πως εξήγησε, πρόκειται 
για δύο υποθέσεις, μια 
στην περιφραγμένη πό-
λη της Αμμοχώστου και 

μια σε περιοχή κοντά στη Λευκω-
σία προς Τύμπου. Η Τουρκία ζήτη-
σε και πήρε παράταση έξι εβδο-
μάδων για να δώσει τις ενστάσεις 
της στο ΕΔΑΔ για τις δύο αυτές υ-
ποθέσεις.
Κληθείς να σχολιάσει την από-
φαση που το «εφετείο» του «ανω-
τάτου δικαστηρίου» στα κατεχό-
μενα έλαβε αρχές της εβδομάδας, 
ο κ. Δημητριάδης είπε ότι δια-
φαίνεται ότι «απέρριψε τις θέσεις 
των Ε/κ αιτητών που προσπαθού-
σαν να επανανοίξουν την γνωστή 
υπόθεση του ΕΒΚΑΦ εναντίον της 
διοίκησης των κατεχομένων ζητώ-
ντας δηλωτική απόφαση ότι τερά-
στιο μέρος της περιφραγμένης 
πόλης της Αμμοχώστου ανήκει σε 
αυτό».
Πρόκειται, εξήγησε, για έφεση 
από το πρωτόδικο δικαστήριο της 
υποτελούς διοίκησης στα κατε-
χόμενα («επαρχιακό δικαστήριο» 
Αμμοχώστου το 2005), η οποία 
έφεση απορρίφθηκε «αντιλαμ-

βάνομαι με το σκεπτικό ότι δεν 
είχαν έννομο συμφέρον οι αιτητές 
να απευθυνθούν (στο «εφετείο»), 
γιατί αυτοί οι αιτητές είχαν τίτλους 
ιδιοκτησίας που έπρεπε να λαμ-
βάνονται υπόψη από την επιτροπή 
(ακίνητης περιουσίας) ως η αρχή 
της εξέτασης του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος αυτών των περιου-
σιών».
Δόθηκαν συμβουλές στην «επι-
τροπή ακίνητης περιουσίας», 
πρόσθεσε, ότι «πράγματι η εκκί-
νηση της εξέτασης πρέπει να 
γίνεται από τους τίτλους ιδιοκτη-
σίας της Κυπριακής Δημοκρατίας 
που εκδόθηκαν ή ήταν σε ισχύ 
τον Αύγουστο του 1974». Αυτό, 
σημείωσε, φαίνεται να επηρεά-
ζει το επιχείρημα του ΕΒΚΑΦ που 
λέει ότι έγιναν «ατασθαλίες» και 
οι τίτλοι της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας 
δεν είναι έγκυροι. 
«Αυτό (η απόφαση 
του «εφετείου») δεν 
βοηθά την υπόθεση 
ΕΒΚΦ».
Κληθείς να σχο-
λιάσει την εκφρα-
σθείσα ικανοποίηση από πλευ-
ράς ΕΒΚΑΦ για την εν λόγω ικα-
νοποίηση, ο κ. Δημητριάδης είπε 
ότι έχει δίκιο το ΕΒΚΑΦ να θεωρεί 
επιτυχία το μη επανάνοιγμα της 
υπόθεσης – όπως ζήτησαν οι Ε/κ 
αιτητές – και πως η απόφαση του 
πρωτόδικου “δικαστηρίου” στα 
κατεχόμενα παραμένει ισχυρή.
«Το ενδιαφέρον είναι το σκεπτικό 
της απόφασης του ανωτάτου δικα-
στηρίου της υποτελούς διοίκησης, 
το οποίο φαίνεται να είπε στην 
απόφαση πλειοψηφίας που έλαβε, 
ότι η επιτροπή ακίνητης περιου-
σίας πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τους ελληνοκυπριακούς – κατά τη 
δική τους αντίληψη – τίτλους ιδιο-
κτησίας, δηλαδή αυτούς που εξέ-
δωσε η Κυπριακή Δημοκρατία τον 

Αύγουστο του 1974», ανέφερε.
Αυτό σημαίνει, εξήγησε, ότι το 
επιχείρημα του ΕΒΚΑΦ για απο-
δυνάμωση αυτών των τίτλων δεν 
έχει καλή βάση.
Έχει ζητηθεί από την Τουρκία και 
δόθηκε από το ΕΔΑΔ παράταση 
έξι εβδομάδων για να καταθέσει 
την ένστασή της, ανέφερε ο Αχιλ-
λέας Δημητριάδης λέγοντας πως 
για την υπόθεση που αφορά το 
Βαρώσι η ημερομηνία είναι 16 
Δεκεμβρίου και για την υπόθεση 
που αφορά περιοχή κοντά στην 
Λευκωσία η 17η Δεκεμβρίου.
«Τα επιχειρήματα που λέει η 
τουρκική πλευρά νομίζω είναι 
πολύ ενδιαφέροντα, αλλά εάν 
δεν δούμε τη θέση της Τουρκίας 
στο ΕΔΑΔ, δεν θα ήταν σκόπιμο 
να το σχολιάσουμε». Αυτοί προ-

ωθούν, συμπλή-
ρωσε, τη θέση τους 
και η Τουρκία προ-
ετοιμάζεται συστη-
ματ ικά γ ι’ αυτό 
το θέμα και θα το 
αντιμετωπίσουμε 
όταν πάρουμε την 
ένστασή τους.

Το άσχημο γ ια τη δική μας 
πλευρά, ανέφερε ο κ. Δημητρι-
άδης, είναι ότι «ενώ οι αιτητές 
αγωνίζονται γι’ αυτή την προσπά-
θεια, που επηρεάζει όχι μόνο τους 
Βαρωσιώτες, αλλά και όλους τους 
Κύπριους που έχουν περιουσία ή 
κατοικούσαν στα κατεχόμενα, η 
Κυπριακή Δημοκρατία ακόμη να 
δώσει δείγμα γραφής στο ΕΔΑΔ 
για την πρόθεσή της να παρέμ-
βει».
Η παρέμβαση της Δημοκρατίας, 
είπε, δεν είναι αναγκαία τόσο σε 
σχέση με τα επιχειρήματα ενα-
ντίον του ΕΒΚΑΦ γιατί αυτά λίγο 
– πολύ τα έχουμε βρεί – όπως 
είπε. «Εκεί που είναι αναγκαία 
και αναντικατάστατη η παρουσία 
της, είναι σε σχέση με τις εκτιμή-

σεις των περιουσιών, αρχικά στα 
Βαρώσια και ακολούθως στη Λευ-
κωσία, και κατ΄επέκταση σε όλα τα 
κατεχόμενα».
Γιατί, ανέφερε ο Αχιλλέας Δημη-
τριάδης, άλλο είναι να έχει ο Ε/κ 
ιδιώτης εκτιμητής εναντίον του το 
τουρκικό κράτος και άλλο η ΚΔ, 
της οποίας οι τίτλοι ιδιοκτησίας 
είναι η βάση της υπόθεσης, να 
απέχει από την διαδικασία και να 
μην δίδει τις επίσημες εκτιμήσεις, 
τις οποίες το Κτηματολόγιο έπρεπε 
να είχε ετοιμάσει.
Στην ερώτηση γιατί πιστεύει ότι η 
ΚΔ το κάνει αυτό, ο κ. Δημητρι-
άδης παρέπεμψε στον Κυβερνη-
τικό Εκπρόσωπο “ως τον εκφρα-
στή της πολιτικής αυτού του κρά-
τους” για να εξηγήσει, όπως είπε, 
“πρώτον, την αδράνεια της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας και δεύτερον, 
το σκεπτικό της για το τί θα κάνει”.
Η πληροφόρησή του από το 
ΕΔΑΔ, είπε, είναι ότι η Κυπριακή 
Δημοκρατία μέχρι τις 4 Νοεμ-
βρίου μπορεί να δηλώσει κατά 
πόσο θα συμμετέχει στη διαδικα-
σία για το Βαρώσια και την επό-
μενη ημέρα, 5 Νοεμβρίου, για την 
υπόθεση που αφορά την Λευκω-
σία. Δεν ξέρει, ανέφερε, εάν η ΚΔ 
θα ζητήσει παράταση γι’ αυτό, 
προσθέτοντας ότι αν το πράξει, θα 
είναι ενδιαφέρουσα η λογική γιατί 
να το κάνει αυτό.
Κληθείς να σχολιάσει την εκτί-
μηση ότι αυτή η υπόθεση στο 
ΕΔΑΔ θεωρείται πολύ σημαντική 
όχι μόνο για το Βαρώσι, αλλά για 
το περιουσιακό γενικότερα, ο κ. 
Δημητριάδης είπε ότι όλες οι υπο-
θέσεις στο ΕΔΑΔ δημιουργούν 
δεδικασμένο. Έφερε ως παρά-
δειγμα την υπόθεση Λοϊζίδου που 
δημιούργησε την έννοια του απο-
τελεσματικού ελέγχου της Τουρ-
κίας, της υποτελούς τοπικής διοί-
κησης, και αναγνώρισε τους τίτ-
λους ιδιοκτησίας της ΚΔ.

εδώ Κύπρος

Μ
έ χρι το τ έ λος 
του Νιόβρη θα 
τ εθε ί  ε νώπιον 
της Ολομέλειας 

της Βουλής η τροποποίηση 
του Συντάγματος για τον περι-
ορισμό των θητειών του Προ-
έδρου και Αντιπροέδρου της 
Δημοκρατίας σε δυο συνεχό-
μενες θητείες και τον περιορι-
σμό των θητειών των Βουλευ-
τών σε 3 προηγούμενες συνε-
χόμενες θητείες.
Η τροποποίηση του Συντάγ-
ματος κατατέθηκε από την 
Κυβέρνηση. Ο Πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτρο-
πής Νομικών Γιώργος Γεωρ-
γίου σε δήλωση μετά τη συνε-
δρία είπε πως η τροποποίηση 
του Συντάγματος θα είναι για 
τοποθέτηση στην Επιτροπή 
Νομικών στις 6 Νοεμβρίου με 
στόχο μέχρι το τέλος του Νιό-
βρη να τεθεί ενώπιον της Ολο-
μέλειας.
Ο κ. Γεωργίου ανακοίνωσε 
επίσης την απόφαση της Επι-
τροπής Νομικών να ολοκλη-
ρωθεί η συζήτηση όλων των 
νομοθετημάτων που αφορούν 
το δικαίωμα του εκλέγειν και 
εκλέγεσθαι πριν το τέλος του 
χρόνου.
Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άρι-
στος Δαμιανού είπε πως το 
ΑΚΕΛ έχει προ ετών ρυθμίσει 
τον αριθμό των θητειών των 
Βουλευτών στις τρεις θητείες. 
Ο κ. Δαμιανού πρόσθεσε ότι 
πρέπει να δοθεί στην κοινω-
νία η νομοθεσία για περιο-
ρισμό των θητειών ώστε να 
αντιμετωπιστεί η απαξίωση 
των πολιτικών και μετά από 
τρεις θητείες να μπορούν να 
εκλεγούν νέοι άνθρωποι στη 
Βουλή.
Δηλώνοντας ότι το ΑΚΕΛ τάσ-
σεται ανεπιφύλακτα υπέρ, είπε 
πως οι πρόνοιες για τις θητείες 
χρήζουν τροποποίησης ώστε 
να είναι αθροιστικές και  ώστε 
να  εξαιρούνται του περιορι-
σμού θητειών οι αρχηγοί κομ-
μάτων και οι επικεφαλής των 
συνδυασμών.

Τέλος του Νιόβρη 
στην Ολομέλεια 
οι 2 θητείες του 
Προέδρου και οι 3 
των Βουλευτών 

Α. Δημητριάδης: Η απόφαση του «εφετείου» δεν 
βοηθά το ΕΒΚΑΦ στην υπόθεση Βαρωσιού
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Η 
Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης 
Εκπαίδευσης θεωρεί «ανήθικη και κατακρι-
τέα» την άρνηση μερίδας εκπαιδευτικών να ε-
φαρμόσουν τη νομοθεσία για την αξιολόγηση 

του μαθητή, θυματοποιώντας συνειδητά τους  μαθητές, 
σημειώνοντας ότι δεν θα επιτρέψει σε κανένα να το κά-
νει αυτό, για την εξυπηρέτηση των όποιων σκοπών και 
επιδιώξεων του.
Σε ανακοίνωσή τους, οι Οργανωμένοι Γονείς αναφέρουν 
ότι μερίδα εκπαιδευτικών παγκύπρια, όταν οι μαθητές ή 
οι γονείς τους διαμαρτύρονται για αυτή την τακτική και 
την αυξημένη πίεση στους μαθητές, τους παραπληρο-
φορούν και τους προτρέπουν να επικοινωνήσουν με τις 
ηγεσίες των Ομοσπονδιών και της Συνομοσπονδίας για 
να κάνουν τα παράπονα τους, αφού όπως ισχυρίζονται, 
οι Οργανωμένοι Γονείς ευθύνονται για όσα συμβαίνουν 
και αυτοί ζήτησαν και συμφώνησαν με τον θεσμό τον 
οποίο οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να εφαρμόσουν.
Καλεί το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας «να παρέμβει άμεσα και να σταματήσει την 
απαράδεκτη αυτή πρακτική εξόντωσης των παιδιών μας 
από μερίδα εκπαιδευτικών», για να προσθέσει πως το 
Υπουργείο πρέπει να πάει στις σχολικές μονάδες όπου 
θα διαπιστώσει απαράδεκτη και εκδικητική συμπερι-

φορά εκπαιδευτικών προς τους ίδιους τους μαθητές 
τους.
«Μία συμπεριφορά η οποία είναι κατά παράβαση της 
νομοθεσίας αλλά κυρίως αντιδεοντολική», αναφέρει.
Τονίζει, επίσης ότι «ο κατά νόμο υπεύθυνος για την 
εφαρμογή κάθε νομοθεσίας στα σχολεία είναι ο/η διευ-
θυντής/διευθύντρια και οφείλουν να επιβάλουν τη 
νομοθεσία», συμπληρώνοντας ότι «αν δεν μπορούν να 
το κάνουν, τότε να ενημερώσουν το Υπουργείο η οποία 
οφείλει να λάβει τα μέτρα της».
«Το Υπουργείο οφείλει να σταματήσει την απαράδεκτη 
και κατ’ εμάς εκδικητική και πικρόχολη συμπεριφορά 
προς τα παιδιά μας από μερίδα εκπαιδευτικών, οι οποίοι 
πιθανώς να διαφωνεί με την εφαρμογή του θεσμού και 
να εφαρμόσει τις πρόνοιες της Νομοθεσίας. Είτε αυτή η 
νομοθεσία είναι η Αξιολόγηση του Μαθητή είτε είναι η 
πρόνοια της νομοθεσίας που αφορά Άρνηση εκτέλεσης 
καθηκόντων», αναφέρει.
Προσθέτει, επίσης, ότι «στηρίξαμε και στηρίζουμε 
μία νομοθεσία, η οποία ήταν αποτέλεσμα διαλόγου 
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς», σημειώνοντας 
ωστόσο ότι «δυστυχώς φαίνεται πως κάποιοι αποφά-
σισαν να ακολουθήσουν άλλο μονοπάτι για να ανατρέ-
ψουν τους σχεδιασμούς για καλύτερη παιδεία».

Εκπαιδευτικοί αρνούνται να εφαρμόσουν τη 
νομοθεσία για την αξιολόγηση του μαθητή 
λένε οργανωμένοι γονείς 

Για εκ των έσω πολεμική και για ανίερο και 
ανελέητο πόλεμο από ΜΜΕ, έκανε λόγο ο Γ. 
Εισαγγελέας 

Γ
ια εκ των έσω πολεμική αλλά και για ανίερο και 
ανελέητο πόλεμο από κάποια μέσα ενημέρω-
σης με δικές τους ατζέντες, έκανε απόψε λόγο ο 
Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης, σημει-

ώνοντας ότι ο ρόλος των ανεξάρτητων αξιωματούχων 
του κράτους είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την 
εύρυθμη λειτουργία της πολιτείας και του κράτους δι-
καίου. 
Σε ομιλία του στην τελετή αναγόρευσής του ιδίου όσο 
και του τέως Προέδρου του Αρείου Πάγου Βασίλειου 
Πέππα σε επίτιμους Διδάκτορες της Σχολής Νομικής και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Frederick, 
με θέμα «Εμπειρίες και βιώματα από την υπηρεσία σε 
δύο σημαντικούς θεσμούς του κράτους», ο κ. Κληρί-
δης αναφέρθηκε σε προσωπικές εμπειρίες και βιώματα 
του από την υπηρεσία του σε δύο κρατικούς θεσμούς 
που έχουν σχέση με την απονομή της δικαιοσύνης στη 
χώρα μας.
«Είχα την τιμή να προσκληθώ κατά το 2013 να υπηρε-

τήσω ένα σημαντικό ανεξάρτητο θεσμό του κράτους.  
Αυτό του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ενός 
ιδιαίτερα νευραλγικού αξιώματος, άμεσα συνυφασμέ-
νου με το κράτος δικαίου.  Προηγουμένως, για 25 χρό-
νια είχα την εξίσου τιμητική ευκαιρία να υπηρετήσω 
από όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας, στη Δικαστική 
Υπηρεσία, το κατ̀  εξοχήν βήμα για απονομή της δικαιο-
σύνης», όπως είπε.
Δεν πιστεύω, πρόσθεσε, «ότι είτε από την πρώτη, είτε 
από την δεύτερη έπαλξη στην οποία βρέθηκα, έχω 
πράξει οτιδήποτε περισσότερο από ό,τι θεωρούσα ως 
το καθήκον μου και τίποτε καλύτερο από εκείνο που θα  
έπρεπε να επιτελώ».
Ο κ. Κληρίδης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι  «γεννή-
θηκα και ανατράφηκα σε ένα οικογενειακό περιβάλ-
λον δικηγόρων, νομικών και πολιτικών.  Το περί δικαίου 
αίσθημα, από νωρίς ήταν που με καταλάμβανε και μέσα 
σε ένα τέτοιο περιβάλλον, καθόλου δεν ήταν παράξενο 
να ακολουθήσω και εγώ τη νομική επιστήμη».

Η 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συζήτησε την Τετάρτη 
συμπληρωματικά μέτρα προστασίας για τους πληροφοριο-
δότες πράξεων διαφθοράς, όπως περιλαμβάνονται στο νο-
μοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Στην ημε-

ρήσια διάταξη της Επιτροπής ήταν προς συζήτηση μαζί με το νομοσχέ-
διο η πρόταση νόμου της Βουλευτού του ΑΚΕΛ Ειρήνης Χαραλαμπίδου 
για την προστασία των πληροφοριοδοτών προς όφελος του δημοσίου 
συμφέροντος και η πρόταση νόμου του Προέδρου του Κινήματος Οικο-
λόγων Γιώργου Περδίκη για την έννομη αποκάλυψη.
Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου σε δήλωση μετά τη συνε-
δρία, είπε πως έχει καταθέσει πρόταση νόμου από το 2016 για την προ-
στασία του πληροφοριοδότη για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αλλά 
αυτή δεν συζητείται ταυτόχρονα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από 
την Κυβέρνηση το 2017.
Η κα. Χαραλαμπίδου ανέφερε πως η διαπίστωση από τη συζήτηση του 
νομοσχεδίου είναι ότι δεν υπάρχουν οι δικλείδες πραγματικής προ-
στασίας του πληροφοριοδότη. Αν υπάλληλος σε τράπεζα διαπιστώσει 
ξέπλυμα και δώσει την σχετική πληροφορία, είπε, δεν υπάρχει αποτε-
λεσματική προστασία που να διασφαλίζει ότι δεν θα χάσει την εργασία 
του.
«Αν θέλουμε να πατάξουμε τη διαφθορά, πρέπει να το αποδείξουμε 
υιοθετώντας μέτρα αποτελεσματικής προστασίας του πληροφοριο-
δότη», συνέχισε.
Απαντώντας στην παρατήρηση ότι υπάρχει και η οδός περίληψης των 
μέτρων αποτελεσματικής προστασίας στο νομοσχέδιο με κατάθεση 
τροπολογιών, η κα. Χαραλαμπίδου ανέφερε πως η πρόταση νόμου που 
έχει καταθέσει είναι πολυσέλιδη και είναι αδύνατο οι πρόνοιες της να 
λάβουν τη μορφή τροπολογιών, οι οποίες είναι επιγραμματικές.
Η κα. Χαραλαμπιδου ανέφερε πως  έγινε επίκληση της πρότασης νόμου 
που κατέθεσε από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα. Ανέφερε επίσης πως έχει αναφερθεί στην Επιτροπή Νομι-
κών ότι θα υπάρξουν αυστηρότερες δικλείδες προστασίας όταν θα 
έρθει η σχετική κοινοτική οδηγία.
Ερωτηθείσα σχετικά η κα. Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι στις ΗΠΑ υπάρ-
χει τόσο ισχυρή νομοθεσία προστασίας του πληροφοριοδότη που μπο-
ρεί να προστατευθεί ακόμα και πληροφοριοδότης που δίνει πληροφο-
ρίες για διαφθορά του ιδίου του Προέδρου των ΗΠΑ.
Καταλήγοντας η κα. Χαραλμπίδου ανέφερε πως με το νομοσχέδιο ως 
έχει κατατεθεί η πραγματικότητα είναι ότι «αφήνουμε τον πληροφορι-
οδότη ξεκρέμαστο».
Η Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε πως αποτελεί 
κοινή διαπίστωση ότι η διαφθορά και η αδιαφάνεια αποτελούν μάστιγα 
τόσο στον δημόσιο και κρατικό τομέα όσο και στον ιδιωτικό τομέα για 
αυτό και οι πληροφοριοδότες των πράξεων διαφθοράς χρήζουν προ-
στασίας.
Η κα. Ερωτοκρίτου εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να υιοθετηθούν 
μέτρα που διασφαλίζουν τη μη δημοσίευση των στοιχείων του πληρο-
φοριοδότη, ο οποίος αν εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα θα προστατεύ-
εται από ενδεχόμενη απόλυση ενώ αν εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα 
θα προφυλάσσεται από ενδεχόμενη δυσμενή μετάθεση, πειθαρχικές 
ή άλλες διώξεις.
Η κα. Ερωτοκρίτου συνεχίζοντας είπε πως τέτοιοι πληροφοριοδότες θα 
χρήζουν προστασίας με βάση τον νόμο προστασίας μαρτύρων.

Η Επιτροπή Νομικών 
συζήτησε την προστασία 
πληροφοριοδοτών για 
πράξεις διαφθοράς 
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Ο Μακρόν ζητά την αποχώρηση 
της Βρετανίας από την ΕΕ μέσα σε 
15 ημέρες - O Γάλλος πρόεδρος 
θέλει να φορέσει τον... μανδύα του 
«de facto αρχηγού της Ευρώπης», 
όπως αναφέρει το Bloomberg - O 
Tζόνσον θέλει εκλογές πριν από τα 
Χριστούγεννα

Τ
ο ανάστημά του υψώνει ο Γάλλος 
πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πη-
γαίνοντας κόντρα στις περισσό-
τερες ευρωπαϊκές «φωνές» που 

ζητούν να δοθεί μεγαλύτερη παράταση 
στο Λονδίνο για το Brexit.
Ο ένοικος των Ηλυσ ίων γ ίνε ται ο 
«αντάρτης» της Ε.Ε. παίρνοντας με το 
μέρος του κι άλλες χώρες την ώρα που 
ο Βρετανός πρωθυπουργός , Μπόρις 
Τζόνσον , παίζει το χαρτί των πρόωρων 
εκλογών εάν δεν εγκριθεί το χρονοδιά-
γραμμα του Brexit από τη βουλή.
Όπως αναφέρει το CNN, δύο πιθανές 
ημερομηνίες θα μπορούσαν να είναι 5 
Δεκεμβρίου και 12 Δεκεμβρίου.
Την ίδια ώρα, Ντάουνινγκ Στριτ και 
υπουργικό συμβούλιο ερίζουν για την 
ημερομηνία των εκλογών, όπως υπο-
στηρίζει η βρετανική εφημερίδα Daily 
Mail.
Ο Μπόρις Τζόνσον επιθυμεί την διεξα-
γωγή πρόωρων εκλογών πριν από τα 
Χριστούγεννα ενώ πολλοί σύμβουλοι 
και υπουργοί του ζητούν να στηθούν 
κάλπες εδώ και τώρα.
Χτες το βράδυ, οι «27» δεν κατέληξαν 
σε ομοφωνία σε ότι αφορά την διάρκεια 
της παράτασης του Brexit κι έτσι οι δια-
βουλεύσεις συνεχίζονται. Aύριο συνα-
ντώνται εκ νέου οι διπλωματικές ομάδες 
των κρατών- μελών και προσδοκάται ότι 
θα ληφθεί μία απόφαση, προκειμένου 
να αποφευχθεί μία έκτακτη Σύνοδος των 
ηγετών.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές της 
Ε.Ε., χθες «όλοι συμφώνησαν για την 
αναγκαιότητα μιας αναβολής για την 
αποφυγή ενός Brexit χωρίς συμφωνία. 
Αλλά η διάρκεια της αναβολής είναι 
ακόμα υπό συζήτηση».
«Η άποψη ήταν ομόφωνα να θεωρηθεί 
ότι απαιτείται παράταση για να ξεπερα-
στεί το αδιέξοδο με το Λονδίνο», σύμ-
φωνα με έναν από τους συμμετέχοντες 
της συνάντησης, ο οποίος επίσης θεώ-

ρησε ότι οι διπλωμάτες τάσσονται υπέρ 
μιας «μεγαλύτερης αναβολής, δηλαδή 
έως τις 31 Ιανουαρίου του 2020.
Εκπρόσωπος του Τζόνσον έχει επιση-
μάνει ότι, εάν οι Βρυξέλλες προσφέ-
ρουν στο Λονδίνο παράταση έως τα τέλη 
Ιανουαρίου του 2020, τότε θα πρέπει η 
χώρα να προσφύγει σε πρόωρες κάλπες, 
και μάλιστα πριν από τα Χριστούγεννα.
Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος 
Εμανουέλ Μακρόν ζητά την αποχώρηση 
της Βρετανίας από την ΕΕ με συνοπτι-
κές διαδικασίες - «εντός 15 ημερών»- 
την ώρα που Γερμανία και Ιρλανδία είναι 
αυτές που επιμένουν να δοθεί περισ-
σότερος χρόνος για την αποχώρηση της 
χώρας από την Ε.Ε.
Το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Ισπα-
νία υποστηρίζουν τη σύντομη παράταση 
του Μακρόν.
«Με δεδομένο ότι χρειάζεται ομό-
φωνη απόφαση για την όποια ανα-
βολή του Brexit, ο Μακρόν μπορεί να 
έχει στα χέρια του τη δύναμη να καθο-
ρίσει το μέλλον της Βρετανίας. Και ήδη 
υπάρχουν σημάδια ότι ο Γάλλος πρόε-
δρος μπορεί να μπλοκάρει την καθυστέ-
ρηση», όπως επισημαίνει το πρακτορείο 
Bloomberg.
«Η προθεσμία της 31ης Οκτωβρίου 
πρέπει να τηρηθεί», τόνισε ο Μακρόν 
στην κατάληξη της συνόδου κορυφής 
της προηγούμενης εβδομάδα. Με δεδο-
μένο ότι πλησιάζει το τέλος της εποχής 
της Μέρκελ- που είναι πιο ανοιχτή από 
τον Μακρόν σε μια καθυστέρηση στο 
Brexit- στην εξουσία, ο Γάλλος πρόε-
δρος θέλει να φορέσει τον μανδύα του 
de facto αρχηγού της Ευρώπης. Ηδη 
έβαλε βέτο στις ενταξιακές διαπραγμα-
τεύσεις με την Αλβανία και τη Βόρεια 
Μακεδονία, αλλά και στον προϋπολογι-
σμό της Ένωσης», όπως αναφέρει το επί-
μαχο δημοσίευμα.
«Για τον Τζόνσον, ο Μακρόν γίνεται ένας 
απρόσμενος σύμμαχος. Μπορεί να χρη-
σιμοποιήσει τη στάση του για να πείσει 
τους Βρετανούς βουλευτές να στηρίξουν 
τη συμφωνία για το Brexit άμεσα...Αν ο 
Μακρόν υλοποιήσει την απειλή του, το 
μπλόκο στην παράταση μπορεί να έχει 
ως συνέπεια ένα Brexit χωρίς συμφω-
νία. Κάτι που θα έβλαπτε Γάλλους πολί-
τες, ιδιαίτερα σε περιοχές της χώρας που 
ο Μακρόν προσπαθεί να καλοπιάσει», 
υπογραμμίζει το «Bloomberg».

διεθνή νέα

Ρήγμα στην Ευρώπη για το 
Brexit

Ε
πικίνδυνα κλιμακώνεται η ένταση α-
νάμεσα σε ΗΠΑ και Τουρκία, με την 
αμερικανική πλευρά να μην αφήνει 
αναπάντητες τις δηλώσεις Ερντογάν 

περί αθέτησης υποσχέσεων από πλευράς 
Ουάσινγκτον. Λίγες ώρες μετά την υπογρα-
φή του μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα σε 
Ρωσία και Τουρκία για εκεχειρία 150 ωρών, 
οξύνεται και πάλι η κόντρα Ουάσινγκτον - 
Άγκυρας. 
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Μαρκ 
Έσπερ δήλωσε πως η Τουρκία φαίνεται να 
έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου στη 
Συρία και πρέπει να λογοδοτήσει.
Η δήλωση του έρχεται καθώς η τουρκική 
στρατιωτική επιχείρηση εναντίον κουρδι-
κών δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία 
προκάλεσε τον μαζικό εκτοπισμό πληθυ-
σμού, με αναφορές για αδιάκριτες επιθέσεις 
εναντίον αμάχων.
«Έχω δει τις αναφορές, προσπαθούμε να 
τις παρακολουθήσουμε. Είναι φρικτές και 
αν είναι ακριβείς – και υποθέτω πως είναι 
ακριβείς – θα αποτελούν εγκλήματα πολέ-
μου», τόνισε ο Έσπερ σε συνέντευξή του 
στο CNN.
«Όσοι ευθύνονται θα πρέπει να καταστούν 
υπόλογοι, σε πολλές περιπτώσεις αυτή θα 
είναι η κυβέρνηση της Τουρκίας. Δεν μπο-

ρούμε να επιτρέπουμε αυτά τα πράγματα να 
συμβαίνουν», πρόσθεσε.
Σε δήλωσή του την περασμένη εβδομάδα, 
ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας τόνισε πως 
ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
«φέρει την πλήρη ευθύνη» για την τουρκική 
εισβολή στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων 
«ενδεχόμενων εγκλημάτων πολέμου». Είχε 
επίσης καταγγέλει έντονα την «απαράδε-
κτη» τουρκική επίθεση στη Συρία εκτιμώ-
ντας πως είχε ως αποτέλεσμα την «απελευ-
θέρωση πολυάριθμων επικίνδυνων κρα-
τουμένων» μελών του Ισλαμικού Κράτους.
Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού 
προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Συρία, 
Τζέιμς Τζέφρι δήλωσε  πως δεκάδες τζιχα-
ντιστές του Ισλαμικού Κράτους αφέθηκαν 
ελεύθεροι έπειτα από την έναρξη της εισβο-
λής του τουρκικού στρατού στη βορειοανα-
τολική Συρία.
«Θα έλεγα δεκάδες αυτή τη στιγμή», τόνισε 
κατά την ακρόασή του σε Επιτροπή του 
Κογκρέσου όταν ο Δημοκρατικός γερουσι-
αστής Κρις Κουνς τον ρώτησε αν γνωρίζει 
πόσοι «σκληροπυρηνικοί» μαχητές της τζι-
χαντιστικής οργάνωσης έχουν αφεθεί ελεύ-
θεροι.
Υπάρχουν αναφορές για πολύ μεγαλύτερο 
αριθμό.

Σκληρή δήλωση ΗΠΑ: Η Τουρκία 
διέπραξε εγκλήματα πολέμου στη 
Συρία 

Θετικοί οι Κούρδοι στη γερμανική 
πρόταση για «διεθνή» ζώνη 
ασφαλείας 

Ο
ι Κούρδοι της Συρίας είναι θε-
τικά διακείμενοι στο γερμανικό 
σχέδιο που στοχεύει στη δημι-
ουργία μιας «ζώνης ασφαλεί-

ας» υπό διεθνή έλεγχο στο βόρειο τμήμα 
της χώρας, επιβεβαίωσε σήμερα ο επικε-
φαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυ-
νάμεων (SDF).
«Υπάρχει ένα σχέδιο (…) που στοχεύει 
στην ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης 
στη ζώνη ασφαλείας. Το διεκδικούμε και 
το αποδεχόμαστε» δήλωσε ο Μαζλούμ 
Άμπντι σε δημοσιογράφους στην πόλη 
Καμισλί (βορειοανατολική Συρία).
«Το σχέδιο βρίσκεται στο στάδιο των 
συζητήσεων και χρειάζεται τη στήριξη των 
ΗΠΑ και της Ρωσίας» είπε ο Άμπντι, στις 

δυνάμεις του οποίου επικρατούν οι Κούρ-
δοι μαχητές.
Το σχέδιο επρόκειτο να συζητηθεί σήμερα 
στη Σύνοδο σε επίπεδο υπουργών του 
ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.
Σε αυτό το πλαίσιο, η υπουργός Άμυνας 
της Γερμανίας, Ανεγκρέτ Κραμπ-Καρεν-
μπάουερ δήλωσε πως η Γερμανία, η Γαλ-
λία και η Βρετανία καταλήγουν στο συμπέ-
ρασμα πως η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας 
και Ρωσίας δεν ανοίγει τον δρόμο για μια 
μακροπρόθεσμη λύση για τη βόρεια Συρία.
«Συμμεριζόμαστε όλοι μας τη μεγάλη ανη-
συχία σχετικά με τις εξελίξεις στην περι-
οχή» σημείωσε η Γερμανίδα υπουργός στη 
συνάντηση που είχε με τους ομολόγους 
της στο ΝΑΤΟ.
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Οι 31 ήταν άνδρες και οι 8 
γυναίκες  - Πιθανότερη αιτία 
θανάτου η ασφυξία λένε 
οι Αρχές - Το φορτηγό είχε 
ξεκινήσει στις 22 Οκτωβρίου 
από το Βέλγιο και έφτασε 
μια μέρα μετά στην Αγγλία -  
Αντίστοιχο περιστατικό με 58 
νεκρούς Κινέζους σε κοντέινερ 
είχε σημειωθεί το 2000 στο 
λιμάνι του Ντόβερ

Κ
ινέζοι ήταν και οι 39 νεκροί 
στο κοντέιντερ του θανάτου 
στο Έσεξ, όπως ανακοίνωσε 
και επίσημα η βρετανική α-

στυνομία.
Συ γ κε κ ρ ιμ έ ν α  π ρ ό -
κε ι τ α ι  γ ια  τ α  π τ ώ -
ματα 31 ανδρών και 
ο κ τ ώ γ υ να ικών.  Αν 
και αρχικά η ασ τυνο-
μία του Έσεξ είχε ανα-
κοινώσει ότι ανάμεσα 
σ τα θύματα ε ίναι και 
η σορός ενός έφηβου, 
σήμερα διευκρινίστηκε ότι πρόκειται 
για νεαρή γυναίκα. 
Αν τ ίσ τοιχη υπόθεση με Κινέζους 
είχε καταγραφεί και το 2000, όταν σε 
ένα κοντέινερ στο Κεντ είχαν βρεθεί 
νεκροί 58 Κινέζοι.
Τότε το κοντέινερ είχε εντοπιστεί στις 
18 Ιουνίου 2000 με δύο ανθρώπους 
να εντοπίζονται ζωντανοί. Στην τρα-
γωδία του 2000 ως αιτία του θανάτου 
για τους Κινέζους είχε καθοριστεί η 
ασφυξία, ενώ για την περίπτωση του 
Έσεξ δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχό-
μενο να πέθαναν από το δριμύ ψύχος 
δεδομένου ότι στο κοντέινερ-ψυγείο 
η θερμοκρασία μπορούσε να φτάσει 
και τους -25 βαθμούς Κελσίου.

Οι 39 Κινέζοι πιθανόν πέθα-
ναν από έλλειψη οξυγόνου, 
λένε ειδικοί
Από την άλλη, ειδικοί ισχυρίζονται 
σ την εφημερίδα «Mirror» ότι οι 39 
Κινέζοι με τανάσ τε ς πέθαναν από 
ασφυξία.
Ο εμπειρογνώμονας από το Διεθνές 
Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Πολι-
τ ικών Μελετών, Βλαντιμίρ Μπρού-
τερ, δήλωσε ότι πιθανόν οι άνθρω-

ποι πέθαναν από έλλειψη οξυγόνου 
μέσα στο κοντέινερ που ήταν στοι-
βαγμένοι».
Στο μεταξύ, η αστυνομία του Βελγίου 
ανέκρινε μία ομάδα μεταναστών που 
έκανε «βόλτα» κοντά το λιμάνι του 
Ζεεμπρούγκε, όπως μεταδίδουν τα 
βρετανικά ΜΜΕ.
Νωρίτερα βρεταν ικά μέσα ενημέ-
ρωσης μετέδιδαν ότι οι βρετανικές 
αρχές έχουν σ τρέψει την προσοχή 
τους σε ιρλανδικό κύκλωμα διακίνη-
σης ανθρώπων.
Αυτό που κάνει τις βρετανικές υπηρε-
σίες να στρέφουν την προσοχή τους 
στην Ιρλανδία είναι το γεγονός ότι η 
Βουλγαρία στην οποία είχε καταχω-

ρηθεί για πρώτη φορά 
το κοντέινερ του θανά-
του  απο τ ε λ ε ί  π εδίο 
δράσης, όπως σημει-
ώνει ο Telegraph, γ ια 
σ π ε ί ρ ε ς  λ α θ ρ ε μ π ό -
ρων που συνδέονται με 
ιρλανδικές συμμορίες.
Την Πέμπτη τα ξημερώ-
ματα αστυνομικοί σ τη 

Βόρεια Ιρλανδία πραγματοποίησαν 
εφόδους σε δύο σπίτια προκειμένου, 
όπως ανέφερε στέλεχος της National 
Cr ime Agency,  «να ε ν τοπίσουμε 
οργανωμένες εγκληματικές ομάδες 
που μπορεί να έχουν διαδραματίσει 
ρόλο στην υπόθεση».
Όπως εξηγούν αναλυτές από τότε που 
«ο δρόμος της Μάγχης» έγινε πολύ 
δύσκολος γ ια τους μετανάσ τες, οι 
διακινητές άρχισαν να χρησιμοποι-
ούν «τον δρόμο της Ιρλανδίας», ο 
οποίος μπορεί να είναι μακρύτερος 
και πιο επικίνδυνος με πολλές μετα-
κινήσεις μέσω θαλάσσης αλλά ενδε-
χομένως, τουλάχιστον μέχρι τώρα, η 
αστυνόμευση φαίνεται να είναι λιγό-
τερη.
Σύμφωνα με τ ις βρεταν ικές αρχές 
το φορτηγό έφτασε στην ανατολική 
Αγγλία από το Βέλγιο. Με βάση τα 
τελευταία επίσημα στοιχεία το φορ-
τηγό ήταν στο Βέλγιο προτού φθάσει 
στο Εσεξ αλλά ακόμα δεν έχει διευ-
κρινστεί πότε μπήκαν μέσα στο φορ-
τηγό οι 39 Κινέζοι. Το φορτηγό ξεκί-
νησε από το Ζεεμπρούκε του Βελγίου 
στις 22 Οκτωβρίου και εισήλθε στην 
Βρετανία στις 23 Οκτωβρίου.

Φρίκη στο Έσεξ: Κινέζοι οι 39 νεκροί 
στο κοντέινερ του θανάτου 

Ε
ίκοσι χρόνια δούλευαν οι πολιτι-
κοί κρατούμενοι για να κατασκευ-
αστεί το περίφημο μαυσωλείο της 
«Κοιλάδας των Πεσόντων», «Valle 

de los Caidos» στα ισπανικά, η απεχθής 
αυτή σφραγίδα στον τόπο και τον χρόνο 
του Χενεραλίσιμο Φράνκο που αιματοκύ-
λισε την Ισπανία και στη συνέχεια την κυ-
βέρνησε από το 1939 έως το 1975.
«Viva La Muerte», ζήτω ο θάνατος, ήταν 
το σύνθημα των ορδών των μελανοχι-
τώνων φασιστών του στρατηγού. Αίμα, 
θρήνος και ξεριζωμός ήταν ο απολογι-
σμός του Ισπανικού Εμφυλίου. Οι Δημο-
κρατικοί, όσοι πολέμησαν τη φασιστική 
λαίλαπα του Φράνκο και των συμμάχων 
του, Μουσολίνι και Χίτλερ, είτε σκοτώθη-
καν στη μάχη, είτε δολοφονήθηκαν από 
τους εκτελεστές του, είτε σάπισαν στις 
φυλακές του δικτάτορα. Όσοι απέμει-
ναν, οι λιγότεροι, πέρασαν τα Πυρηναία 
με κόπο και βρήκαν καταφύγιο στη Γαλ-
λία. Πολλοί κατέληξαν στο Μεξικό, άλλοι 
στην Αργεντινή. Το κύμα φυγής συνε-
χίστηκε και κατά τη διάρκεια της στυ-
γνής δικτατορίας. Ισπανοί αντιφασίστες 
βρέθηκαν να ζουν στο Βελιγράδι ή στην 
Πράγα στην αρχή με το πρόσχημα των 
σπουδών και αργότερα διασφαλίζοντας 
κάποια δουλειά.
Εδώ και πολλά χρόνια άρχισε μία μάχη 
στην Ισπανία. Οι προοδευτικοί άνθρω-

ποι, όλων των εκδοχών και εκφάνσεων, 
ζήτησαν την εκταφή της σορού του 
Φράνκο από εκείνο το επονείδιστο μαυ-
σωλείο της Κοιλάδας των Πεσόντων όπου 
είναι ενταφιασμένοι μόνον οι φασίστες 
και τον επανενταφιασμό της σε κάποιο 
άλλο κοιμητήριο. Η υπόθεση τράβηξε σε 
μάκρος λόγω έντονης και πολύχρονης 
δικαστικής διαμάχης. Τελικά, η εκταφή-ε-
πανενταφιασμός είχε οριστεί για το 2018, 
αλλά πραγματοποιήθηκε μόλις σήμερα, 
την 24η Οκτωβρίου 2019.
H Ισπανία λοιπόν, 80 χρόνια μετά τον τερ-
ματισμό του αιματηρού εμφυλίου πολέ-
μου, προετοιμάστηκε να «ενταφιάσει» 
ένα αλγεινό κομμάτι από το παρελθόν 
της, μεταφέροντας τη σορό του επί τέσ-
σερις δεκαετίες δικτάτορά της Φρανθί-
σκο Φράνκο από το επονείδιστο για την 
ιστορική μνήμη της χώρας μαυσωλείο 
του στο Μνημείο της Κοιλάδας των Πεσό-
ντων στο κοιμητήριο του Μινγκορούμπι-
ο-Ελ Πάρδο.
Η σορός του Ισπανού δικτάτορα θα εντα-
φιασθεί στο «πάνθεον» του Κοιμητη-
ρίου του Ελ Πάρδο στη Μαδρίτη, έπειτα 
από μία θρησκευτική λειτουργία, που 
θα τελεσθεί από τον γιο του πραξικοπη-
ματία Αντόνιο Τεχέρα στις 23 Φεβρουα-
ρίου 1981, Ραμόν Τεχέρα, και τον εφημέ-
ριο της Κοιλάδας των Πεσόντων Σαντιάγο 
Καντέρα.

Με καθυστέρηση 80 ετών η επίσημη 
λήξη του ισπανικού εμφυλίου 

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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Η 
αλυσ ίδα φαρμακε ίων CVS 
Health Corp ανακοίνωσε από-
ψε ότι αποσύρει από τα ράφια 
της, για προληπτικούς λόγους, 

όλες τις συσκευασίες παιδικού ταλκ της 
εταιρείας Johnson & Johnson, σε συσκευ-
ασία των 600 γραμμαρίων.
Η εταιρεία, η οποία βρίσκεται αντιμέ-
τωπη με χιλιάδες αγωγές για σειρά προϊ-
όντων της, έκανε γνωστό την περασμένη 
εβδομάδα ότι αποσύρει περίπου 33.000 
συσκευασίες παιδικής πούδρας σ τ ις 
Ηνωμένες Πολιτείες αφού εντοπίστηκαν 
ίχνη αμίαντου σε δείγματα που ελήφθη-
σαν από ένα μπουκάλι το οποίο είχε αγο-
ραστεί διαδικτυακά.

Η CVS ανέφερε ότι συμμορφώνεται με 
την εθελοντική ανάκληση του προϊόντος 
και θα το αποσύρει από όλα τα καταστή-
ματά της, καθώς και από τον εμπορικό 
ιστότοπό της. Οι πελάτες της που το είχαν 
ήδη αγοράσει θα πρέπει να σταματή-
σουν τη χρήση του και να το επιστρέψουν 
στο φαρμακείο για να αποζημιωθούν.
Είναι η πρώτη φορά που η J&J ανακαλεί 
το εμβληματικό προϊόν της για πιθανή 
μόλυνση με αμίαντο, μια γνωστή καρ-
κινογόνο ουσία που έχει συνδεθεί με το 
θανατηφόρο μεσοθηλίωμα. Είναι επίσης 
η πρώτη φορά που οι αμερικανικές αρχές 
ανακοινώνουν ότι εντόπισαν αμίαντο στο 
ταλκ.

διεθνή νέα

Έ
πειτα από μια μικρή ανάπαυλα οι Χι-
λιανοί κατέβηκαν εκ νέου στους δρό-
μους παρά την εμφανή υποχώρηση 
του προέδρου της Χιλιανής Δημο-

κρατίας Σεμπαστιάν Πινιέρα. Η μετωπική σύ-
γκρουση δεν θα αργήσει, εάν η εξουσία ε-
πιλέξει να αντιμετωπίσει την κατάσταση με 
κατασταλτικά μέτρα, χωρίς ριζικές και άμεσα 
αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις.
O πρόεδρος Πινιέρα για να κατευνάσει το 
πλήθος αναγκάστηκε να εξαγγείλει φορολο-
γικές ελαφρύνσεις για τους πολίτες της χώρας 
του, προκειμένου να σταματήσουν οι διαδη-
λώσεις και οι κινητοποιήσεις σε όλη τη Χιλή 
που στοίχισαν τη ζωή σε 15 ανθρώπους.
Οι διαδηλωτές, οι οποίοι διαμαρτύρονται 
για την οικονομική κρίση, έχουν απέναντί 
τους χιλιάδες αστυνομικούς, με τους οποίους 
συγκρούονται καθημερινά. Το μήνυμα προς 
την κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο: «Δεν πάει 
άλλο!». Μέσα σε λίγες ημέρες η Χιλή μετα-
τράπηκε σε ένα απέραντο πεδίο σύγκρου-
σης, γεγονός που ανάγκασε τον Πινιέρα να 
απευθύνει έκκληση στην αντιπολίτευση για 
συνεργασία, ώστε να αναζητήσουν από κοι-
νού λύση στη σοβαρή κοινωνική διάσταση 
του θέματος.
Αφορμή για την κοινωνική κατακραυγή στά-
θηκε η αύξηση της τιμής του 
εισιτηρίου στο μετρό. Ένα 
μέτρο το οποίο η κυβέρ-
νηση αναγκάστηκε να πάρει 
πίσω. Το κακό όμως είχε 
γίνει. Η οργή του λαού είχε 
ξεχειλίσει.
«Χιλή αφυπνίσου» είναι το 
σύνθημα που ακούγεται 
στους δρόμους της χώρας, 
ενώ ταυτόχρονα χιλιάδες διαδηλωτές κρα-
τούν στα χέρια τους κατσαρόλες και τις χτυ-
πούν, ως δείγμα ειρηνικής διαμαρτυρίας, 
παρά τους 9.400 στρατιώτες που έχουν απέ-
ναντί τους.
«Η κατάσταση είναι τόσο νέα και βίαιη, που 
η κυβέρνηση δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. 
Η κήρυξη της χώρας σε κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης αποτελεί έκφραση αυτής της αδυνα-
μίας» λέει ο Ρομπέρτο Μέντεζ, εμπειρογνώ-
μων στα οικονομικά στο Καθολικό Πανεπι-
στήμιο του Σαντιάγκο της Χιλής.
Από το 1987, δηλαδή την εποχή της δικτα-

τορίας, δεν έχουν εμφανιστεί τανκς στους 
δρόμους της Χιλής για να επαναφέρουν τη 
δημόσια τάξη. «Ο πρόεδρος προσπάθησε να 
σβήσει τη φωτιά με βενζίνη. Με στρατιώτες 
στους δρόμους δεν μπορεί να επιβάλει διά-
λογο» έγραψε στο Twitter η πρώην επικεφα-
λής των φοιτητικών αναταραχών και σήμερα 
βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Χιλής Καμίλα Βαλέχος.
Η Μαρία Λάγκος, διευθύντρια του μη κυβερ-
νητικού Ινστιτούτου δημοσκοπήσεων 
Latinobarometro, ανέφερε: «Η κυβέρνηση 
έστειλε τον στρατό στους δρόμους, αν και 
γνώριζε ότι οι στρατιώτες δεν θα μπορού-
σαν να αποκαταστήσουν την τάξη. Οι Χιλι-
ανοί δεν φοβούνται πια τον στρατό και του 
εναντιώνονται».
Τα κοινωνικά προβλήματα στη Χιλή είναι 
τόσο διογκωμένα, που η κυβέρνηση θα πρέ-
πει να κάνει πολλές αλλαγές σε θέματα όπως 
υγείας, πρόνοιας, εγκληματικότητας.
«Υπάρχουν προβλήματα με τις συντάξεις, την 
υγεία και την αύξηση της εγκληματικότητας. 
Υπάρχουν σκάνδαλα διαφθοράς στην πολι-
τική, στην οικονομία, στον στρατό» επιση-
μαίνει ο οικονομολόγος Ρομπέρτο Μεντέζ. 
«Νομίζω ότι επρόκειτο για ξέσπασμα θυμού 
αλλά όχι για εμφάνιση κάποιου πολιτι-

κού κινήματος». Αντίθετη 
άποψη έχει η διευθύντρια 
του Latinobarometro Μάρτα 
Λάγκος, η οποία κάνει λόγο 
για «εξέγερση», που θα 
οδηγήσει «σε τροποποίηση 
του Συντάγματος».
Ο Μανουέλ Χοσέ Οσαντόν, 
γερουσιαστής στη χιλιανή 
Γερουσία και μέλος του 

κεντροδεξιού κυβερνητικού συνασπισμού 
του προέδρου Πινιέρα, ασκεί αυτοκριτική. 
«Δεν πρέπει να κλείσουμε τα μάτια απένα-
ντι στη δυσαρέσκεια του λαού. Οι άνθρω-
ποι χτυπούν κατσαρόλες για να διαμαρτυρη-
θούν και να στείλουν ένα μήνυμα σε όλους 
μας. Είδα τις διαμαρτυρίες των ανθρώπων 
που δεν καταλαβαίνουν την πολιτική μας και 
θέλουν να δηλώσουν ότι υπάρχει αδικία και 
ανισότητα. Καταδικάζω τη βία, αλλά πρέπει 
να βρούμε μία λύση στο πρόβλημα. Δεν μπο-
ρεί να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη χωρίς 
κοινωνική ειρήνη».

Οργή λαού στη Χιλή
Στα οδοφράγματα βρίσκονται εδώ και εβδομάδες οι πολίτες της Χιλής, 
διεκδικώντας δομικές αλλαγές στη λειτουργία του κράτους και του πολιτικού 
συστήματος. Η χώρα έχει να αντιμετωπίσει τέτοιο κύμα βίας από τη σκοτεινή 
εποχή της επιβολής του πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοτσέτ.

ΗΠΑ: Εντοπίστηκε αμίαντος σε ταλκ 
της Johnson & Johnson
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οικογένεια

To παιδί μου και εγώ 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 η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η 
οικογένειά σου, τότε είσαι στο σωστό δρόμο, 
στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο γάμο 

και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια

Πώς να μάθω στο παιδί μου 
να είναι ανεξάρτητο

Μ
πορεί να χρειάζονται εκ-
παίδευση, επίβλεψη, εν-
θάρρυνση και ευκαιρίες 
για πρακτική – τα οποία 

θα πρέπει να τους τα παρέχουμε απλό-
χερα. Όμως, δεν έχουμε το δικαίωμα 
να κάνουμε τα πάντα για αυτά, στερώ-
ντας τους την δυνατότητα να εξασκη-
θούν ώστε να τα καταφέρουν μόνα 
τους. Ούτε θα πρέπει να επαναπαυό-
μαστε στη σκέψη ότι ‘κάποια στιγμή θα 
τα κάνουν μόνα τους.’ Όχι, έχει σημα-
σία να τα καταφέρουν τη στιγμή που 
είναι έτοιμα.
Μόλις το παιδί επιχειρήσει να ανέβει τη 
δύσκολη σκάλα στην παιδική χαρά, το 
αφήνουμε να σκαρφαλώσει και είμα-
στε δίπλα του για να το πιάσουμε αν 
πέσει – χωρίς όμως να το κρατάμε για 
να την ανέβει, ή να του υπενθυμίζουμε 
συνεχώς να προσέχει. 
Όταν το παιδί βρεθεί σε σημείο όπου 
διατρέχει κάποιον κίνδυνο, το αφή-
νουμε να αντιληφθεί τον κίνδυνο και 
είμαστε δίπλα του σε περίπτωση που 
χρειαστεί να επέμβουμε. Πχ. αν βρί-
σκεται σε κάποιο ψηλό σημείο μίας 
τσουλήθρας από την οποία μπορεί να 
πέσει, δεν το απομακρύνουμε κατευ-
θείαν χωρίς λόγο από τον φόβο μας 
μήπως πέσει. Περιμένουμε να δούμε 
πώς θα αντιδράσει εν’όψει του κινδύ-
νου και επεμβαίνουμε μόνο σε περί-
πτωση που ετοιμάζεται να βουτήξει 
στο κενό – κάτι που είναι πολύ απίθανο 
να κάνει ακόμα και ένα μικρό μωρό. Τις 
πρώτες φορές μπορούμε να του εξηγή-
σουμε ότι αν πέσει από ψηλά θα χτυπή-
σει πολύ, και να το αφήσουμε εκεί. Σε 
στιγμές πραγματικού κινδύνου όπως 
το να περάσει το δρόμο ή να κολυ-
μπήσει μόνο του, φυσικά ελέγχουμε 
απόλυτα τις κινήσεις του χωρίς καμία 
έκπτωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις η 
ζωή του είναι στα χέρια μας.
Αν το παιδί απομακρυνθεί από εμάς σε 
έναν κατά τα άλλα κλειστό χώρο, όπως 

μία μεγάλη παιδική χαρά, μία καφετέ-
ρια, κτλ., δεν το κυνηγάμε ακατάπαυ-
στα. Το αφήνουμε να απομακρυνθεί 
ακολουθώντας το με το βλέμμα μας, 
για να σιγουρευτούμε ότι θα επιστρέ-
ψει και πάλι σε εμάς. Αν το χάσουμε 
από το οπτικό μας πεδίο, μπορούμε να 
σηκωθούμε να το αναζητήσουμε δια-
κριτικά μέχρι να το εντοπίσουμε, και 
να γυρίσουμε πάλι στη θέση μας. Είναι 
δύσκολο να έχει απομακρυνθεί πολύ 
από τη στιγμή που το χάσαμε από το 
οπτικό μας πεδίο.
Αν το παιδί δυσκολεύεται με μία δεξι-
ότητα όπως είναι το ντύσιμο, εφόσον 
έχουμε καταλάβει ότι μπορεί να ντυ-
θεί μόνο του και του έχουμε δείξει τα 
βασικά, πρέπει να κάνουμε ένα βήμα 
πίσω και να του δώσουμε χώρο. Αν μάς 
ζητήσει βοήθεια και δεν ανταποκρι-
θούμε, είναι πιθανό το παιδί να αντι-
δράσει με φωνές, κλάματα, κτλ. Αντί 
να υποκύψουμε στις εκκλήσεις του, θα 
πρέπει να το ενθαρρύνουμε να συνεχί-
σει να δοκιμάζει, και να τού αρνηθούμε 
τη βοήθειά μας. Τα παιδιά βρίσκουν 
ικανοποίηση στο να τα εξυπηρετούμε. 
Το να απαιτούν τις υπηρεσίες μας και να 
τις έχουν, τούς δίνει μία αίσθηση δύνα-
μης. Αλλά απολαμβάνουν επίσης και το 
να πετυχαίνουν πράγματα με τις δικές 
τους δυνάμεις, και να έχουν ευκαιρίες 
να είναι χρήσιμα. 
Αν το παιδί θέλει να παίξει με μία 
παρέα παιδιών που δεν γνωρίζει, το 
αφήνουμε να βρει τον τρόπο να μπει 
μόνο του στην παρέα, χωρίς να το πιέ-
σουμε και χωρίς να πιέσουμε τα άλλα 
παιδιά να το δεχτούν. Αν θέλει πραγμα-
τικά να δοκιμάσει, θα το κάνει.
Σε όλα αυτά τα παραδείγματα, η αντι-
μετώπισή μας μπορεί να είναι διαφο-
ρετική, αλλά έχει έναν κοινό παρονο-
μαστή – την πίστη μας στις δυνατό-
τητες των παιδιών μας. Αλλά και ένα 
σημαντικό χαρακτηριστικό: μία μεγάλη 
δόση θάρρους από την πλευρά μας.

Τ
α παιδιά μας θέλουν να δημιουργή-
σουμε στη ζωή τους μνημεία που 
θα διαρκέσουν για πάντα. Τα ονο-
μάζω «αξέχαστα μνημεία» γιατί εί-

ναι πράγματα που θα κάνεις μαζί με το παι-
δί σου και θα τα θυμάται για πάντα με νο-
σταλγία. Να κάποια πράγματα που μπορείς 
να κάνεις με το παιδί σου όταν έχεις χρόνο. 
Φρόντισε να διαπιστώσεις τι του αρέσει να 
κάνει μαζί σου και στη συνέχεια ξεκινήστε 
το μαζί μια φορά την εβδομάδα ή μια φορά 
το μήνα. Αυτό που του αρέσει του παιδιού 
σου μπορεί να είναι να βγάζει φωτογραφί-
ες, ή να ασχολείται με τις μηχανές, μπορεί 
να του αρέσει να τρέχει, να κάνει ποδήλατο, 
να μαγειρεύει, ή να ασχολείται με τον κήπο.

Τι πρέπει να κάνεις όταν το παιδί 
σου θυμώνει;
Πρώτα, πρώτα, πάρε με ηρεμία το παιδί 
σου από το χώρο που προκάλεσε την 
ένταση και στείλτο στο δωμάτιό του... όσο 
πιο λίγα λόγια λες κάνοντάς το αυτό, τόσο 
το καλύτερο. Δεύτερον, όταν καταλάβεις ότι 
είναι έτοιμο, ζήτησε από το παιδί σου να 
γράψει τι είναι αυτό που το έκανε να θυμώ-
σει και γιατί θύμωσε... ενώ τα γράφει ενερ-
γοποιείται η αντανακλαστική του σκέψη. 
Αφού τελειώσει, συζήτησε μαζί του και 
κουβεντιάστε πώς μπορεί να αντιμετωπίσει 
μια παρόμοια περίπτωση διαφορετικά την 
επόμενη φορά που θα του τύχει. Φυσικά, 
θα έχει πάλι ένα ξέσπασμα θυμού... αλλά 
τελικά θα πάρει ένα σπουδαίο μάθημα σχε-
τικά με το πώς να ελέγχει το θυμό του. Όταν 
το παιδί μπορεί να βλέπει τα λάθη του και 
να τα διορθώνει, τότε βρίσκεται στη σωστή 
κατεύθυνση για μια υπεύθυνη ενηλικίωση.

Πού Μπορείτε Εσείς και τα Παιδιά 
σας να Υπηρετήσετε τους Άλλους
Πώς μπορείτε εσείς και τα παιδιά σας να 
γίνετε μεγαλόψυχοι; 
Ο Dr Martin Luther King, Jr. μίλησε για το 
μεγαλείο της ψυχής και είπε, «Όλοι μας 
μπορούμε να γίνουμε μεγάλοι και τρα-

νοί γιατί όλοι μας μπορούμε να υπηρε-
τήσουμε.» Ένα από τα καθήκοντά μας ως 
γονείς είναι να μιλήσουμε στα παιδιά μας  
για τη σπουδαιότητα της υπηρεσίας και να 
τους δείξουμε πώς γίνεται. Εδώ παραθέ-
τουμε μερικά μέρη που εσείς και τα παιδιά 
σας μπορείτε να υπηρετήσετε τους άλλους. 
Πρώτα, πρώτα, το ίδιο σας το σπίτι. Δε χρει-
άζεται να ψάξετε πιο πέρα από τους τέσσε-
ρις τοίχους του σπιτιού σας για να υπηρε-
τήσετε τους άλλους. Κάνοντας μαζί κάποιες 
δουλειές του σπιτιού, όπως να πλύνουμε τα 
πιάτα, να σκουπίσουμε, να βγάλουμε έξω 
τα σκουπίδια, δείχνουμε στα παιδιά μας 
πώς να υπηρετούν. Κι αν μάθουν να υπη-
ρετούν στο σπίτι, μπορούν να είναι έτοιμα 
και προετοιμασμένα να υπηρετήσουν τους 
άλλους γύρω τους, στη γειτονιά, στην κοι-
νότητα, στη χώρα μας κι ακόμα άτομα που 
που ζουν στα όρια της φτώχειας σε όλον 
τον κόσμο.

Προσδοκίες Από το Γάμο
Πώς φανταζόσουν ότι θα είναι ο γάμος σου; 
Πολλοί  νομίζουν ότι ο γάμος είναι «έζη-
σαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα» όπως 
λέμε στα παραμύθια. Πριν από την τελετή 
του γάμου, πολλοί οραματίζονται ότι ο μέλ-
λων σύντροφός τους θα είναι μια μόνιμη 
συντροφιά που θα στέκεται δίπλα τους 
με στοργή και φροντίδα. Φαντάζονται ότι 
ποτέ δε θα έχουν πρστριβές. Κι ακόμα νομί-
ζουν ότι η αγάπη που νιώθουν την ημέρα 
του γάμου τους θα διαρκέσει για πάντα. Η 
πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφο-
ρετική. Τι θα πρέπει λοιπόν να περιμένεις 
από το γάμο; Θα πρέπει να περιμένεις δια-
φωνίες, καθυστερήσεις και απογοητεύσεις. 
Να είσαι προετοιμασμένος/η να ενοχλεί-
σαι και να θυμώνεις από κάποια πράγματα 
και καταστάσεις. Αυτά θα γίνουν, και δεν 
πειράζει. Να βρεις τρόπους να επικοινω-
νείς και να εκφράζεις αυτά που νιώθεις με 
αγάπη κι ακόμα να είσαι έτοιμος/η να συγ-
χωρείς γιατί θα είσαι σ’ αυτόν το γάμο για 
όλην τη ζωή.

Πώς να Δημιουργήσεις 
Αξέχαστες Αναμνήσεις 

για το Παιδί σου;
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Ο
ι μύκητες των ποδιών εί-
ναι μια λοίμωξη, με την 
οποία ερχόμαστε αντι-
μέτωποι κυρίως τους 

καλοκαιρινούς μήνες.
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως 
δεν μπορούμε να το πάθουμε και 
τον χειμώνα ειδικά όταν φοράμε 
παπούτσια για μεγάλο διάστημα 
της ημέρας, τότε η υγρασία που 
παγιδεύεται στο θερμό περιβάλ-
λον εσωτερικά των παπουτσιών, 
ευνοεί της συνθήκες για να δημι-
ουργηθούν μύκητες στα πόδια.
Ο μύκητας συνήθως δημι-
ουργείται στην άκρη του 
νυχιού και κάνει την εμφά-
νιση του ως μια μικρή λευκή 
ή κιτρινωπή κηλίδα.
Αν δεν το αντιλη-
φθούμε εγκαίρως 
για να το καταπολε-
μήσουμε άμεσα, τότε 
καθώς εξαπλώνεται, το 
νύχι μας μπορεί να αλλάξει 
σχήμα ή να γίνει εύθραυστο 
και πιο παχύ.
Υπάρχουν πολλά φαρ-
μακευτικά σκευάσματα 
που βοηθούν στην αντι-
μετώπιση αυτής της κατά-
στασης, όμως όσοι θέλουν 
να περιορίσουν τον μύκητα 
με φυσικές θεραπείες, 
τότε, οι θεραπείες που θα 
αναφέρουμε παρακάτω 
είναι κατάλληλες και απο-
τελεσματικές.

Ποδόλουτρο
Με λευκό ξύδι και μαγειρική 
σόδα. Γεμίζουμε μια λεκάνη με 
νερό μέχρι τον αστράγαλο και προ-
σθέτουμε 1 φλιτζάνι ξύδι. Αφή-
νουμε τα πόδια για ένα τέταρτο της 
ώρας και τα στεγνώνουμε.
Στη συνέχεια βουτάμε τα πόδια σε 
άλλη λεκάνη που έχουμε να φρο-
ντίσει να προσθέσουμε καθαρό 
νερό και 5 κουταλιές μαγειρική 
σόδα. Περιμένουμε επίσης για 15 
λεπτά και αμέσως μετά σκουπί-
ζουμε.
Επαναλαμβάνουμε τη συγκε-
κριμένη διαδικασία 2 φορές την 
ημέρα και σύντομα θα δούμε δρα-
στικά αποτελέσματα.

Αιθέρια έλαια
Σημαντική δράση έχει το έλαιο 
τειόδεντρου, λεβάντας και ιλάνγ 
ιλάνγκ. Φροντίζουμε πάντοτε να 
τα συνδυάσουμε με έλαια βάσης 
όπως το έλαιο χοχόμπα, καρύδας 
ή ελαιόλαδο, καθώς τα συγκεκρι-
μένα αιθέρια έλαια δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται στο δέρμα αδι-
άλυτα.
Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει 
πολύ καλά αποτελέσματα όταν 
εφαρμοστεί στα πρώιμα στάδια 
της μόλυνσης

Παρασκευάζουμε ένα μείγμα 
από ίσες σταγόνες αιθέριου 
ελαίου της επιλογής μας, μαζί 

με λάδι. Με ένα βαμβάκι τρί-
βουμε ελαφριά την μολυ-
σμένη περιοχή για 10 
λεπτά και καθαρίζουμε το 

νύχι με καθαρό βουρτσάκι.

Σκόρδο
Για το πολλαπλά οφέλη 
που παρουσιάζει το 

σκόρδο στην συνολική 
υγεία του οργανισμού μας 

έχουμε αναφερθεί πολλές φορές 
σε παλαιότερα άρθρα μας

Το σκόρδο είναι κυριολε-
κτικά μια σούπερ τροφή 
που επίσης μπορεί να βοη-

θήσει να αντιμετωπίσουμε 
τους μύκητες στα νύχια.
Συνθλίβουμε μερικές σκελί-

δες σκόρδο για να πάρουμε 
το έλαιο του και το ανακατεύ-
ουμε με 2-3 σταγόνες ελαιό-

λαδο. Το μείγμα το χρησιμο-
ποιούμε πάνω στο νύχι και τυλί-

γουμε για μερικά λεπτά την περι-
οχή.

Λεμόνι
Το κιτρικό οξύ που περιέχεται στο 
λεμόνι, εμποδίζει την εξάπλωση 
του μύκητα. Παίρνουμε το χυμό 
από ένα λεμόνι και αλείφουμε στα 
νύχια που έχουν μολυνθεί. Αφή-
νουμε για 15 λεπτά και ξεπλένουμε 
με χλιαρό νερό. Στεγνώνουμε 
καλά τα πόδια με καθαρή πετσέτα, 
καθώς η υγρασία βοηθά την εξά-
πλωση του μύκητα. Επαναλαμβά-
νουμε για ένα μήνα τουλάχιστον σε 
καθημερινή βάση.

Μ
ετά το μεσημεριανό γεύμα οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν 
ένα έντονο αίσθημα υπνηλίας. Η πρώτη σκέψη σου είναι να 
πιεις ακόμα έναν καφέ. Δοκιμάστε τις παρακάτω εναλλακτικές 
για την εκνευριστική, απογευματινή υπνηλία

Εσπεριδοειδή
Είτε επιλέξεις μια πορτοκαλάδα είτε το να κάψεις ένα αιθέριο έλαιο πορτο-
κάλι ή λεμόνι, έρευνες έχουν δείξει πως τα εσπεριδοειδή έχουν ευεργετικά 
εφέ στο ανθρώπινο σώμα. Όταν τα εισπνέεις, τα εσπεριδοειδή έχει απο-
δειχθεί πως μειώνουν τις φλεγμονές στον λαιμό. Όταν πάλι τα τρως, σταμα-
τούν την πέψη αμύλου. Το άμυλο συνδέεται άμεσα με τη χρόνια κόπωση. 
Έτσι ένας χυμός grapefruit ή πορτοκαλιού είναι το ιδανικό ρόφημα μετά 
από γεύματα που περιλαμβάνουν πατάτες, ψωμί, ρύζι ή ζυμαρικά.
Το φως του ήλιου
Η μελατονίνη είναι μια ορμόνη που παράγει ο οργανισμός μας για να προ-
ετοιμαστεί για ύπνο. Η παραγωγή της αυξάνεται όταν δεν εκτίθεσαι αρκετά 
στον ήλιο, κάνοντας το σώμα σου να πιστεύει πως είναι βράδυ. Είκοσι με 
τριάντα λεπτά έκθεσης στον ήλιο θα μειώσουν την παραγωγή μελατονί-
νης στο σώμα σου. Κάνε ένα διάλειμμα από τη δουλειά και βγες στο πιο 
φωτεινό σημείο του χώρου. Ακόμα καλύτερα, μπορείς να κάνεις μια βόλτα 
έξω κατά τη διάρκεια ενός τηλεφωνήματος.
Λάδι ευκαλύπτου ή μέντας
Το Journal of the International Society of Sports Nutrition αναφέρει πως 
το λάδι ευκαλύπτου και μέντας καταπολεμά την κούραση και εφοδιάζει το 
σώμα με ενέργεια. Επίλεξε αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου και μέντας στο χώρο 
σου ή επίλεξε μια κρέμα με αυτά τα συστατικά. Ζέστανε τη λίγο στις παλά-
μες σου και άλειψε το πρόσωπό σου.
Νερό
Η αφυδάτωση είναι ένα κοινό αίτιο κούρασης, μιας και η ροή αίματος 
είναι μειωμένη και το σώμα σου υπερλειτουργεί για ρυθμίσει την απώλεια 
νερού. Για να αποφύγεις την αφυδάτωση, έχε πάντα δίπλα σου ένα μπου-
κάλι γεμάτο με νερό και πίνε μικρές γουλιές καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας. 
Να υπενθυμίζεις στον εαυτό σου το minimum των οχτώ ποτηριών νερού 
ημερησίως.

Ό
πως δείχνουν πρό-
σφατες έρευνες, παρά 
την συνειδητοποίηση 
της σημασίας του πλυ-

σίματος των χεριών, οι άνθρω-
ποι συχνά δεν κάνουν αυτή τη δι-
αδικασία σωστά. Σε μια μελέτη 
ενηλίκων άνω των 60 ετών που 
προετοίμαζαν φαγητό σε οικιακή 
κουζίνα, διαπιστώθηκε ότι μόνο 
το 30% πλένουν και στεγνώνουν 
τα χέρια τους πριν προετοιμά-
σουν τα τρόφιμα. Το 90% των αν-
θρώπων δεν έπλενε και στέγνω-
νε καλά τα χέρια αμέσως μετά το 
χειρισμό του ωμού κοτόπουλου. 
Και το 62% δεν κατάφερε να τρί-
βει τα χέρια, τις παλάμες και με-
ταξύ των δακτύλων σημεία κατά 
το πλύσιμο των χεριών. Επίσης ό-
τι το 47% των ατόμων που συμ-
μετείχαν στη μελέτη δεν χρησι-
μοποίησαν  σαπούνι κατά τη δι-
άρκεια πλύσης των χεριών. 
Η χρήση σαπουνιού είναι ιδιαί-
τερα σημαντική για το πλύσιμο 
των χεριών γιατί μειώνει σημα-
ντικά την παρουσία βακτηρίων 
στα χέρια. Το σαπούνι δεν χρει-
άζεται να είναι αντιβακτηριακό. 
Η έρευνα έχει δείξει ότι η χρήση 
του μη αντιβακτηριακού σαπου-
νιού είναι επιτυχής για την πρό-
ληψη τόσο των γαστρεντερικών 
όσο και των αναπνευστικών 
ασθενειών.
Βρέξτε τα χέρια σας με καθαρό 
νερό, χρησιμοποιήστε σαπούνι, 
τρίψτε τις παλάμες, τις ράχες των 
χεριών, ανάμεσα στα δάκτυλα, τα 
νύχια και ξεπλύνετε τα χέρια σας. 
Στη συνέχεια τα στεγνώνετε χρη-
σιμοποιώντας καθαρή πετσέτα ή 
χαρτί κουζίνας.
Το στέγνωμα των χεριών είναι 
επίσης πολύ σημαντικό για να 
αποφευχθεί η μόλυνση από τα 
χέρια στα τρόφιμα, τις επιφά-
νειες και τον εξοπλισμό, καθώς 
η μετάδοση βακτηρίων είναι 
πιο πιθανή από το υγρό δέρμα 
παρά από το ξηρό δέρμα. Έτσι, 
το σωστό στέγνωμα των χεριών 
μετά το πλύσιμο αποτελεί ανα-
πόσπαστο μέρος της υγιεινής των 
χεριών.
Είναι σημαντικό να πλένετε τα 
χέρια σε περιπτώσεις που μπορεί 
να μολύνουν τρόφιμα -ιδιαίτερα 
ωμό κρέας και πουλερικά- μετά 
από χρήση τουαλέτας, φύσημα 
μύτης, βήχα ή φτάρνισμα.

Πώς πρέπει να 
πλένετε τα χέρια 
σας

Πώς θα αντιμετωπίσετε την 
απογευματινή υπνηλία;

Πώς θα απαλλαγείτε από 
μύκητες στα νύχια

υγεία

Μελέτη διάρκειας 6 εβδομά-
δων περιέλαβε 30 άντρες που 
ήταν παχύσαρκοι ή υπέρβαροι. 
Συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα 
από δύο ομάδες παρέμβασης 
(που έτρωγαν πρωινό πριν ή 
μετά την άσκηση) και από μια 
ομάδα ελέγχου (που δεν έκανε 
αλλαγές στον τρόπο ζωής).
Διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες που 
έκαναν άσκηση πριν το πρω-
ινό έκαψαν διπλάσια ποσότητα 
λίπους από ό, τι οι άνδρες που 
έκαναν άσκηση μετά το πρωινό.
Ενώ δεν υπήρξαν διαφορές στην 
απώλεια βάρους επί 6 εβδο-
μάδες, η άσκηση πριν το πρω-
ινό είχε θετικές επιδράσεις στην 
υγεία επειδή το σώμα ήταν σε 
καλύτερη θέση να ανταποκριθεί 
στην ινσουλίνη, διατηρώντας τα 

επίπεδα γλυκόζης στο αίμα υπό 
έλεγχο και ενδεχομένως μειώνο-
ντας τον κίνδυνο για διαβήτη και 
Οι άνδρες που ασκήθηκαν πριν 
πάρουν το πρωινό τους αύξησαν 
την ικανότητα ανταπόκρισης της 
ινσουλίνης, κάτι που είναι αξιο-
σημείωτο δεδομένου ότι οι δύο 
ομάδες της άσκησης έχασαν 
παρόμοιο βάρος και είχαν παρό-
μοια οφέλη από τη γυμναστική. 
Κατά τη διάρκεια των 6 εβδο-
μάδων, οι ερευνητές διαπίστω-
σαν ότι οι μύες στην ομάδα που 
ασκούνταν πριν από το πρωινό 
ανταποκρίνονταν περισσότερο 
στην ινσουλίνη σε σύγκριση με 
την ομάδα που ασκούνταν μετά 
το πρωινό, παρά τις ίδιες εκπαι-
δευτικές συνεδρίες και την ίδια 
πρόσληψη τροφής.

Αυξήστε τα οφέλη για την υγεία 
με άσκηση πριν το πρωινό



24 25 Οκτωβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

ιστορίες

Οι Έλληνες μετανάστες στις ΗΠΑ
Έτσι «γεννήθηκε» η ομογένεια

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Π
ριν από 100 και πλέον χρόνια, το ταξίδι για 
τις Η.Π.Α. δεν ήταν καθόλου εύκολο. Ήταν 
πολυδάπανο και πολυήμερο, καθώς διαρ-
κούσε έως και ένα μήνα! Αρκετοί αναγκάζο-

νταν να πουλήσουν ή να υποθηκεύσουν κτήματα κλπ. 
Οι τοκογλύφοι, εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη πολλών 
να εξασφαλίσουν τα χρήματα του εισιτηρίου για το υ-
περατλαντικό ταξίδι, θησαύριζαν. Σχεδόν όλοι οι με-
τανάστες, ταξίδευαν στα αμπάρια ή στο κατάστρωμα 
των πλοίων!
Δεν ήταν λίγοι αυτοί που έχαναν τη ζωή τους στη 
διάρκεια του ταξιδιού από τ ις κακουχίες. Άλλοι 
αρρώσ ταιναν,  ε νώ μόνο έ να μικρό ποσοσ τό 
«έβγαινε» αλώβητο από τις περιπέτειες στο πλοίο.
Και όταν όμως, επιτέλους, έφταναν στις Η.Π.Α., δεν 
τους περίμεναν με ανοιχτές αγκάλες.
Πριν μπαρκάρουν οι μετανάστες είχαν πάρει θεώ-
ρηση του διαβατηρίου τους από τα αμερικανικά προ-
ξενεία στον Πειραιά ή την Πάτρα. Αυτό όμως δεν απο-
τελούσε εγγύηση ότι οι αρμόδιες Αρχές της Νέας Υόρ-
κης ή άλλου λιμανιού των Η.Π.Α. θα τους επέτρεπαν 
να αποβιβαστούν αμέσως σε αμερικανικό έδαφος.
Μόλις το υπερωκεάνιο έφτανε στο λιμάνι της Νέας 
Υόρκης, οι επιβάτες χωρίζονταν σε δύο κατηγορίες. 
Όσοι ταξίδευαν στην πρώτη ή στη δεύτερη θέση μπο-
ρούσαν να ελευθεροκοινωνήσουν (μεταβούν στην 
ξηρά μετά από άδεια των αρμόδιων υγειονομικών 
Αρχών), χωρίς πολλές διατυπώσεις. Οι υπόλοιποι 
όμως, με ειδικά πλοία, μεταφέρονταν στο περίφημο 
Ellis Island. Πρόκειται ουσιαστικά για τρία νησάκια, 
που συνδέονται μεταξύ τους με γέφυρες. Βρίσκεται 
στην είσοδο του λιμανιού της Νέας Υόρκης. Η «Ιερά 
Εξέταση» των μεταναστών, γινόταν αρχικά στο Castle 

Garden, το «Καστιγκάρι» όπως το ονόμαζαν οι Έλλη-
νες. Αργότερα, χτίστηκαν μια σειρά από επιβλητικά 
κτίρια, όπου εξετάζονταν εξονυχιστικά οι μετανά-
στες. Από εκεί πέρασαν εκατομμύρια άνθρωποι, απ’ 
όλες τις φυλές του κόσμου, στην κυριολεξία. Δρά-
ματα ζωής και θανάτου παίχτηκαν μέσα στις αίθου-

σες όπου γινόταν η εξέταση των μεταναστών ή πίσω 
από τα κάγκελα των κρατητηρίων, όπου κλείνονταν 
όσοι επρόκειτο να απελαθούν στις χώρες τους. Τις 
περισσότερες φορές, η ετυμηγορία ήταν ευνοϊκή για 
τους μετανάστες. Όμως πολλοί άκουσαν το «No», 

από τις Αρχές των Η.Π.Α. 
Το 1903, ήταν 614 Έλλη-
νες που απελάθηκαν. Το 
1904, 527. Το 1905, 353, 
το 1906, 875. Το 1907, 
584 και το 1908, 459.
Κυριότερη αιτία του απο-
κλε ισμού τους, ήταν ο 
φόβος των μεταναστευτι-
κών Αρχών, μήπως γίνουν 
δημόσιο βάρος όσοι δεν 
είχαν τα κατάλληλα προ-
σόν τα να παραμείνουν 
στις Η.Π.Α. Κάποιοι δεν 
είχαν συγγενείς ή φίλους 
που θα μπορούσαν να 
εγγυηθούν ότι θα έβρι-

σκαν ένα μέρος για να κοιμηθούν ή ένα πιάτο φαγητό. 
Άλλοι δεν φαίνονταν αρκετά εύρωστοι ώστε να εργα-
στούν στις σιδηροδρομικές γραμμές, στα μεταλλεία 
και στις άλλες βαριές δουλειές. Επίσης απελαύνονταν 
αμέσως όσοι ήταν άρρωστοι, ψυχοπαθείς και όσοι 
είχαν εγκληματικό παρελθόν. Οι ιατρικές εξετάσεις, 
ήταν εξονυχιστικές. Χαρακτηριστικά, από το 1900 ως 
το 1908, 458 Έλληνες απορρίφθηκαν γιατί έπασχαν 
από μεταδοτικές ασθένειες…

Πώς έβλεπαν οι Αμερικανοί τους Έλληνες;
Εκτός απ’ όλα τ’ άλλα, οι συμπατριώτες μας είχαν ν’ 
αντιμετωπίσουν και την καχυποψία (για να μην γρά-
ψουμε έχθρα…) των Αμερικανών, οι οποίοι είχαν 
πλήρη άγνοια γ ια τους Έλληνες. Πολλοί μάλισ τα 
ρωτούσαν: «Οι Έλληνες είναι λευκοί ή μαύροι;»!
Στο πλαίσ ιο της ενημέρωσης των αμερικανικών 
Αρχών αλλά και της κοινής γνώμης των Η.Π.Α., 
στάλθηκε στην Ελλάδα, ο νεαρός τότε, κοινωνιολό-
γος Henry Pratt Fairchild (1880-1956), ο οποίος στο 
βιβλίο του «Greek Immigration to the United States» 
(«Ελληνική Μετανάστευση στις Ηνωμένες Πολιτείες») 
(1911), που εκδόθηκε από το Πανεπιστήμιο Yale, 
παρουσίασε λεπτομερή στοιχεία για την Ελλάδα, τους 
κατοίκους της, τα αίτια της μετανάστευσης κλπ. Νομί-
ζουμε ότι αυτό το βιβλίο, θα πρέπει να εκδοθεί και 

στα ελληνικά για να μάθουμε όλοι εμείς και οι επόμε-
νες γενιές, τις περιπέτειες και τα δεινά των προγόνων 
μας που μετανάστευσαν στις Η.Π.Α. στις αρχές του 
20ου αιώνα.
Κλείνοντας το άρθρο αυτό, να αναφέρουμε πόσα χρή-
ματα είχαν κατά μέσο όρο οι Έλληνες μετανάστες στις 
Η.Π.Α., από το 1900 ως το 1908. Το 1900, το ποσό 
ήταν 28,78 δολάρια, το 1901, 15,57 δολάρια, το 1902 
17,45 δολάρια, το 1903, 18,77 δολάρια, το 1904, 
27,71 δολάρια, το 1905, 27,33 δολάρια, το 1908, 
20,06 δολάρια.
Με τους μετανάστες που κατόρθωναν τελικά να 
«πατήσουν» σε αμερικανικό έδαφος και να εγκατα-
σταθούν στις Η.Π.Α., τις ρατσιστικές συμπεριφορές 
που αντιμετώπισαν και τις άλλες δυσκολίες ώσπου 
να ορθοποδήσουν, θα ασχοληθούμε σε μελλοντικό 
μας άρθρο.
Πηγές: Μπάμπης Μαλαφούρης, «Έλληνες της Αμερι-
κής 1528-1948», Νέα Υόρκη 1948.
ΜΠΑΜΠΗΣ Ι. ΜΑΡΚΕΤΟΣ «Οι Ελληνοαμερικανοί – 
ιστορία της ελληνικής ομογένειας στις Η.Π.Α.», ΕΚΔΟ-
ΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ 2006.
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απόψεις

Ο πρεσβευτής της Ιταλίας στην Αθήνα Εμανουέλε 
Γκράτσι το 1940 στα απομνημονεύματά του γράφει…

Δ
έκα λεπτά πριν από τις 3 της νύχτας της 28ης Ο-
κτωβρίου του 1940, ο στρατιωτικός μου ακόλου-
θος, ο διερμηνέας μου και εγώ, φθάσαμε στην 
καγκελόπορτα μιάς μικρής οικίας στην Κηφισιά, 

όπου έμενε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Στον φρουρό 
της οικίας είπα ότι επιθυμώ να δώ τον Πρωθυπουργό για 
κάτι πολύ επείγον. Ο φρουρός άρχισε να κτυπά το κουδού-
νι του εσωτερικού της οικίας, αλλά δεν ελάμβανε καμίαν α-
πάντηση. Διερωτήθηκα εάν ήτο δυνατόν μια πρωθυπουρ-
γική κατοικία να μην απαντά αμέσως. Γιατί εγώ είχα εντο-
λή να παραδώσω το τελεσίγραφον στις 3 π.μ. ακριβώς, της 
28/10/1940, λόγω δε της προσπάθειας μου 
να ακουσθεί το κουδούνι και να ανοίξει η 
πόρτα, η ώρα είχε ήδη φθάσει 3. Επιτέλους 
το κουδούνισμα ξύπνησε τον ίδιο τον Μετα-
ξά, που έκαμε την εμφάνισή του σε μια μι-
κρή πλαϊνή πόρτα και αναγνωρίζοντάς με, 
με άφησε να περάσω. Ο Μεταξάς φορούσε 
μια μάλλινη ρόμπα, από τον γιακά της οποί-
ας φαινόταν ένα μετριότατο βαμβακερό νυ-
κτικό. Μου έσφιξε το χέρι και με έβαλε να 
καθίσω σε ένα μικρό φτωχικό σαλόνι του 
σπιτιού. Μόλις καθίσαμε, και επειδή η ώρα 
ήταν λίγα λεπτά μετά τις 3, του είπα αμέσως 
ότι η Κυβέρνησίς μου, μου είχε αναθέσει να 
το εγχειρίσω προσωπικά ένα κείμενο, που 
δεν ήτο τίποτε άλλο, παρά το τελεσίγραφον 
της Ιταλίας προς την Ελλάδα, με το οποίον η 
Ιταλική Κυβέρνηση απαιτούσε την ελεύθερη 
διέλευση των στρατευμάτων της στον Ελλη-
νικό χώρο, από τις 6 π.μ. της 28/10/1940. Ο 
Μεταξάς άρχισε να το διαβάζει. Μέσα από τα γυαλιά του, 
έβλεπα τα μάτια του να βουρκώνουν. Όταν τελείωσε την α-
νάγνωση με κοίταξε κατά πρόσωπο, και με φωνή λυπημέ-
νη αλλά σταθερή μου είπε: "Alors c'est la guerre." (Λοιπόν 
έχουμε πόλεμο)».
Κατά την θυγατέρα του Μεταξά, ακολούθησε και η εξής στι-
χομυθία που ο Γκράτσι δεν την αναφέρει:
«Γκράτσι: Pas necessaire, mon excellence (όχι απαραίτητα 
εξοχότατε)
Μεταξάς: Non, c'est necessaire (όχι, είναι απαραίτητο)
Και συνεχίζει ο Γκράτσι στο βιβλίο του. "Με συνόδευσε στην 
έξοδο υπηρεσίας από την οποία είχα μπει και όταν ήμασταν 
στο κατώφλι μου είπε: "Vous etes le plus forts" (είσθε οι πιο 
ισχυροί). Με την σειρά μου δεν ήξερα τι να απαντήσω στα 
λόγια αυτά και στην βαθιά λύπη που τα δονούσε. Νομίζω 
δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο, ο οποίος μια τουλάχι-
στο φορά στην ζωή του, να μην αισθάνθηκε απέχθεια για το 
επάγγελμά του. Αν στη μακρά σταδιοδρομία μου στην υπη-
ρεσία του κράτους υπήρξε ποτέ μια στιγμή κατά την οποία 
εμίσησα το δικό μου, μια στιγμή κατά την οποίαν το καθήκον 
του αξιώματος μου μου φάνηκε σταυρός και όχι μόνο θλιβε-
ρός, αλλά και ταπεινωτικός, η στιγμή αυτή ήταν όταν άκουσα 
εκείνα τα αποκαρδιωμένα λόγια που πρόφερε ο πρεσβύτης 
εκείνος, που είχε καταναλώσει ολόκληρη τη ζωή του αγωνι-
ζόμενος και υποφέροντας για την χώρα του και που, και κατά 
την υπέρτατη εκείνη στιγμή, προτιμούσε να διαλέξει για την 
πατρίδα του το δρόμο της θυσίας και όχι το δρόμο της ατι-

μώσεως. Υποκλίθηκα μπροστά του με τον βαθύτερο σεβα-
σμό και βγήκα από το σπίτι του".
Ο Μεταξάς κατοικούσε σε ένα παλιό διώροφο αρχοντικό, 
στην Κηφισιά. Μαζί του έμενε ένας ακόλουθος που κοιμό-
ταν σε δωμάτιο στο ισόγειο. Όταν  ανέβηκε στο υπνοδωμά-
τιο του Μεταξά και τον ξύπνησε, τον πληροφόρησε¨: «Ήρθε 
κάποιος ξένος διπλωμάτης και σας γυρεύει». Του ειπέ Ο 
Μεταξάς κοίταξε το ρολόι.  «Τέτοια ώρα;», μουρμούρισε 
υποψιασμένος. Ο Γκράτσι κι ο Μεταξάς ανέβηκαν στο και 
καθίσαν σαλονάκι του πρώτου ορόφου. Γνώριζαν και οι δύο 
γαλλικά και δεν χρειάζονταν διερμηνέα. Ο Γκράτσι μπήκε 

αμέσως στο θέμα:
«Με έχουν επιφορτίσει να σας επιδώσω αυτή τη διακοί-
νωση», είπε. Ο Μεταξάς πήρε το έγγραφο κι άρχισε να δια-
βάζει: Η Ιταλία κατηγορούσε την Ελλάδα ότι παραβίασε τις 
αρχές της ουδετερότητας, παραχώρησε διευκολύνσεις στον 
βρετανικό στόλο και καταπίεζε τους Αλβανούς της Τσαμου-
ριάς. Για όλα αυτά, η Ιταλία ζητούσε να εγκατασταθούν ιταλι-
κές δυνάμεις σε στρατηγικά σημεία, ώστε να διασφαλιστεί η 
ελληνική ουδετερότητα, ειδάλλως «κάθε αντίδραση θα καμ-
φθεί δια των όπλων». Το τελεσίγραφο εξέπνεε στις 6 το πρωί 
της 28ης του Οκτώβρη του 1940.  Ο Γκράτσι συμπλήρωσε: 
«Η ιταλική κυβέρνηση ελπίζει ότι θα αποδεχτείτε τους όρους 
της και θα επιτρέψετε να περάσει ο ιταλικός στρατός».  Με 
κάποια δόση ειρωνείας, ο Μεταξάς τον ρώτησε:
« Λέτε ότι θα ξεκινήσετε επίθεση στις 6 το πρωί, σε λιγό-
τερο από τρεις ώρες. Ακόμα και να το ήθελα, φαντάζεστε ότι 
σ’ αυτό το διάστημα προλαβαίνω να ξυπνήσω τον βασιλιά 
και να τον ενημερώσω, να ειδοποιήσω υπουργό Στρατιωτι-
κών και γενικό επιτελείο, να θέσω σε κίνηση τις τηλεγραφι-
κές υπηρεσίες, να συγκαλέσω υπουργικό συμβούλιο και να 
παρθούν οι σχετικές αποφάσεις; Και έστω ότι γίνονται όλα 
αυτά. Ποια είναι τα στρατηγικά σημεία που θέλει να καταλά-
βει η κυβέρνησή σας;».
Ο Μεταξάς τηλεφώνησε να ξυπνήσουν τον Γεώργιο, τον 
οποίο και ενημέρωσε και αμέσως μετά, τηλεφώνησε στον 
πρεσβευτή της Βρετανίας, Πάλερετ, το στρατηγό  Παπάγο και 
τον αντιναύαρχο Σακελλαρίου, αρχηγό του ΓΕΝ, και συγκά-

λεσε υπουργικό συμβούλιο στις 5.30΄ το πρωί, ενώ η Αθήνα 
ακόμα κοιμόταν. 
Την ίδια ώρα, στα ελληνοαλβανικά σύνορα ενώ έβρεχε κατα-
κλυσμιαία ξεκινούσαν οι βολές του ιταλικού πυροβολικού. 
Οι στρατηγοί βιάζονταν και δεν περίμεναν καν να εκπνεύσει 
το τελεσίγραφο.  Οι φρουροί των συνόρων όμως από την 
Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου, είχαν εντοπίσει ότι οι Ιταλοί 
έπαιρναν επιθετική διάταξη, και είχαν  προετοιμαστεί. 
Οι Ιταλοί διέθεταν 100.000 άνδρες, άγνωστο αριθμό μελα-
νοχιτώνων και κάμποσους στρατολογημένους Αλβανούς. 
Είχαν 135 πυροβολαρχίες και ένα τάγμα πολυβόλων, 150 

άρματα μάχης και 18 ίλες ιππικού. Και υπο-
στηρίζονταν από 400 αεροπλάνα.
Την ίδια ώρα, οι Έλληνες διέθεταν 35.000 
άνδρες με 40 πυροβολαρχίες. Και η ελλη-
νική αεροπορία είχε 130 αεροπλάνα που 
έπρεπε να καλύπτουν ολόκληρη την ελλη-
νική επικράτεια.
Με το πρώτο φως, οι Ιταλοί του Ιταλού  
στρατηγού Πράσκα άρχισαν να περνούν τα 
σύνορα Το ελληνικό πυροβολικό χτυπούσε  
αραιά μεν αλλά με οδυνηρή ευστοχία και 
να ανατινάζουν γέφυρες να  επιβραδύνουν  
τη προέλασής τους.
Οι Ιταλοί έφτασαν στο Καλπάκι, πρωί 
30 του μήνα. Ήταν μια στενή δίοδο, που 
έπρεπε να περάσουν εκει είχαν στήσει ενέ-
δρα, οι Έλληνες. Οι Ιταλοί αιφνιδιάστηκαν, 
και έκαναν πίσω. Η γενική επίθεση των Ιτα-
λών εκδηλώθηκε στις 4 το πρωί της 31ης 
Οκτωβρίου. Ως τη νύχτα, οι Ιταλοί δεν είχαν 

καταφέρει να κερδίσουν σπιθαμή, και μετρούσαν βαριές 
απώλειες. Νέα γενική επίθεση στις 2 Νοεμβρίου, και ακόμα 
μία, στις 5 του μήνα αποκρούστηκε. Στις 8, Νοεμβρίου ο 
Μουσολίνη αντικατέστησε τον αναποτελεσματικό στρα-
τηγό Πράσκα. Στα ξημερώματα της 19 Νοεμβρίου, ξέσπασε 
σαρωτική  ελληνική αντεπίθεση, η κραυγή «Αέρα» αντή-
χησε στις βουνοκορφές, και πήραν τους Ιταλούς στο κατόπι.
Η ιστορική αλήθεια για το Ιωάννη Μεταξά οφείλει να κατα-
γραφεί  αντικειμενικά χωρίς αγκυλώσεις.   Μπορεί το όνομά 
του Μεταξά με ένα από τα πιο αντιδημοφιλή πολιτεύματα 
στη σύγχρονη ελληνική ιστορία αλλα διαδραμάτισε ουσι-
αστικό ρόλο στο στρατιωτικό και πολιτικό γίγνεσθαι της 
Ελλάδας. Για παράδειγμα και μόνο στο καθεστώς του τον 
Αυγούστου του 1936 υπογράφτηκαν οι δύο πρώτες συλλο-
γικές συμβάσεις εργασίας και καθορίστηκε το κατώτατο όριο 
μισθού και ημερομισθίου εργατών.  Το όνομά του, στο έπος 
της Αλβανίας συνδέθηκε με τις λαμπρότερες και πλουσιότε-
ρες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας.   Επίσης μετρά 
τον  άνανδρο τορπιλισμό της ‘Έλλης στη Τήνο κατάφερε να 
ενώσει τις ψυχές των Ελλήνων, ώστε μοναρχικοί και βενιζε-
λικοί, οπαδοί και αντίπαλοι της 4ης Αυγούστου, να πειστούν 
πως η  Ιταλία ήταν εχθρός, και πως θα ήταν προτιμότερο να 
αντιμετωπιστεί ο εχθρός με ανδρισμό παρά να υποχωρήσει 
το ελληνικό έθνος μπροστά σε έναν εχθρό που δε δίσταζε να 
μεταχειρίζεται τέτοια μέσα.

Εις την επόμενη έκδοση τα σπουδαία!
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«Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα… 
εσύ που βγάζεις τα καλύτερα παιδιά…»

Τ
α καλόπαιδα, λοιπόν, του Συλλόγου Θεσσαλονικέων Τορόντο διοργάνωσαν και φέ-
τος μια πολύ όμορφη δουλειά στο banquet hall του  Flippers Fish House. Από νωρίς 
άρχισε η προσέλευση των φίλων και σιγά-σιγά με μεζεδάκια και ποτάκι η αίθουσα 
γέμισε και το κέφι έφτασε στο ζενίθ. Χόρεψαν με την ορχήστρα ΠΑΡΕΑ με χορούς α-

πό όλη την Ελλάδα και γεύθηκαν το γευστικό φαγητό του Flippers Fish House.
Το κέφι κράτησε ως αργά και οπωσδήποτε χειροκροτήθηκε το νέο χορευτικό της Παμμακε-
δονικής Ομοσπονδίας Καναδά, που όλο μεγαλώνει και προοδεύει. Συγχαρητήρια στην πρό-
εδρο, κα Δόμνα Σισκόπουλου και στο υπέροχο Διοικητικό Συμβούλιο που κάνουν τα πάντα 
να διαιωνίζουν τις ρίζες τους και την καταγωγή τους. ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ… και του χρόνου !

Τρεις γενεές γυναικών Μανούκα Ο κ. Τάσος Μιχαλόπουλος με τη σύζυγο του

Η οικογένεια Μανούκα γιόρτασε με το σύλλογο Θεσσαλονικέων τα 88ά γενέθλια του κ. Παύλου

Η ορχήστρα ΠΑΡΕΑ για άλλη μία φορά ήταν ξεσηκωτικήΗ κα Πένυ Κόντος

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, 
κ. Γιώργος Παπαδάκης

Η πρόεδρος κα Δόμνα Σισκόπουλος όπως πάντα 
μεριμνούσε για να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι

Η κα Ανθούλα Παπάζογλου παρουσίασε το 
χορευτικό

Ο π. Αλέξανδρος

Ο αεικίνητος Γραμματέας του Συλλόγου 
Θεσσαλονικέων, κ. Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης
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Με τον φίλο Στηβ Γαλιώτο γνωριζόμαστε 
κάποιες δεκαετίες και πραγματικά χαίρομαι 
που το βλέπω ακμαίο και στις επάλξεις της δου-
λειάς κοντά 50 χρόνια εξ άλλου δεν είναι και 
πολλές οι επιχειρήσεις που συνεχίζουν μετά 
από 50 χρόνια να προσφέρουν ποιότητα και 
λογικές τιμές  στις δύσκολες εποχές που ζούμε. 
Το Flippers Fish House προσφέρει τα πάντα και 
συμφέρει. Εύχομαι Στηβ Πάντα να βγάλουμε κι 
άλλη φωτογραφία… αρκετά αργότερα. ΝΑ ΣΑΙ 
ΚΑΛΑ!

Χόρεψαν, έφαγαν και ξεφάντωσαν
 οι Θεσσαλονικείς με την υπέροχη 

Ο κ. Τάσος Μιχαλόπουλος με τη κα Πένυ ΚόντοςΟ κ. Γιώργος Καλομοίρης με τον κ. Βαξεβανίδη

Η πρόεδρος του Συλλόγου Θεσσαλονικέων, κα Δόμνα Σισκόπουλος, με τους κυρίους 
Γιάννη Τσιφλικλή, Δημήτρη Γκεκόπουλο, Σίμο Λεπτοκαρύδη, Γιώργο Παπαδάκη, 

Δημήτρη Νάσκο και τη κα Ανθούλα Παπάζογλου

Ο κ. Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης, ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, 
κ. Γιώργος Παπαδάκης, ο κ. Γιώργος Καλομοίρης, 

ο κ. Σταύρος Τσιρλής και η κα Ανθούλα Παπάζογλου

Ο κ. Ντένης Μανούκας με τις κυρίες Κάθυ 
Μανούκα και Ανθούλα Παπάζογλου

Ο κ. Ζήσης Βόκκας με τη κα Μάρθα Χέντη

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον πρόεδρο της 
Αδελφότητας Ποντίων, κ. Χρήστο Κοτσαμποϊκίδη Το ζεύγος Κρέσσος Ο κ. Φακλάρης και ο κ. Μανούκας Η κα Βόκκα με την κα Καλομοίρη

Η παρέα με τους κυρίους Σίμο Λεπτοκαρύδη, κ. Γεωργίου, κ. Γκεκόπουλο,
 κ. Θανάση Κουρτέση και τη κα Πένυ Κόντος
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ορχήστρα ΠΑΡΕΑ στην αίθουσα 
του FLIPPERS FISH HOUSE

Το τραπέζι της κα Κάθυ Μανούκα Το τραπέζι της κα Κέλυς Μανούκα-Φακλάρης

Το τραπέζι με τη παρέα της κα Ανθούλας Παπάζογλου

Η χαμογελαστή παρέα του κ. Νίκου Χριστοφορίδη όπου βρίσκεται η κα Άννα Αϊβαλής
 και ο κ. Σίμος Λεπτοκαρύδης

Ο Διπόταμος Καβάλας έδωσε το παρών ! Στο τραπέζι της Αδελφότητας Ποντίων βρίσκεται και ο πρόεδρος κ. Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης, 

Το τραπέζι της Παμμακεδονικής με τον πρόεδρο επίσης της Ελληνικής Κοινότητας, κ. Αντώνη Αρτεμάκη Το τραπέζι της οικογένειας Μανούκα

Η παρέα του κ. Νίκου Χρηστίδη
Η κ. Γιάννης Σαραϊδάρης από την εφημερίδα ΠΑΤΡΙΔΕΣ με το ζεύγος Μπούντας και το ζεύγος 

Αυγιρόπουλος
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Μ
ε μεγάλη επιτυχία στέφθη-
κε ο 30ός Μαραθώνιος του 
Toronto Waterfront, που αυ-
τή τη φορά είχε ακόμη πιο ελ-

ληνικό χρώμα. Στο τέλος του αγώνα -όπως 
σας είχαμε πει από την προηγούμενη εβδο-
μάδα- ο Γενικός Πρόξενος του Τορόντο, κ. 
Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ο οποίος έτρεξε κι 
ο ίδιος για ακόμη μια χρονιά στο μαραθώ-
νιο, έστεψε του νικητές με επιχρυσωμένα 
στεφάνια από την Ελλάδα. Η πρωτοβουλία 
αυτή ήταν του Γενικού Προξένου και σε συ-
νεργασία με το Hellenic Canadian Academic 
Association of Ontario και το Hellenic 
Heritage Foundation έγινε πραγματικότητα 

τη Κυριακή, όπως θα δείτε και στο φωτορε-
πορτάζ που ακολουθεί.
Σε αυτόν μαραθώνιο έλαβαν μέρος πάνω 
από 26.000 δρομείς και οι νικητές, Dayna 
Pidhoreski και Trevor Hofbauer, που θα βρε-
θούν στο Σαπόρο για το μαραθώνιο των 
Ολυμπιακών Αγώνων για λογαριασμό του 
Καναδά, στέφθηκαν τα επιχρυσωμένα στε-
φάνια από κλαδιά ελιάς της περιοχής του 
Μαραθώνα. Την απονομή έκανε ο ίδιος ο 
Γενικός Πρόξενος, με την Γενικό Πρόξενο 
της Ιαπωνίας, κα Τακάκο Ίτο. Από 50.000 
δολάρια κέρδισαν οι Philemon Rono και 
Magdalyne Masai. Δείτε παρακάτω τα όσα 
συνέβησαν…

Με εξαιρετική επιτυχία και χρώμα Ελλάδος απ’ 
τον Γενικό Πρόξενο του Τορόντο κ. Βίκτωρα 

ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Μαλιγκούδη που έστεψε με χρυσό κλαδί ελιάς 
τους νικητές του Toronto Waterfront Marathon

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τον Γενικό Πρόξενο, κ. Βίκτωρ 
Μαλιγκούδη και την  κα Νότα Κλέντρου, Καθηγήτρια 

Κινησιολογίας και Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Brock, 
πρώην πρωταθλήτρια γυμναστικής στην Ελλάδα και μέλος 

του Hellenic Canadian Academic Association of Ontario

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, 
με τον κ. Θανάση Κουρτέση

Ο κ. Γιώργος Κερογλίδης με τα αξιολάτρευτα παιδιά του 
και τον κ. Θανάση Κουρτέση
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Σ
το βιβλίο  «Η Φιλοσοφία στα χρό-
νια της Αρχαίας Ελληνικής τραγω-
δίας» ο Γερμανός φιλέλλην φιλόσο-
φος κάνει μια προσπάθεια να ανι-

χνεύσει και να διερευνήσει την ατέρμονη 
γνώση και σοφία που διέσπειραν οι αρ-
χαίοι Έλληνες προΠλατωνικοί φιλόσοφοι 
και παράλληλα «πλέκει» έναν ύμνο για αυ-
τούς τους «ωραίους ανθρώπους» όπως 
τους αποκαλεί. Παραθέτουμε ένα μικρό 
απόσπασμα μήπως έτσι αντιληφθούμε το 
μεγαλείο των αρχαίων προγόνων μας και 
προσπαθήσουμε να τους μοιάσουμε έστω 
και λίγο . Γράφει ο Νίτσε : 
«Ακούραστα  λοιπόν θα αναπαριστώ 
νοερά κείνους τους στοχαστές που καθέ-
νας τους είχε κάτι το καθαυτό ασύλληπτο, 
που κατάφερε να βρει μια προσωπική του 
αξιοθαύμαστη δυνατότητα ζωής –εννοώ 
εκείνους που έζησαν στην πιο ρωμαλέα 
και γόνιμη εποχή της Αρχαίας Ελλάδας , 
στον αιώνα προ των Περσικών πολέμων 
και στη διάρκειά τους –που ανακάλυ-
ψαν ωραίες δυνατότητες της ζωής κι έχω 
τη γνώμη πως οι μεταγενέστεροι Έλλη-
νες ξέχασαν τις καλύτερες από αυτές. Και 
ποιός λαός άραγε μπορεί τυχόν να ισχυρι-
στεί ότι τις ξαναβρήκε;

Όπως και νάχει πιστεύω πως κάθε σκέψη 
και κρίση για κείνους τους στοχαστές , θα 
καταλήγει στην αναφώνηση : Πόσο ωραίοι 
ήταν ! Ανάμεσά τους δεν βλέπω παρα-
μορφωμένες κι ακόλαστες μορφές , μήτε 
παπαδίστικα πρόσωπα, ούτε αποστεωμέ-
νους κι ακόλαστους ερημίτες , ή φανατι-
κούς καλλωπιστές του παρόντος, παρα-
χαράκτες θεολόγους ή καταθλιπτικούς 
και χλωμούς λόγιους (αν και ο σπόρος 
όλων αυτών υπήρχε κι αρκούσε μονάχα 
μια μολυσμένη πνοή ανέμου για να ανθί-
σουν τα παράσιτα) . Δεν βλέπω επίσης 
κανέναν ανάμεσα στους αρχαίους Έλλη-
νες στοχαστές , που να θεωρεί την «σωτη-
ρία της ψυχής» του ή τον ορισμό της ευτυ-
χίας , τόσο σημαντικά ζητήματα, ώστε να 
ξεχνάει Κόσμο και συνάνθρωπο.» 

Πικρή ιστορία
Γεμάτη δάκρυ, πόνο, αδικία, η Ελληνική 
ιστορία, μέσα από την γλυκαπαντοχή και 
το σθένος , την αγάπη και τον σεβασμό,  
για τα ιερά και τα όσια,  των Ελλήνων και 
των Ελληνίδων, που πότισαν με το αίμα 
τους, το λειβάδι της ελευθερίας, που ανθεί 
και εύχομαι ολόψυχα να ανθεί για πάντα 
– μοιράζοντας το Απολλώνειο  φώς της 

γνώσης  στην ανθρωπότητα, που τώρα το 
χρειάζεται, περισσότερο από ποτέ. 

Συμπαντικές ιστορίες 
Τρομάζω σχολιαστή μου , όταν δεν προ-
σπαθώ -αλήθεια στο λέω –να συγκεράσω 
και να συνθέσω  τα γεγονότα που δεσπό-
ζουν  στην ανθρώπινη ιστορία , αυτά που 
γνωρίζουμε τουλάχιστον  από αυτούς 
που πρώτοι  την έγραψαν- και μην με πεις 
ρατσιστή αλλά την έγραψαν πρώτοι οι 
Έλληνες –αλλά αυτό γίνεται από μόνο του 
!  Αυτός ο συγκερασμός και η σύνθεση, 
αυτή η έριδα σκέψεων και διαλογισμών,  
με οδηγούν αναπόφευκτα, στη θεωρεία 
του σκοτεινού φιλόσοφου , του Ηράκλει-
του!  
Η δημιουργική έριδα μεταξύ των ανθρώ-
πων, αλλά και εκείνη η καταστροφική, 
είναι που κάνει τον κόσμο να γυρνάει και 
να εξελίσσεται ... Είναι όλη η ενέργεια ... 
Είναι το Σύμπαν που συνωμοτεί ! Είναι το 
Σύμπαν που γράφει ιστορία τελικά ...

Παιχνίδια εξουσίας .
Πανάρχαιο το σπορ. Αλήθεια στο τέλος 
ποιο είναι το διακύβευμα; Να καταλύσεις 
μια δικτατορία για να εγκαθιδρύσεις μια 
νέα , τη δικιά σου; 
Μήπως η χειραγώγηση ; Μήπως ένα εγω-
ιστικό καπρίτσιο σαν αυτό που βασανί-
ζει το ζευγαράκι στο παγκάκι του πάρ-
κου; Μήπως τα φράγκα , 
ο “πλούτος” του Αριστο-
φάνη; 
Ίσως και όλα μαζί και 
άλλα τόσα , να απαρτί-
ζουν αυτό που λέμε παι-
χν ίδια εξουσίας , που 
συνήθως κα ταλήγουν 
στον πόλεμο. 
Α ς θυμηθούμε τον Β 
Παγκόσμιο πόλεμο, όπου 
στην πατρίδα μας, που 
πολέμησε κατά του Άξονα 
, ήρθαν ως ελευθερω-
τές οι Εγγλέζοι και τότε , 
ζήσανε οι παππούδες μας 
και οι γονείς μας μια τρι-
σχειρώτερη κατοχή και 
τον καταστροφικό εμφύ-
λιο. Το ίδιο έγινε και όπου 
μπήκαν οι Ρώσσοι του 
Στάλιν,  ως ελευθερωτές επίσης . 
Είναι μακάβριο αλλά πέρα ως πέρα κατα-
γεγραμμένο στην ιστορία. 
Μήπως και πάλι έχει δίκιο ο «σκοτεινός» 
φιλόσοφος, ο Ηράκλειτος , που έλεγε 
«πατήρ πάντων πόλεμος» ; μήπως όλα 
γίνονται για την καταστροφική έριδα που 
ταίζει το αχόρταγο σύμπαν με το ανθρώ-
πινο -και όχι μόνο- αίμα; 

Αιμοσταγείς του καναπέ ...
Γιατί , να πεις πως φταίει ο «Χίτλερ» της 
κάθε εποχής , είναι εύκολο . Τον δικτά-
τορα , τον ακολουθούν πάντα οι αιμοστα-

γείς του καναπέ. Αυτά τα ανθρωποειδή,  
που εύκολα λένε , ναι μωρέ , θέλουμε 
πόλεμο , γνωρίζοντας πως,  άλλοι θα 
πάνε να πολεμήσουν γι αυτούς , που τα 
νέα της σύρραξης, θα τα μαθαίνουν από 
τις ειδήσεις των 8 και τα έκτακτα δελτία. 
Αυτά τα ανθρωποειδή και τα κοράκια που 
εποφθαλμιούν σε οικονομικά οφέλη από 
τον πόλεμο,  δεν έχουν τίποτε να ζηλέ-
ψουν από τον Χίτλερ της κάθε εποχής. 
Και είναι μάλλον χειρώτεροι και κρυψί-
νοι στρατιώτες της νέας τάξης των πραγ-
μάτων.

Ποιός  αλήθεια ενδιαφέρεται; 
Μεταξύ μας σχολιαστή μου , με όλο το 
σεβασμό και την εκτίμηση που πολλές 
φορές μετατρέπεται σε φιλική και στορ-
γική αγάπη , οφείλω να σου επισημάνω 
πως με την πρότασή σου να σταματήσει 
το ρουσφέτι στην Ελλάδα ακόμη γελάνε 
οι καψεροί , από την ώρα που το έμαθαν,  
στο καφενείο στην πάνω Ραχούλα . Δεν 
θέλεις να το πιστέψεις «φτωχέ» σχολια-
στή , ότι η συντριπτική πλειοψηφία θα 
προτιμήσει την πλάγια οδό και όχι την 
ενάρετη. Δεν θέλεις να αντιληφθείς ότι η 
τουρκομπαρόκ συμπεριφορά δύσκολα 
θα εκλείψει από τους νεοέλληνες. Ή 
μήπως το αντιλαμβάνεσαι αλλά παραμέ-
νεις αθεράπευτα ρομαντικός ; ε;  για πες 
... 

Σεβασμό στην Πάνω Ραχούλα
Και βέβαια θα λάβουμε υπ’όψιν την 
ετυμηγορία του καφενείου της Πάνω 
Ραχούλας αλλά δεν θα πρέπει να αποτε-
λεί και θέσφατο. Ας ακούσουμε τουλά-
χιστον και μια άποψη που θα μας κάνει 
να αισθανθούμε άβολα στον καναπέ κι 
ας το ξεπεράσουμε την επόμενη στιγμή, 
όπως συνηθίζεται. Άλλωστε είναι πολύ 
δύσκολο να ξεπεραστούν συντεχνίες που 
τα πλοκάμια τους ξεπερνούν τα καφε-
νεία της γειτονιάς και στην ουσία ανεβά-
ζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις στην 
Ελλάδα.
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Για άλλη μία φορά ο Δρ. Νίκος Λυγερός ήλθε 
κι εντυπωσίασε με τις τοποθετήσεις του

Σ
ε μια κατάμεστη αίθουσα και με πολλούς όρ-
θιους συμπατριώτες μας έγινε μια πολύ ενδι-
αφέρουσα διάλεξη γ ια το Σκοπιανό ζήτημα 
στην αίθουσα της Παμμακεδονικής Ομοσπον-

δίας Καναδά με ομιλιτή τον γνωστό Δρ. Νίκο Λυγερό, 
όπου για δύο ώρες και με τις ερωταπαντήσεις των πα-

ρευρισκόμενων έγινε μια τελευταία ενημέρωση των 
γεγονότων. 
Ο ελληνισμός θα μπορέσει να ακούσει αυτές τις από-
ψεις να ακούσει αυτές τις απόψεις στην εκπομπή μας 
«ΣΑΒΒΑΤΙΑΤΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ με τον Θανάση Κουρτέση» 
στην ισ τοσελίδα μας, σ το FACEBOOK ή σ το κανάλι 

μας στο Youtube. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε 
από αυτό το Σάββατο ως την άλλη εβδομάδα.
Πάντως πρέπει να τονίσω την μεγάλη επιτυχία που 
είχαν φέτος οι εκδηλώσεις του Μακεδονικού Μήνα 
της Παμμακεδονικής και τους ευχόμαστε να συνεχί-
σουν το δημιουργικό τους έργο. ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Ο κ. Παπαδάκης με τον κ. Βαξεβανίδη
Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης, με τον πρόεδρο της Παμμακεδονικής,

 κ. Γιώργο Παπαδάκη, τον κ. Στάθη Μιχαϊλίδη και τον κ. Γιώργο Μάνιο

Ο κ. Δημήτρης Γκεκόπουλος και ο κ. Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης

Οι κύριοι Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης, Θανάσης Κουρτέσης, 
Ντένης Μανούκας και Χρήστος ΚοτσαμποϊκίδηςΤο Συμβούλιο της Παμμακεδονικής με τον Δρ. Νίκο Λυγερό

Η κα Πένυ Κόντος με την πρόεδρο της Κυπριακής Κοινότητας, 
κα Ειρήνη Ραμφάλη

Η πρόεδρος του Συλλόγου Θεσσαλονικέων, 
κα Δόμνα Σισκόπουλος, με τον πατέρα της, 

κ. Νίκο Χρηστίδη

Ο πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων, κ. Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης, 
με τον κ. Μιλτιάδη Τσαβδαρίδη

O Δρ. Νίκος Λυγερός με τον πρόεδρο της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργο ΠαπαδάκηΚατάμεστη η αίθουσα της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά

Ο κ. Γιώργος και η κα Ειρήνη Καλομοίρη 
με τον Δρ. Νίκο Λυγερό

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 45TOΡΟΝΤΟ
25 Οκτωβρίου 2019

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

 στις εκδηλώσεις του Μακεδονικού μήνα 
της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά

Η κα Πένυ Κόντος με την πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας κα Χριστίνα 
Αμυγδαλίδη και τον σύζυγο της

Ο κ. Ντένης Μανούκας από τον Σύλλογο 
Θεσσαλονικέων

Ο κ. Σταύρος Τσιρλής, με τη κα Ελένη Βρετάνου και τον κ. Ζήση Βόκκα

Η κα Βαρδάκα με τη κα Στέλλα και τον κ. Λούκα

Ο κ. Δημήτρης Νάσκος και ο κ. Τάκης Μεδίτσκος

Ο κ. Νίκος Χριστοφορίδης με τον κ. Σίμο Λεπτοκαρύδη και την κόρη του

Ο κ. Γιώργος Καλομοίρης 
με τον Υπεύθυνο Κτιρίου, κ. Ζήση Βόκκα
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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

Ο Μοσχοφόρος και ο Παις Του Κριτίου λίγο μετά την εκταφή στην 
Ακρόπολη, 1865

Το 1974 ο Αριστοτέλης Ωνάσης και η Τζάκι Κένεντι διασκεδάζουν σε 
πολυσυζητημένο μαγαζί στο Κάιρο Η Αλίκη Βουγιουκλάκη για την Ολυμπιακή Αεροπορία

Άρης Βελουχιώτης: ο λόγος στη Λαμία (Οκτώβρης του 1944) «Ο ατρόμητος επαναστάτης Γέρο Τσιάμης της Χαλκιδικής», 1854 Κρητικοί επαναστάτες το 1941

Χανιά 1960 Συσσίτιο σε σχολείο στην Ηλεία το 1958
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Tελετή απονομής πτυχίων 
της Πατριαρχικής 

Ορθόδοξης Θεολογικής 
Ακαδημίας Τορόντο

Η 
τελετή απονομής πτυχίων της 
Πατριαρχικής Ορθόδοξης Θε-
ολογικής Ακαδημίας Τορόντο 
(ΠΤΟΤΑ), γίνεται κάθε χρόνο με 

δείπνο, τον μήνα Μάιο. Εφέτος, κατ’ εξαί-
ρεση, έγινε την Παρασκευή 18 Οκτωβρί-
ου, για ειδικούς λόγους.
Στο δείπνο παρεκάθησαν περισσότερα από 
τετρακόσια (400) άτομα, στο πολιτιστικό 
κέντρο της Ι. Αρχιεπισκοπής. Τελετάρχης 
ήταν ο απόφοιτος της Θεολογικής μας Ακα-
δημίας, κ. Νικόλαος Σιρμαλής. Το δείπνο 
οργάνωσαν άριστα, η πρόεδρος της Κοι-
νότητας Αγ. Νικολάου και του Πολιτιστικού 
Κέντρου κα Αναστασία Σωτηροπούλου, ο 
ιερατ. Προϊστάμενος π. Φανούριος Πάππας 
και οι εκλεκτοί συνεργάτες τους. Συγχαρη-
τήρια και ευχαριστίες σε όλους.
Εφέτος, απεφοίτησαν από την ΠΤΟΤΑ οι 
κάτωθι:
Ιερεύς Θεόδωρος Αλαμάνος
Διάκονος Κωνσταντίνος Τσιάλτας
κ. Ευάγγελος Αθανασούλας
Μίλησαν, ο Διάκονος Κ. Τσιαλτάς και ο 
κ. Ε. Αθανασούλας. Σαν θέμα τους διάλε-
ξαν το σύνθημα της χρονιάς. «Γνώσεσθε 
την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώ-
σει υμάς». Ανέπτυξαν το θέμα τους θεο-
λογικά και μίλησαν και οι δύο, ελληνικά 
και αγγλικά. Καταχειροκροτήθηκαν από 
όλους τους συνδαιτυμόνες.
Μεταξύ των επισήμων ήσαν, ο Σέρβος 
Επίσκοπος, Θεοφιλέστατος Δρ. Μητρο-
φάνης και ο Ουκρανός Επίσκοπος, Θεοφι-
λέστατος Andriy. Ο κ. Σπύρος Βολονάκης, 
Διευθυντής Ελληνορθόδοξης Παιδείας Ι. 
Αρχιεπισκοπής Καναδά, με τη σύζυγό του 
κα Ελευθερία Τζίμα-Βολονάκη, δικαστής 
στο Ανώτερο Δικαστήριο του Οντάριο, η 
κα Μαρία Λυχνάκη, Εκπαιδευτική Ακό-
λουθος του Ελληνικού Προξενείου στο 
Τορόντο, η κα Ζωή Βερούτη, πρόεδρος 
Αρχιεπισκοπικής Φιλοπτώχου Αδελφότη-
τας Καναδά, ο Άρχων, Μαΐστωρ κ. Φράνκ 
Τόπος, ο Αιδ.
Πρωτοπρ. Παναγιώτης Αυγερόπουλος, 
πρόεδρος Συνδέσμου Ιερέων και ο Γενι-
κός Πρόξενος της Ελλάδας κ. Βίκτωρ 
Μαλιγκούδης.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου υπήρξε άρι-
στο μουσικό διάλειμμα υπό τη διεύθυνση 
του Αρχιμ. Αλέξανδρου Σαλμά, διευθυ-
ντή της Θεολογικής Ακαδημίας. Έψαλλαν 
και τραγούδησαν οι φοιτητές και οι ιερείς.
Τα πτυχία στους αποφοίτους, με εισήγηση 
του Σεβασμ. Αρχιεπισκόπου κ.
Σωτηρίου, ο οποίος είπε «θα αρχίσουμε 
από την Πατρίδα Ελλάδα», επέδωσαν, ο 
Γεν. Πρόξενος κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης 
στον π. Θ. Αλαμάνο, ο Επίσκοπος Μητρο-
φάνης στον Διάκονο Κ. Τσιαλτά και η δικα-
στής Ελευθερία Τζίμα-Βολονάκη στον κ. 
Ευάγγελο Αθανασούλα.
Τελευταίος και κύριος ομιλητής ήταν ο 
Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος, ο οποίος συνέ-
δεσε το θέμα του «Γνώσεσθε την αλή-
θειαν και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς» 
με το θέμα αρμονία και αναφέρθηκε στην 
αρμονία της Αγ. Τριάδος, στην αρμονία 
του σύμπαντος και στην αρμονία του 
ανθρώπινου οργανισμού και ζήτησε από 
τους αποφοίτους, τους φοιτητές, αλλά και 
τους ιερείς, να ζούνε αρμονικά με τους 
εαυτούς τους και αρμονικά στη ζωή και τη 
δράση των κοινοτήτων στις οποίες υπη-
ρετούν.
Η όλη τελετή έκλεισε με ύμνους και προ-
σευχή και το πολυχρόνιο του Παναγιωτά-
του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρ-
θολομαίου, ο οποίος αναγνωρίζοντας τα 
θαυμάσιο έργο το οποίο έχει κάμει η Θεο-
λογική μας Ακαδημία στα είκοσι (20) χρό-
νια λειτουργίας της, την ονόμασε Πατρι-
αρχική Ορθόδοξη Θεολογική Ακαδημία 
Τορόντο.
Στα είκοσι χρόνια λειτουργίας της ΠΤΟΤΑ 
φοίτησαν πολλοί φοιτητές.
Απεφοίτησαν πενήντα ένας (51) και χειρο-
τονήθηκαν είκοσι εννέα (29).
Συνεπώς, περίπου το ένα τρίτο (1/3) των 
ιερέων της Αρχιεπισκοπής Καναδά είναι 
απόφοιτοι της Θεολογικής μας Ακαδη-
μίας. Αυτός ο απολογισμός ομιλεί πολύ 
δυνατά για το έργο και τη δράση της Θεο-
λογικής μας Ακαδημίας και για την οξυ-
δέρκεια και την τόλμη του Αρχιεπισκόπου 
Σωτηρίου να ιδρύσει αυτή την Ορθόδοξη 
Θεολογική Ακαδημία.
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Ανύψωση της σημαίας της 
Κύπρου στη Βουλή για την 59η 

Μ
ε αφορμή την 59η επέτειο της ανεξαρτησίας 
της Κύπρου διοργανώθηκε στην Βουλή του 
Οντάριο η ανύψωση της σημαίας της Κύπρου 
από την Κυπριακή Ομοσπονδία Καναδά. Φυ-

σικά, ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά, κ. Βα-
σίλειος Φιλίππου, μετά της συζύγου του δεν θα μπορούσε 
να μην δώσει το παρών. Άλλωστε από τότε που ανέλαβε τα 
καθήκοντα του έχει βρεθεί στο πλευρό των Κυπρίων αδελ-
φών μας είτε βρίσκονται στο Τορόντο, το Μόντρεαλ και ό-
που αλλού. Η ομιλία του ήταν για άλλη μία φορά ενωτική 
και συγκλονιστική για ότι αφορά των πόνο της Κύπρου που 
παρά την ανεξαρτησία της «ματώνει» στα βόρεια του Νη-
σιού της.
Το ίδιο συγκλονιστικός ήταν και ο Δημοτικός Σύμβου-
λος, κ. Δημήτρης Καρύγιαννης, που έχει ζήσει από κοντά 
τα γεγονότα αυτά και δεν ξεχνά ποτέ από οποιοδήποτε 
πόστο έχει φωνή να υπενθυμίζει αυτή τη θηριωδία που 
έχουν προξενήσει οι Τούρκοι γείτονες μας. Το παρών επί-
σης έδωσε και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Τορό-
ντο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ο Πρόεδρος της Βουλής του 
Οντάριο, κ. Τεντ Άρνοτ, η ελληνικής καταγωγής Βουλευ-
τής, κα Έφη Τριανταφυλλόπουλος, ο φιλέλληλας Βουλευ-
τής, κ. Άρης Μπαμπικιάν και βουλευτές της αντιπολίτευ-
σης. Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και ο 
πρόεδρος του National Ethnic Press and Media Council of 
Canada, κ. Θωμάς Σάρας, ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής 
Ομοσπονδίας Καναδά, κ. Γιώργος Παπαδάκης, ο πρόεδρος 
της Αδελφότητας Ποντίων, κ. Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης κ.α.
Οι εκδηλώσεις αυτές είναι καλό να συμβαίνουν όχι μόνο 
γιατί πρέπει αλλά γιατί χρειάζεται ο κόσμος να μην ξεχνά 
και οι νεότεροι να μαθαίνουν τα όσα έχουν συμβεί στην 
Κύπρο μας και που την ταλαιπωρούν δυστυχώς ακόμη και 
σήμερα. Μπράβο σε όλους όσους προσπαθούν να διαιω-
νίζουν την μνήμη αυτών και χρόνια πολλά στην όμορφη 
Κύπρο μας.

Ο Βουλευτής κ Άρης Μπαμπικιάν
Η Ταμίας της Κυπριακής Ομοσπονδίας, 

κα Αναστασία Σέργιου

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης 
Καρύγιαννης, έδωσε μια συγκλονιστική 

ομιλία και καταχειροκροτήθηκε

Ο Γενικός Πρόξενος της Σερβίας, κ. 
Vasilije Petković

Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο 
Τορόντο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης

Η πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας, κα 
Χριστίνα Αμυγδαλίδη

Η Βουλευτής των Φιλελεύθερων, κα 
Μίντζι Χάντερ

Ο Βουλευτής του Νέου Δημοκρατικού 
Κόμματος, κ. Πήτερ Τάμπουνς

Η Βουλευτής των Συντηριτικών, 
κα Έφη Τριανταφυλλόπουλος

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά, 
κ. Βασίλειος Φιλίππου

Ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Τεντ Άρνοτ

Την σημαία ύψωσαν ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά, κ. Βασίλειος Φιλίππου,
 ο πρόεδρος της Βουλής Οντάριο, κ. Τεντ Άρνοτ, και ο π. Φίλιππος Φιλίππου

Τους εθνικούς ύμνους τραγούδησε 
η Έφη Σωτηροπούλου

Η Συντονίστρια των ομιλιών, κα Νικολέτα 
Κύρου, που είναι και Αντιπρόεδρος της 

NEPOMAK Canada
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επέτειο της ανεξαρτησίας της Κύπρου, που έφερε 
εις πέρας η Κυπριακή Ομοσπονδία Καναδά

Η κα Αναστασία Σέργιου απέμεινε τιμητική επιστολή στον 
Ύπατο Αρμοστή, κ. Βασίλειο Φιλίππου και την πρόεδρο της 

Κυπριακής Ομοσπονδίας, κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης Καρύγιαννης, απέμεινε τιμητική 
επιστολή από το Δημαρχείο στον Ύπατο Αρμοστή, κ. Βασίλειο 

Φιλίππου και την πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας, κα Χριστίνα 
Αμυγδαλίδη

Ο πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων, κ. 
Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης, με τον πρόεδρο της 

Παμμακεδονικής, κ. Γιώργο Παπαδάκη

Η Βουλευτής των Φιλελεύθερων, κα Μίντζι Χάντερ, απέμεινε τιμητική 
επιστολή στον Ύπατο Αρμοστή, κ. Βασίλειο Φιλίππου και την πρόεδρο 

της Κυπριακής Ομοσπονδίας, κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη

Ο Βουλευτής, κ. Πήτερ Τάμπουνς, απέμεινε τιμητική επιστολή 
στον Ύπατο Αρμοστή, κ. Βασίλειο Φιλίππου και την πρόεδρο 

της Κυπριακής Ομοσπονδίας, κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη

Η Βουλευτής του Όκβιλ, κα Έφη Τριανταφυλλόπουλος, απέμεινε 
τιμητική επιστολή στον Ύπατο Αρμοστή, κ. Βασίλειο Φιλίππου και την 

πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας, κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη

O Πρόεδρος της Βουλής του Οντάριο, κ. Τεντ Άρνοτ, απέμεινε τιμητική 
επιστολή στον Ύπατο Αρμοστή, κ. Βασίλειο Φιλίππου και την πρόεδρο 

της Κυπριακής Ομοσπονδίας, κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης Καρύγιαννης, με τον πρόεδρο των National Ethnic Press and 
Media Council of Canada, κ. Θωμά Σάρα και το πρόεδρο της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργο Παπαδάκη

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά, κ. 
Βασίλειος Φιλίππου, με τον πρόεδρο της Παμμακεδονικής 

Ομοσπονδίας Καναδά, κ. Γιώργο Παπαδάκη

Από τα αριστερά η κα Μίρκα Λυχνάκη, Συντονίστρια Εκπαίδευσης, ο κ. Τεντ 
Άρνοτ, Πρόεδρος της Βουλής του Οντάριο, ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον 

Καναδά, κ. Βασίλειος Φιλίππου, μετά της συζύγου, ο π. Φίλιππος Φιλίππου, η 
πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καναδά, κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη και ο 

Βουλευτής της περιοχής του Σκάρμπορο, κ. Άρης Μπαμπικιάν
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΑ ΚΑΘΕΤΕ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ

ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

ΤΗΛ. ΣΤΟΝ κ. ΓΙΩΡΓΟ
416.465.3345

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ

ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ
FULL OR PART TIME

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ & ΜΙΣΘΟΣ
416.220.0166

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ELITE BAKERY ΖΗΤΑΕΙ

ΤΑΜΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ

&

ΕΜΠΕΙΡΟ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ

ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΤΗΛ. ΣΤΟΝ ΆΪΜΑΝ
(416) 754-7857

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΥΡΙΑ

ΠΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

4 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
 ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΤΗΛ. ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ κα ΝΤΙΝΑ
647-928-1710 

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
647-768-3799

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΖΗΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟ

ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ,
2-3 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΚΑΙ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

ΕΠΑΦΗ ΜΟΝΟΝ ΜΕ E-MAIL
dimitripap2009@hotmail.com

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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Η Παμμακεδονική του Hamilton τίμησε κι φέτος 
την επέτειο του θανάτου του Παύλου Μελά

Μεγάλη εταιρεία στο Scarborough που 
εξυπηρετεί τη βιομηχανία παραγωγής 

τροφίμων και εστιατόρια 

ζητά εξωτερικούς τεχνικούς 
για συντήρηση επαγγελματικών 

πλυντηρίων πιάτων
Αναγκαία πείρα σε υδραυλικά, ηλεκτρολογικά 

και εξυπηρέτηση πελατών, παρέχουμε εκπαίδευση
G License με καθαρό οδικό μητρώο

Χρήση εργαλείων
Καλή επικοινωνία με άπταιστα Αγγλικά (γραπτά & προφορικά)

Πλήρη απασχόληση
Μισθός: $18.50-$23.00 ανάλογα με την εμπειρία

e: sales@magicwhite.ca  t: 1.800.263.9516

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής Χάμιλτον, κ. Κοραής Πάπας, 
με τον πρόεδρο της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά, κ. 

Γιώργο Παπαδάκη, την Γραμματέα της Ομοσπονδίας, κα 
Ειρήνη Καλομοίρη και τον κ. Δημήτρη Νάσκο

Το τραπέζι του προέδρου του Συλλόγου Καστοριάς και Περιχώρων, κ. 
Δημήτρης Νάσκος

Ο γνωστός κι αγαπητός επιχειρηματίας από τη Ford Χάμιλτον, κ. Mike 
Savvis με την παρέα του

Η κα Διαμιανόπουλος, σύζυγος του αείμνηστου Αριστοτέλη Δαμιανόπουλος που ήταν ο προηγούμενος 
πρόεδρος της Παμμακεδονικής του Χάμιλτον με την κα Στέλλα και τον κ. Λούκα και την παρέα τους

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής του Χάμιλτον,
 κ. Κοραής

Το παρών έδωσε ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος Παπαδάκης, με την γραμματέα 
του Συμβουλίου, κα Ειρήνη Καλομοίρη με τον σύζυγο της Γιώργο, καθώς και ο π. Ηλίας Δρόσσος

Μέλη του Συμβουλίου της Παμμακεδονικής του Χάμιλτον

Το ζεύγος Αυγιρόπουλος ήταν εκεί

Με επιτυχία στέφθηκε το μνημόσυνο στον Μακεδονομάχο Παύλο Μελά από τη Παμμακεδονική του Χάμιλτον

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ
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Δ
υο ξεχωριστά περιστατικά με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και δύο τραυμα-
τίες έλαβαν χώρα το βράδυ της Τρίτης στη Μισισάγκα. Στο πρώτο περιστατικό οι 
δράστες άνοιξαν πυρ σε διερχόμενο αυτοκίνητο τραυματίζοντας θανάσιμα τον ο-
δηγό, ενώ οι άλλοι δύο επιβαίνοντες, ένας άνδρας και μία γυναίκα, διακομίστηκαν 

στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Λίγες μόλις ώρες αργότερα ένας 
άνδρας που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο του παρκαρισμένος μπροστά από την είσοδο 
πολυκατοικίες έχασε τη ζωή του όταν ο δράστης πεζός πήγε μπροστά στο τζάμι του και τον 
πυροβόλησε. Στην συνέχεια απομακρύνθηκε. Και στις δύο περιπτώσεις οι αστυνομικοί δεν 
κατάφεραν να εντοπίσουν ακόμη τους δράστες και δεν έχουν δοθεί περισσότερα στοιχεία 
για εκείνους αλλά και των κινήτρων τους.

Ο
ι Έλληνοκαναδοί που έδωσαν 
μάχες στις φετινές ομοσπονδι-
ακές εκλογές ήταν 13. Την ελλη-
νική φωνή στην Καναδική Βου-

λή θα την έχουν μόλις τέσσερις. Η Εμμα-
νουέλα Λαμπρόπουλος εκλέχθηκε ξανά 
με το κόμμα των Φιλελευθέρων στο Μό-
ντρεαλ στην περιοχή St-Laurent, ενώ στο 
Vimy για πρώτη φορά εκλέχθηκε η πρώην 
πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας του 
Μόντρεαλ, κα Άννι Κουτράκη, συμμετέ-
χοντας με το κόμμα των Φιλελευθέρων. 
Στο London του Οντάριο, εκλέχθηκε ξανά 
με το κόμμα των Φιλελευθέρων ο κ. Πή-
τερ Φραγκισκάκος, ενώ στο Churchill της 

Μανιτόμπα εκλέχθηκε η κα Νίκη Χριστίνα 
Άστον με το κόμμα των Νέων Δημοκρατι-
κών. Οι Έλληνες που έχασαν την μάχη ή-
ταν: ο κ. Τομ Πεντεφούντας από το κόμμα 
των Συντηρητικών, ο κ. Κώστας Μενεγά-
κης επίσης με το κόμμα των Συντηρητι-
κών, ο ανεξάρτητος κ. Τζον Κάννης, η κα 
Γεωργία Κοκότσης με το κόμμα των Πρά-
σινων, ο ανεξάρτητος κ. Τζον Κλαδίτης, ο 
κ. Κώστας Μαλακός με το κόμμα των Νε-
ών Δημοκρατικών, ο κ. Γκας Στεφανής με 
το Nationalists ,  η κα Τζασμίν Λούρας με 
το κόμμα των Συντηρητικών και ο κ. Μαρκ 
Παραλόβος με το People’s Party. Συγχαρη-
τήρια σε όλους.

Α
ν και δεν έχει γίνει γνω-
στή η σχέση του απαγω-
γέα με τη μητέρα, οι δύο 
τους φέρεται πως γνωρί-

ζοντας καλά. Το πρωί της Πέμπτης 
ένας άνδρας εθεάθη στην περιο-
χή του Σκάρμπορο να επιβιβάζει 
με το ζόρι στο αυτοκίνητο του μια 
μητέρα και το 18 μηνών μωρό της. 
Λίγο πριν φώναζε στην μητέρα 
και στην συνέχεια με βία την έβα-
λε στο αυτοκίνητο κι απομακρύν-
θηκαν. Η αστυνομία τους εντόπισε 
καθοδόν. Το περιστατικό συνέβη 
γύρω στις 7:30 το πρωί και βρέθη-
καν σχεδόν τρεις ώρες αργότερα 
σώοι, αν και διακομίστηκαν στο 
νοσοκομείο για να βεβαιωθεί πως 
είναι και οι δύο τους καλά στην υ-
γεία.

Τι έκαναν οι Ελληνοκαναδοί 
πολιτικοί στις φετινές 
ομοσπονδιακές εκλογές;

Μια μητέρα και το 18 μηνών 
μωρό της βρέθηκαν σώοι μετά την 

απαγωγή τους

Ο Τριντό κέρδισε τις εκλογές αλλά 
έχασε την πλειοψηφία στη Βουλή

Ο 
Τζάστιν Τριντό κέρδισε μία δεύ-
τερη θητεία στον πρωθυπουρ-
γικό θώκο του Καναδά μετά τις 
ομοσπονδιακές βουλευτικές 

εκλογές που διεξήχθησαν χθες, Δευτέρα, 
στη χώρα. Οι Φιλευλεύθεροι αναδείχθη-
καν πρώτοι, ωστόσο έχασαν την αυτοδυ-
ναμία. Το κόμμα του Τριντό κέρδισε 157 
βουλευτικές έδρες, 13 λιγότερες απ’ ότι 
χρειαζόταν για να κερδίσει την πλειοψη-
φία στο Κοινοβούλιο των 338 θέσεων. Τη 
δεύτερη θέση κατέκρησε το κόμμα των 
Συντηρητικών του Άντριου Σιρ, ενώ τρίτο 
κόμμα αναδείχθηκε το Μπλοκ Κεμπεκουά 
των αυτονομιστών, ενώ τέταρτο ήρθε το 
Νέο Δημοκρατικό Κόμμα (ΝΔΚ, κεντροα-
ριστερά). Οι Φιλελεύθεροι είχαν αναδει-
χθεί στην εξουσία το 2015 εξασφαλίζοντας 
177 έδρες.

Λουτρό αίματος στη Μισισάγκα
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LIFE

Yaslen Clemente: 
H καυτή λατίνα 
σταρ του Instagram

H καυτή λατίνα 
είναι μοντέλο του 
Instagram και κόβει 
την ανάσα με τις 
πόζες της τόσο στο 
γυμναστήριο όσο και 
στην παραλία.
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Ο 
Κώστας Μαρ-
τάκης μίλησε 
για την προ-
σωπική του 

ζωή και αποκάλυψε πως 
έχει ερωτευτεί γυναίκα 
με παραπάνω κιλά επει-
δή είχε αυτοπεποίθη-
ση και τα κιλά δεν ήταν 
κάτι που τον εμπόδισε. 
Ο τραγουδιστής μίλησε 
στο περιοδικό «Λοιπόν» 
γενικά για το πώς βλέπει 
τις σχέσεις του με το α-
ντίθετο φύλο.
«Ερωτεύομαι τις γυναί-
κες που είναι πραγ-
ματικά ο εαυτός τους, 
που έχουν παραπάνω 
κιλά, αλλά έχουν τρο-
μερή αυτοπεποίθηση, 
που δεν τους νοιάζει 
το βάρος, το οποίο για 
μένα δεν αποτελεί πρό-
βλημα.»

«Θέλω να κάνω σεξ 

κάθε μέρα» - Ποια είναι 

η… αχόρταγη Ελληνίδα

Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει 
τις… πιπεράτες δηλώσεις της, 
αλλά και τις «καυτές» φωτο-
γραφίες της.

Ο λόγος για μία από τις ομορ-
φότερες Ελληνίδες, που σε 
παλιότερη συνέντευξή της 
είχε τολμήσει να κάνει δηλώ-
σεις για τα ερωτικά της γού-
στα: «Το ένα στα γρήγορα δεν 
με χαλάει, αρκεί να κάνω σεξ 
κάθε μέρα»!

Σπαλιάρας: Παλιά δεν 

έκλαιγα τόσο εύκολα

Συνέντευξη στο DOT έδωσε ο 
Γιάννης Σπαλιάρας και μίλησε 
μεταξύ άλλων και για την 
απώλεια του πατέρα του πριν 
από μερικά χρόνια. «Νομίζω 
ότι έχω γίνει αρκετά πιο ευαί-
σθητος από τότε που “έφυγε” 
ο πατέρας μου, παλιά δεν 
έκλαιγα τόσο εύκολα. Ήταν 
ένα πολύ μεγάλο σοκ για 
μένα και θα έλεγα ότι ήταν 
ένα κομβικό σημείο για τη 
ζωή μου. Ήταν σαν να έγινε 
εκεί ένα restart.»

Το κορμί της είναι… δυναμί-
της και κολάζει όσους μπαί-
νουν στον πειρασμό να επι-
σκεφθούν το προφίλ της!

Είναι ένα από τα πιο όμορφα 
κορίτσια της ελληνικής show 
biz. Τη γνωρίσαμε πριν από 
αρκετά χρόνια στο «Dream 
Show» και στη συνέχεια τη 
θαυμάσαμε στο πλευρό γνω-
στών τραγουδιστών όπως ο 
Πάνος Κιάμος.

Κώστας Μαρτάκης: Οι 
γυναίκες με τα παραπάνω 
κιλά

Η Μαρία είναι η πιο «καυτή» 
Ελληνίδα με διαφορά!

Η Ελληνίδα 

τραγουδίστρια που 

τα… πετάει όλα

Ό
,τι και να κάνει…
Είναι μια από τις πιο όμορφες 
Ελληνίδες, όμως αυτή τη φορά 
το… τερμάτισε!

Η πρώην παίκτρια του Survivor τόλμησε να 
περάσει στο στάδιο του απόλυτου ξανθού, 

με την αλλαγή στην εμφάνισή της να είναι 
μεγάλη.
Πλέον, καμία σχέση δεν έχει με το κορίτσι 
που γνωρίσαμε, αφού όχι μόνο έκοψε πολύ 
κοντά τα μαλλιά της, μα επιπλέον είπε το «ναι» 
στην… πλατίνα.

Η «νέα» Ευρυδίκη Βαλαβάνη είναι 
αυτό που θέλει κάθε άντρας

Θ
α μπορούσε 
να χαρακτηρι-
στεί ως η Ελ-
ληνίδα «Πά-

μελα Άντερσον» λόγω 
των… πλούσιων προσό-
ντων της, αλλά λόγω του 
μελαχρινού στο μαλλί 
(αυτή τη στιγμή), θα την 
χαρακτηρίσουμε ως το 
απόλυτο «καυτό» θηλυ-
κό.

Η Μαρία Αλεξάνδρου 
α ν α σ τ α τ ώ ν ε ι  τ ο υ ς 
άνδρες σε κάθε της 
εμφάνιση, ενώ δεν είναι 
λίγες οι φορές που με τις 
φωτογραφίες της στα 
social media «ξεσηκώ-
νει» τους πάντες.

Οι αναλογίες της αγγί-
ζουν το τέλειο και το 
σίγουρο είναι πως κερ-
δίζει τη δεύτερη με δια-
φορά… στήθους!
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Δ
ιαγωνισμό στον 
οποίο προσφέρει 
στον νικητή την 
ευκαιρία να κοι-

μηθεί μαζί της ανακοίνωσε 
ότι κάνει μέσω του Reddit 
η πορνοστάρ Jessa Rhodes.

Ευχάριστα είναι τα νέα για 
όσους είναι θαυμαστές των 
ερωτικών ταινιών της πορ-
νοστάρ Jessa Rhodes.

Η πασίγνωστη πορνοστάρ, 
η οποία βρίσκεται στο νού-
μερο 30 του PornHub, με τα 
βίντεο της να έχουν ξεπερά-
σει τις 400 εκατομμύρια προ-
βολές ανακοίνωσε ότι διεξά-
γει διαγωνισμό με τον νικητή 
αυτού, να έχει την δυνατότητα 
να κοιμηθεί μαζί της.

Ε
δώ και καιρό η Μά-
ντισον Μπράουν 
φαίνεται πως είχε... 
στοχοποιήσει ερω-

τικά τον Λίαμ Χέμσγουορθ 
ενώ πλέον μάλλον ζει το 
δικό της παραμύθι, αφού 
ο σταρ του Χόλιγουντ δύο 
μήνες μετά το διαζύγιό του 
βρίσκεται στη δική της α-
γκαλιά.
Σε ραδιοφωνική συνέ-
ντευξη που είχε δώσει τον 
Ιούνιο, η νεαρή σταρ της 
«Δυναστείας» είχε απα-
ντήσει στο παιχνίδι ερωτή-
σεων ποιον σταρ θα ήθελε 
να παντρευτεί, να σκοτώ-
σει και με ποιον να πάει 
στο κρεβάτι.
Με αφοπλιστική ειλικρί-
νεια η Μάντισον Μπράουν 
απάντησε ότι θα πήγαινε 
στο κρεβάτι και με τους 
δύο αδερφούς Χέμσγου-
ορθ, Λίαμ και Κρις... ταυ-
τόχρονα, απολαμβάνοντας 
ένα τρίο μαζί τους, σοκά-
ροντας τον ραδιοφωνικό 
παραγωγό και τους ακρο-
ατές.
Επίσης,  ε ίπε  ότ ι  θα 
παντρευόταν τη Μαργκό 
Ρόμπι ώστε να την έχει στο 
κρεβάτι της μια ζωή.

Η καυτή φαντασίωση της 
συντρόφου του Λίαμ Χέμσγουορθ

Έ
χει αδυνα -
μία στις προ-
κλητικές πό-
ζες και αν κά-

νεις μία βόλτα στο 
λογαριασμό της στο 
Instagram, θα δια-
πιστώσεις του λόγου 
το αληθές. Η Claudia 
Fijal, το «κουνελάκι» 
από την Πολωνία με τα 
πληθωρικά προσόντα, 
ξέρει να τραβάει τα αν-
δρικά βλέμματα θαυμα-
σμού πάνω της.
Λίγο οι προκλητικές της 
πόζες, λίγο τα πληθω-
ρικά της προσόντα, τα 
οποία φροντίζει να ανα-
δεικνύει με τον πιο σέξι 
τρόπο κάθε φορά, την 
έχουν κάνει περιζήτητη. 
Και κάτω από κάθε φωτο-
γραφία της που ανεβά-
ζει στο Instagram, γίνεται 
χαμός από likes και σχόλια 
θαυμασμού από τους δια-
δικτυακούς της φίλους.

Γνωστή πορνοστάρ κάνει 
διαγωνισμό και προσφέρει μια 
ερωτική βραδιά στον νικητή 

Η Bianca Richards πάει την 
πρόκληση σε άλλο επίπεδο

Α
ν μιλάμε για πρόκληση άλλου 
επιπέδου, τότε αναφερόμαστε 
και στην Bianca Richards. Το 
σέξι μοντέλο από την Αυστρα-

λία, με το εντυπωσιακό κορμί έχει κατα-
φέρει να προκαλέσει αναστάτωση στο 
Instagram με τις σέξι πόζες της.

Αν κάνεις μία βόλτα στο λογαριασμό 
της, θα διαπιστώσεις πως οι φωτογρα-

φίες που ανεβάζει, στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία είναι με σέξι μαγιό και σε 
πόζες που προκαλούν. Και μόνο τυχαία 
δεν είναι η επιλογή της αυτή, αφού είναι 
μοντέλο μαγιό.

Μάλιστα, έχει κερδίσει σε σχετικό δια-
γωνισμό, ενώ είδε το όνειρό της να γίνει 
κάποια μέρα ένα από τα κορίτσια του 
Maxim, να παίρνει σάρκα και οστά.

Η Claudia Fijal ξέρει πώς να 
τραβάει όλα τα βλέμματα
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Η πρώτη φορά στην κατοικία των 
θεών δεν συγκρίνεται με τίποτα 
στον κόσμο. «Δυνατές» είναι, όμως, 
και οι στάσεις που θα κάνετε στους 
πρόποδες του βουνού.

Τ
ο άτυπο πρόγραμμα του βουνού λέ-
ει ότι ανεβαίνεις στο οροπέδιο τη μία 
μέρα, διανυκτερεύεις και την επομέ-
νη το πρωί ανεβαίνεις κορυφή. Το 

ξυπνητήρι μου δεν πρόλαβε να χτυπήσει. 
Στις πέντε το πρωί, βγαίνοντας από τη σκη-
νή, αντίκρισα το φεγγάρι να λούζει με ένα α-
περίγραπτο φως το οροπέδιο, τις βαθιές χα-
ράδρες, τις βραχώδεις κορυφές και το Στε-
φάνι – νομίζω το πιο όμορφο θέαμα που 
έχω δει στη ζωή μου. Στον Μύτικα δεν ανέ-
βηκα τελικά. Άντρες της ΕΜΑΚ είχαν έρθει 
να παραλάβουν έναν άτυχο άντρα που είχε 
σκοτωθεί το προηγούμενο απόγευμα. Είπαν 
ότι πιθανότατα έκανε κάποια απερισκεψία, 
αλλά δεν θέλει και πολύ για να σου κοπούν 
τα γόνατα. Όπως λένε, όμως, η εμπειρία του 
οροπεδίου είναι η πιο δυνατή. Τόσο δυνατή 
που μπορεί να σε φέρνει εδώ κάθε χρόνο. 
Είτε ανεβαίνεις στην κορυφή είτε όχι.

1 // Η πόλη του Δία
Το Δίον, η ιερή πόλη των Μακεδόνων όπου 
λατρευόταν ο Δίας, κάτω από τις πλαγιές 
του Ολύμπου, σε στρατηγική θέση μεταξύ 
Θεσσαλίας και Μακεδονίας, ήκμασε στους 
ελληνιστικούς και τους ρωμαϊκούς χρόνους, 
ενώ το λαμπρό ιερό του Ολυμπίου Διός είχε 
πανελλήνια ακτινοβολία. Η περιήγηση στον 
αρχαιολογικό χώρο είναι ενδιαφέρουσα, 
κυρίως λόγω της πλούσιας φύσης. Οικίες, 
επαύλεις, ιερά (ξεχωρίζει εκείνο της Δήμη-
τρας, το παλαιότερο μακεδονικό ιερό με 
συνεχή λειτουργία από τον 6ο αι. π.Χ. έως 
τον 4ο αι. μ.Χ.), θέρμες εμφανίζονται μέσα 
σε πυκνά χόρτα και πίσω από δέντρα. Τα 
πολύτιμα ευρήματα θα τα δείτε στο Αρχαι-
ολογικό Μουσείο. Αγάλματα, επιγραφές, 
μικροαντικείμενα καθημερινής ζωής, αλλά 
και τα εντυπωσιακά ψηφιδωτά της ρωμα-
ϊκής πόλης μπορούν να σας κρατήσουν 
στους χώρους του για ώρες (τηλ. 23510-
53206, εισιτήριο 8 ευρώ, ανοιχτά καθημε-
ρινά 08.00-19.45 το μουσείο, 08.00-18.30 
ο αρχαιολογικός χώρος).

2 // Στο μυθικό φαράγγι
Το διάσημο φαράγγι του Ολύμπου έχει 
μήκος 12 χλμ. και η διάσχισή του διαρκεί 
5-7 ώρες. Είναι τμήμα του μονοπατιού Ε4 
και η διαδρομή ξεκινά από τα Πριόνια, σε 
υψόμετρο 1.110 μ., και καταλήγει στο Λιτό-
χωρο, στη θέση Μύλοι, αλλά μπορεί να σπά-
σει και σε μικρότερα κομμάτια. Πλούσια 
βλάστηση κάτω από τις επιβλητικές πλαγιές 
του βουνού, καταρράκτες και βάθρες για 
κολύμπι, γεφυράκια που διευκολύνουν την 
πορεία. Η διάσχιση είναι μέτριου βαθμού 
δυσκολίας. Ευκολότερη και πιο σύντομη 
διαδρομή (1-1½ ώρα) είναι από τα Πριόνια 
έως τη Μονή Αγίου Διονυσίου.

3 // Η πύλη του Ολύμπου
Στην έξοδο του φαραγγιού του Ενιπέα, αλλά 

και σε κοντινή απόσταση από τη θάλασσα, 
το Λιτόχωρο θα αποτελέσει πιθανότατα τη 
βάση σας.
Εδώ βρίσκεται το Κέντρο Ενημέρωσης Εθνι-
κού Δρυμού Ολύμπου (τηλ. 23520-83000, 
olympusfd.gr, καθημερινά 09.00-16.00), 
όπου θα δείτε μια εντυπωσιακή τρισδιά-
στατη προβολή, οθόνες αφής, μέσω των 
οποίων θα μεταφερθείτε στις κορυφές και 
στα μονοπάτια του βουνού, καθώς και την 
έκθεση που παρουσιάζει τον πλούτο του 
Ολύμπου ανά υψομετρική ζώνη.
Η καλύτερη γαστρονομική επιλογή είναι 
το εστιατόριο Γαστροδρόμιο εν Ολύμπω 
(τηλ. 23520-21300), όπου ο ανήσυχος σεφ 
Ανδρέας Γάβρης δημιουργεί ευφάνταστα 
πιάτα με καλές πρώτες ύλες, ενώ διατη-
ρεί και μια ιδιαίτερη κάβα κρασιών. Στον 
κεντρικό δρόμο καλό είναι και το Μεζέ Μεζέ 
(τηλ. 23520-82271). Στην περιοχή του Λάκ-
κου, την οποία προτιμούν νεαροί και ορει-
βάτες, κάτω από τον οικισμό, δοκιμάστε 
το Ντίσκο Ρωμέικο (τηλ. 23520-82390) για 
καφέ, ποτό και τσίπουρο με μεζέ. 
Από το Λιτόχωρο ξεκινά και ο δρόμος που 
οδηγεί στη θέση Πριόνια (αφετηρία δύο 
πεζοπορικών διαδρομών προς το Οροπέδιο 
των Μουσών, όπου λειτουργεί και καφέ-ε-
στιατόριο), η μοναδική οδική διαδρομή που 
εισχωρεί στο βουνό.

4 // Tο νέκταρ των θνητών
Ο Αποστόλης Κούρτης ξεκίνησε πριν από 
22 χρόνια να καλλιεργεί τον βιολογικό 
αμπελώνα του στο χωριό Ράχη και δημι-
ούργησε ένα μικρό, οικογενειακό οινο-
ποιείο. Σήμερα, ο αμπελώνας αγγίζει τα 
60 στρέμματα, περιλαμβάνει τις ποικι-
λίες Ασύρτικο, Βιδιανό, Αγιωργίτικο, Ξινό-
μαυρο, Trebbiano, Syrah, Merlot, Cabernet 
Sauvignon και παράγει 20.000 φιάλες ετη-
σίως. Το οινοποιείο του Κτήματος Κούρτη 
μοιάζει περισσότερο με ένα χωριάτικο 
φιλόξενο σπίτι, όπου μαζί με τις επτά ετι-
κέτες κρασιού θα δοκιμάσετε και ζυμωτό 
ψωμί, χειροποίητο λουκάνικο και κατσικίσιο 
τυρί – όλα φτιαγμένα από τη μητέρα και την 
αδελφή του (τηλ. 6974-471230).

5 // Ο Άγιος του Ολύμπου
Η παλαιά μονή που ίδρυσε ο ίδιος ο Άγιος 

Διονύσιος τον 16ο αιώνα απέχει περίπου 
20 χλμ. από το Λιτόχωρο και είναι χτισμένη 
μέσα στην πυκνή βλάστηση, κάτω από τις 
πλαγιές του βουνού. Γοητευτικά ανακατα-
σκευασμένα κτίρια και φροντισμένα παρ-
τέρια σε ένα διαχρονικά μεγάλο προσκύ-
νημα, αλλά και καταφύγιο για επαναστάτες 
και γυναικόπαιδα, έως ότου καταστράφηκε 
από τους Γερμανούς, το 1943. Τότε ιδρύθηκε 
η νέα μονή, χαμηλότερα.

6 // Το Κάστρο του Πλαταμώνα
Θα το έχετε δει σίγουρα οδηγώντας στην 
εθνική οδό. Μεταξύ Θεσσαλίας και Μακε-
δονίας, σε θέση που φαίνεται οχυρωμένη 
από την αρχαιότητα, απέκτησε τη σημε-
ρινή του μορφή στους βυζαντινούς χρό-
νους. Ακολουθήστε το ανηφορικό μονοπάτι 
και περπατήστε ανάμεσα στα δέντρα και 
τα απομεινάρια του οικισμού. Ανεβείτε με 
προσοχή στις επάλξεις και απολαύστε την 
πανοραμική θέα στον Θερμαϊκό κόλπο (τηλ. 
23520-44470, εισιτήριο: 2 ευρώ).

7 // Το χωριό-σταρ της Πιερίας
Πέτρινα αναστηλωμένα σπίτια με κεραμο-
σκεπές, φροντισμένα καλντερίμια χωρίς 
αυτοκίνητα, μια πλατεία με πλατάνια και 
ταβέρνες και καταστήματα με τοπικά προ-
ϊόντα. Χτισμένος στα 500 μ. υψόμετρο και 
με θέα στη θάλασσα, ο Παλαιός Παντελεή-
μονας είναι το ωραιότερο χωριό της περι-
οχής – κι αυτό γιατί εγκαταλείφθηκε από 
τους κατοίκους του, οι οποίοι τη δεκαετία 
του 1950 ίδρυσαν τον νέο οικισμό, χαμη-
λότερα. Το ίδιο συνέβη και στα δύο γειτο-
νικά χωριά Παλαιοί Πόροι και Παλιά ή Άνω 
Σκοτίνα, τα οποία όμως δεν έχουν ζωντανέ-
ψει. Στο πρώτο θα πάτε για την ωραία πλα-
τεία με την ταβέρνα, στο δεύτερο (θα χρεια-
στεί να οδηγήσετε σε χωματόδρομο) για την 
εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου του 
19ου αιώνα, με τον τεράστιο πλάτανο. Tip: 
Αν είστε λάτρεις της δράσης, δοκιμάστε μια 
πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς με την παρέα 
της Olympic Wings, στον Νέο Παντελεήμονα 
(τηλ. 23520-41741).

8 // Ένας άγνωστος παράδεισος
Μακριά από τις ψηλές κορυφές, ο Όλυμπος 
κρύβει κάποιες άγνωστες ομορφιές, που 

δεν απαιτούν πολύωρη πεζοπορία. Στην 
περιοχή του χωριού Βροντού προσεγγίστε 
το ρέμα Ορλιά, όπου θα συναντήσετε υπέ-
ροχους καταρράκτες με βάθρες, οι οποίες 
ανάλογα με τον καιρό ενδείκνυνται για 
κολύμπι. Η πεζοπορία ξεκινά μετά το εκκλη-
σάκι του Αγίου Κωνσταντίνου και σε μόλις 
10 λεπτά σάς φέρνει μπροστά στον πρώτο 
καταρράκτη. Αν συνεχίσετε, θα καταλήξετε 
στον Κόκκινο Βράχο και στον μεγάλο καταρ-
ράκτη (1 ώρα). Εναλλακτικά, μπορείτε να 
κάνετε canyoning και ραπέλ με την Trekking 
Hellas.

9 // Αγροτουριστική κιβωτός
Ο Λάζαρος Μπέλλος ήταν εκπαιδευτικός, 
αλλά η αγάπη του για τη γη τον οδήγησε να 
δημιουργήσει το Κτήμα Μπέλλου στο χωριό 
Άγιος Δημήτριος, το οποίο διαχειρίζεται με 
την κόρη του Αφροδίτη. Εδώ, σε μια έκταση 
45 στρεμμάτων λειτουργεί «πράσινος» 
ξενώνας, εστιατόριο, καθώς και το επισκέ-
ψιμο κτήμα μέσα στο οποίο καλλιεργούνται 
αρωματικά φυτά, φράουλες, καρυδιές και 
πολλά ακόμη δέντρα, αλλά και φασόλια και 
κηπευτικά, που τροφοδοτούν την κουζίνα. 
Από τις τριανταφυλλιές Rosa damascena 
φτιάχνουν γλυκό του κουταλιού, αλλά και 
αιθέρια έλαια στον δικό τους αποστακτήρα, 
παρασκευάζουν μαρμελάδες και λικέρ, κ.ά. 
(τηλ. 23517-70021, ktimabellou.gr).

10 // Είσοδος από τα δυτικά
Το χωριό Κοκκινοπηλός είναι η πύλη για το 
βουνό από τα δυτικά. Μπορείτε να καθί-
σετε στη μεγάλη υπερυψωμένη πλατεία 
κάτω από τον πλάτανο και να γευματίσετε 
στο ταβερνάκι. Η ωραιότερη εξόρμηση 
που θα κάνετε είναι η διαδρομή 4Χ4 που 
διασχίζει το περίφημο δάσος του Κοκκι-
νοπηλού. Θα οδηγήσετε σε σπαστή πέτρα, 
μέσα σε οξιές, μαυρόπευκα, έλατα κ.ά., 
και θα φτάσετε έπειτα από 20 χλμ. στην 
τοποθεσία Ρέμα Ναούμ. Θα έχετε θέα στα 
Μικρά και στα Μεγάλα Καζάνια (τις πλα-
γιές που δημιουργούν χοάνη στην οποία 
εγκλωβίζονται τα σύννεφα), αλλά και μια 
μοναδική οπτική των κορυφών του Ολύ-
μπου (Μύτικας, Σκολιό, Στεφάνι). Από εδώ 
ξεκινούν και οι ορειβατικές διαδρομές 
μέσω της Κόψης Ναούμ.

Όλυμπος: στους πρόποδες των Θεών...
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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

Παντζάρια με 
σπανάκι και 
πορτοκάλι

Άρωμα Κουζίνας
ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ

ΥΛΙΚΑ

 ª Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 170° C και τυλίγουμε κάθε παντζάρι με αλουμι-
νόχαρτο. Τα βάζουμε στο φούρνο και ψήνουμε για περίπου 1½ ώρα, μέχρι να μαλακώ-
σουν. Ελέγχουμε, τρυπώντας ένα παντζάρι με ένα μαχαίρι.

 ª Ξεφουρνίζουμε, αφήνουμε να κρυώσουν λίγο, για να μπορούμε να τα πιάσουμε, 
τα καθαρίζουμε και κόβουμε το καθένα σε 4 κομμάτια. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το 
χυμό με το λάδι και το ξίδι.

 ª Απλώνουμε σε μια πιατέλα τα παντζάρια, αλατοπιπερώνουμε και περιχύνουμε με 
τη μισή βινεγκρέτ. Σε ένα βαθύ μπολ ρίχνουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά, τα περιχύνουμε 
με την υπόλοιπη βινεγκρέτ, αλατοπιπερώνουμε, ανακατεύουμε απαλά και απλώνουμε 
πάνω από τα παντζάρια.

 ª 1 κιλό παντζάρια, μόνο οι βολβοί
 ª 150 γρ. τρυφερά φύλλα σπανάκι
 ª 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομ-

μένα
 ª τα τρυφερά φύλλα από 1 αντίβ, 

χοντροκομμένα (αν δεν μας αρέσουν τα 
πικρά, το αντικαθιστούμε με λίγη λόλα ή 
μαρούλι)

 ª 1 ξερό κρεμμύδι, σε λεπτές φέτες
 ª οι φέτες από 1 μέτριο πορτοκάλι
 ª ο χυμός από 1 μέτριο πορτοκάλι
 ª 50 γρ. καρύδια, χοντροκοπανισμένα
 ª 80 ml ελαιόλαδο
 ª 20 - 40 ml ξίδι (ή όσο μας αρέσει)
 ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
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Κάθονται τρεις ξαδέλφες στο σαλόνι και 
συζητάνε παρουσία της κουφής γιαγιάς 
τους.
Λέει η πρώτη:
- Κορίτσια διάβασα στα περιοδικά ότι 
φέτος θα φορεθούν γάντια μέχρι εδώ. 
Και δείχνει τον καρπό της.
- Εγώ πάλι διάβασα ότι θα φορεθούν 
μέχρι εδώ, λέει η δεύτερη και δείχνει 
τον αγκώνα της.
- Εγώ κορίτσια, λέει η τρίτη, μίλησα 
εχτές με τη Λίτσα που δουλεύει με 
κορυφαίο μόδιστρο και μου είπε ότι θα 
φορεθούν μέχρι εδώ. Και δείχνει τον 
ώμο της.
Οπότε πετάγεται η γιαγιά και λεει:
- Κορίτσια... Καλό παιδί να ‘ναι και ό,τι 
να ‘ναι!

Νυχτερινή βάρδια ο ταξιτζής, μόνος 
στην πιάτσα και περιμένει πελάτη.
Ξαφνικά έρχεται μια δίμετρη, ξανθιά 
κοπέλα, ολόγυμνη και μπαίνει μέσα στο 
ταξί και του λέει:
- Πάμε Σύνταγμα.
Ξεκινούν, αλλά ο ταξιτζής όσο οδηγεί 
την κοιτάζει από πάνω μέχρι κάτω.
Αφού γίνεται αυτό για κάνα 5λεπτο, του 
λέει η κοπέλα:
- Τι συμβαίνει δεν έχεις ξαναδεί γυμνή 
γυναίκα;

- Πως, έχω δει πολλές φορές γυμνή 
γυναίκα... πορτοφόλι δεν βλέπω και 
ανησυχώ.

Σε ένα σχολείο με πλουσιόπαιδα βάζει η 
δασκάλα άσκηση για τη χρήση του επιρ-
ρήματος «προφανώς» στις προτάσεις.
Ξεκινάει η Ζέτα, κόρη βιομήχανου:
- Προχθές στη δεξίωση, δοκίμασα τα 
ορεκτικά και ήταν πολύ αλμυρά. Προ-
φανώς το χαβιάρι δεν ήταν καλής ποι-
ότητας.
- Μπράβο Ζέτα, λέει η δασκάλα και δίνει 
το λόγο στον Αρθούρο.
- Το Σάββατο κατεβήκαμε στο γκαράζ 
και είδα μόνο τη Bugatti και τη Bentley. 
Προφανώς ο μπαμπάς είχε πάει βόλτα 
με τη Rolls Royce.
Σειρά της Έλενας:
- Το καλοκαίρι πήγαμε κρουαζιέρα με 
τη μεγάλη μας θαλαμηγό. Προφανώς το 
μικρότερο σκάφος έμεινε στην ιδιωτική 
μαρίνα μας.
-Μπράβο Ελεν ίτσα, λέει η δασκάλα 
και αναγκαστικά δίνει το λόγο και στον 
Τοτό:
- Το καλοκαίρι που ήμουν στο χωριό, 
είδα τη γιαγιά να αρπάζει την εφημε-
ρίδα του μπαμπά από το τραπέζι και να 
τρέχει προς το βουνό. Προφανώς την 
είχε πιάσει κόψιμο.

FUN

ΚΡΙΟΣ
Αυτή την εβδομάδα δεν λείπουν ούτε οι 
συζητήσεις, ούτε οι απογοητεύσεις. Οι 
ανησυχίες σας είναι πολλές μια και διαι-
σθάνεστε ότι κάτι δεν πάει καλά. Εξελίξεις 
λοιπόν στη ζωή σας. Αρχίζετε να συνειδη-
τοποιείτε όμως πως οι αλλαγές που έγιναν 
στη ζωή σας, τις είχατε ανάγκη. Στα οικονο-
μικά προοπτικές για σημαντική βελτίωση...

ΤΑΥΡΟΣ
Αυτή η εποχή σας διασφαλίζει μια συνθήκη 
ηρεμίας σε φιλίες και σε συνεργασίες στη 
ζωή σας, ώστε να μπορείτε να κυνηγάτε πιο 
ρεαλιστικούς στόχους χωρίς άγχος. Χαλα-
ρώνετε, έστω προσωρινά, και προσπαθείτε 
να ανασυντάξετε τις δυνάμεις σας. Όλοι να 
θυμάστε ότι αυτή η περίοδος δεν σηκώνει 
λάθη από την πλευρά σας. Είναι περίοδος 
αυξημένων υποχρεώσεων και είστε αναγκα-
σμένοι να αντιμετωπίσετε δύσκολες κατα-
στάσεις, αποδεικνύοντας την ικανότητά σας, 
την υπομονή σας και την εξυπνάδα σας.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Αυτή την εποχή στα εργασιακά σας αναμέ-
νονται φιλονικίες με τους ανωτέρους σας. 
Γενικά για κάθε είδους σχέδια, συμφωνίες ή 
εγκρίσεις, θα υπάρξουν εμπόδια και καθυ-
στερήσεις. Ακόμα κι αν περιμένατε κάποια 
χρήματα, αυτά θα καθυστερήσουν, για 
αυτό θα πρέπει να κάνετε οικονομίες. 
Αυτή η εποχή εφιστά την προ-
σοχή σας στα έξοδα και επι-
βάλλει πολύ προσεχτική 
διαχείριση των οικονο-
μικών σας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Πηγαίνετε σε μέρη και 
συναναστραφείτε με 
ανθρώπους που σας 
κάνουν να περνάτε καλά. 
Ξεκινά μια δύσκολη εβδο-
μάδα που θα πρέπει να προσέ-
χετε κάθε σας κίνηση. Μην κάνετε 
δύσκολες συζητήσεις και μην ξεκινάτε κάτι 
που εσείς θεωρείτε σημαντικό. Θα έχετε την 
ανάγκη να αποτραβηχτείτε κοντά σε ανθρώ-
πους και χώρους που σας εξασφαλίζουν 
ηρεμία.

ΛΕΩΝ
Προβληματίζεστε και πάλι από τις σχέσεις σας 
και τις συνεργασίες σας. Ο εργασιακός χώρος 
και η υγεία απορροφούν την προσοχή σας και 
τις δραστηριότητές σας. Περίοδος υψηλών στό-
χων. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να φροντί-
σετε με την εργασία σας και σχετικά με τα οικο-
νομικά σας. Μη χάνετε χρόνο με ενέργειες, για 
τις οποίες θα μετανιώσετε αργότερα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Δεν θα είναι λίγοι αυτοί που θα επωφε-
ληθούν από οικονομικά έσοδα, όμως και 
τα έξοδα… δεν λείπουν. Συγγενείς ή φίλοι 
ίσως σας προβληματίσουν.. Τα επαγγελ-
ματικά σας, σας προετοιμάζουν νέες, πρό-
σκαιρες εντάσεις που ίως όμως δώσουν το 
έναυσμα για κάτι καινούργιο που θα στη-
ρίζεται περισσότερο στις δικές σας δυνά-
μεις παρά στη συνεργασία. 

ΖΥΓΟΣ
Εβδομάδα με ιδιαίτερα ταραγμένες σχέσεις 
και συνεργασίες. Αναπάντεχες συναντήσεις 
αλλά και βελτιώσεις (με λίγο κόπο) των σχέ-
σεων. Πολλοί θα είστε προβληματισμένοι 
από οικονομικά θέματα, πολλές όμως θα 
είναι και οι αναθεωρήσεις που θα κάνετε 
στο φιλικό σας περιβάλλον. Αιφνιδιασμοί 
λοιπόν σε σχέσεις και συνεργασίες.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η ορμητική σας διάθεση σας ανοίγει και-
νούργιους δρόμους. Ταξίδια, σπουδές, 
συμβόλαια και επαφές με άτομα που ζουν 
μακριά σας απασχολούν. Βέβαια τα προβλή-
ματα που αφορούν την προσωπική σας και 
την επαγγελματική σας ζωή, δεν λείπουν. 
Προσέξτε την εργασία σας και αποφύγετε 
κάποιες αντιθέσεις με ανθρώπους του άμε-
σου περιβάλλοντός σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Μην βιαστείτε να προδικάσετε αυτή την 
εβδομάδα επειδή άρχισε στραβά. Δε λέμε 
ότι δε θα σας αλλάξουν τα φώτα οι γκρί-
νιες, οι δυστροπίες, η ασυνεννοησία και 
η έλλειψη διαλόγου. Αλλά εσείς σε γενικές 
πάντα γραμμές, δεν έχετε τίποτα να φοβη-
θείτε και σε αντίθεση με όλους τους υπό-
λοιπους που νομίζουν ότι «αναλύοντας» θα 
βγάλουν συμπεράσματα, εσείς στηρίζεστε 

στη φωνή της συνείδησής σας, της 
διαίσθησής σας και της λογικής 

σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Στο σπίτι ή στην οικο-
γένεια εξακολουθούν 
να υπάρχουν αρκε-
τές εντάσεις και δια-
φωνίες. Παρόλα αυτά 

στη δουλειά σας έχετε 
πάρα πολλές πιθανότητες 

επιτυχίας. Οι αγαπημένοι 
σας απαιτούν από εσάς πάρα 

πολλά και αυτό σας προβληματί-
ζει και σας μπερδεύει. Γυρίστε λίγο σε παλιές 
συνήθειες. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Αλλάζετε, εξελίσσεστε, ολοκληρώνεστε, 
όσο και αν δεν το πιστεύετε. Βάζετε στό-
χους, προωθείτε τον εαυτό σας και τα έργα 
σας και επιτέλους, αλλάζετε τους υποτιθέ-
μενους φίλους σας με νέους. Η διάθεσή σας 
να πειραματιστείτε και να εξερευνήσετε 
κάθε είδους μονοπάτι είναι το σήμα κατατε-
θέν σας. Πρέπει να ενισχύσετε και να ανανε-
ώσετε τις επαγγελματικές σας συνεργασίες.  

ΙΧΘΕΙΣ
Μπορεί να βρίσκετε δυσκολίες και εμπό-
δια στην προσπάθεια προώθησης των 
στόχων σας, όμως τώρα που προσπα-
θείτε να βάλετε τα πράγματα σε μια τάξη, 
είναι σίγουρο πως θα πετύχετε. Ο οικο-
νομικός τομέας σας απασχολεί και σας 
προβληματίζει έντονα. Μην αρχίζετε νέα 
εργασιακή σχέση αν δεν είστε σίγουροι 
ότι έχετε απόλυτη επίγνωση, για το τι 
μπορούν να σας προσφέρουν άνθρωποι 
και συνθήκες. 

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Επέτειος για τα δέκα χρόνια 
του Κέντρου Ελληνιστικών 
Σπουδών

Τ
ο μεγαλείο των ελληνοαι-
γυπτιακών σχέσεων ανα-
δείχθηκε σήμερα, μέσα α-
πό μία μεγάλη εκδήλωση 

της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, 
αφιερωμένης στα δέκα χρόνια από 
την ίδρυση του Κέντρου Ελληνιστι-
κών Σπουδών, καθώς επίσης και 
στην πρέσβειρα Καλής Θελήσεως, 
Μαριάννα Βαρδινογιάννη, για την 
τεράστια προσφορά της στον πα-
γκόσμιο αυτό πολιτιστικό οργανι-
σμό της χώρας του Νείλου.
Την κ. Βαρδινογιάννη, τον Πατρι-
άρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο, 
«ένα μεγάλο φίλο της Βιβλιοθή-
κης» όπως τον χαρακτήρισε, και 
τους υψηλούς επισκέπτες, υπο-
δέχτηκε θερμά ο διευθυντής 
της Βιβλιοθήκης, Δρ Μουστάφα 
Ελ Φέκι, τονίζοντας τον σπου-
δαίο ρόλο που διαδραμάτισε η 
κ. Βαρδινογιάννη στην ίδρυση 
του Κέντρου Ελληνιστικών Σπου-
δών της Βιβλιοθήκης της Αλεξάν-
δρειας.
«Οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και 
Αιγύπτου είναι πανάρχαιες», επε-
σήμανε ο κ. Φέκι, υπενθυμίζο-
ντας τη δήλωση του Έλληνα Προέ-
δρου της Δημοκρατίας, Προκόπη 
Παυλόπουλου, όταν τον συνά-
ντησε πρόσφατα στην Αθήνα, ότι 

«η Αλεξάνδρεια ήταν η πιο σημα-
ντική πόλη στην αρχαία Ελλάδα». 
Επομένως, «κάθε φορά που συνα-
ντιόμαστε στην Αλεξάνδρεια, 
αυτό αποτελεί έναν μεγάλο εορ-
τασμό των πανάρχαιων σχέσεών 
μας», προσέθεσε ο διευθυντής της 
Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας.
Από την πλευρά του, ο Πατριάρχης 
Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, 
κ. Θεόδωρος Β ,́ χαιρέτισε τα δέκα 
χρόνια από την ίδρυση του σπου-
δαίου αυτού πολιτιστικού φορέα 
της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας 
που ενώνει Ελλάδα και Αίγυπτο, 
με τη σημαντική υποστήριξη του 
Ιδρύματος «Μαριάννα Β. Βαρδινο-
γιάννη», της Βιβλιοθήκης της Αλε-
ξάνδρειας, του Ιδρύματος Ωνάση 

και του πανεπιστημίου της πόλης.
«Μέσα στα δέκα χρόνια που λει-
τουργεί, το μοναδικό αυτό Κέντρο 
Ελληνιστικών Σπουδών προσφέ-
ρει τη δυνατότητα σε νέους και 
νέες από όλη την υφήλιο, από την 
Αίγυπτο, την Ευρώπη, τη Μέση 
Ανατολή, να μελετήσουν τα επι-
τεύγματα της ελληνιστικής Αλε-
ξάνδρειας», επεσήμανε με ικανο-
ποίηση ο Αλεξανδρινός Προκαθή-
μενος.
Και ο κ. Θεόδωρος τόνισε ότι «το 
Πατριαρχείο Αλεξανδρείας αγκα-
λιάζει τη δεκαετή πρωτοβουλία, 
διότι το ίδιο συνδέεται με τον αλε-
ξανδρινό χώρο και την ιστορία 
που αυτός φέρει, αφού αποτε-
λεί τον μοναδικό θεσμό ο οποίος 

λειτουργεί αδιάκοπα και συνδέει 
την ελληνιστική Αλεξάνδρεια με 
το παρόν», τιμώντας τον διευθυ-
ντή της Βιβλιοθήκης της Αλεξάν-
δρειας, Δρ Μουστάφα Ελ Φέκι με 
το παράσημο του Χρυσού Λέο-
ντος του Τάγματος του Δευτερό-
θρονου Πατριαρχείου.
Από την πλευρά της, ξεκάθαρη 
ήταν η συγκίνηση της κ. Μαριάν-
νας Βαρδινογ ιάν νη, γ ια τη 
συμπλήρωση, σήμερα, δέκα χρό-
νων του Κέντρου Ελληνιστικών 
Σπουδών, ενός οργανισμού που 
έγινε με δική της πρωτοβουλία, 
μία ημερομηνία που -όπως είπε- 
έχει μείνει πάντοτε στην καρδιά 
της και αποτελεί ένα έργο για τις 
επόμενες γενεές.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η 
αρχαία Τενέα, που εντοπίστηκε το 
2018 κοντά στο χωριό Χιλιομόδι Κο-
ρινθίας, αποκαλύπτει τα μυστικά 
της. Πέρυσι η ανασκαφική έρευνα 

βρήκε τα πρώτα οικιστικά κατάλοιπα της αρ-
χαίας πόλης, γεγονός που προκάλεσε το διε-
θνές ενδιαφέρον.
Με τη φετινή έρευνα, που ολοκληρώθηκε 
πριν από λίγες μέρες, γνωρίζουμε πλέον πολύ 
περισσότερα για την πόλη που, σύμφωνα με 
τον μύθο, ανέθρεψε τον Οιδίποδα.
«Βρισκόμαστε στον χώρο της ανασκαφής 
που διεξάγεται στο πλαίσιο της συστηματι-
κής αρχαιολογικής έρευνας στο Χιλιομόδι 
Κορινθίας, η οποία γίνεται από το 2013 υπό τη 
διεύθυνση της επίτιμης γενικής διευθύντριας, 
Δρ. Έλενας Κόρκα. Φέτος, ανακαλύψαμε ένα 
συγκρότημα λουτρικών εγκαταστάσεων, έκτα-
σης περίπου 500 τ.μ., των ρωμαϊκών χρόνων. 
Εντοπίστηκαν τρεις χώροι θερμών λουτρών 
-δυο από τους οποίους καταλήγουν σε αψίδες- 
με υπόκαυστα και υπόγειες στοές praefurnium 
για την τροφοδοσία και τον καθαρισμό των 
υποδαπέδιων χώρων», αναφέρει στο ΑΠΕ-

ΜΠΕ η Παρασκευή Ευαγγέλογλου, συνεργά-
τιδα της κ. Κόρκα και αρχαιολόγος της Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ) Κορινθίας, που μας 
υποδέχτηκε στον χώρο των ανασκαφών.
«Τα πήλινα δάπεδα σώζονται σε εξαιρετική 
κατάσταση, πολλά μάλιστα φέρουν και χρώμα 
επάνω. Νότια, οι χώροι των θερμών λουτρών 
επικοινωνούν με άλλους τέσσερις χώρους, 
που δεν έχουν ανασκαφεί πλήρως. Δηλαδή τα 
500 τ.μ. αποτελούν ένα τμήμα των λουτρικών 
εγκαταστάσεων που αποκαλύφθηκαν φέτος», 

συνεχίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Ευαγγέλογλου, 
επισημαίνοντας ότι οι μεγάλες διαστάσεις του 
συγκροτήματος (το οποίο χρονολογείται από 
τα μέσα του 1ου αι. π. Χ. ως τα τέλη του 3ου αι. 
μ. Χ., με ακμή στον 1ο και 2ο αι. μ. Χ.) υποδη-
λώνουν ότι ο χώρος ήταν για δημόσια χρήση.
Εντυπωσιακά, όμως, είναι και τα υπόλοιπα 
ευρήματα, που βλέπουν σταδιακά το φως από 
πέρυσι. «Βόρεια των λουτρών και σε άμεση 
επαφή με το συγκρότημα εντοπίστηκαν εγκα-
ταστάσεις αρχαϊκών χρόνων.»

Με έμπνευση 
το Μέτσοβο

Α
πό τα παράθυρα της 
Πινακοθήκης Ε. Αβέ-
ρωφ φαίνον ται οι 
στέγες των πέτρινων 

σπιτιών του Μετσόβου. Εξήντα 
χρόνια έχουν περάσει από την 
αναμπέλωση των άγονων πλα-
γιών της περιοχής και τη δημι-
ουργία του γνωστού σήμερα 
κρασιού «Κατώγι»  – ήταν το 
1959 όταν ο Μετσοβίτης ευερ-
γέτης ανακάλυψε σ’ ένα κατά-
στιχο του 1732 ότι οι πλαγιές 
αυτές έδιναν κάποτε πολλές 
οκάδες κρασί, και οραματί-
στηκε να δώσει ζωή στον ερη-
μωμένο τόπο και να δημιουρ-
γήσει ένα εκλεκτό κρασί κατά 
τα γαλλικά πρότυπα. Και έχουν 
περάσει τριάντα χρόνια από 
τότε που εγκαινιάστηκε στο 
Μέτσοβο ένα μουσείο νεοελλη-
νικής τέχνης με έργα των σημα-
ντικότερων καλλιτεχνών του 
19ου και 20ού αιώνα, το τελευ-
ταίο από μια σειρά έργων ανά-
πτυξης και πολιτισμού με στόχο 
τη διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και τη διάσωση 
ενός τόπου που όπως όλα τα 
δύσβατα χωριά της περιοχής, 
πλήττονταν από την αστυφιλία.
Ετσι, η μεγάλη ομαδική έκθεση 
που εγκαινιάστηκε πριν από 
λίγες ημέρες στην Πινακοθήκη 
Αβέρωφ είναι επετειακή, και 
γιορτάζει δύο σημαντικά γεγο-
νότα. Ο τίτλος της είναι «Τόποι 
δημιουργίας», και προφανώς 
αφιερώνεται στην περιοχή, 
τον «τόπο και τη δημιουργία», 
όπως σχολιάζει η Τατιάνα Αβέ-
ρωφ-Ιωάννου, πρόεδρος του 
Ιδρύματος  Ε. Αβέρωφ-Τοσί-
τσα. «Αφιερώνεται», συνεχίζει, 
«στο όραμα και στη συνέχεια, 
και φιλοδοξεί να αναδείξει 
αφενός την πολυμορφία των 
αναζητήσεων και τον δυναμι-
σμό της σύγχρονης τέχνης των 
δημιουργών μας, και αφετέ-
ρου να συμβάλει στην πρό-
σληψη και κατανόηση μιας ιδι-
αίτερης πολιτισμικής οντότη-
τας διερευνώντας συγχρόνως 
τις βαθύτερες ταυτίσεις που 
ορίζουν τους “τόπους δημι-
ουργίας” των συμμετεχόντων 
καλλιτεχνών».

Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας: Γιόρτασε την 
επέτειο του Κέντρου Ελληνιστικών Σπουδών

Αρχαία Τενέα: Στο «φως» δημόσια λουτρά των 
ρωμαϊκών χρόνων 
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M
πήκε για να παίξει όπως έχει μάθει, α-
κόμα κι αν δεδομένα η Μπάγερν θα έ-
κανε το ίδιο και - αναμενόμενα - καλύ-
τερα. Πήρε προβάδισμα, το πίστεψε, υ-

πέστη την «ψυχρολουσία», αλλά αντέδρασε, σκό-
ραρε ξανά. Συνοπτικά, το τελικό 2-3 περιγράφεται 
κάπως έτσι, με τα λάθη και τις παραλείψεις να έχουν 
την αξία τους, αλλά τον Ολυμπιακό να κάνει ό,τι κα-
λύτερο μπορούσε, δεδομένων των συνθηκών και 
τελικά η προσπάθεια να τον αφήνει με μια γλυκόπι-
κρη γεύση.
O Μαρτίνς δεν διέψευσε τις εκτιμήσεις, προτιμώντας 
σχήμα με τρεις στον άξονα, ώστε να ανταπεξέλθει η 
ομάδα του στο passing game των Βαυαρών. Αυτό 
δεν αποδείχθηκε κακή ιδέα, αφού πράγματι η Μπά-
γερν πήρε τη μπάλα κι «έκλεισε» τον Ολυμπι-
ακό στην περιοχή του απ’ το πρώτο λεπτό. 
Ενδεχομένως χάθηκε ένας παίκτης για 
να στηρίξει τον Ελ Αραμπί στο pressing 
πιο ψηλά στο γήπεδο, όμως η οργά-
νωση των γηπεδούχων ήταν σωστή 
και η άμυνα διέφυγε τον σοβαρό κίν-
δυνο στα πρώτα λεπτά κυριαρχίας των 
φιλοξενούμενων.
Επιθετικά ο Μασούρας και ο Ποντένσε έδι-
ναν τον «τόνο» κι αυτό συνέβη και στη φάση 
του 22’. Ο Πορτογάλος άλλαξε εξαιρετικά παιχνίδι 
στα αριστερά για τον Έλληνα εξτρέμ, που άφησε τη 
μπάλα στην κατάλληλη στιγμή στον Τσιμίκα. Αυτός 
με σέντρα-ξυραφιά έδωσε την ευκαιρία στον Ελ Αρα-
μπί, που με κεφαλιά ανάγκασε τον Νόιερ να απο-
κρούσει μέσα απ’ τη γραμμή του κι έβαλε «φωτιά» 
στο Φάληρο, κάνοντας το 1-0.
Με άλλον «αέρα» πια, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να 
πάρει μέτρα στο γήπεδο και να κρατήσει τους Γερμα-
νούς μακριά απ’ την περιοχή του. Αυτό το κατάφερε, 
απλά όχι για πολλή ώρα, ενώ οι τελευταίοι απέδειξαν 
την ποιότητά τους σε ένα δευτερόλεπτο, που η άμυνα 
των «ερυθρόλευκων» δεν αντέδρασε σωστά.
Αυτό έγινε στο 34’, όταν ο Μίλερ σούταρε δυνατά 
έξω απ’ την περιοχή, ο Σα απέκρουσε, όμως ο Λεβα-
ντόφσκι βγήκε στην πλάτη των Ελαμπντελαουί και 
Μεριά, που ολιγώρησαν και από κοντά δεν είχε πρό-
βλημα να ισοφαρίσει σε 1-1.
Το δεύτερο μέρος βρήκε τον Ολυμπιακό ανεβασμένο 
επιθετικά, να ψάχνει τις προϋποθέσεις ώστε να αιφ-
νιδιάσει τη Μπάγερν. Εκείνη όμως φάνηκε έτοιμη να 

διαχειριστεί την πίεση και να κάνει το παιχνίδι της, 
λύνοντας εύκολα τα όποια προβλήματα προσπάθη-
σαν να της δημιουργήσουν οι Πειραιώτες.
Μάλιστα, χωρίς να ανεβάσουν ιδιαίτερα την ένταση 
στο παιχνίδι τους, κατάφεραν να σκοράρουν και 
δεύτερη φορά. Συγκεκριμένα στο 62’ ο Μίλερ πήρε 
την κεφαλιά απ’ τον Μεριά στην περιοχή και ο Λεβα-
ντόφσκι εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Σεμέντο, πρό-
λαβε τον Σα και πλάσαρε από κοντά για το 1-2 της 
ανατροπής.
Με εμφανή έλλειψη σε αντοχές και πλέον με κακή 
ψυχολογία, ο Ολυμπιακός έπρεπε να ανέβει ένα 
«βουνό» για να διεκδικήσει βαθμολογικό όφελος 
απ’ τον αγώνα. Ο Μαρτίνς επέλεξε τον Λοβέρα αντί 
του κουρασμένου Μπουχαλάκη, όμως συνολικά οι 

«ερυθρόλευκοι» δεν μπορούσαν να ακολου-
θήσουν στο ίδιο τέμπο τους αντιπάλους 

τους, που έπαιζαν άνετα και κυριαρχού-
σαν στις προσωπικές μονομαχίες.
Με τέτοιο τρόπο διαμορφώθηκε και 
το 1-3, όταν ο Μίλερ έκλεψε απ’ τον 
Μασούρα έξω απ’ την περιοχή, ο Κου-
τίνιο στην περιοχή σούταρε πάνω στον 

Σεμέντο και στο ριμπάουντ στο ημικύ-
κλιο ο Τολισό ευστόχησε με στυλ σουτά-

ροντας ψηλά.
Εκεί όλα έμοιαζαν να τελειώνουν, αφού και η κερ-
κίδα άρχισε να ασχολείται με την ερχόμενη αναμέ-
τρηση με την ΑΕΚ. Σχεδόν απ’ το πουθενά ωστόσο, 
το ενδιαφέρον… επέστρεψε στο παιχνίδι! Συγκε-
κριμένα στο 80’ ο Γκιλιέρμε «όπλισε» έξω απ’ την 
περιοχή και η κόντρα στον Τιάγκο έστειλε τη μπάλα 
στα δίχτυα του Νόιερ για το 2-3, αφού της άλλαξε 
πορεία!
Ξανά με «σφυγμό» οι γηπεδούχοι έψαξαν το 
«θαύμα». Ο χρόνος όμως λιγόστευε και μάλλον 
δύσκολα θα πετύχαινε κάτι περισσότερο απέναντι 
σε μια ομάδα με τέτοια εμπειρία, όπερ κι εγένετο, 
μένοντας με το χειροκρότημα για την προσπάθεια.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέντρο Μαρτίνς): Σα, Ελαμπντελα-
ουί, Μεριά, Σεμέντο, Μεριά, Τσιμίκας, Μπουχαλάκης 
(68’ Λοβέρα), Καμαρά (88’ Ρατζέλοβιτς), Γκιλιέρμε, 
Ποντένσε, Μασούρας (79’ Γκερέρο), Ελ Αραμπί
ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Νίκο Κόβατς): Νόιερ, Παβάρ, 
Αλκάνταρα, Μαρτίνεθ (46’ Τολισό), Λεβαντόφσκι, 
Κουτίνιο, Ερνάντες (59’ Μπόατενγκ), Γκνάμπρι, 
Μίλερ (86’ Πέρισιτς), Αλάμπα, Κίμιχ
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Μεγαλειώδης εμφάνιση που άφησε... πικρή γεύση! Ο καταπληκτικός Ολυμπιακός έπαιξε «στα 
ίσα» την Μπάγερν, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τον βαθμό που άξιζε, καθώς ηττήθηκε με 3-2. Ελ 
Αραμπί και Γκιγιέρμε τα γκολ των Πειραιωτών. 2 γκολ ο Λεβαντόφσκι κι ένα ο Τολισό για τους 
Βαυαρούς.  

Λιοντάρια ως το φινάλε!
Η 

Ενωση επέστρεψε στη γειτονιά της και μαζί επέστρεψε και στις νί-
κες. Με τον αρχηγό Μάνταλο να κάνει μια γεμάτη εμφάνιση, αφού 
τα έκανε όλα, οι Κιτρινόμαυροι ξεπέρασαν το 0-1 από το εκπληκτι-
κό τακουνάκι του Τόρες και πήραν ένα τρίποντο που τους διατηρεί 

κοντά στην κορυφή και τους δίνει την ηρεμία που χρειάζονται την εβδομάδα 
που ξεκινάει αύριο και η οποία θα ολοκληρωθεί με το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπι-
ακό στο Καραϊσκάκη. Βρήκε πάλι δίχτυα ο Λιβάια, είδε κόκκινη ο Μουνίθ στο τέλος 
του πρώτου μέρους, κακώς ακυρώθηκε (μέσω VAR μάλιστα) γκολ του Κροάτη άσου 
των Κιτρινόμαυρων, αν κρίνουμε από το μοναδικό replay που μας έδειξε η Nova...
Η ΑΕΚ μπήκε ορεξάτη στο ματς και προσπάθησε αμέσως να μεταφέρει στο μισό 
γήπεδο το ματς, με στόχο το γρήγορο γκολ. Αυτό, δηλαδή, που θα μπορούσε να 
έρθει από το σουτ του Λιβάια με καλές προϋποθέσεις στο 9’ (μπλόκαρε ο Γκαραβέ-
λης), από την πολύ καλή προσπάθεια του Μάνταλου στο 12’ (βρήκε στα σώματα η 
μπάλα), από το σουτ του Βέρντε στο 15’ (κόντραρε στον Τσοκάνη και έφυγε κόρνερ). 
Δεν ήρθε όμως και αμέσως μετά, στο 17’, χρειάστηκε η παρέμβαση του Χουλτ προ 
του Τόρες, μετά την ωραία κίνηση και το γύρισμα του Μουνίθ, για να μην έρθει το 
γκολ του Βόλου. Μια φάση που λειτούργησε σαν υπενθύμιση ότι οι φιλοξενούμενοι 
μπροστά έχουν παίκτες που μπορούν να κάνουν τη ζημιά άνα πάσα στιγμή. 
Η επιβεβαίωση για αυτό, άλλωστε, δεν άργησε να έρθει. Και ήταν μια εντυπωσιακή 
επιβεβαίωση, αφού στο 24’ ο Τόρες με τακουνάκι στον αέρα, μετά τη σέντρα από 
δεξιά, έκανε το 0-1! Με βάση το πώς κυλούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή το ματς, η εξέ-
λιξη αυτή ήταν απρόσμενη και θα μπορούσε να μπλοκάρει την Ενωση. Κάτι τέτοιο, 
όμως, δεν έγινε, αφού δεν άργησε να έρθει η απάντηση της. Η εκτέλεση φάουλ του 
Μάνταλου στο 31’ είχε ως αποτέλεσμα ο Λιβάια να κατεβάσει ωραία την μπάλα και 
να νικήσει τον Γκαραβέλη, φέρνοντας το ματς στα ίσα (1-1). Και ο Κροάτης ήταν αυτός 
που θα μπορούσε να βάλει και μπροστά στο σκορ τους Κιτρινόμαυρους στο 40’, όταν 
με ωραίο σουτ εντός περιοχής βρήκε δίχτυα, αλλά η εξέταση του VAR έδειξε οφσάιντ. 
Κακώς, όπως φάνηκε στο μοναδικό replay που έδειξε η Nova... Οπως κακώς πήγε και 
ο Μουνίθ με ψηλά το πόδι στον Μάνταλο, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, 
με συνέπεια να δει την κόκκινη κάρτα από τον Ζαχαριάδη, αφήνοντας με 10 παίκτες 
την ομάδα του για το δεύτερο ημίχρονο...
Τα πράγματα ήταν δύσκολα για τους φιλοξενούμενους, την ώρα που ο Νίκος Κωστέ-
νογλου έβγαζε τον Γαλανόπουλο για να περάσει τον Γιακουμάκη, γυρίζοντας το 
σύστημα σε 4-4-2, με τους Γιακουμάκη - Ολιβέιρα μπροστά και τον Λιβάια να κινείται 
αριστερά. Η ΑΕΚ, όπως αναμενόταν, πίεσε από το ξεκίνημα του β’ μέρους τον Βόλο 
και έψαξε το δεύτερο γκολ, το οποίο άγγιξε ο Ολιβέιρα στο 59’ αλλά του το αρνήθηκε 
ο Γκαραβέλης με πολύ καλή επέμβαση. Ιδια ήταν η κατάληξη και στο 66’, στο καλοζυ-
γισμένο σουτ του Λιβάια, με την Ενωση να ψάχνει τον τρόπο για το 2-1. Οσο τον έψα-
χνε, ο Κωστένογλου έβγαλε τον Οικονόμου και έβαλε τον Παουλίνιο, αλλά τελικά τη 
λύση την έδωσε ένας άλλος Πορτογάλος. 
Στο 73’ ο Ολιβέιρα, παίρνοντας την ωραία κάθετη του Γιακουμάκη, βρέθηκε απέ-
ναντι από τον Γκαραβέλη που τον ανέτρεψε και ο Ζαχαριάδης πήγε στο σημείο του 
πέναλτι, από όπου ο Μάνταλος έκανε το 2-1. Και με το ψυχολογικό βάρος να φεύγει 
από τους Κιτρινόμαυρους, δε χρειάστηκαν παρά λίγα λεπτά για να σκοράρει ξανά ο 
αρχηγός, μετά το στρώσιμο του Ολιβέιρα, κάνοντας το 3-1 (78’). Ηταν η στιγμή που 
η κιτρινόμαυρη Ριζούπολη χαλάρωσε και άρχισε να ασχολείται με τον Ολυμπιακό 
και το Καραϊσκάκη, όπου θα βρεθεί την επόμενη Κυριακή η Ενωση, αλλά αυτό δεν 
κράτησε πολύ. 
Η κόντρα στην εκτέλεση φάουλ του Δημόπουλου στο 83’ είχε ως αποτέλεσμα να 
αλλάξει πορεία η μπάλα και να γίνει το 3-2, με τον Βόλο να ξαναμπαίνει στο ματς και 
την ΑΕΚ να ξαναμπαίνει σε διαδικασία άγχους. Ως εκεί όμως... Οι φιλοξενούμενοι δεν 
μπορούσαν να κάνουν κάτι παραπάνω από αυτό, με τους Κιτρινόμαυρους να κρα-
τούν το σκορ και το τρίποντο, φλερτάροντας και με 4ο γκολ στο 90’ από το λάθος του 
Γκαραβέλη στο φάουλ του Λιβάια. Δεν μπήκε, αλλά δεν έκλαψε και κανείς...

ΑΕΚ - Βόλος 3-2
Ο αρχηγός το πήρε πάνω του!

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Ο 
Χατζηγιοβάνης είχε να αγωνι-
στεί από τις 15 Σεπτεμβρίου! 
Στην επιστροφή του στο βασι-
κό σχήμα πέτυχε ένα όμορφο 

γκολ κι ήταν αρκετό ώστε ο Παναθηναϊ-
κός να φύγει με ένα μεγάλο διπλό (0-1) α-
πό το Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο!
Ο Γιάννης Αναστασίου ξεκίνησε με τον 
νεαρό Μανδά κάτω από τα δοκάρια.  Αρι-
στερό μπακ ο Ταλόχα, δεξί μπακ ο Κυρια-
κίδης και ο Γούτας με τον Ρισβάνη στο 
κέντρο της άμυνας. Μπαένα και Χαρίσης 
οι δύο κεντρικοί μέσοι. Φαρλέι, Ανδρού-
τσος, Γιακουμάκης η μεσοεπιθετική τρι-
πλέτα και στην κορυφή της επίθεσης ο 
Μανούσος.
Από την πλευρά του, ο Γιώργος Δώνης 
επέλεξε τον Διούδη στην υπεράσπιση της 
εστίας. Στα δεξιά της άμυνας Γιόχανσον, 
στα αριστερά ο Ινσούα και ο Πούγγου-
ρας με τον Σένκεφελντ. Κουρμπέλης και 
Δώνης στο κέντρο του άξονα της μεσαίας 
γραμμής. Μπουζούκης και Χατζηγιοβά-
νης στα άκρα, ο Ζαχίντ σε ελεύθερο ρόλο 
και στην κορυφή ο Καμπετσής.

«Κέρασε» για το συμβό-
λαιο!
Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώ-
τερος σε όλο το πρώτο ημί-
χρονο, έβγαλε περισσότερη 
ενέργεια και διάθεση πάνω 
στο χορτάρι, πήρε εύκολα 
την μάχη της μεσαίας γραμ-
μής απέναντι σε έναν Ατρό-
μητο που επέλεξε να περιμένει 
στο δεύτερο τρίτο του γηπέδου, να 
δώσει την μπάλα στο σύνολο του Δώνη 
και να κλείσει τους χώρους έξω από την 
περιοχή.
Το τριφύλλι αν και έφτανε με καλή κυκλο-
φορία της μπάλας κοντά στην περιοχή 
των γηπεδούχων, του έλειψε η καλή, η 
σωστή τελική επιλογή για να γίνει πιο 
απειλητικός.
Οι πράσινοι είχαν σε εξαιρετικό από-
γευμα τον Τάσο Χατζηγιοβάνη. Στο 18’και 
το 19’ο Έλληνας εξτρέμ έφτασε κοντά στο 
γκολ αλλά στην πρώτη προσπάθεια η 
μπάλα πέρασε άουτ και στην δεύτερη ο 
Ρισβάνης έβαλε την κόντρα για να απομα-
κρύνει! Ο «Χάτζη», όμως, δεν είχε πει την 
τελευταία του λέξη και… κέρασε για την 
ανανέωση του συμβολαίου του! Μετά 
από εξαιρετική κάθετη του Μπουζούκη 

στο 43’, βγήκε στην πλάτη της άμυνας και 
με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στο 
πλεκτό!
Με την έναρξη του δευτέρου μέρους 
έγινε ξεκάθαρη η τακτική επιλογή του 
Παναθηναϊκού να παίξει με μεγαλύτερη 
ασφάλεια, να διαχειριστεί κατά βάση το 
υπέρ του σκορ και να προσπαθήσει να 
βρει το γκολ στο επιθετικό τρανζίσιον. Ο 
Ατρόμητος πήρε την κατοχή της μπάλας 
αλλά περιορίστηκε σε μία φλύαρη κυκλο-
φορία. Σε αυτό έπαιξε ρόλο τόσο η απου-
σία σωστών επιθετικών επιλογών όσο και 
η εξαιρετική ανασταλτική συμπεριφορά 
του Παναθηναϊκού.
Σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο, οι 
γηπεδούχοι απείλησαν μόλις μία φορά 
με τον Μανούσο στο 70’ ενώ οι Βέλλιος, 
Νταβιώτης και Ενσικουλού που μπήκαν 
από τον πάγκο δεν προσέφεραν το παρα-
μικρό.
Ο Δώνης με την είσοδο του Χατζηθεοδω-
ρίδη αντί του Ζαχίντ «έδεσε» περισσό-
τερο την μεσαία του γραμμή, οι ‘’πράσι-
νοι’’ πήγαν το παιχνίδι στα μέτρα τους, 
αν και θα μπορούσαν να διαχειριστούν 

καλύτερα τους ανοιχτούς χώρους 
που άφηνε ο Ατρόμητος για 

να... τελειώσουν το παι-
χνίδι.1 Το 1-0 υπέρ του 
Παναθηναϊκού έμε ινε 
μέχρι το φινάλε, το τρι-
φύλλι πήρε ένα πολύ 

σημαντικό διπλό και κοιτά-
ζει το μέλλον με αισιοδοξία!

MAN OF THE MATCH: Τάσος 
Χατζηγιοβάνης. Επέστρεψε στην 

ενδεκάδα του Παναθηναϊκού και απέδειξε 
το λάθος που γινόταν τόσο καιρό με την 
διαχείρισή του. Ο Έλληνας μεσοεπιθετι-
κός ταλαιπώρησε πάρα πολύ την άμυνα 
του Ατρομήτου και φυσικά ήταν εκείνος 
που έκρινε την αναμέτρηση με το υπέροχο 
γκολ στο φινάλε του πρώτου μέρους.
Ατρόμητος (4-3-3): Μανδάς, Κιβρακίδης, 
Γούτας, Ρισβάνης, Ταλόχα, Χαρίσης, Μπα-
ένα (80’ Μπαένα), Ανδρούτσος (69’ Ντα-
βιώτης), Γιακουμάκης, Μανούσος, Ρόσα 
(61’ Βέλλιος). 
Παναθηναϊκός (4-2-3-1): Διούδης, Γιόχαν-
σον, Σένκεφελντ, Πούγγουρας, Ινσούα, 
Δώνης, Κουρμπέλης (75’ Αλεξανδρόπου-
λος), Μπουζούκης, Ζαχίντ (63’ Χατζηθεο-
δωρίδης), Χατζηγιοβάνης (71’ Κολοβός), 
Καμπετσής.

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 0-1
Λυτρωτής από τη... ναφθαλίνη!

Ο ΠΑΟΚ μόλις στο 11’ είχε... 
ολοκληρώσει το έργο του. Σε 
εκείνο το λεπτό έγινε το 3-0 επί της 
Λαμίας, που έμεινε μέχρι τέλους, 
σε μια βραδιά που την αποθέωση 
γνώρισε ο Βιεϊρίνια που επέστρεψε 
στη δράση μετά από 6 μήνες. Ο 
Δικέφαλος είχε και δύο δοκάρια με 
τους Σφιντέρσκι και Κρέσπο!

Μ
ετά την διακοπή του πρωτα-
θλήματος για τους αγώνες της 
Εθνικής, ο κόσμος του ΠΑΟΚ 
ήθελε κόντρα στην Λαμία στη 

Τούμπα να δει τρία πράγματα. Να κερδί-
σει η ομάδα του όσο γίνεται πιο εύκολα, 
να μην δεχθεί γκολ, κάτι που είχε γίνει σε 
όλα τα ματς που είχε δώσει, αλλά να ζήσει 
την επιστροφή του Αντελίνο Βιεϊρίνια μετά 
από έξι μήνες.
Τα είδε και τα τρία. Οι Θεσσαλονικείς επι-
κράτησαν με το άνετο 3-0 το οποίο δια-
μορφώθηκε μέχρι και το 11’ και γκολ δεν 
δέχθηκαν, για πρώτη φορά φέτος, αλλά 
και ο Ποπρτογάλος μπήκε, με την στιγμή 
στο 84’ να πανηγυρίζεται περισσότερο και 
από τα τρία γκολ που μπήκαν στον αγώνα.
Ο ΠΑΟΚ έτσι έφτασε τα 42 παιχνίδια αήτ-
τητος και ανέβηκε στην 2η θέση με 17 βαθ-
μούς μετά την ήττα της Ξάνθης από τον Άρη 
στα Πηγάδια, ενώ στον αντίποδα η Λαμία 
έμεινε στους 4, χωρίς ακόμα να έχει πανη-
γυρίσει κάποια νίκη.

Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσα-
τε...
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 
Την πολύ αρχή, γιατί ουσιαστικά στο 11’ 
τελειώσε ο αγώνας. Οι Θεσσαλονικείς μπή-
καν δυνατά και κατάφεραν μόλις στο 2’ να 
προηγηθούν με τον Μίσιτς. Ο Κροάτης 
έκανε το μακρινό σουτ, ο Βελλίδης τραγικό 
λάθος και έτσι έγινε το 1-0 πολύ νωρίς. 
Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Λημνιός μετά 
από σέντρα του Γιαννούλη και νέο λάθος 
του Βελλίδη έκανε με κεφαλιά το 2-0. 
Ωστόσο οι γηπεδούχοι δεν έμειναν εκεί 
και μόλις στο 11’ ουσιαστικά τελείωσαν 
τον αγώνα. Ο Στοχ έκανε το γύρισμα και ο 
Σφιντέρσκι με τακουνάκι διαμόρφωσε το 
τελικό 3-0.

Κατέβασε ταχύτητα
Από εκείνο το σημείο και ως το τέλος του 

ημιχρόνου, για να μην πούμε του ματς, 
ο ΠΑΟΚ κατέβασε ταχύτητα και από την 
στιγμή που δεν μπορούσε να απειληθεί 
έδειξε να κάνει συντήρηση δυνάμεων, με 
το 3-0 όχι απλά να μένει ως το τέλος του 
ημιχρόνου, αλλά να μην δούμε ούτε φάση.

Περίμεναν την είσοδο του Βιεϊ-
ρίνια
Στο δεύτερο όλο το γήπεδο έδειχνε πως 
ζούσε μόνο για μία στιγμή. Για την είσοδο 
του Αντελίνο Βιεϊρίνια μετά από έξι μήνες. 
Ο Πορτογάλος μπήκε τελικά στο 84’ και ο 
χαμός που έγινε, δεν έγινε σε κανένα από 
τα τρία γκολ που μπήκαν. Μετά το 11’ και το 
3-0, η είσοδος του Πορτογάλου ήταν η πιο 
σημαντική στιγμή, σε σημείο ο κόσμος να 
φωνάζει στους παίκτες του ΠΑΟΚ να βγά-
λουν την μπάλα έξω προκειμένου ο αρχη-
γός να μπει μέσα. Εκτός της εισόδου του 
Βιεϊρίνια είχαμε και δύο δοκάρια και τα 
δύο για τους γηπεδούχους.
MVP: Με το πολύ ωραίο του γκολ άνοιξε το 
σκορ, ενώ συνολικά η παρουσία του ήταν 
πολύ καλή. Μιλάμε για τον Μίσιτς που κερ-
δίζει τον τίλο του πολυτιμότερου στο ματς 
αυτό.
Στο ύψος του: Μόνο και μόνο που έγινε 
χαμός την στιγμή της εισόδου του, φτάνει 
για να σταθεί στο ύψος του. Φυσικά μιλάμε 
για τον Αντελίνο Βιεϊρίνια.
Αδύναμος κρίκος: Ο Βελλίδης ήταν πολύ 
αδύναμος κρίκος σήμερα για την Λαμία. 
Έφταιγε στα δύο από τα τρία γκολ και συνο-
λικά η παρουσία του δεν ενέπνεε σιγουριά.
Η «γκάφα»: Και πάλι θα βάλουμε τον Βελ-
λίδη και την φάση του πρώτου γκολ όπου 
πραγματικά έκανε τραγικό λάθος.
Το ταμεί: Ο ΠΑΟΚ ήθελε να τελειώσει όσο 
γίνεται πιο νωρίς το παιχνίδι και το έκανε 
με τον πλέον πειστικό τρόπο. Οι Θεσσαλο-
νικείς από το πρώτο λεπτό μπήκαν δυνατά, 
έκαναν ότι ήθελαν τον αντίπαλό τους και 
έφτασαν με άνεση στο 3-0. Και μάλιστα για 
πρώτη φορά δεν δέχθηκαν γκολ φέτος.
ΠΑΟΚ (Άμπελ Φερέιρα): Ζίβκοβιτς, Μάτος, 
Ίνγκασον, Κρέσπο, Γιαννούλης, Αουγκού-
στο (65’ Εσίτι), Μίσιτς, Στοχ (74’ Ζαμπά), 
Λημνιός (84’ Βιεϊρίνια), Μπίσεσβαρ, Σβι-
ντέρσκι.
Λαμία (Σωτήρης Αντωνίου): Βελλίδης (46’ 
Κάτσικας), Αντέτζο (55’ Τζανετόπουλος), 
Πλιάτσικας, Βύντρα, Σκαντορβέλι, Μπεχα-
ράνο (46’ Μπουλούλης), Δημούτσος, Σκόν-
δρας, Βασιλόγιαννης, Τιρόνε, Ρόμανιτς.

ΠΑΟΚ - Λαμία 3-0

Τριάρα με... λάμψη και 
Βιεϊρίνια!
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«Λευκός καπνός» βγήκε από 
την συνεδρίαση του ΔΣ της 
Superleague 2 για την επανέναρξη 
του πρωταθλήματος, η οποία 
ορίστηκε τελικά για το ερχόμενο 
Σαββατοκύριακο (26-27/10) και θα 
γίνει από την 2η αγωνιστική.

Ο
ριστική επίλυση στο «μπλό-
κο» του πρωταθλήματος της 
Superleague 2 προέκυψε μετά α-
πό την έκτακτη συνεδρίαση του 

ΔΣ το πρωί της Πέμπτης.
Έπειτα από αναβολές επί αναβολών, το 
ζήτημα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που 
βρισκόταν στον «αέρα» διευθετήθηκε με 
τις συμμετέχουσες ομάδες να αποδέχονται 
ομόφωνα την πρόταση της ΕΡΤ κι έτσι απο-
φασίστηκε η επανέναρξη του πρωταθλήμα-
τος το επόμενο Σαββατοκύριακο, 26 και 27 
Οκτωβρίου.
Βασικό σημείο της συμφωνίας αποτελεί ότι 
ο Απόλλων Σμύρνης έμεινε εκτός κεντρικής 
διαχείρισης, αφού οι άνθρωποι του θεώρη-
σαν ότι υπάρχει τρέχουσα συμφωνία από 
την περυσινή σεζόν και ως εκ τούτου αξιώ-

νουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Αντίθετα, σε ευνοϊκή θέση από την συμφω-
νία βρίσκονται Λεβαδειακός και ΠΑΣ Γιάν-
νινα που θα εξασφαλίσουν περισσότερα 
χρήματα λόγω ονόματος και εμπορικότη-
τας, με την γιαννιώτικη ΠΑΕ να περιμένει 
750.000 ευρώ να μπουν στα ταμεία της την 
ώρα που εκκρεμεί ακόμα αν η διοργανώ-
τρια αρχή θα μοιράσει τα χρήματα διά του 
11, λόγω της αποχώρησης του Απόλλωνα.
Προς το παρόν, οι υπόλοιπες δέκα ομάδες 
αναμένεται να εισπράξουν εκάστη το ποσό 
των 400.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι το πρωτάθλημα θα επανεκ-
κινήσει από τη 2η αγωνιστική, συνεπώς οι 
αναβληθείσες αγωνιστικές θα διεξαχθούν 
εμβόλιμα.
Αναλυτικά οι αποφάσεις του διοικητικού 
συμβουλίου:
«Κατά τη σημερινή συνάντηση της Super 
League 2, συζητήθηκαν και αποφασίστη-
καν τα εξής:
1. H επανεκκίνηση του Πρωταθλήματος 
από τη 2η αγωνιστική, το σαββατοκύριακο 
26-27/10/2019
2. Από τις κατατεθειμένες προσφορές των 
εταιριών τηλεοπτικής παραγωγής, κρίθηκε 

ως πιο συμφέρουσα αυτή της InaTVhd 
Broadcast Services
3. Αποδέχτηκε πρόταση διαφημιστικής 
εταιρίας για συνεργασία, με ποσοστό 20% 
για χορηγικό πρόγραμμα άνω των 150.000 
ευρώ».

Ο Μπαξεβάνος «αλλάζει» την Πα-
ναχαϊκή
Οι αλλαγές που προσπαθεί να «περάσει» 
στην Παναχαϊκή με το…καλημέρα στην 
ομάδα ο Σπύρος Μπαξεβάνος φάνηκαν και 
στο φιλικό ιερού σκοπού με την Κ19 για την 
ενίσχυση του Παναγιώτη/Ραφαήλ.
Οι επιλογές έτσι και αλλιώς είναι μετρημέ-
νες, αλλά κάποια πράγματα είναι ξεκάθαρα! 
Καταρχήν ο Σάββας Σιατραβάνης αγωνί-
στηκε σ’ έναν πιο ελεύθερο ρόλο, «πάτησε» 
περισσότερο περιοχή και σκόραρε δύο 
φορές. Δεύτερον ο Λευτέρος Ιντζόγλου και 
ο Παναγιώτης Λινάρδος ξεκίνησαν μαζί στο 
βασικό σχήμα.
Ο πρώτος ήταν συνεχώς μεταξύ των δύο 
κεντρικών αμυντικών, του Κώστα Ρουγκάλα 
και του Τίμου Τσελεπίδη προσπαθώντας 
από πίσω να κάνει πιο γρήγορο το παιχνίδι 
της Παναχαϊκής και ο Θανάσης Παπατό-
λιος στη μεσαία γραμμή ήταν το «6άρι» στη 
μεσαία γραμμή με τον Παναγιώτη Λινάρδο 
και προσφέρει στην κατοχή και στη δημι-
ουργεία.
Ενόψει Κέρκυρας το προβάδισμα για την 
11άδα έχουν αυτοί που ξεκίνησαν προχθές. 
Δηλαδή οι Σούλης, Πολίμος, Σταμόπουλος, 
Τσελεπίδης, Ρουγκάλας, Ιντζόγλου, Σιατρα-
βάνης, Κυνηγόπουλος, Λινάρδος, Μωρα-
ΐτης. Αυτός που διεκδικεί θέση και θα τον 
περιμένει ο Σπύρος Μπαξεβάνος είναι ο 
Ισραέλ Κολ, που επέστρεψε μετά τον τραυ-
ματισμό του στην πρεμιέρα του πρωταθλή-
ματος με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Ο Αργεντίνος 
μέσος μπορεί να «γλικάνει» το κέντρο της 
Παναχαϊκής, αγωνίστηκε στι β’ μέρος του 
προχθεσινού φιλικού, αλλά ακόμη δεν είναι 
100% έτοιμος.

Πλατανιάς: Χωρίς Νίλι και Ουές με 
Εργοτέλη
Χρονικό ορίζοντα έχει πλέον ο Πλατανιάς 
για ό,τι αφορά το παιχνίδι που πρόκειται να 
δώσει στο Παγκρήτιο στάδιο απέναντι στον 
Εργοτέλη.
Το ζήτημα είναι κάτω από ποιες αγωνιστι-
κές συνθήκες θα μπορέσει ο Γιάννης Τάτσης 
να παρατάξει την ομάδα του την ερχόμενη 
Δευτέρα, καθώς ο Νίλι παραμένει με άδεια 
στην Ισπανία ενώ ο Ουές βρίσκεται αυτή τη 
στιγμή με την αποστολή της Εθνικής Ενό-
πλων στην Κίνα.
Η σχετική ενημέρωση από την χανιώτικη 
ομάδα είναι η εξής:
«Το πράσινο φως για την επανέναρξη του 
πρωταθλήματος άναψε και τυπικά σήμερα. 
Η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει τον Εργο-
τέλη την ερχόμενη Δευτέρα (28/10, 17:00) 
στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνι-
στικής της Super League 2 και η προετοιμα-
σία της συνεχίστηκε χωρίς απρόοπτα.
Πλην των γνωστών απουσιών, του τραυμα-
τία Καρβούνη, του Νίλι που είναι με άδεια 
στην Ισπανία, αλλά και του στρατευμένου 
Ουές, ο τεχνικός του Πλατανιά, κ. Γιάννης 
Τάτσης δεν αντιμετωπίζει άλλα προβλή-

ματα.
Το σημερινό πρόγραμμα είχε διάρκεια 
70 λεπτών, με έμφαση στην υποομαδική 
τακτική, με παράλληλη βελτίωση σε παρα-
μέτρους φυσικής κατάστασης. Η προετοι-
μασία για την αναμέτρηση με τον Εργοτέλη 
θα συνεχιστεί αύριο με πρωινή προπόνηση 
στο Μάλεμε».

Απόλλων Πόντου σε Δόξα: Μας 
χωρίζουν μόνο 90 λεπτά εντός γη-
πέδου
Ενωτική ανακοίνωση ενόψει του αγώνα με 
τη Δόξα Δράμας εξέδωσε η ΠΑΕ Απόλλων 
Πόντου.
Με αυτήν έβαλε και τυπικά τέλος στην 
κόντρα ετών που υπήρχε μεταξύ των δύο 
ομάδων εδώ και τέσσερα χρόνια, από την 
υπόθεση Μένκα και μετά, χαρακτηρίζοντάς 
την μία «αστοχία».
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Απόλλωνα 
Πόντου:
«Την προσεχή Κυριακή η ομάδα μας ξεκινά 
εκ νέου τις υποχρεώσεις της στο Πρωτά-
θλημα και θέλουμε κοντά μας τον φίλα-
θλο κόσμο μας και κυρίως σύσσωμη την 
Καλαμαριά. Ξέρουμε άπαντες ότι θα έχουμε 
κι αυτή την σεζόν έναν δύσκολο αγώνα. 
Πιστεύουμε, δε, πως η οικογένεια του 
Απόλλωνα, παίκτες, προπονητής, διοικού-
ντες, φίλαθλοι, ξέρει να αγωνίζεται και να 
κατακτά τους στόχους της. Αντίπαλος την 
Κυριακή για 90 λεπτά είναι η Δόξα Δρά-
μας. Μια ομάδα με ιστορία, μια ομάδα που 
παραδοσιακά έχει καλές σχέσεις με την 
δική μας ομάδα.
Πριν τρία χρόνια, από μια αστοχία, δημι-
ουργήθηκε ένταση ανάμεσα στις Διοική-
σεις των δύο ομάδων και επεκτάθηκε στους 
φιλάθλους. Ήδη η ένταση αυτή έχει εξασθε-
νίσει σημαντικά και μέλημα όλων μας θα 
πρέπει να είναι η πλήρης εξομάλυνση των 
σχέσεών μας. Εξάλλου οι ποδοσφαιριστές 
δεν είχαν ποτέ προβλήματα μεταξύ τους και 
οι δύο Π.Α.Ε. το τελευταίο διάστημα έχουν 
αναπτύξει διαύλους επικοινωνίας με κοινό 
στόχο τη καλύτερη λειτουργία του ποδο-
σφαίρου μας. Θα ήταν, επομένως, άδικο για 
τους φιλάθλους μας – αλλά και για εκείνους 
της Δόξας- να διακατέχονται από αντιπαλό-
τητες, πέραν του θεμιτού κι ευγενούς αντα-
γωνισμού που χρειάζεται το υγιές ποδό-
σφαιρο.
Το άθλημα βρίσκεται σε δύσκολη καμπή 
γι’ αυτό ιστορικές και καταξιωμένες δυνά-
μεις του, όπως ο Απόλλων και η Δόξα, δεν 
έχουν την “πολυτέλεια” να αναλώνονται σε 
ζητήματα ελάσσονος σημασίας, αλλά υπο-
χρεούνται να παλεύουν για ένα καλύτερο 
αύριο.
Η Π.Α.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ προσδοκά 
ότι την Κυριακή η “κοκκινόμαυρη” εξέδρα 
θα στέκεται στο πλευρό της ομάδας μας και 
παράλληλα θα αποδείξει την φιλοξενία της 
στην Δόξα, με την οποία θα μας χωρίζουν 
μόνο τα ενενήντα λεπτά εντός των τεσσάρων 
γραμμών του αγωνιστικού χώρου. Πιστεύ-
ουμε ότι η αναμέτρηση αυτή μπορεί να γίνει 
διαφήμιση για την φίλαθλη Ελλάδα και αρχή 
μιας νέας εποχής για τις δύο ομάδες.
Σεβασμός στο ποδόσφαιρο, σεβασμός 
στον Απόλλωνα, σεβασμός στον αντίπαλο.
Εκ της Π.Α.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ»

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ SUPERLEAGUE 2
Σέντρα ξανά, στις 26 Οκτωβρίου
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αθλητικά

Σ
’ αγώνα της προκριματικής φάσης 
του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 
2021 η εθνική ομάδα χάντμπολ 
ανδρών της Ελλάδος κέρδισε με 

31-18 την αντίστοιχη της Κύπρου στη Λευ-
κωσία. 
Επόμενος αντίπαλος της Εθνικής στη 2η 
αγωνιστική είναι το Ισραήλ, την Κυριακή 
στις 17:00 στην Κοζάνη.
O ομοσπονδιακός τεχνικός Γιάννης Αβρα-
νίτης είπε: «Ξεκινήσαμε με πολύ μεγάλη 
σοβαρότητα, βγάζοντας ενέργεια που 
είναι το βασικό μας όπλο. Ο αντίπαλος 
δεν μπορούσε να ακολουθήσει αυτόν τον 
ρυθμό παιχνιδιού. Θα υπήρχε ανησυχία 
αν παίζαμε μια ταχύτητα χαμηλότερα, 
όμως δεν είχαμε πρόβλημα.
Η Κύπρος είναι μια αξιόμαχη ομάδα και 
αυτό θα φανεί στην συνέχεια. Πιστεύω ότι 
από εδώ και πέρα θα έχει πολύ καλύτερα 
αποτελέσματα. Θα πρέπει να συνυπολο-
γίσουμε ότι εμείς βρισκόμαστε σε άλλες 

ταχύτητες στο εγχώριο πρωτάθλημα μας, 
που έχει αρχίσει εδώ και καιρό, με τους 
αθλητές του Ολυμπιακού μάλιστα να 
έχουν δώσει και τέσσερα δυνατά ευρω-
παϊκά ματς».
Τα πεντάλεπτα: 1-5,1-8, 2-11, 3-14, 6-14, 
8-18 (ημχ), 8-21, 10-23, 10-24, 11-27, 
14-29, 18-31
ΚΥΠΡΟΣ (Ανδρέου): Νούγκοβιτς, Χρυσάν-
θου, Γ. Χριστοδούλου 1, Κώστα 1, Παρα-
σκευά 2, Δημοσθένους 3, Ι. Αργυρού 
4, Ταρτίος, Αναστάσιος Ιωάννου, Νικη-
φόρου 1, Γ. Χριστοδούλου 1, Στυλιανού, 
Σοφοκλέους, Χ. Αργυρού 4, Κυπριανού, 
Ανδρέας Ιωάννου 2.

ΕΛΛΑΔΑ (Αρβανίτης): Μωραϊτης 1, Αρα-
μπατζής 2, Λιάπης, Μυλωνάς 2, Μάλλιος 
3, Πασσιάς 1, Μπουκοβίνας, Δομπρής 2, 
Τζηράς 8, Τσίλης 3, Χερουβείμ 2, Ηλιό-
πουλος 3, Παπαδιονυσίου 1, Αραπακό-
πουλος, Καλόμοιρος 3, Κοτανίδης.

Η Ελλάδα κέρδισε με 31-18 την 
Κύπρο στη Λευκωσία 

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα SuperleagueΤέταρτος ο Βολικάκης στο 
Ευρωπαϊκό ποδηλασίας

Μ
ια ανάσα από το χάλκινο μετάλλιο στον αγώνισμα των πόντων στο Ευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα ποδηλασίας της Ολλανδίας έφτασε ο Χρήστος Βολικάκης. 
Ο Έλληνας πρωταθλητής μετά από το ασημένιο μετάλλιο στο αγώνισμα του 
σκρατς που κέρδισε την Πέμπτη ήταν 4ος στους πόντους. 

Ο Γάλλος Κοκάρν ήταν 1ος με 98β, στη 2η θέση ήταν ο Ολλανδός Φαν Σκιπ με 93 και στην 3η 
ο Ιταλός Σκαρτεζίνι με 88. Ο Βολικάκης είχε 85. 
Βέβαια γεγονός είναι ότι ο Έλληνας τερμάτισε 3ος (αυτό ...ανακοίνωσε στα social media η 
ευρωπαϊκή ομοσπονδία) αλλά μετά από ένσταση του Ιταλού οι κριτές αποφάσισαν πως είχε 
γίνει λάθος και πως το χάλκινο πρέπει να το πάρει ο Ιταλός. 
Ο Βολικάκης μιλώντας στο gazzetta.gr σημείωσε: «Είναι άδικο αυτό που έγινε. Είναι λάθος 
και το πληρώνω πάλι εγώ». 
Βέβαια για τον Βολιώτη ποδηλάτη σημασία έχει να είναι το 2020 στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες και όπως όλα δείχνουν θα είναι και θα μας εκπροσωπήσει επάξια!
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Την πρώτη του νίκη στην φετινή 
Football League κατέκτησε ο ΓΑΣ 
Ιάλυσος, καθώς επικράτησε στο 
«Οικονομίδειο» της Νίκης Βόλου με 
σκορ 1-0, στο παιχνίδι που έγινε το 
μεσημέρι της Κυριακής στο πλαίσιο 
της 4ης αγωνιστικής.

Ο
ι «τοξοβόλοι» παρότι από το 20ο 
λεπτό έπαιζαν με έναν παίκτη λι-
γότερο λόγω της αποβολής του 
Διονύση Μακρυδημήτρη, βρή-

καν το γκολ που έψαχναν με εύστοχη εκτέλε-
ση πέναλτι του Σερτζίνιο και με σωστή αμυ-
ντική τακτική και πάθος σε όλη την διάρκεια 
του παιχνιδιού, πήραν το ζητούμενο από την 
αναμέτρηση, που δεν ήταν άλλο από τους 
τρεις βαθμούς της νίκης.
Οι «ερυθροκίτρινοι» έφτασαν τους 4 βαθ-
μούς στην συλλογή τους και με ανεβασμένη 
ψυχολογία πλέον, στρέφουν την προσοχή 
τους στο εκτός έδρας παιχνίδι της Κυριακής 
με τον Ιωνικό Νικαίας για την 5η αγωνιστική 
της Football League.
Οι «τοξοβόλοι» θα επιδιώξουν στην Νίκαια 
να κατακτήσουν το θετικό αποτέλεσμα, έτσι 
ώστε να τονωθούν βαθμολογικά και ψυχο-
λογικά, μία εβδομάδα πριν από το τοπικό 
ντέρμπι με τον Διαγόρα (6η αγωνιστική).
Ο Νίκος Καραμπετάκης ζήτησε από τους 
ποδοσφαιριστές του να συγκεντρωθούν 
στον Ιωνικό, έτσι ώστε να προετοιμαστούν 
όσο καλύτερα γίνεται.
Οι προπονήσεις της εβδομάδας για τους 
«τοξοβόλους» ξεκίνησαν χθες το πρωί στο 
«Οικονομίδειο», με τον έμπειρο τεχνικό να 
χωρίζει σε δύο γκρουπ τους ποδοσφαιρι-
στές του.
Στο πρώτο γκρουπ ήταν όσοι αθλητές αγωνί-
στηκαν στο παιχνίδι με την Νίκη Βόλου εκτε-
λώντας ασκήσεις αποθεραπείας και χαλά-
ρωμα, ενώ στο δεύτερο γκρουπ ήταν όλοι οι 
υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που προπονή-
θηκαν σε εντατικούς ρυθμούς.
Ο Νίκος Καραμπετάκης δεν υπολογίζει 
στις υπηρεσίες των Μιχάλη Φράγκου και 
Άλμπερτ Ρούσσου που συνεχίζουν τις θερα-
πείες έπειτα από τους τραυματισμούς τους, 
όπως και τον τιμωρημένο Διονύση Μακρυ-
δημήτρη.
Μέσα στην εβδομάδα πιθανότατα να προ-
κύψουν εξελίξεις στα μετεγγραφικά του ΓΑΣ 
Ιάλυσος, ενισχύοντας κι άλλο το έμψυχο 
δυναμικό ενόψει της συνέχειας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Φιορίλο 

Τζελάι που δοκιμαζόταν στο τελευταίο διά-
στημα, έπεισε για τις ικανότητές του και 
θα αποκτηθεί, ενώ στις προπονήσεις των 
«τοξοβόλων» συμμετέχουν ακόμα δύο 
ποδοσφαιριστές, που τα ονόματά τους δεν 
έχουν διαρρεύσει, οι οποίοι δοκιμάζονται 
από τον Νίκο Καραμπετάκη.

Λώττας: Δεν κρυβόμαστε για τον 
στόχο που έχουμε
Με το δεύτερο προσωπικό του γκολ ο Αρι-
στείδης Λώττας έδωσε τη νίκη στην ομάδα 
των Τρικάλων στην Χαλκιδική.
Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός μίλησε στον FM 
100 και σημείωσε πως είχε και πρόταση επί 
Γιαλι,ά αλλά και όταν ήταν προπονητής ο 
Αντωνίου.
Για το αν προτιμά να είναι βασικός η να έρχε-
ται από τον πάγκο τόνισε: “Προτιμάω να 
παίρνουμε κάθε Κυριακή τους τρεις βαθ-
μούς. Δεν έχει σημασία ποιος κάνει το γκολ. 
Σημασία έχει να κερδίζουμε. Είδα τον 
Άλεξιτς στην περιοχή και η μπάλα 
κατέληξε στα δίχτυα, άσχετα 
αν ο ίδιος λέει ότι την ακού-
μπησε (σ.σ χαριτολογώντας). 
Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο 
στόχος, μην κρυβόμαστε. 
Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας, 
μας δίνει ώθηση. Το Σάββατο 
θέλουμε να έρθουν ακόμη περισ-
σότεροι. Έχω δει το στάδιο με 4000 
κόσμο. Όποιος είναι να έρθει στο γήπεδο θα 
έρθει. Το τηλεοπτικό είναι για κάποιον που 
δεν είναι σίγουρος ότι θέλει να έρθει”.
Παράλληλα για το ρόστερ σημείωσε: 
“Έχουν έρθει στην ομάδα οι κατάλληλοι 
άνθρωποι και οι κατάλληλοι παίκτες. Είμα-
στε ακόμη στην αρχή. Παιχνίδι με παιχνίδι 
θα γινόμαστε καλύτεροι. Το πρόγραμμα θα 
είναι πιο βατό, έχουμε και ένα ματς κυπέλ-
λου”.
Για την αναμέτρηση με την Καβάλα: 
“Δύσκολο το ματς, όλα τα ματς είναι 
δύσκολα. Για να έχει αξία το διπλό στην Τρί-
γλια θα πρέπει να κερδίσουμε. Θα πρέπει 
να παρουσιαστούμε πιο συγκεντρωμένοι 
και μέχρι το τελευταίο λεπτό να μην έχουμε 
κάποια αδράνεια όπως έγινε με το παιχνίδι 
κόντρα στον Ολυμπιακό Βόλου”.

Τρίκαλα: Ο απόηχος της νίκης 
στην Τρίγλια
Την δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα έφτασε 
ο ΑΟ Τρίκαλα με τους “κυανέρυθρους” να 
κερδίζουν με 0-1 τον ΠΟ Τρίγλιας και να 

σκαρφαλώνουν στην 2η θέση του βαθμο-
λογικού πίνακα
Περίπου 50 φίλοι του ΑΟΤ βρέθηκαν στην 
κωμόπολη της Χαλκιδικής και πανηγύρισαν 
το διπλό του ΑΟΤ. Ανάμεσα τους και ο πρόε-
δρος της ΠΑΕ, Ηλίας Αϊβάζογλου
Με αναγκαστική αλλαγή αποχώρησαν από 
το ματς οι Ντόσης και Βέρτζος.
Για τον ΑΟΤ απουσίασε ο Οικονομόπου-
λος που αγωνίστηκε στην Κίνα κόντρα στο 
Ομάν και σκόραρε στην ήττα που γνώρισε η 
Εθνική με 5-2
Αγώνα δρόμου έκανε ο Τεγούσης να προλά-
βει το ματς. Ο έμπειρος μέσος υπηρετεί την 
θητεία του στη Λάρισα και συνάντησε την 
αποστολή στη Θεσσαλονίκη
Φιλόξενη προς την αποστολή του ΑΟΤ η 
ομάδα της Τρίγλιας κάτι που τόνισε στην 
συνέντευξη τύπου ο Περικλής Αμανατίδης. 
Μάλιστα ο τεχνικός του ΑΟΤ ευχήθηκε τα 
καλύτερα στον προπονητή των γηπεδούχων, 
Κώστα Γεωργιάδη τον οποίο είχε παίκτη
Όπως και στην Ρόδο κόντρα στον Διαγόρα 
έτσι και σήμερα ο Αριστείδης Λώττας ήρθε 
από τον πάγκο και σκόραρε με τον έμπειρο 
μεσοεπιθετικό να φτάνει τα δύο γκολ στο 
πρωτάθλημα
Στην Τρίγλια βρέθηκε και ο βετεράνος άσος 
των Τρικάλων, Θανάσης Παπάζογλου που 
παρακολούθησε τον αγώνα με τον Παύλο 
Μπεβενίου.
Στην ομάδα της Χαλκιδικής ανήκει και ο Τρι-
καλινός γκολκίπερ, Στέφανος Παλαβράκης
Με ανακοίνωση της η Θύρα 4 σημείωσε: “Η 
θύρα 4 ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ συγχαίρει την ομάδα 
μας για αυτή την εκτός έδρας νίκη στην Τρί-
γλια, είστε όλοι υπέροχοι…. Επίσης ευχαρι-
στούμε όλα τα μέλη μας που πήραν μέρος 

στην εκδρομή, το ταξίδι και το αποτέ-
λεσμα μας δικαίωσαν γιατί. ΟΛΟΙ 

ΓΙΑ ΈΝΑΝ ΑΟΤ ΖΟΎΜΕ”.
Επόμενη αναμέτρηση για τον 
ΑΟΤ την ερχόμενη Κυριακή 
με την Καβάλα στο Δημοτικό 
Στάδιο Τρικάλων.

Πανακρωτηριακός: Την 
«πατάει» στο… τέλος!

Η ατυχία των τελευταίων λεπτών εξα-
κολουθεί να κυνηγά τον Πανακρωτηριακό ο 
οποίος σε ένα ακόμα παιχνίδι αποδείχτηκε 
ευάλωτος σε αυτό το χρονικό διάστημα.
Σύμπτωση που επαναλαμβάνεται, αποδει-
κνύεται πως παύει να είναι σύμπτωση, με 
τον Πανακρωτηριακό να γνωρίζει σε ένα 
τρίτο παιχνίδι μια ήττα, από γκολ που σημει-
ώνεται τα τελευταία λεπτά!
Με τον Ηρόδοτο αυτό συνέβη στο 80ό 
λεπτό, με τον Ατσαλένιο στο 90’ και πλέον 

ακολουθεί και το ματς με τον Αγιο Νικόλαο, 
όπου μάλιστα αυτό σημειώθηκε από αυτο-
γκόλ στο 90+1’…
Γκολ στα τελευταία λεπτά, επίσης, ο Πανα-
κρωτηριακός δέχτηκε και στο ματς με τον 
Ρεθυμνιακό, αλλά εκεί τουλάχιστον κατά-
φερε να σκοράρει με τον Δρακάκη, παίρνο-
ντας τη νίκη, που είναι και η μοναδική μέχρι 
στιγμής στο πρωτάθλημα.
Η ομάδα του Ακρωτηρίου θα μπορούσε 
να έχει τουλάχιστον τρεις βαθμούς ακόμη 
και άρα σε σύνολο 7, που θα την έφερναν 
πολύ ψηλότερα στην βαθμολογία, εφόσον 
δηλαδή δεν είχε χάσει στα τρία παιχνίδια με 
τον τρόπο που αυτό συνέβη.
Το θέμα προβληματίζει την ομάδα και 
σίγουρα, από ‘δω και στο εξής, θα τεθεί 
σοβαρά υπ’ όψη στις τάξεις της για τον 
Γιώργο Κόλτζο και τους παίκτες του. Μάλι-
στα στο διάστημα που ακολουθεί με το ρεπό 
που επέρχεται, ο Πανακρωτηριακός θα έχει 
την ευκαιρία να ανασυνταχθεί εν όψει της 
πολύ δύσκολης συνέχειας στη Γ’ Εθνική…

Παρελθόν από Διγενή ο Γκού-
μπλιας-Ο Σίτσας επικρατέστερος!
Ο Διγενής Νεοχωρίου ανακοίνωσε την λύση 
της συνεργασίας με τον προπονητή Βασίλη 
Γκούμπλια.
«Το Δ Σ του Α Ο Διγενή Νεοχωρίου ανακοι-
νώνει την λύση της συνεργασίας του με τον 
προπονητή Βασίλη Γκούμπλια. Τον ευχα-
ριστούμε θερμά για όσα προσέφερε στο 
δύσκολο φετινό εγχείρημα κατά τη διάρ-
κεια της συνεργασίας μας και του ευχόμα-
στε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέ-
ρας του».
Ο 52χρονος τεχνικός μετά την λήξη της 
συνεργασίας με τους «ερυθρολεύκους» ανέ-
φερε τα εξής:
«Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω 
τους συνεργάτες μου, τη διοίκηση, το φίλα-
θλο κόσμο και τους ποδοσφαιριστές για 
τη συνεργασία που είχαμε . Δυστυχώς τα 
αποτελέσματα δεν μας δικαίωσαν σ΄ αυτό 
το μικρό χρονικό  διάστημα. Εύχομαι στο 
Διγενή να καταφέρει να πετύχει τους στό-
χους του» .
Επικρατέστερος να αναλάβει τον πάγκο του 
Διγενή Νεοχωρίου είναι ο Δημήτρης Σίτσας, 
τεχνικός υπεύθυνος της Κ18 ΑΟΤ , ο οποίος 
την περασμένη περίοδο ήταν και στον πάγκο 
του Α Ο Τρίκαλα στα τελευταία ματς της 
Football League.Έχει διατελέσει συνεργάτης 
του Κάμπος στον Άρη,  ενώ έχει  εργαστεί 
στην ΑΕΛ, τον Αετό Ορφανού, το Νέστο Χρυ-
σούπολης και άλλες ομάδες. Υπήρξε επαγ-
γελματίας ποδοσφαιριστής στις ΠΑΕ Άρης 
και ΠΑΕ Αγροτικός Αστέρας.

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Ιάλυσος: Ανεβασμένη ψυχολογία – Κλείνει ο Τζελάι

αθλητικά

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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Ο Λιονέλ Μέσι έγινε ο πρώτος στην 
ιστορία του Champions League με 
γκολ σε 15 διαδοχικές χρονιές και 
οδήγησε την Μπαρτσελονα στο όχι 
και τόσο εύκολο 1-2 στη Σλάβια.

Η 
Μπαρτσελόνα πέρασε από την 
Πράγα με 1-2, αλλά το αποτέλε-
σμα σηκώνει κουβέντα για το ε-
άν ήταν δίκαιο στο χορτάρι. Οι 

Καταλανοί δεν ήταν καλοί, χρειάστηκαν 
2-3 σούπερ επεμβάσεις του Τερ Στέγκεν 
και αρκετή τύχση στο φινάλε, ώστε να 
πανηγυρίσουν το τρίποντο και τη 
μοναξιά της κορυφής. Το οφεί-
λουν βέβαια και στον Μέσι, ο 
οποίος έβαλε το πρώτο και 
έφτιαξε το δεύτερο γκολ, 
για να γράψει ιστορία ως ο 
μοναδικός στο Champions 
League με 15 διαδοχικά χρό-
νια σκοραρίσματος, ενώ έπιασε 
τους Ραούλ, Κριστιάνο Ρονάλντο 
στην κορυφή των παικτών που έχουν βά-
λει γκολ σε περισσότερους αντιπάλους (33 
ομάδες).
Στο 4’ ο Μέσι ξεκίνησε τη φάση και την 
ολοκλήρωσε με πλασέ μετά το 1-2 με τον 
Αρτούρ και στο 58’ έστειλε με φάουλ την 
μπάλα στον Λουίς Σουάρες, ο οποίος βρήκε 
δίχτυα, μα το έκανε με τη βοήθεια του Ολα-
γίνκα. Ο τελευταίος χρεώθηκε το αυτο-
γκόλ και ο Ουρουγουανός φορ ξέμεινε 
χωρίς γκολ εκτός έδρας στον θεσμό από 
τον Σεπτέμβριο του 2015. Ενδιάμεσα (50’), 
ο Μπορίλ είχε ισοφαρίσει, αλλά η Σλάβια 
δεν είχε την εμπειρία και την τύχη, ώστε να 
μπορέσει να πάρει αποτέλεσμα.

Ιντερ – Ντόρτμουντ 2-0
Μεταξύ τους Ιντερ και Ντόρτμουντ θα 
κοντραριστούν λογικά για τη 2η θέση του 
6ου ομίλου και οι Νερατζούρι πήραν με 
2-0 το πρώτο προβάδισμα.
Μπορεί απλά να ισοβάθμισαν, αλλά 
μεταξύ τους είναι που θα δώσουν λογικά 
τη μάχη για το ένα εισιτήριο, δεδομένου 
ότι η Μπαρτσελόνα το πιο πιθανό είναι 
να τερματίσει στην κορυφή του 6ου ομί-
λου. Σε αυτή τη λογική το ότι η Ιντερ καθά-
ρισε με το καθαρό 2-0 την Ντόρτμουντ, της 
δίνει ένα αρχικό προβάδισμα σε αυτή τους 
τη μάχη.

Οι Νερατζούρι το άξιζαν 100%, καθώς 
είχαν τις ευκαιρίες, την ουσία και δεν απει-
λήθηκαν σχεδόν ποτέ. Ο Λαουτάρο Μαρ-
τίνες βγήκε στην πλάτη της άμυνας και με 
προβολή (22’) άνοιξε το σκορ. Οι φιλοξε-
νούμενοι αδυνατούσαν να βγάλουν φάσεις 
μπροστά και δέχονταν αντεπιθέσεις. Σε μία 
εξ αυτών ο Εσπόζιτο κέρδισε πέναλτι (83’), 
αλλά ο Μπούρκι νίκησε από τα 11 βήματα 
τον Μαρτίνες. Ωστόσο, σε ακόμα μία αντε-
πίθεση (89’) ο Καντρέβα σημάδεψε σωστά 
και χάρισε το πρώτο τρίποντο στους Ιτα-
λούς.

Ζάλτσμπουργκ - Νάπολι 2-
3

Στην 1η θέση του ομίλου 
και στο +4 από την 3η Σάλ-
τσμπουργκ είναι πλέον η 
Νάπολι, η οποία στην επό-
μενη αγωνιστική θα υπο-

δεχθεί στο San Paolo τους 
Αυστριακούς και με νίκη θα 

εξασφαλίσει και μαθηματικά την 
πρόκριση στους «16» του Champions 

League. Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι 
άνοιξε το σκορ στο 17’ με τον Μέρτενς μετά 
την ωραία κεφαλιά-πάσα του Καγιεχόν, 
για να ισοφαρίσει όμως η Ζάλτσμπουργκ 
-η οποία είχε καλές ευκαιρίες αλλά έπεσε 
πάνω στον εκπληκτικό Μερέτ- στο 40’ με 
πέναλτι του Χάλαντ. 
Το ματς ήταν στο 1-1 μέχρι το 64’, όταν 
ο Μαλκί εξιλεώθηκε για το πέναλτι στο 
οποίο υπέπεσε, κάνοντας το γύρισμα για το 
σουτ του Μέρτενς με το οποίο έγινε το 1-2. 
Ενα σημαδιακό γκολ για τον Βέλγο, αφού 
ξεπέρασε τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαρα-
ντόνα και κυνηγάει πλέον τον Μάρεκ Χάμ-
σικ για τον τίτλο του 1ου σκόρερ στην ιστο-
ρία της Νάπολι. Τέτοια ρεκόρ, πάντως, μπο-
ρεί να κάνει και ο 19χρονος Χάλαντ στο 
μέλλον, σε όποια ομάδα κι αν βρίσκεται, 
αφού στο 72’ με κεφαλιά μετά τη σέντρα 
από αριστερά έκανε το 2-2, φτάνοντας ήδη 
στα 6 γκολ στη φετινή διοργάνωση!
Δεν το χάρηκε όσο θα ήθελε όμως, αφού 
στο επόμενο λεπτό -και με τους Αυστρια-
κούς ακόμη να... πανηγυρίζουν για την ισο-
φάριση- ήρθε το 2-3 για τη Νάπολι: Τέλειο 
γύρισμα του Μέρτενς, πλασέ από κοντά 
(βρήκε και λίγο σε αντίπαλο) του Ινσίνιε 
που είχε μπει στο ματς οκτώ λεπτά νωρί-
τερα, γκολ και... πρόκριση!

Ιστορία ο Μέσι και βήμα 
πρόκρισης...

Ε
ντυπωσιακό ξεκίνημα των Σπερς, 
πήραν με το... καλημέρα του ματς 
τον έλεγχο, πίεσαν ασφυκτικά και 
πριν την ολοκλήρωση του 20λε-

πτου είχαν πετύχει δυο γκολ. Στο 9΄ ο Κέιν 
πήδηξε πιο ψηλά απ΄ όλους και με καρφω-
τή κεφαλιά πέτυχε το 1-0. Είναι χαρακτηρι-
στικό πως ο διεθνής φορ έχει 17 γκολ στη 
διοργάνωση και τα 15 έχουν επιτευχθεί 
στη φάση των ομίλων. Επτά λεπτά αργό-
τερα ήρθε το δεύτερο τέρμα, με άψογο τε-
λείωμα του Σον. Ο Ερυθρός Αστέρας προ-
σπάθησε να αντιδράσει, ισορρόπησε και 
έδειξε ικανός να απειλήσει. Μάλιστα, είχε 
καλές ευκαιρίες να απειλήσει. Στο 27΄Φαν 
λα Πάρα νικήθηκε από τον Γκαζανίγκα, ε-
νώ  Ματέο Γκαρσία ένα λεπτό αργότερα 
δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα.
Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τους Σέρ-
βους ήρθε στο 36’, αλλά ο Μάριν από 
καλή θέση αστόχησε. Ωστόσο, η Τότεναμ 
βρήκε τον τρόπο να σκοράρει και τρίτο 
τέρμα πριν το τέλος του α’ ημιχρόνου. Ο 
Ντομπελέ έκλεψε από τον Μάρι, έδωσε 
υπέροχα στον Σον, ο οποίος σημείωσε το 
3-0. Ηταν η πρώτη φορά που έκανε κάτι 
ανάλογο η Τότεναμ σε 40 ματς της στο 
Champions League. 
Οι Λονδρέζοι είχαν μεγαλύτερη διάρ-
κεια στην επανάληψη και πέτυχαν ακόμα 
δυο τέρματα. Στο 57’ ο Λαμέλα γύρισε 
υπέροχα, πλάσαρε άψογα και στη 200η 
συμμετοχή με την Τότεναμ πέτυχε το 32ο 
τέρμα. Στο 72’ ο Κέιν με πανέξυπνο πλασέ 
διαμόρφωσε το 5-0.

Γιουβέντους - Λοκομοτίβ Μό-
σχας 2-1
Το ματς δεν είχε καλό ρυθμό στο πρώτο 
ημίχρονο, προς ικανοποίηση των Ρώσων, 
οι οποίοι ναι μεν ήταν σε θέση άμυνας 
αλλά δεν κινδύνευαν ιδιαίτερα. Κι αυτό, 
επειδή η Γιουβέντους ήταν ανούσια και 
δεν απέφευγε και τα λάθη. Σαν κι αυτό 
που έγινε στο 30’, δηλαδή, όταν από τον 
τερματοφύλακα Γκιγέρμε η μπάλα έφτασε 
στον Μίραντσουκ, ο οποίος έβγαλε τετ 
α τετ τον Ζοάο Μάριο. Ο Πορτογάλος, 
βέβαια, νικήθηκε από τον Σέζνι αλλά ο 
Μίραντσουκ κινήθηκε πιο γρήγορα από 
όλους και στην επαναφορά εκτέλεσε τον 
Πολωνό για το 0-1. Αυτό ήταν το αποτέ-
λεσμα του ημιχρόνου και όπως πήγαινε 
το ματς, στη Λοκομοτίβ πίστεψαν ότι αυτό 
θα ήταν και το τελικό. Αν και στο δεύτερο 
μέρος, είναι η αλήθεια, πιέστηκαν περισ-
σότερο. 

Ο Σάρι έριξε από νωρίς (48’) στο ματς και 
τον Ιγουαΐν, ο Ντιμπάλα από πολύ κοντά 
στο ίδιο λεπτό... κατάφερε να αστοχή-
σει και το παιχνίδι μεταφέρθηκε στο 
μισό γήπεδο. Οι Μπιανκονέρι ήταν συνε-
χώς μπροστά και πίεζαν για την ισοφά-
ριση, η οποία όμως δεν ερχόταν. Ούτε με 
το καλό διαγώνιο σουτ του Ιγουαΐν -μετά 
από ωραία κίνηση- στο 73’, ούτε από την 
κεφαλιά του ίδιου παίκτη δύο λεπτά μετά 
κι ενώ ο Γκιγέρμε είχε μείνει ακίνητος. Ετσι 
θα έμενε και αμέσως μετά τελικά, στο 77’, 
παρακολουθώντας την μπάλα να κατα-
λήγει στα δίχτυα για το 1-1 από το πολύ 
ωραίο σουτ του Ντιμπάλα. Και πριν προ-
λάβουν οι Ρώσοι να ανασυνταχθούν, ήρθε 
και το 2-1 στο 79’: Σουτ του Αλεξ Σάντρο, 
απόκρουση του Γκιγέρμε, γκολ από το 
10άρι της Γιούβε στην επαναφορά (2-1) και 
στο 81’ ο Σάρι τον έβγαλε (μπήκε ο Μπερ-
ναρντέσκι) για να πάρει και το standing 
ovation από το Allianz Stadium...

Γαλατάσαραϊ - Ρεάλ Μαδρίτης 0-1
Η Ρεάλ συνήλθε με τον καλύτερο τρόπο 
μετά την ήττα από την Μαγιόρκα στο πρω-
τάθλημα και έφυγε με πολύτιμη νίκη από 
την Τουρκία επί της Γαλατάσαραϊ για να 
θέσει τα θεμέλια πρόκρισης στην επόμενη 
φάση.
Πρωταγωνιστής για τους Μαδριλένους 
ήταν ο Κρόος, που στο 100ό του ματς 
στο Champions League πέτυχε το μονα-
δικό γκολ της αναμέτρησης. Το παιχνίδι 
ήταν ανοιχτό από το ξεκίνημα, με τους 
Αζάρ, Καζεμίρο και Κρόος να απειλούν 
στο πρώτο 10λεπτο για τους φιλοξενού-
μενους, πριν ο Κουρτουά κάνει δύο απο-
κρούσεις στις προσπάθειες των Μπελχα-
ντά και Αντόνε.
Το τέμπο συνέχισε να είναι υψηλό και στο 
18’ ήρθε το γκολ για την Ρεάλ. Ο Αζάρ 
γύρισε ωραία την μπάλα, ο Κρόος έκανε 
το σουτ και αφού η μπάλα κόντραρε και 
κατέληξε στα δίχτυα για το 0-1. Αμφότερες 
οι ομάδες ήταν επικίνδυνες στη συνέχεια 
και στην επανάληψη οι παίκτες του Ζιντάν 
είχαν περισσότερο τον έλεγχο, παίζοντας 
καλύτερα.
Οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν, αλλά δεν 
μπορούσαν να απειλήσουν με αξιώσεις 
και μέχρι το 80’ όλες οι ευκαιρίες είχαν 
χαθεί για την Ρεάλ. Μόνο τότε κατάφεραν 
οι Τούρκοι να χάσουν τη μοναδική τους 
αξιόλογη ευκαιρία στο δεύτερο μέρος με 
την κεφαλιά του Ενζονζί στο 84’ για να μεί-
νει το 0-1 μέχρι το τέλος.

Ξέσπασαν οι Spurs!
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Την τέταρτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα θα ψάξει στην 
7η αγωνιστική η Ανόρθωση.
Ο δρόμος για νέο ρεκόρ καλά κρατεί για τους «κυανόλευ-
κους» οι οποίοι θέλουν να διατηρήσουν το αήττητο τους σερί 

και να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας με αγώνα μάλι-
στα λιγότερο.
Να θυμήσουμε ότι την τελευταία φορά που ο Τιμούρ Κετσπάγια 
δούλεψε σε κυπριακή ομάδα, το αήττητο σερί του στον πάγκο 
του ΑΠΟΕΛ στις εγχώριες διοργανώσεις σταμάτησε μετά από 10 
αγωνιστικές. Μάλιστα, μέχρι την ήττα του από την Ανόρθωση 
μετρούσε συνολικά 43 αγώνες αήττητος στις εγχώριες διοργανώ-
σεις.
Τελευταία φορά μέχρι τότε που δέχθηκε την ήττα σαν προπονητής 
σε αγώνα πρωταθήματος ή κυπέλλου βρισκόταν στον πάγκο της 
Ανόρθωσης και συγκεκριμένα στις 28 Απριλίου το 2007.
Η ομάδα είχε σταματήσει τότε τον Τιμούρ Κεσπάγια ήταν ο ΑΠΟΕΛ 
ο οποίος τον κέρδισε μέσα στο ΓΣΠ με 1-0 παιχνίδι στο οποίο οι 
«γαλαζοκίτρινοι» πανηγύρισαν το πρωτάθλημα.
Φέτος η Ανόρθωση  με τον Γεωργιανός τεχνικό στο πηδάλιο της 
τεχνικής ηγεσίας βαδίζει προς ένα νέο ρεκόρ. Ποιος και πότε όμως 
θα τους σταματήσει; Κανείς δεν γνωρίζει…

Κ. Δημητρίου: «Έχουμε μεγάλη ανάγκη»
Ο Κυριάκος Δημητρίου έκανε ραδιοφωνικές δηλώσεις για την 
αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στην Ένωση που είναι άκρως σημα-
ντική για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.
Αναλυτικά οι δηλώσεις στον Super Sport FM 104.0:
Αρχική, τοποθέτηση: «Κανείς δεν έχει δικαίωμα να υποτιμήσει 
οποιοδήποτε αντίπαλο. Έχουμε μεγάλη ανάγκη να επιστρέψουμε 
στους βαθμούς της νίκης. Επιστρέφουμε στην έδρα μας και θα 
πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να αποδώσουμε το ποδόσφαιρο 
που ξέρουμε».
Για το ότι η ΑΕΚ μπορεί να παίξει ακόμα καλύτερα: «Τα δεδομένα 
θα ήταν δύσκολα για οποιαδήποτε ομάδα αν είχε 6-8 απουσίες στα 
ντέρμπι. Θέλουμε να αυξάνουμε τις επιλογές για τον προπονητή».
Αν είναι ικανοποιημένοι από τη συγκομιδή βαθμών: «Απόλυτα 
ικανοποιημένοι δεν μπορούμε να είμαστε. Πρέπει να λάβουμε 
υπόψη τις συνθήκες. Είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να τα πάμε 
καλύτερα».

Θεοφίλου: «Να αποβάλλουν το άγχος οι παίκτες»
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Κρίστης Θεοφίλου, μίλησε στον 
Super Sport FM 104.0, για το ντέρμπι του Απόλλωνα με την ΑΕΛ.
Αναλυτικά:
Για τον Σωφρόνη Αυγουστή που επέσ τρεψε σ την ομάδα: «Ο 
Σωφρόνης ήταν εκεί, ήξερε την ομάδα. Αυτές είναι αποφάσεις 
της διοίκησης. Ξέρουν καλύτερα από εμάς. Το σημαντικό είναι ότι 
ξέρει την ομάδα και θέλει να αφήσει το στίγμα του για να βοη-
θήσει την ομάδα. Τον βλέπουμε πως συμπεριφέρεται. Βγάζει το 
πάθος του και το μεταφέρει στους παίκτες. Στη συνέχεια, η ομάδα 
θα βρει τα πόδια της».
Για τη δήλωση ότι δεν μπορούν να μιλούν για στόχους: «Ο κάθε 
προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία. Είναι μακριά από τους 
στόχους, όμως υπάρχει μακρύς δρόμος. Θα αναθεωρηθούν οι 
στόχοι».
Για το άγχος που υπάρχει στην ομάδα και το πρόβλημα στο γκολ 
από τους επιθετικούς: «Το κλειδί είναι να αποβάλουν το άγχος. Θα 
μπουν τα γκολ και θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Είναι θέμα 
ψυχολογίας. Όλοι όσοι είναι στο ρόστερ είναι καλοί».

Με το βαθμό της ισοπαλίας επιστρέφει από 
το Μπακού ο ΑΠΟΕΛ.

Α
πέναντι στην Καραμπάχ για την 3η αγω-
νιστική της φάσης των ομίλων του Europa 
League οι πρωταθλητές Κύπρου βρέθη-
καν πίσω στο σκορ στο πρώτο μέρος και 

κατάφεραν να πετύχουν την ανατροπή.
Στο δεύτερο μέρος όμως δέχθηκαν την ισοφάριση 
και πλέον περιμένουν να δουν πως θα καταλήξει ο 
αγώνας ανάμεσα σε Σεβίλλη και Ντούντεατζ για να 
κάνουν απολογισμό για τη συνέχεια.

Α’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Άσχημα ξεκίνησε ο αγώνας γ ια 
τον ΑΠΟΕΛ, με το στήσιμο του 
Τόμας Ντολ να μην βγαίνει 
καθόλου και τους ποδο-
σφαιρισ τέ ς του να μην 
έχουν καθαρό μυαλό. Ο 
ρυθμός του αγώνα ήταν 
γοργός και η μπάλα ανεβο-
κατέβαινε.
Στο 13’  ο Σάβιτς έκανε το λάθος 
μεταξύ περιοχής και μεσαίας γραμ-
μής, οι Αζέροι στο τρανσίσιον το εκμεταλλεύτηκαν, 
η μπάλα έφτασε στον Κιντάνα που από τα αριστερά 

με ψύχραιμο πλασέ άνοιξε το σκορ.
Το 1-0 δεν αποσυντόνισε τους πρωταθλητές 
Κύπρου, αντίθετα φάνηκε να τους πεισμώνει 
περισσότερο. Ωστόσο μέχρι το ημίωρο φάνηκε να 
παρουσιάζουν σοβαρό πρόβλημα ανάπτυξης και 
δημιουργίας φάσεων.
Ο Τόμας Ντολ έδωσε οδηγίες για να ανέβουν οι 
γραμμές του ΑΠΟΕΛ και να πιέσουν οι ποδοσφαι-
ριστές του πιο ψηλά και αυτό τελικά του βγήκε.
Στην πρώτη τελική φάση της ομάδας της Λευκωσίας 
στο 29’ ο Νικόλας Ιωάννου με γυριστή κεφαλιά 
έφερε το παιχνίδι ίσα. Το γκολ αυτό ανέβασε και 
την ψυχολογία του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος συνέχισε στο 
ίδιο τέμπο και έψαξε και για δεύτερο γκολ.
Στο 45’ ήταν η σειρά των Αζέρων να κάνουν το 
λάθος, με τον Χαλένιους να το εκμεταλλεύεται και 
να πετυγχαίνει το 1-2 και την μεγάλη ανατροπή. 

Αυτό ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Β’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Όπως και στο πρώτο μέρος, έτσι και στην 
επανάληψη το ξεκίνημα για τον ΑΠΟΕΛ ήταν 
δύσκολο, καθώς αρχικά σε τρεις περιπτώσεις 

παίκτης της Καραμπάχ βρέθηκε μέσα στην περι-
οχή των πρωταθλητών Κύπρου.

Αδυνατώντας να ισορροπήσει το παιχνίδι και 
να πιέσει ψηλά η ομάδα της Λευκωσίας, είδε την 
τέταρτη φορά που συνέβηκε αυτό να δέχεται την 

ισοφάριση.
Συγκεκριμένα στο 59’ ο Αϊλτον με κεφα-
λιά έκανε το 2-2 και άλλαξε τα δεδομένα. 
Ακολούθως η Καραμπάχ με τη βοήθεια 
του φανατικού της κονού άσκησε μεγα-
λύτερη πίεση στους φιλοξενούμενους 
και ήταν πιο απειλητική.
Μέχρι το τέλος το παιχνίδι είχε αρκετά 
καλό ρυθμό με τους παίκτες και των δύο 
ομάδων να τα δίνουν όλα επιδιώκοντας 
το γκολ της νίκης, χωρίς όμως ο ΑΠΟΕΛ 
να τα καταφέρνει.
Το 2-2 διατηρήθηκε μέχρι το τέλος. Ένα 
αποτέλεσμα που αφήνει πιθανότητες 
στον ΑΠΟΕΛ για να διεκδικήσει ό,τι μπο-
ρεί.
ΚΑΡΑΜΠΑΧ: Μπέκοβιτς, Καράγεφ, Αίλ-
τον, Μεντβέντεφ, Μίχελ, Κιντάνα, Σαντί-
κοφ, Ζουμπίρ, Αλμέιδα, Χουσείνοφ, 
Γκέγε (46΄ Εμρέλι)
ΑΠΟΕΛ: Μπέλετς, Γκέντσογλου, Σόουζα, 
Χαλέν ιους (75΄ Μπέζιακ),  Μάτ ιτ ς, 
Πάβλοβιτς (85΄ Άλεφ), Βούρος, Μερκής, 
Ιωάννου (67΄ Γιάκολις), Σαβιτς, Μιχαί-
λοβιτς.

αθλητικά
Καραμπάχ-ΑΠΟΕΛ 2-2

Έμεινε ζωντανός στο «Τόφικ Μπραχάμοφ»
Ποιος θα σταματήσει την 
«Κυρία» του Τιμούρ;
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αθλητικά

Ζενίτ – Παναθηναϊκός 79-89
Έμαθε από το... πάθημά του! 

Μπορεί ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ να έπαιξε με την φωτιά έχοντας προηγηθεί με 14 πόντους 
διαφορά, αλλά αυτή τη φορά δεν επανέλαβε τα ίδια λάθη και κατάφερε να αποδράσει από 
τη Ρωσία κερδίζοντας την Ζενίτ με 89-79 για την πρώτη του εκτός έδρας νίκη! Εξαιρετικός ο 
Φριντέτ, ακόμα...μοιράζει ασίστ ο Καλάθης! 

Ε
πιτέλους «διπλό» αναφώνησαν στον Πα-
ναθηναϊκό μετά το τέλος του αγώνα στην 
Αγία Πετρούπολη. Και μάλιστα... πολύ 
πιο νωρίς απ’ ότι άλλες χρονιές, αν και 

στο πίσω μέρος του μυαλού πάντα θα στριφο-
γυρνάει η «αυτοκτονία» στο ματς με τη Βιλερ-
μπάν.
Απ’ ότι φάνηκε οι «πράσινοι» άφησαν πίσω τα 
λάθη των τριών πρώτων αγωνιστικών και αυτή 
τη φορά δεν έκαναν... χαρακίρι όταν έμοιαζαν 
να ελέγχουν απόλυτα το παιχνίδι. Μπορεί η 
Ζενίτ να κυριάρχησε στην «πράσινη» ρακέτα, 
μπορεί να μείωσε σε τέσσερις πόντους στο 36’ 
αλλά οι παίκτες του Αργύρη Πεδουλάκη είχαν 
μάθει... καλά μετά το πάθημά σε Λυών και 
ΟΑΚΑ απέναντι στην Αρμάνι.
Αν μη τι άλλο η εκτός έδρας νίκης 
με 89-79 θα δώσει άλλη ψυχολο-
γία στις τάξεις της ομάδας ενόψει 
της συνέχειας, κάτι που οφείλει 
σε μεγάλο βαθμό στους Καλάθη 
και Φριντέτ. Ο μεν αρχηγός των 
«πρασίνων» τελείωσε το ματς με 
15 ασίστ έχοντας άψογη συνερ-
γασία με τους Ντεσόν Τόμας (17π.) 
και Τζέικομπ Ουάιλι (14π.) ο δε Φριντέτ 
πρόσφερε σημαντικές λύσεις στην επίθεση 
(παρά τα 2/8 τρίποντα), έδωσε σημαντικούς 
πόντους τις στιγμές που χρειαζόταν, ενώ ήταν 
πολύ καλός και στην δημιουργία με 4 ασίστ.

Το ματς
Δεν διέφερε και πολύ το ξεκίνημα του αγώνα 
για τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ σε σχέση με τα τρία 
προηγούμενα ματς στην EuroLeague. Οι «πρά-
σινοι» ήταν κάτι παραπάνω από νωθροί και 
«άχρωμοι» στο παιχνίδι τους, τόσο αμυντικά με 
τη Ζενίτ να προηγείται με 11-6, όσο και στην επί-
θεση όπου στο πρώτο πεντάλεπτο αντιμετώπι-
σαν πολλά προβλήματα.
Ο Πεδουλάκης χρησιμοποίησε ψηλό σχήμα (με 
Καλάθη, Τζόνσον, Τόμας στο ‘τρία’, Μπέντιλ, 
Βουγιούκα) και κάπως έτσι μπόρεσε να «ροκα-
νίσει» την διαφορά και να αλλάξει την εικόνα 
του ματς. Με ένα επιμέρους 14-7 προηγήθηκε 
με 20-18 πριν από τη λήξη της πρώτης περιόδου 
(22-20) έχοντας για αιχμή του δόρατος τον Ντε-

σόν Τόμας, ενώ έδειξαν σημαντική βελτίωση και 
στην άμυνα, με πίεση πάνω στην μπάλα, κλεψί-
ματα και καλάθια στο ανοικτό γήπεδο.
Στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου ο Παναθη-
ναϊκός προηγήθηκε δύο φορές με έξι πόντους 
διαφορά (28-34 και 30-36) και αυτό χάρη στην 
εξαιρετική απόδοση του Ντίνου Μήτογλου (8π., 
σε 5’), ο οποίος συμπλήρωνε ιδανικά τον Ντεσόν 
Τόμας. Παρόλα αυτά δύο τρίποντα του Αλμπισί 
(12π., 4/6τρ., στο α’ ημίχρονο) έφεραν το ματς 
στα ίσια (36-36) ένα λεπτό πριν από τη λήξη του 
πρώτου ημίχρονο (38-40 ο Παναθηναϊκός).
Στο πρώτο μισό του ματς ο Παναθηναϊκός είχε 
16/28 δίποντα, μόλις 1/7 τρίποντα (σ.σ. Φρι-

ντέτ 0/3τρ.), 5/5 βολές, ενώ είχε χάσει τα 
ριμπάουντ (21-14 η Ζενίτ με 7 επιθε-

τικά!). Παρόλα αυτά είχ ελιγότερα 
λάθη (4-9) την ώρα που οι Ρώσοι 
σούταραν με 55% στα δίπο-
ντα (10/18) και 29% στα τρίπο-
ντα (5/17 εκ των οποίων 4/6 ο 
Αλμπισί και 1/11 οι υπόλοιποι).
Ότι δεν κατάφερε στο πρώτο 

ημίχρονο, οι «πράσινοι» το έκα-
ναν για επτά λεπτά στην 3η περί-

οδο. Με τον Τζίμερ Φριντέτ να ανα-
λαμβάνει δράση κατάφεραν να προηγη-

θούν με 14 πόντους διαφορά στο 27’ (51-65) 
και όλα έδειχναν ότι θα έφταναν σε μια εύκολη 
επικράτηση. Όμως το έργο επαναλήφθηκε και 
πάλι. Από τη στιγμή που έχαναν το ένα αμυντικό 
ριμπάουντ μετά το άλλο (14 επιθετικά η Ζενίτ 
μέχρι το 30’), οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν 
ένα σερί 9-0 και κατάφεραν να μειώσουν σε 
60-65 με τη λήξη του 3ου δεκαλέπτου. Και πάλι 
ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να βρει λύσεις στην 
επίθεση και αυτό χάρη στις συνεργασίες των 
Καλάθη και Ουάιλι με αποτέλεσμα να προηγηθεί 
με 66-75 στο 34’.
Ούτε και τότε κατάφερε να διατηρήσει την δια-
φορά. Κάποια παιδαριώδη λάθη έφεραν την 
Ζενίτ στους τέσσερις πόντους στο 36’ (73-77). 
Όμως οι παίκτες του Αργύρη Πεδουλάκη είχαν 
το καθαρό μυαλό για να μην... κάνουν τα ίδια 
λάθη όπως τις τρεις προηγούμενες αγωνιστικές 
και να κρατήσουν τη νίκη μέχρι και το τέλος.
Τα δεκάλεπτα: 20-22, 38-40, 60-65, 79-89

Χάποελ Ιερουσαλήμ - ΑΕΚ 85-78
Αν είναι δυνατόν!

Ε
ίναι να απορεί κανείς!
Η ΑΕΚ πάλεψε για 36 
ολόκληρα λεπτά στην 
«Pais  Arena»,  όπου 

νίκησε πέρυσι, έχοντας τρομερό 
ποσοστό στο τρίποντο (55.20%), 
ωστόσο κατάφερε να χάσει τη 
νίκη μέσα από τα... χέρια της!
Η ομάδα του Όντετ Κάτας έκανε 
επιμέρους 15-2 στα τελευταία 
λεπτά και ανέτρεψε την κατά-
σταση, με αποτέλεσμα να κάνει 
το 2-0 στο BCL και το 6-0 σε όλες 
τις διοργανώσεις.
Οι εκπληκτικοί Κιθ Λάνγκφορντ 
(27π., 7/9τρ.) και Χάουαρντ 
Σαντ-Ρος (18π., 3/5τρ., 10ρ.), 
αλλά και οι βοήθειες των Νίκου 
Γκίκα (11π.) και - του τραυματία 
- Μάρκους Σλότερ (8ρ., 5ασ.), 
δεν έφταναν για να φύγει με το 
«διπλό» η «Βασίλισσα».

Το ματς
Η Χάποελ άρχισε με ένα 4-0 
(1’), αλλά η ΑΕΚ πήρε... μπρος, 
βρίσκοντας σκορ με τους Γκίκα, 
Χρυσικόπουλο και Λάνγκφορντ 
(6-9, 3’). Το παιχνίδι απέκτησε 
γρήγορο ρυθμό, με τον Μπλατ 
να κάνει το 18-12 (6’). Σαντ-Ρος 
και Ματσιούλις έφτασαν στην 
ισοφάριση (20-20, 8’), με τον 
Κούπσας να μειώνει στη λήξη 
του δεκαλέπτου σε 25-26. Ο 
Κουβανός και ο Λάνγκφορντ 
έβαλαν την ΑΕΚ στο +7 (25-32, 
11’), ωστόσο ήταν σχεδόν... αδύ-
νατον να σταματήσουν οι «κιτρι-
νόμαυροι» τους αντιπάλους τους 
στην άλλη μεριά του παρκέ. Ο 
Φελντέιν έκανε το 33-33 (14’) 
από την περιφέρεια, η «Βασί-
λισσα» πήρε πάλι προβάδισμα 
(37-42, 16’), αλλά ήρθε ξανά η 
γρήγορη αντίδραση των Ισρα-
ηλινών, οι οποίοι μείωσαν 
στον πόντο στο ημίχρονο με το 
δύσκολο καλάθι του Μπράουν 
στη λήξη (46-47, 20’) και μετά 
από λάθη των φιλοξενούμενων, 
αστοχία και αντιαθλητικό του 
Σλότερ.
Το κρεσέντο της ΑΕΚ παό τα 
6.75μ συνεχίστηκε με τους Γκίκα 
- Λάνγκφορντ κι η διαφορά 
έφτασε στο +10 (50-60, 26’), 

αλλά σε εκείνο το σημείο ήρθε 
πάλι η... αδράνεια και ο τραυμα-
τισμός του Σλότερ, με αποτέλε-
σμα η Χάποελ να κάνει σερί 11-0 
και να φτάσει στο 61-60 (30’). 
Ο Λάνγκφορντ έδωσε... ανάσα, 
εκτελώντας δύο φορές (61-66, 
32’) και συνέχισε μαζί με τον 
Σαντ-Ρος (64-72, 34’). Μπράουν 
και Φελντέιν απείλησαν και πάλι 
(69-72, 35’), για να βάλει ο δεύ-
τερος μαζί με τον Μπράιμο την 
Χάποελ μπροστά (80-76, 38’). 
Οι γηπεδούχοι επέκτειναν το 
σερί τους με ωραίες φάσεις, για 
να πανηγυρίσουν τελικά τη νίκη 
στην έδρα τους (85-78, 40’).
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Χάποελ, που 
βρήκε λύσεις στο κρισιμότερο 
σημείο με 3/3 τρίποντα στα 
τελευταία 5 λεπτά, έμεινε μόλις 
στα 7 λάθη και είχε καλύτερο 
ποσοστό στη ρακέτα (68.6%), 
όπου πήρε 36 πόντους (έναντι 
22).
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο 
Φελντέιν «εκτέλεσε» την ΑΕΚ σε 
κρίσιμα σημεία και έφτασε τους 
19 πόντους (4/8τρ.). Ο Μπρά-
ιμο είχε 17 πόντους και 7 ριμπά-
ουντ και ο Τόμας 16 πόντους, 7 
ριμπάουντ και 4 ασίστ.
ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο πρώην 
παίκτης της ΑΕΚ, Τζέι Κόβαν 
Μπράουν, ολοκλήρωσε το ματς 
με 12 πόντους και 5 ασίστ.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: 
Ο Κέντρικ Ρέι δεν στάθηκε στο 
ύψος των περιστάσεων και είχε 
2/8 σουτ σε 16 λεπτά.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Ο Ματσιούλις 
έβαλε την ΑΕΚ στο 70-76 (36’), 
αλλά η Χάποελ έβγαλε ωραίες 
συνεργασίες με τους Μπράουν, 
Μπράιμο και Τόμας (74-76). 
Ακολούθησε λάθος του Λάν-
γκφορντ, τρίποντο του Φελντέιν 
(77-76), άστοχο σουτ του Γκίκα 
και ακόμα ένα εύστοχο του 
Μπράιμο (80-76, 38’). Ο Χρυ-
σικόπουλος έκανε φάουλ στον 
Μπράουν, ο οποίος ολοκλή-
ρωσε το έμμεσο τρίποντο (83-
77), ενώ λίγο αργότερα ο Τόμας 
ευστόχησε σε δύο βολές από το 
φάουλ του Ματσιούλις (85-77, 
39’).
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