
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ HELLAS NEWS ΣΤΟ PC, ΣΤΟ LAPTOP, ΣΤΟ TABLET 
Ή ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΥΠΩΜΕΝΗ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ

«Μη, παρακαλώ σας, μη λησμονάτε τη χώρα μου» (Ελύτης)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 1348 
EΚΔΟΣΕΙΣ: ΚΟΥΡΤΕΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 416.421.5562
www.hellasnews-radio.com
info@hellasnews-radio.com  

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1993

σελ. 7

Μητσοτάκης για το προσφυγικό 
άσυλο: Τέλος στην αυθαιρεσία



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

1 Νοεμβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com



3ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ1 Νοεμβρίου 2019

www.hellasnews-radio.com



TOΡΟΝΤΟ TOΡΟΝΤΟTOΡΟΝΤΟ4 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

1 Νοεμβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com



HELLAS NEWS

148 O’Connor Dr., Toronto ON M4J 2S4  -  Tel: 416-421-5562 - Cell: 647-718-8012 Fax: 647-340-7426

ΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΤΗ
ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΟΥΡΤΕΣΗ

Δεκάρα δεν δίνω 
για το ποιός
με αντιπαθεί

και ποιός
με σχολιάζει...

Εγώ ξέρω
ποιοί με 
αγαπούν

και με
εκτιμάνε...

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Και πάλι εύχομαι να σας βρίσκω καλά και το 
κυριότερο γεμάτους υγεία.
Είναι αργά το βράδυ μετά τη παρέλαση της 28ης 

Οκτωβρίου κι εδώ στο Τορόντο κάθομαι μόνος μου κι 
αναπολώ το παρελθόν βλέποντας το παρόν και χωρίς 
καμία όρεξη πρόβλεψης για το μέλλον αυτής της ελλη-
νικής παροικίας εδώ. Κι είμαι σίγουρος ότι πολλοί από 
εσάς θα συμφωνήσετε μαζί μου κι όσοι δεν συμφωνείτε 
ίσως να είστε από αυτούς που θα πούνε «δεν μας παρα-
τάς ρε Κουρτέση με τις φιλοσοφίες σου…», αλλά χωρίς 
να απαντήσουν με τη δική τους φιλοσοφία.
Για να μπω στο ψητό εθνική παρέλαση Τορόντο, πολλοί 
από εσάς ούτε ξέρατε ότι θα γίνει η παρέλαση μιας και 
τις δύο τελευταίες ημέρες έπαιρναν τηλέφωνο στην εφη-
μερίδα να μας ρωτήσετε αν θα γίνει η παρέλαση. Και 
τελικά Κυριακή και καμιά 100αρια νοματαίοι κατέφθα-
σαν στην Ντάνφορθ πιστεύοντας ότι θα συναντηθούν με 
κάποιες χιλιάδες συμπατριωτών τους για να βροντοφω-
νάξουν ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. 
Άνθρακας ο θησαυρός…
Φυσικά είχε λίγο βροχούλα το πρωί και συννεφιά αργό-
τερα οπότε καλύτερα στον καναπέ μας. Κι αυτοί που 
πολέμησαν κι έχασαν τη ζωή τους στο μέτωπο για να 
την βγάζουμε εμείς ωραία τώρα στην Ελλάδα και σε όλη 
τη γη. Αυτοί  μέσα στα χιόνια με κρυοπαγήματα και οι 
γυναίκες να πλέκουν και να τους πηγαίνουν μάλλινα, 
ζεστά στο μέτωπο… Δηλαδή αυτοί ήταν πατριώτες πολε-
μιστές κι εμείς τι ρόλο παίζουμε; Ούτε ένα ζήτω δεν αξί-
ζουν.
Έζησα παρελάσεις σε Μανχάταν στη Νέα Υόρκη με χιλιά-
δες κόσμου, στον Καναδά μέχρι πριν κάποια χρόνια με 
πολύ κόσμο. Και τώρα; Μήπως είναι αργά για δάκρυα 
Στέλλα;… Που λέει και το ελληνικό άσμα.

Θέλω, λοιπόν, να σας πω κάτι σε κάποιους που σώνει και 
καλά λένε ότι είναι ηγέτες του ελληνισμού:
Κυρίες και Κύριοι,
Μη μας απαξιώνεται άλλο. Η Ελλάδα μας πέρασε και 
περνάει δύσκολους καιρούς. Δεν μας νοιάζει ποια σε 
κυβέρνηση ανήκετε. Όμως, πλέον δεν γίνεται να ξεφτυ-
λιζόμαστε και να ζητάμε βοήθεια από την καναδική 
κυβέρνηση και να δείχνουμε τέτοια αποκαρδιωτική 
εικόνα, να είναι περισσότεροι οι Καναδοί πολιτικοί που 
τίμησαν την εθνική μας εορτή από τους παρευρισκόμε-
νους… ΝΤΡΟΠΗ ΜΑΣ.
Όσο για το παράδειγμα για την νέα γενιά ελληνόπουλων 
του Καναδά δίνετε εσείς με την αδιαφορία σας και θα 
ακολουθήσουν τα βλαστάρια σας το παράδειγμα σας… 
ΚΡΙΜΑ ΜΟΝΟ ΚΡΙΜΑ
ΥΓ. Για την επόμενη παρέλαση προσωπικά εγώ με 
πλε ιάδα συνεργατών ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ μπορούμε να 
κάνουμε τη διαφορά, να φέρουμε το κόσμο από παντού 
να τους ξαναξυπνήσουμε εθνικά συναισθήματα. ΜΠΟ-
ΡΟΥΜΕ όχι μικροπολιτικές και κακίες «γιατί εσύ κι όχι 
εγώ…» Δεν πάτε πουθενά. Είναι ήδη αργά για την επό-
μενη παρέλαση. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΜΕΙΣ 
ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑΤΙ 
ΕΜΕΙΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟ-
ΡΟΥΜΕ»… ΙΔΩΜΕΝ !!!

Ο φίλος σας 

Θανάσης Κουρτέσης 

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός

Είμαι λίγο απογοητευμένος, λίγο εκνευρισμένος, 
λίγο συλλογισμένος. Υπάρχει μέλλον 

σε αυτό που λέγεται ελληνική παροικία Τορόντο 
ή αργοπεθαίνουμε ;
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επικαιρότητα

Μητσοτάκης για προσφυγικό άσυλο: Τέλος στην αυθαιρεσία

Τ
ις βασικές αρχές του νομοσχεδίου για την παροχή 
ασύλου περιέγραψε στην ομιλία του στη Βουλή ο 
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 
Απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσο-

τάκη:
«Πριν από ένα μήνα στο πλαίσιο της ώρας του πρωθυ-
πουργού από το βήμα αυτό περιέγραψα την πολιτική μας 
απέναντι στα αλλεπάληλα κύματα ανέστιων και ξεριζω-
μένων που δέχεται καθημερινά η χώρα μας. Μίλησα για 
ανάγκλη προστασίας των συνόρων μας. Τον αναγκαίο δια-
χωρισμό προσφύγων και οικονομικών μεταναστών και 
την ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος και τους κανό-
νες με τους οποίους όσοι  δικαιούνται άσυλο θα ενσωμα-
τώνονται στην πατρίδα μας. Σήμερα το σχέδιο νόμου που 
θα γίνει νόμος του κράτους ολοκληρώνει την καλυψη ενός 
μεγάλου κενού. Η Ελλάδα αποκτά σαφές, δομημένο και 
λειτουργικό σύστημα ασύλου. Να συγχαρώ τον υπουργό 
και αναπληρωτή του για την πρωτοβουλία και την διαδικα-
σία που ακολουθήθηκε.
Ολοι γνωρίζουν τι περέλαβε μόλις ανέλαβε η νέα κυβέρ-
νηση. Χιλιάδες ανθρώπους στοιβαγμένους στα νησιά, 
διάσπαρτους στην ενδοχώρα, προβληματικές δομές όπως 
η Μόρια, σχεδόν 70 χιλ αιτήσεις να παραμένουν εκρεμ-
μείς και παρά τις σπατάλες που ερευνά η ΟΛΑΦ, το 70% 
των κονδυλίων να παραμένει ανεκμετάλλευτο. Από τους 
δεκάδες χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες που έφτασαν 
στην χώρα μας τα 4,5 χρόνια έγιναν μόλις 1806 επιστρο-
φές στην Τουρκία.
Η μεγάλη τομή των ρυθμίσεων που συζητούμε σήμερα 
καθιερώνουμε έναν συμπαγή νόμο περι διεθνούς προ-
στασίας που υπηρετεί 3 αρχές:
- Κωδικοποιεί 5 διαφορετικούς νόμους, 1 προεδρικό διά-
ταγμα και δεκάδες διάσπαρτες διατάξεις. Όλα αυτά τα 
εναρμονίζει με ευρωπαϊκές οδηγίες
- Απλοποιεί και συντομεύει την χορήγηση ασύλου στους 
πραγματικούς πρόσφυγες δίμνοντας προταιρεότητα στα 
παιδία παρέχοντας ασφαλιστική περίθαλψη και προστα-
σία.
- Εντάσσει σε πλαίσιο προστασίας με τις αρμόδιες αρχές. 
Οσοι παραβιάζουν τους κανόνες δεν έχουν θέση στην 
πατρίδα μας.
Είναι η ολοκληρωμένη απάντηση που δίνει στο μετανα-
στευτικό ένα οργανωμένο κράτος.
Αυστηροί κανόνες που βάζουν τέλος σε αυθαιρεσίες και 
ευαισθησία στους κυνηγημένους.
Κάθε αίτηση να εξετάζεται σε 6 αντί 9 μήνες. Αν όμως ο 
αιτών δεν συνεργάζεται με τις αρχές το αίτημα θα κρίνεται 

αυτομάτως αβάσιμο και θα είναι υποψήφιος προς αποχώ-
ρηση. Γι αυτό και θα εξετάζονται πρώτα οι ευάλωτοι αλλά 
και αυτοί με παραβατικοί συμπεριφορά για να ξεχωρίζει 
η διαφορετική τους πορεία.
Από τις προυποθέσεις ευαλωτότητας απαλείφεται το γενι-
κόλογο μετατραυματικό στρες που όλοι γνωρίζεται ότι 
δύσκολα εντοπίζεται από γιατρούς και με το οποιο είχε 
γίνει φάμπρικα και ψευδώς πολλοί το επικαλόυνταν για να 
μεταφέρονται στην ενδοχώρα. Αντίθετα όλοι οι ανήλικοι 
όχι μόνο ασυνόδευτοι κρίνονται ευάλωτοι.
Μέλοι της οικογένειας των αιτούντων θα χαρακτηρίζονται 
και ο εκτός γάμου σύντροφος και οι γονείς.
Σύντομα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ένα 
ειδικό πρόγραμμα για τα 5 χιλ ασυνόδευτα ανήλικα από 
τα οποία δυστυχώς σήμερα μόλις 1.200 έχουν στην στοι-
χειώδη φροντίδα μιας οργανωμένης δομής. Ολοι οι νόμι-
μοι πρόσφυγες θα έχουν πρόσβαση στην Υγεία και την 
παιδεία και σε 6 μήνες πρόσβαση σε ειδικά προγράμματα 
απασχόλησης για να πάψει η Ελλάδα να προσελύει πρό-

σφυγες που ήθελαν δουλειά σε ένα άλλο κράτος.
Απαιτούνται παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας.
Βλέπω τις δυσκολίες και αναγνωρίζω τα μεσοπρόθεσμα 
δεδομένα. Το δράμα εκατομμυρίων προσφύγων χρησιμο-
ποιείται από ορισμένες χώρες ως μοχλός πίεσης για δικές 
τους σκοπιμότητες και γίνεται πεδίο δράσης για κυκλώ-
ματα. Εκτός από αναλύσεις πρέπει να έχουμε συγκεκρι-
μένο σχέδιο δράσης. Σε ευρωπαίκό επίπεδο είναι γνωστό 
ότι αναδεικνύουμε το μεταναστευτικό ως την νέα πρό-
κληση για την ήπειρο διεκδικώντας κοινή φύλαξη των 
ανατολικών συνόρων. Υποδέχομαι εξαιρετικά θετικά την 
νέα κινητικότητα που προκαλεί η γεμανική πρωτοβουλία 
για κοινή πολιτική ασύλου. Η ανάγκη για κοινή πολιτική 
ασύλου από την ΕΕ την έθεσα στην πρόσφατη σύνοδο 
κορυφής με επανεξέταση της Συνθήκης του Δουβλίνου. 
Επαναλαμβάνω : δεν γίνεται να υπάρχουν χώρτες που 
απαλαμβάνουν οφέλη από ελεύθερη διακίνηση ανθρώ-
πων και ταυτόχρονα να αρνούνται έστω και τον ελάχι-
στο επιμερισμό του μεταναστευτικού βάρους. Ευρωπαίκή 
αλληλεγγύη δεν γίνεται να υπάρχει α λα καρτ. Στο εθνικό 
πεδίο από την άλλη υπηρετούμε 3 ανάγκες: προστασία 
συνόρων , σώζουμε ζωές στο Αιγαίο και αποφορτίζουμε 
τα νησιά. Ηδη στην θάλασσα νέο σύστημα ελέγχου και 
περισσότερα πλωτά μέσα για το Λιμενικό. Στόχος καμία 
χαμένη ζωή στο Αιγαίο και καμία σπιθαμή των νερών μας 
χωρίς έλεγχο.
Σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών τους ΟΤΑ και 
ΥΠΕΘΑ προωθούμε οργανωμένη ανακούφιση των νησιών 
με μεταφορά προσφύγων στην ενδοχώρα. Θέλουμε την 
συνεργασία των Δήμων και κατοίκων των τοπικών κοινω-
νιών. Δεν πρέιε να αιφνιδιάζονται αλλά όσοι είναι πρόθυ-
μοι να βοηθούν θα επιβραβεύονται. Η διασπορά πρέπει να 
γίνεται με προσοχή στον αιθμό προσφύγων και προτεραι-
ότητα σε οικογένειες. Αυτές οι κοινωνίες θα ενισχυθούν 
για να αφομοιώνουν αυτό το φορτίο.
Η πολιτική αυτή συμπληρώνεται και από τον νόμο για το 
άσυλο που εκπέμπει μήνυμα: Ως εδώ με όσους γνωρίζουν 
ότι δεν δικαιούνται άσυλο και παρά ταύτα έρχονται διεκδι-
κώντας να μείνουν. Αυτοί θα επιστρέφονται στην Τουρκία 
και θα χάσουν τα λεφτά που δίνουν στα κυκλώματα. Ταυ-
τόχρονα το νομοσχέδιο θέτει φραγμούς στην θολή δράση 
κάποιων ΜΚΟ . Ολοι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη ζει σε συνθήκες οικονο-
μικής ανέχειεας και πολιτικής ανελευθερίας. Η λύση δεν 
είναι να ανοίξουμε διάπλατα τα σύνορα. Κάτι τέτοιο θα 
ζημίωνε τους ίδιους και τους πολίτες μας και τον τρόπο 
ζωής μας.»

 Καμία χαμένη ζωή στο Αιγαίο και 
καμία σπιθαμή των νερών μας 
χωρίς έλεγχο, βάζουμε όρια στη 
«θολή» δράση ορισμένων ΜΚΟ, 
είπε ο πρωθυπουργός
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Α
νατροπή της πρωτόδικης απόφα-
σης για την έκδοση της Ιρανής μη-
τέρας Σαραρέ Κχαντεμί στη χώρα 
της αποφάσισε το ΣΤ’ Ποινικό Τμή-

μα του Αρείου Πάγου το μεσημέρι της Τρί-
της.
Η γυναίκα είχε ζητήσει να μην εκδοθεί στο 
Ιράν, καθώς εκεί θα αντιμετώπιζε ακόμη και 
τη θανατική ποινή. Αυτή είναι η τιμωρία που 
προβλέπει ο νόμος για όσους Ιρανούς ζητή-
σουν άσυλο απο άλλη χώρα, καθώς για το 
καθεστώς της Τεχεράνης αυτό ισοδυναμεί 
με εθνική προδοσία.
Η Σαραρέ Κχαντεμί είχε ζητήσει να μην επι-
στρέψει πίσω στην πατρίδα της η ίδια και το 
παιδί της ώστε να γλιτώσουν από τον δυνά-

στη άνδρα της, σε μια χώρα που οι γυναίκες 
δεν έχουν δικαιώματα.
Οι Αρειοπαγίτες έκριναν ότι η 37χρονη 
μητέρα δεν πρέπει να εκδοθεί στο Ιράν εξα-
φανίζοντας παράλληλα την απόφαση του 
Συμβουλίου Εφετών Θράκης που είχε απο-
φανθεί το αντίθετο. 
Η Ιρανή με το άκουσμα της απόφασης των 
Αρειοπαγιτών άρχισε να κλαίει με λυγμούς 
και ψέλλιζε «σας ευχαριστώ, σας ευχαρι-
στώ». 
Κατόπιν αυτών, διατάχθηκε η άρση της κρά-
τησής και η αποφυλάκισή της, όπως είναι 
ευνόητο. Σημειώνεται πως η Ιρανή έχει υπο-
βάλει αίτημα στις ελληνικές αρχές για να της 
χορηγηθεί άσυλο στη χώρα μας.

Άρειος Πάγος: H Σαραρέ Κχαντεμί δεν 
θα εκδοθεί στο Ιράν Ψήφος αποδήμων: Στη Βουλή 

μέχρι τέλος Νοεμβρίου η 
πρόταση της Διακομματικής 

Ο υπουργός Εσωτερικών 
ανακοίνωσε ότι τα νομοσχέδια 
για την ψήφο των Ελλήνων του 
εξωτερικού και την απλούστευση 
των εκλογικών διαδικασιών 
θα δοθούν στα κόμματα εντός 
15νθημέρου

Τ
α χρονοδιαγράμματα για τα νο-
μοσχέδια που αφορούν στην ψή-
φο των αποδήμων και την απλού-
στευση των εκλογικών διαδικασι-

ών εξέθεσε στο υπουργικό συμβούλιο ο 
αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών, Τάκης 
Θεοδωρικάκος, που εξήγησε αναλυτικά 
τι προβλέπονται σε αυτά.
Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι τα δύο 
νομοσχέδια αναμένεται ότι θα βρίσκο-
νται στα χέρια των κομμάτων μέσα στο 
πρώτο 15νθήμερο του Νοεμβρίου. Στό-
χος του υπουργείου είναι, μετά τη σχε-
τική διαβούλευση και συζήτηση, καθώς 
και την αναθεώρηση του Συντάγματος, 
τα νομοσχέδια να έχουν κατατεθεί προς 
ψήφιση στη Βουλή περί τα 
τέλη Νοεμβρίου.
Στ η  σ υνεδρίαση του 
υπουργικού συμβουλίου, 
ο υπουργός Εσωτερικών, 
Τάκης Θεοδωρικάκος, 
επανέλαβε τα σημεία της 
συμφωνίας της Διακομμα-
τικής Επιτροπής, τα οποία 
είναι:
1. Αυτοπρόσωπη παρουσία σε ειδικά 
εκλογικά τμήματα, τα οποία μπορεί να 
είναι σε πρεσβείες, προξενεία, κτήρια 
ελληνικών κοινοτήτων ή άλλα δημόσια 
κτήρια του κράτους όπου διεξάγεται η 
ψηφοφορία.
2. Η ψήφος των εκτός Ελλάδας εκλογέων 
υπολογίζεται κανονικά και ισότιμα στο 
συνολικό αποτέλεσμα και επομένως για 
την κατανομή των 300 εδρών.
3. Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας αυξάνε-
ται από 12 σε 15. Οι εκλογείς του εξω-
τερικού ψηφίζουν το ψηφοδέλτιο Επι-
κρατείας του κόμματος που επιθυμούν. 
Εναπόκειται στα κόμματα να επιλέξουν, 
εφόσον επιθυμούν, έναν ή περισσότε-
ρους εκπροσώπους των εκτός Ελλάδας 

εκλογέων.
4. Για να έχει δικαίωμα ένας εκλογέας 
να εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς 
καταλόγους πρέπει τα τελευταία 35 έτη 
να έχει ζήσει 2 έτη στην Ελλάδα και να 
έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
5. Να γίνει η σχετική τροποποίηση του 
άρθρου 54 του Συντάγματος και να είναι 
δυνατή η θέσπιση περιορισμών για τη 
διευκόλυνση των εκλογέων του εξωτερι-
κού, διαδικασία η οποία είναι σε πλήρη 
εξέλιξη.

Τα βασικά σημεία για την α-
πλούστευση των εκλογικών δι-
αδικασιών
Στη συνέχεια, ο υπουργός Εσωτερικών 
παρουσίασε τα βασικά σημεία του νομο-
σχεδίου για απλούστευση των εκλογι-
κών διαδικασιών το οποίο -όπως είπε- 
συνδέεται άμεσα με την ψήφο των εκτός 
Επικρατείας Ελλήνων και είναι τα εξής:

 ª     Για πρώτη φορά, οι δικαστικοί 
αντιπρόσωποι κατά τη διάρκεια της 
ψηφοφορίας μεταδίδουν τον αριθμό των 

ψηφισάντων.
 ª     Δίνεται η δυνατό-

τητα υποβολής ηλεκτρονι-
κής αίτησης για τους ετε-
ροδημότες και πλέον δεν 
χρειάζεται να προσέρχο-
νται στα ΚΕΠ.

 ª     Οι συνδυασμοί 
καταρτίζονται κεντρικά 

από τα κόμματα με δήλωση στον Άρειο 
Πάγο μέσω ειδικής νέας διαδικτυακής 
πύλης.

 ª     Όλα τα απαιτούμενα παράβολα 
πληρώνονται ηλεκτρονικά.

 ª     Δίνεται η δυνατότητα καθορισμού 
ημερήσιας αποζημίωσης στα μέλη των 
εφορευτικών επιτροπών με κοινή από-
φαση των υπουργών Οικονομικών και 
Εσωτερικών.

 ª     Θεσμοθετείται η ταχεία μετάδοση 
του αποτελέσματος από τους δικαστι-
κούς αντιπροσώπους μέσω κινητού ή 
ταμπλέτας.

 ª     Απεμπλέκονται οι περιφέρειες 
από τη διαδικασία και αντλούν από το 
υπουργείο Εσωτερικών σε πραγματικό 
χρόνο τα αποτελέσματα.
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ΣΥΡΙΖΑ: Δεν αναγνωρίζουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας - Δεν αποχωρούμε, ας φέρουν τη 
φρουρά, λέει ο Πολάκης  - Επεισόδιο με Ραγκούση - «Χουντοεπιτροπή, καλέστε την αστυνομία» 
φώναζε - Στο διάδρομο του Κοινοβουλίου ακούστηκαν οι φωνές του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ

Τ
ην εξαίρεση των Παύλου Πολά-
κη και Δημήτρη Τζανακόπου-
λου από τις εργασίες της προα-
νακριτικής αποφάσισε η πλειο-

ψηφία της επιτροπής με τον ΣΥΡΙΖΑ να 
δηλώνει πως δεν αναγνωρίζει την από-
φαση και να απειλεί πως θα τινάξει την 
έρευνα στον αέρα.
Να σημειωθεί ότι υπέρ του αιτήματος 
εξαίρεσης ψήφισαν 16 μέλη από την 
ΝΔ και το Κίνημα Αλλαγής, ο ΣΥΡΙΖΑ 
απείχε, το ΚΚΕ καταψήφισε και η Ελλη-
νική Λύση δήλωσε «παρών».
Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να ορίσει αντι-
καταστάτες προκειμένου να πραγματο-
ποιηθεί η συνεδρίαση της ερχόμενης 
Πέμπτης όπου έχει προγραμματιστεί 
η εξέταση του πρώην επικεφαλής της 
Novartis Hellas.
Ωστόσο, η Κουμουνδούρου δεν φαί-
νεται διατεθειμένη να συμμορφωθεί 
με την απόφαση της πλειοψηφίας. Είναι 
δε χαρακτηριστική η δήλωση του κ. 
Πολάκη μετά την ολοκλήρωση των δια-
δικασιών που είπε: «Τι θα κάνουν; Θα 
φέρουν την φρουρά και δεν θα μας επι-
τρέψουν να μπούμε στην συνεδρίαση; 
Θα είμαστε μέσα και το τι θα κάνουν 
αυτοί είναι δικό τους πρόβλημα. Εμείς 
δηλώνουμε ότι δεν αποχωρούμε γιατί 
δεν τους αναγνωρίζουμε το δικαίωμα 
να αποφασίζουν». 
Να σημειωθεί ότι η τακτική του ΣΥΡΙΖΑ 
ενδεχομένως να θέσει την προανακρι-
τική σε ένα ιδιότυπο καθεστώς ομηρίας 
καθώς εάν δεν ορίσει αντικαταστάτες 
τότε είναι πιθανό να μην μπορέσει να 
συνεχίσει τις εργασίες της η προανα-
κριτική.
Να σημειωθεί ότι κατά την συζήτηση 
του αιτήματος εξαίρεσης των Πολάκη 
– Τζανακόπουλου η ΝΔ κατέθεσε Γνω-
μοδότηση της Επιστημονικής Υπη-
ρεσίας της Βουλής που δικαιώνει το 
αίτημα εξαίρεσης των δύο βουλευτών 
του ΣΥΡΙΖΑ εγκλωβίζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ 
στην ακραία αλλά προσχηματική ρητο-
ρική.
Το έγγραφο είχε συνταχθεί το 2010 με 
αφορμή αντίστοιχο αίτημα που είχε 

καταθέσει η ΝΔ προκειμένου να εξαι-
ρεθούν δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ από 
τις εργασίες της εξεταστικής που είχε 
συγκροτηθεί για την διερεύνηση του 
σκανδάλου της Ι.Μ. Βατοπεδίου.
Ο ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα υποστηρίζει ότι 
το αίτημα εξαίρεσης είναι παράνομο 
και αποτελεί κοινοβουλευτικό πραξικό-
πημα, τότε είχε ψηφίσει υπερ της εξαί-
ρεσης των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ.
Όπως προκύπτει από το έγγραφο 
που παρουσιάζει το protothema.gr το 
ζήτημα που εγέρθηκε τότε είναι αντί-
στοιχο με το επιχείρημα που προβάλ-
λουν σήμερα οι βουλευτές της ΝΔ και 
του Κινήματος Αλλαγής. Δηλαδή, πως 
δεν μπορούν μέλη της ανακριτικής επι-
τροπής να είναι και μάρτυρες για την 
εξεταζόμενη υπόθεση.

Στην εξεταστική για το Βατοπέδι η 
εμπλοκή προέκυψε από την συμμετοχή 
των τότε βουλευτών του ΠΑΣΟΚ Δημή-
τρη Παπουτσή και Αργύρη Λαφαζάνη 
οι οποίοι είχαν καταθέσει ως μάρτυρες 
σε άλλη διαδικασία για την υπόθεση της 
ανταλλαγής ακινήτων.
Σύμφωνα λοιπόν με την γνωμοδότηση 
τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής 
συμφώνησαν ομόφωνα πως κατ εφαρ-
μογή της αρχής της αμεροληψίας η απά-
ντηση στο πρώτο ερώτημα είναι ότι επι-
τάσσεται ο αποκλεισμός ή η εξαίρεση 
των προσώπων που εγείρουν υπόνοιες 
μεροληψίας, όπως είναι εκείνοι που 
εξετάσθηκαν ως μάρτυρες σε διαδικα-
σία με αντικείμενο την διερεύνηση της 
ίδιας υπόθεσης. Η απάντηση στο δεύ-
τερο ερώτημα είναι ότι πρόσωπα που 
προτείνονται να κληθούν ως μάρτυρες 

ή καλούνται ως μάρτυρες ενώπιον εξε-
ταστικής επιτροπής, εγείρουν υπόνοιες 
μεροληψίας, οπότε σύμφωνα με την 
αρχή της αμεροληψίας, ιδρύεται λόγος 
εξαίρεσής τους από την άσκηση των 
καθηκόντων του μέλους της επιτροπής. 
Η απάντηση στο τρίτο ερώτημα είναι 
ότι υπόνοιες μεροληψίας εγείρονται 
και για τους διατελέσαντες στο αξίωμα 
του Υπουργού, των οποίων οι πράξεις ή 
παραλείψεις εντάσσονται στο αντικεί-
μενο διερεύνησης της επιτροπής».

Ένταση
Νωρίτερα, ένταση προκλήθηκε όταν 
το λόγο πήρε ο Γιάννης Ραγκούσης ο 
οποίος σε έξαλλη κατάσταση άρχισε να 
ουρλιάζει με τις φωνές να ακούγονται 
στον διάδρομο της Βουλής.
«Να με αποβάλλετε. Φωνάξτε την αστυ-
νομία» παραληρούσε ο βουλευτής του 
Συριζα για να συνεχίσει «μετατρέψατε 
την επιτροπή σε χούντα. Καταγγέλλω τη 
βία της πλειοψηφίας».
Απαντώντας ο Κώστας Καραγκούνης 
είπε πως η τοποθέτηση Ραγκούση περί 
χουντο-επιτροπής πρέπει να καταδικα-
στεί καθώς εκθέτει τον κοινοβουλευ-
τισμό.
Ο βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ επιθυμεί να εκτρέψει την δια-
δικασία υιοθετώντας πρακτικές που 
θυμίζουν άλλα ακραία κόμματα.
Ο κ Καραγκούνης επανέλαβε ότι αίτημα 
εξαίρεσης είχε υποβληθεί και το 2010 
και τότε είχε συμφωνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
«Είχατε συμφωνήσει, το καταλαβαί-
νετε;» φέρεται να είπε ο βουλευτής της 
ΝΔ για να προσθέσει: «γνωρίζετε για το 
ασυμβίβαστο κι’ επιμείνατε να προτεί-
νετε τα δύο μέλη . Λειτουργήσατε κακό-
πιστα για να προκληθεί ακυρότητα της 
διαδικασίας».
Όταν δε ο Ραγκούσης και η Δώρα 
Αυγέρη υποστήριξαν πως η διαδικασία 
καθυστερεί την εξέταση του Κ. Φρουζή 
οι Μαρκόπουλος Πλεύρης αντέτειναν: 
«Τώρα σας έπιασε ο πόνος. Τέσσερα 
χρόνια δεν τον καλέσατε ούτε μια φορά. 
Με εμάς έρχεται πρώτη φορά».

Προανακριτική για Novartis: Εξαιρούνται 
Τζανακόπουλος και Πολάκης 

Μητσοτάκης προς 
Τουρκία: Να είστε 
προσεκτικοί όταν 
αναφέρεστε στην Ελλάδα 

Α
πάντηση στην προκλητική ρητορική των 
τελευταίων 24ωρων στην Τουρκία η ο-
ποία υποστήριξε μέχρι και με ανακοί-
νωση του υπουργείου Εξωτερικών της 

χώρας ότι Έλληνες λιμενικοί χτυπούν και απω-
θούν μετανάστες έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης από το βήμα της 4ης ευρωαραβικής συνερ-
γασίας.
«Το λιμεν ικό έ χε ι σώσει χ ιλιάδες ζωές σ τη 
θάλασσα και ταυτόχρονα είναι επιφορτισμένο 
με τη φύλαξη των συνόρων και με αυτή την 
κυβέρνηση θα το επιτελεί σ το ακέραιο. Αυτοί 
που εργαλειοποίησαν το μεταναστευτικό για τις 
δικές του επιδιώξεις να είναι πιο προσεκτικοί 
όταν αναφέρονται στην Ελλάδα» είπε ο πρωθυ-
πουργός τονίζοντας «ότι δεν χρειάζονται ρητορι-
κές εξάρσεις» για την αντιμετώπιση του μετανα-
στευτικού.
Με αφορμή το μεταναστευτικό ο κ. Μητσοτάκης 
τόνισε για άλλη μια φορά τις πρακτικές της Τουρ-
κίας να αμφισβητεί τα δεδομένα δεκαετιών και 
να «εγείρει απαράδεκτες διεκδικήσεις τόσο όσον 
αφορά την Κυπριακή ΑΟΖ όσο και τη συμπερι-
φορά της στο Αιγαίο».
«Θα ήταν ήταν καλό να μην φορτίζει (σ.σ. η Τουρ-
κία) περαιτέρω την ευαίσθητη περιοχή της ΝΑ 
Μεσογείου και να ακολουθήσει τη διαδρομή του 
διεθνούς δικαίου» είπε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης.
Μιλώντας γενικότερα για το μεταναστευτικό, το 
χαρακτήρισε «κορυφαία πρόκληση» σημειώνο-
ντας ότι είναι «ένα πρόβλημα που δεν περιορίζε-
ται στους χάρτες της γεωγραφίας αλλά απλώνεται 
στα όρια της παγκόσμιας συνείδησης και γίνεται 
το πεδίο στο οποίο δοκιμάζονται η αλλεληγγύη 
μαζί με την αποφασιστικότητα να αντιμετωπιστεί 
το παγκόσμιο έγκλημα και να προστατευτούν τα 
διεθνή σύνορα».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε, επίσης, ότι «η 
χώρα μου δέχεται ειδικά τους τελευταίους μήνες 
ροές ασύμμετρες σε σχέση με τον πληθυσμό της. 
Τα νησιά ασφυκτιούν, οι δομές της ενδοχώρας 
αντιμετωπίζουν τα πρώτα προβλήματα».
«Ελέγχουμε τα σύνορά μας και φρον τ ίζουμε 
πάντα τους κυνηγημένους του κόσμου αλλά μια 
χώρα δεν μπορεί να σηκώσει τα προβλήματα 
τριών ηπείρων» είπε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης 
ζητώντας συνεργασία προκειμένου να αντιμε-
τωπιστεί το πρόβλημα. «Χρειάζεται περισσότε-
ρος συντονισμός Ευρωπαίων και Αράβων για την 
αντιμετώπιση των αιτ ιών. Χρειάζεται σοβαρή 
ενίσχυση στις χώρες προέλευσης και διέλευ-
σης των προσφύγων, χρειάζεται αντιμετώπιση 
των κυκλωμάτων διακίνησης ανθρώπων για να 
πάψουν στο Αιγαίο πρόσφυγες και μετανάστες 
να γίνονται μοχλός πιέσων αλλότριων σκοπιμο-
τήτων».
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επικαιρότητα

Μ
έτρα για την κατάργηση της μο-
νιμότητας στους νεοπροσλη-
φθέντες εργαζόμενους της ΔΕΗ 
αλλά και τα διευθυντικά στελέ-

χη, αμοιβές στελεχών της εταιρείας που θα 
καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο 
της επιχείρησης αλλά και πρόγραμμα εθε-
λουσίας εξόδου που θα επωμιστεί η ΔΕΗ κα-
τά τα πρότυπα του ΟΤΕ, περιλαμβάνει το νο-
μοσχέδιο για το νέο τρόπο λειτουργίας της 
Επιχείρησης που παρουσίασε αμέσως μετά 
την ενημέρωση του υπουργικού συμβουλί-
ου ο υπουργός Περιβάλλοντος κ. Κωστής Χα-
τζηδάκης.
Ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι οι νέοι εργα-
ζόμενοι δεν θα είναι μόνιμοι αλλά θα έχουν 
πιο ευέλικτες εργασιακές σχέσεις με σκοπό η 
ΔΕΗ να λειτουργήσει κατά τα πρότυπα του ιδι-
ωτικού τομέα. «Θα προβλέπεται συμμετοχή 
του ΑΣΕΠ στην έγκριση της νομιμότητας. Ο 
αριθμός των νέων προσλήψεων θα καθορι-
στεί από την ίδια την ΔΕΗ και 
προφανώς δεν θα γίνουν σε 
μία δόση».
Ο κ. Χατζηδάκης παραδέ-
χθηκε πως δημιουργούνται 
εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων 
αλλά τόνισε πως δεν υπήρχε 
πρόθεση να θιγούν τα εργα-
σιακά δικαιώματα των σημε-
ρινών εργαζομένων.
Στο ίδιο σχέδιο νόμου εντάσσεται και ο ιδι-
οκτησιακός διαχωρισμός της ΔΕΠΑ για να 
προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση, η έναρξη της 
οποίας προσδιορίζεται τέλη του χρόνου με 
αρχές του 2020.
Αναφερόμενος στις προβλέψεις του νόμου 
για την ΔΕΗ ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε 10 
μέτρα με τα οποία επιδιώκεται η επιχείρηση 
να απελευθερωθεί από τα βαρίδια του παρελ-
θόντος, να εκσυγχρονιστεί και να λειτουργή-
σει με ανταγωνιστικούς όρους.
Ειδικότερα:
-Καταργείται η μονιμότητα για τους νέους 
υπαλλήλους και γίνονται ευέλικτες οι προ-
σλήψεις.
-Καταργείται η μονιμότητα των γενικών διευ-
θυντών και των διευθυντών της ΔΕΗ. Θα 
έχουν πλέον τριετή συμβόλαια και θα επιλέ-
γονται με προκήρυξη που θα απευθύνεται 

τόσο στους εργαζομένους όσο και σε στελέχη 
της αγοράς.
-Εισάγονται κίνητρα για προσέλκυση στελε-
χών από την αγορά. Οι αμοιβές των 80 ανώ-
τατων στελεχών του ομίλου ακριβώς λόγω της 
τριετούς θητείας θα καθορίζονται από το ΔΣ 
της ΔΕΗ έπειτα από πρόταση ειδικής Επιτρο-
πής Αμοιβών.
-Ενισχύεται η μεσαία βαθμίδα διοίκησης της 
εταιρείας. Οι βοηθοί διευθυντές θα μπορούν 
να προσλαμβάνονται και αυτοί από την αγορά 
αλλά με τους μισθούς της ΔΕΗ.
-Θα ενεργοποιηθεί σχέδιο εθελούσιας εξό-
δου που θα επιβαρύνει αποκλειστικά τη ΔΕΗ 
και όχι τους φορολογούμενους και τα ασφα-
λιστικά ταμεία ώστε να μειωθεί το κόστος της 
επιχείρησης. Υπολογίζεται πως η ΔΕΗ θα έχει 
τη δυνατότητα να καλύψει το κόστος των εθε-
λουσίων εξόδων άμεσα. Όπως επισημάνθηκε 
το κόστος αυτό μπορεί να αποσβεστεί μέσα σε 
δύο – τρία χρόνια. Στόχος είαι να εφαρμοστεί 

το μοντέλο εθελούσιας 
που ακολουθήθηκε στον 
ΟΤΕ την περίοδο 2012 – 
2014. Για αύριο είναι προ-
γραμματ ισμένη συνά-
ντηση με την ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ.
Ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε 
πως θα υπάρχουν κίνη-
τρα, τα οποία θα είναι 
λελογισμένα στο πλαίσιο 

των αντοχών της εταιρείας. Για τους εργολα-
βικούς εργαζόμενους ο υπουργός παρέπεμψε 
στο ευρύτερο σχέδιο απολιγνιτοποίησης.
-Διευκολύνεται η εσωτερική κινητικότητα των 
εργαζομένων για καλύτερη διαχείριση του 
προσωπικού ώστε κάποιοι εργαζόμενοι να 
μετακινηθούν.
-Επιτρέπονται εθελοντικές μετακινήσεις προς 
το δημόσιο με την στήριξη και άλλων υπουρ-
γείων όπως το Εσωτερικό.
-Εισάγεται ευέλικτο πλαίσιο για τις προμή-
θειες. Η ΔΕΗ ακολουθεί σήμερα μια γραφειο-
κρατία διαδικασία που προφανώς είναι αντα-
γωνιστικό μειονέκτημα. Η νέα ρύθμιση θα 
είναι κάτω από τα κοινοτικά όρια (περίπου 5 
εκατ. Ευρώ) αλλά με προσυμβατικό έλεγχο 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο και για τις συμβά-
σεις θα προβλέπεται ειδική επιτροπή ελέγ-
χου.

Χατζηδάκης: Μονιμότητα τέλος για 
τους νέους εργαζόμενους στη ΔΕΗ 

Οι δέκα δράσεις για τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας - Ρυθμίσεις για την 
κινητικότητα των υπαλλήλων - Καταργείται το προνομιακό τιμολόγιο για τους 
συνταξιούχους και εργαζόμενους - Εθελουσία έξοδος στα πρότυπα του ΟΤΕ

«Χαστούκι» από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο: Καταδικάζει την 
Ελλάδα για το μάθημα των 
Θρησκευτικών 

Χ
αστούκι» δέχθηκε η Ελλάδα α-
πό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων, που θε-
ωρεί ότι το σύστημα για την εξαί-

ρεση μαθητών από το υποχρεωτικό μάθη-
μα των θρησκευτικών παραβιάζει την Ευ-
ρωπαϊκή Σύμβαση, καθώς οι γονείς απαι-
τείται να υποβάλλουν επίσημη δήλωση, 
στην οποία θα αναφέρουν ότι τα παιδιά 
τους δεν είναι ορθόδοξα.
Η απόφαση αφορά στην υπόθεση «Παπα-
γεωργίου και Άλλοι κατά Ελλάδος» που 
αφορά στην υποχρεωτική θρησκευτική 
εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστριο έκρινε ομόφωνα 
ότι υπάρχει παραβίαση του Άρθρου 2 του 
Πρωτοκόλλου 1 (δικαίωμα στην εκπαί-
δευση) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων, ερμηνευόμενη υπό το 
πρίσμα του άρθρου 9 (ελευθερία σκέψης, 
συνείδησης και θρησκείας).
Σύμφωνα με τους δικαστές, οι αρχές δεν 
έχουν το δικαίωμα να υποχρεώνουν τα 
πρόσωπα να αποκαλύπτουν τις πεποιθή-
σεις τους. Ωστόσο, το σύστημα απαλλαγής 
εξαίρεσης παιδιών από μαθήματα θρη-
σκευτικών απαιτεί από τους γονείς να υπο-
βάλλουν επίσημη δήλωση, στην οποία θα 
αναφέρουν ότι τα παιδιά τους δεν είναι 
Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Κάτι τέτοιο, θεω-
ρούν οι δικαστές, επιβαρύνει αδικαιολό-
γητα τους γονείς που καλούνται να απο-
καλύψουν πληροφορίες από τις οποίες 
θα μπορούσε να συναχθεί ότι αυτοί και 

τα παιδιά τους είχαν ή δεν είχαν συγκεκρι-
μένη θρησκευτική πίστη.
Μάλιστα, το συγκεκριμένο σύστημα θα 
μπορούσε να αποθαρρύνει τους γονείς 
από την υποβολή αίτησης απαλλαγής, 
ειδικά σε περιπτώσεις όπως αυτών που 
προσέφυγαν στο Στρασβούργο, που ζουν 
σε μικρά νησιά, η μεγάλη πλειοψηφία του 
πληθυσμού πιστεύει σε συγκεκριμένη 
θρησκεία και ο κίνδυνος στιγματισμού 
είναι πολύ υψηλότερος.
Οι προσφεύγοντες ήταν πέντε Έλλη-
νες, γονείς και παιδιά, που μένουν στη 
Μήλο και τη Σίφνο. Με βάση το Ελληνικό 
Σύνταγμα και άλλα νομοθετικά κείμενα, 
όπως τον εκπαιδευτικό νόμο, αλλά και 
υπουργικές αποφάσεις, η θρησκευτική 
εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλα τα 
παιδιά στην πρωτοβάθμια και δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση.
Τον Ιούλιο του 2017, οι προσφεύγο-
ντες ζήτησαν από το Ανώτατο Διοικητικό 
Δικαστήριο να ακυρώσει δύο πρόσφα-
τες υπουργικές αποφάσεις για το σχολικό 
έτος 2017-2018. Την εποχή εκείνη, το ένα 
από τα παιδιά φοιτούσε στην τρίτη γυμνα-
σίου στη Μήλο, ενώ το άλλο στην τετάρτη 
δημοτικού στη Σίφνο.
Οι προσφεύγοντες είχαν ζητήσει να εξε-
ταστεί η υπόθεσή τους με τη διαδικασίας 
του κατεπείγοντος, πριν την έναρξη της 
νέας σχολικής χρονιάς, αλλά το αίτημά 
τους απορρίφθηκε, λόγω έλλειψης σημα-
σίας.
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Σε ηλικία 85 ετών - Ήταν ο «πατέρας» 
του Νέου Κύματος - Αφήνει πίσω του 
πλούσιο έργο - «Έφυγε» ξαφνικά ενώ 
ετοιμαζόταν για συναυλίες

Ο 
μουσικοσυνθέτης, πατέρας του 
Νέου Κύματος, Γιάννης Σπανός ά-
φησε την τελευταία του πνοή σε 
ηλικία 85 ετών. Το δυσσάρεστο 

γεγονός επιβεβαίωσαν άτομα από το στενό 
οικογενειακό του περιβάλλον. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, ο αγαπημένος συνθέτης δεν 
αντιμετώπιζε τις τελευταίες ημέρες κάποιο 
πρόβλημα υγείας. Αντιθέτως ετοιμαζόταν 
πυρετωδώς για τις εμφανίσεις που θα πραγ-
ματοποιούσε στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο 
μαζί με τον Γιώργο Χατζηνάσιο.
Ο Γιάννης Σπανός γεννήθηκε στο Κιάτο 
Κορινθίας το 1934. Μπήκε στη δισκογρα-
φία με το τραγούδι «Μια αγάπη για το καλο-
καίρι». Έχει γράψει πολλά τραγούδια για το 

λεγόμενο Νέο κύμα, σημαντικότεροι δίσκοι 
του όμως είναι οι «Ανθολογίες», το «Εκείνο 
το καλοκαίρι OST» (Α’ Βραβείο Μουσικής 
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 1971» και η «Οδός 
Αριστοτέλους».
Τα πιο γνωστά τραγούδια του είναι: «Σαν με 
κοιτάς», «Οδός Αριστοτέλους», «Σπασμένο 
καράβι», «Μια φορά θυμάμαι μ’ αγαπού-
σες», «Μαρκίζα», «Είπα να φύγω», «Βροχή 
και σήμερα», «Θα με θυμηθείς», «Στην 
αλάνα», «Μια Κυριακή» κ.ά. Έχει συνεργα-
στεί με διάσημους Γάλλους μουσικούς και 
ηθοποιούς στην αρχή της καριέρας του. Έχει 
μελοποιήσει στίχους των Λευτέρη Παπαδό-
πουλου,Γιώργου Παπαστεφάνου, αλλά και 
ποιήματα των Βασίλη Ρώτα, Γεωργίου Βιζυ-
ηνού,Μυρτιώτισσας,Νίκου Καββαδδία,-
Μίλτου Σαχτούρη κ.ά. Τραγούδια του έχουν 
ερμηνεύσει η Αρλέτα, ο Κώστας Καράλης, 
η Καίτη Χωματά,ο Γιάννης Πάριος, η Ελένη 
Δήμου,η Χάρις Αλεξίου κ.ά.

Πέθανε ο συνθέτης Γιάννης 
Σπανός 

επικαιρότητα

Χρυσοχοΐδης: «Σκουπίδια» 
οι τουρκικές καταγγελίες 
για βίαιη συμπεριφορά σε 
μετανάστες 

Ο υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να μην 
ευθυγραμμίζεται με την προκλητική 
ρητορική Τσαβούσογλου – Είπε 
ότι οι έωλες καταγγελίες περί 
βασανισμού προσφύγων αφορούν 
την περίοδο της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ

Σ
κουπίδια» χαρακτήρισε τις τουρ-
κικές καταγγελίες περί βίαιης συ-
μπεριφοράς των ελληνικών αρχών 
σε πρόσφυγες και μετανάστες ο κ. 

Μιχάλης Χρυσοχοϊδης καλώντας παράλ-
ληλα τον ΣΥΡΙΖΑ να μην ευθυγραμμίζεται 
με την προκλητική ρητορική του Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου.
«Αυτά που λένε οι Τούρ-
κοι εγώ τα θεωρώ σκουπί-
δια και εσείς κάνετε γι αυτά 
δηλώσεις» ανέφερε απευ-
θυνόμενος στους βουλευ-
τές της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης κατά την διάρ-
κεια της συνεδρίασης κοι-
νοβουλευτικής επιτροπής όπου συζη-
τείται το νομοσχέδιο για το Άσυλο ενώ 
τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι έωλες τουρ-
κικές καταγγελίες περί βασανισμού προ-
σφύγων και μεταναστών από τις ελληνι-
κές αρχές δεν αφορούν το τελευταίο τρί-
μηνο αλλά και την περίοδο της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ.
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη 
σχολιάζοντας τις δηλώσεις του εκπρο-
σώπου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Χαρίτση που 
υποστήριξε ότι από τις καταγγελίες του 
τούρκου υπουργού Εξωτερικών εγείρο-
νται ζητήματα για τον τρόπο δράσης των 
ελληνικών λιμενικών αρχών στο Αιγαίο 
τόνισε Να είστε πολύ προσεκτικοί γιατί τα 
θέματα αυτά αφορούν την Ελλάδα».
Ο ίδιος δε, εξήγησε ότι οι τουρκικές 
καταγγελίες δεν αφορούν μόνο το τελευ-
ταίο τρίμηνο αλλά και την περίοδο που 
κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
«Τι κάνει το υπουργείο Εξωτερικών της 
Τουρκίας; Κλιμακώνει την ένταση επανα-
λαμβάνοντας τον ισχυρισμό ότι οι ελληνι-
κές αρχές απωθούν μετανάστες και πρό-

σφυγες στο Αιγαίο και κάλεσαν την ελλη-
νική κυβέρνηση να το αποδεχθεί. Μετά 
ισχυρίστηκαν ότι έχουν έγγραφα και ντο-
κουμέντα που αποδεικνύουν ότι οι ελλη-
νικές αρχές βασανίζουν τους μετανάστες. 
Το ίδιο κείμενο αναφέρεται και στο 2018 
και στο 2019» ανέφερε ο κ. Χρυσοχοϊδης 
για να προσθέσει απευθυνόμενος στους 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ «αυτά που λένε 
οι Τούρκοι εγώ τα θεωρώ σκουπίδια και 
εσείς κάνετε γι αυτά δηλώσεις».
Συνεχίζοντας την κριτική προς την αξιω-
ματική αντιπολίτευση ανέφερε: «Εσείς τα 
λέτε αυτά. Εγώ δεν θα δεχόμουν να πω 
τέτοια πράγματα αλλά θα υπερασπιζό-
μουν την ελληνική μεταναστευτική πολι-
τική. Δεν θα άφηνα υπόνοιες ότι σήμερα 

στο Αιγαίο, σε αντίθεση με 
ότι γινόταν, γίνονται ενέρ-
γειες που προσβάλλουν 
τα ανθρώπινα ιδεώδη. 
Ντροπή. Εμείς είμαστε το 
υπόδειγμα στην Ευρώπη 
και στην υποδοχή και στην 
φιλοξενία των μετανα-
στών».

Παράλληλα, ο υπουργός τόνισε ότι πρέπει 
να ενταθούν οι προσπάθειες φύλαξης των 
συνόρων καθώς «εκτός από μετανάστες 
και πρόσφυγες μπαίνει η εγκληματικό-
τητα και οι τζιχαντιστές».
Στη διάψευση των δηλώσεων του 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ότι η Ελλάδα 
«πυροβολεί και βυθίζει βάρκες με πρό-
σφυγες στο Αιγαίο και εξαναγκάζει πολ-
λούς από αυτούς να επιστρέψουν τραυ-
ματισμένοι στην Τουρκία», προχώρησε 
και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος 
Πέτσας.
«Φυσικά δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο. Γιατί 
έκανε τέτοιες δηλώσεις ο κ. Τσαβούσο-
γλου ενώ είναι εύκολα αποδείξιμο ότι δεν 
ισχύει; Επειδή κατάλαβαν ότι έχει αλλάξει 
η πολιτική μας στο μεταναστευτικό», ανέ-
φερε στον ΣΚΑΪ.
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο 
η δήλωση «είναι ψεύτικη, δεν υπάρχει 
τίποτα που να την στηρίζει. Αν ενοχλεί 
κάποιους ότι φυλάσσουμε τα σύνορά μας, 
είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, 
εμείς θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».

Φονική ενέδρα στο Χαϊδάρι: 
Στόχος βομβιστικής επίθεσης 
στο παρελθόν ο άνδρας που 
πυροβολήθηκε 

Σ
τόχος βομβιστικής επίθεσης είχε 
γίνει το 2016 κατάστημα ιδιοκτη-
σίας του άνδρα που έπεσε νωρί-
τερα θύμα φονικής ενέδρας στο 

Χαϊδάρι. Τότε, στις 14 Μαϊου του 2016 
άγνωστοι είχαν τοποθετήσει εκρηκτικό 
μηχανισμό σε κατάστημα του άνδρα, 
στην οδό λεωφόρο Αθηνών 267, με απο-
τέλεσμα σοβαρές υλικές ζημιές.

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, 
είναι βαρύτατα τραυματισμένος. Η αστυ-
νομία ξεκινά το παζλ της έρευνας από το 
επαγγελματικό περιβάλλον του άνδρα, 
ενώ δεν λανθάνει της προσοχής των 
αστυνομικών η φιλική σχέση που φέρε-
ται να είχε το θύμα με απόστρατο αξιω-
ματικό της ΕΛΑΣ, που είχε δολοφονηθεί 
έξω από ταβέρνα στην Κάντζα.  
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το θύμα 
της σημερινής επίθεσης είχε κατηγορη-
θεί στο παρελθόν για παραβάσεις του 

νόμου περί παιγνίων (παράνομο τζόγο).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις έως 
τώρα πληροφορίες, δύο άγνωστοι που 
επέβαιναν σε μηχανή πυροβόλησαν 
έναν άνδρα, ο οποίος βρισκόταν στα-
ματημένος με το αυτοκίνητό του (τύπου 
SUV μάρκας BMW και χρώματος γκρι) 
σε φανάρι στη συμβολή Σατωβριάνδου 
- Αθηνών.

Σύμφωνα με τις ίδες πληροφορίες οι 
δράστες πυροβόλησαν περίπου τριά-
ντα φορές με καλάσνικοφ και όπλο των 
9 χιλιοστών.

Το θύμα μεταφέρθηκε βαριά τραυματι-
σμένο στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Πληροφορίες αναφέρουν, επίσης, ότι 
στο αυτοκίνητο επέβαινε ακόμα ένα 
άτομο.
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Ο
ι Κούρδοι πολιτοφύλακες της Συ-
ρίας YPG έκαναν γνωστό την Κυ-
ριακή ότι ο εκπρόσωπος Τύπου 
της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος 

Αμπού αλ Χασάν αλ Μουχατζίρ σκοτώθηκε 
σε κοινή επιδρομή των αμερικανικών και υπό 
την ηγεσία των Κούρδων δυνάμεων στη βό-
ρεια Συρία.
Σύμφωνα με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνά-
μεις (SDF), των οποίων ηγούνται οι YPG, ο αλ 
Μουχατζίρ στοχοθετήθηκε κοντά στην παρα-
μεθόριο πόλη Τζαραμπλούς, έπειτα από προ-
σπάθειες των υπηρεσιών πληροφοριών των 
SDF και του αμερικανικού στρατού.
Ο διοικητής των SDF Μαζλούμ Άμπντί επισή-
μανε ότι επρόκειτο για «συνέχεια της προη-
γούμενης επιχείρησης» κατά τη διάρκεια 
της οποίας ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους 
Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι σκοτώθηκε, 
ενώ περιέγραψε τον εκπρόσωπο τύπου των 
τζιχαντιστών ως το δεξί χέρι του Μπαγκντάντι.
Ο Αμπού αλ Χασάν αλ Μουχατζίρ ήταν ένας 
ελληνοαμερικανός γεννημένος στην Κρήτη 
που το πραγματικό όνομά του ήταν Γιάννης 
Γεωργελάς.
Το γεγονός είχε προκαλέσει αίσθηση στις ΗΠΑ 
όταν το 2016 το περιοδικό Atlantic είχε δημο-
σιεύσει ότι ένας Αμερικανός ελληνικής κατα-
γωγής, ονόματι Τζων Γεωργελάς, συγκαταλέ-
γεται μεταξύ των ηγετικών φυσιογνωμιών του 
ISIS, χρησιμοποιώντας το όνομα Γιαχία Αμπού 
Χασάν. 
Όπως ανέφερε το περιοδικό, η έρευνα έδειξε 
πως επρόκειτο για μια φιγούρα με τεράστιες 
γνώσεις στην αραβική γλώσσα και την ισλα-
μική ιστορία, κάτι που είναι εντυπωσιακό 
δεδομένου του ότι επρόκειτο για αγγλόφωνο 
προσήλυτο. Το κήρυγμά του ήταν ιδιαίτερα 
σκληροπυρηνικό από κάθε άποψη, και ο ίδιος 
είχε υιοθετήσει το όνομα «Γιαχία της Ρωμαϊ-
κής Θάλασσας» (Μεσογείου).
 Σύμφωνα με βιογραφία του που βρέθηκε 
σε ιστοσελίδα η καταγωγή του ήταν από την 
Κρήτη, είχε γεννηθεί κατά το 1983-1984 και 
μεγαλώσει ως χριστιανός, ενώ διέμενε στο 
Χαλέπι, έχοντας ταξιδέψει πολύ από την 
στροφή του στο Ισλάμ (και συγκεκριμένα στη 
«σχολή» του Νταχιρισμού) το 2001-2002 και 
μετά.
Το  2006 ένα δελτίο Τύπου του Υπουργείου  
Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ανέφερε πως ένας 
«Τζων Γεωργελάς» καταδικάστηκε σε 34 μήνες 

φυλάκιση ως υποστηρικτής φιλοτζιχαντιστι-
κής ιστοσελίδας. Την περίοδο αυτής της κατα-
δίκης, διέμενε στο βόρειο Τέξας.
Η έρευνα οδήγησε στους γονείς του, οι οποίοι 
είναι Ελληνοαμερικανοί (Τίμοθι και Μάρθα 
Γεωργελά) μία οικογένεια με στρατιωτική 
παράδοση. Ο πατέρας του γνώριζε την πορεία 
που ακολούθησε ο γιος του. Ο  Δρ. Τίμοθι 
Γεωργελάς είναι απόφοιτος της Αμερικανικής 
Στρατιωτικής West Point, ενώ στη συνέχεια 
πήγε στην Ιατρική Σχολή και ειδικεύεται στον 
τομέα της Ραδιολογίας. Εργάζεται στο Ιατρείο 
Κέντρο Υγείας Γυναικών (Center for Women’s 
Health) στο Τέξας. 
Ο Γιάννης Γεωργελάς στην επετηρίδα της 
Αεροπορικής Ακαδημίας του Κολοράντο, 
όπου είχε φοιτήσει για ένα διάστημα. Όλοι τον 
περιγράφουν ως έναν ιδιαίτερα ευφυή νέο, με 
μεγάλη κλίση στην εκμάθηση γλωσσών και 
ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής. Μάλιστα 
τον θεωρούσαν ικανό χάκερ.
Ο Γιάννης Γεωργελάς στην επετηρίδα της 
Αεροπορικής Ακαδημίας του Κολοράντο, 
όπου είχε φοιτήσει για ένα διάστημα. Όλοι τον 
περιγράφουν ως έναν ιδιαίτερα ευφυή νέο, με 
μεγάλη κλίση στην εκμάθηση γλωσσών και 
ιδιαίτερες γνώσεις πληροφορικής. Μάλιστα 
τον θεωρούσαν ικανό χάκερ.
Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ο νεαρός 
Γιάννης στράφηκε αρχικά στην oρθοδοξία και 
βοηθούσε τον ιερέα της περιοχής του στο ιερό 
της εκκλησίας.
Λίγο μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 
11ης Σεπτεμβρίου προσηλυτίστηκε στο Ισλάμ. 
Αργότερα ενημέρωσε την οικογένειά του πως 
ήταν στη Δαμασκό, όπου μάθαινε αραβικά.
Το 2003 γνώρισε τη Βρετανή Tania 
Choudhury, η οποία μοιραζόταν το ενδι-
αφέρον του για το Ισλάμ σε μία ιστοσελίδα 
για μουσουλμανικούς γάμους και σύντομα 
παντρεύτηκαν.
Αργότερα επέστρεψαν στο Τέξας όπου ο Γεωρ-
γελάς φυλακίστηκε επειδή παραβίασε την 
ιστοσελίδα του American Israel Public Affairs 
Committee.
Το «The Atlantic» επανήλθε στο θέμα το 
Νοέμβριο του 2017 σε άρθρο του για τη 
γυναίκα του Tania Georgelas. Τότε  ζούσε και 
αυτή στη Συρία και μαζί ταξίδεψαν σε πολλές 
ισλαμικές κάνοντας παρέα με τζιχανιστές και 
μεγαλώνοντας τα παιδιά τους με τις αρχές του 
Ισλάμ.

επικαιρότητα

Σκοτώθηκε ο Κρητικός που 
ήταν το δεξί χέρι του Αλ 
Μπαγκντάντι

Κυριάκος Κυριάκος: Όλα τα 
στελέχη του ΠΑΣΟΚ συμφωνούν 
στην αυτόνομη πορεία 

Τ
o βασικό συμπέρασμα της χθεσι-
νής συνεδρίασης του Ενιαίου Πο-
λιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ είναι 
ότι υπάρχει συμφωνία όλων των 

στελεχών στη στρατηγική της αυτόνομης 
πορείας του Κινήματος Αλλαγής, επιση-
μαίνει ο υπεύθυνος Επικοινωνίας, Κυριά-
κος Κυριάκος, με δήλωσή του στο «Θέ-
μα».
Προσθέτει επίσης ότι οι επιιμέρους δια-
φωνίες σε διαδικαστικά θέματα για το 
συνέδριο του ΠΑΣΟΚ δεν αναιρούν την 
συνολική συμφωνία στα μείζονα πολιτικά 
ζητήματα, που είναι και το κεντρικό δια-
κύβευμα στην πορεία προς το Συνέδριο.
Σχολιάζοντας τα όσα γράφτηκαν για έντο-
νες αναταράξεις, επιση-
μαίνει ότι πολλές φορές 
οι διαφωνίες παίρνουν 
δυσανάλογη ένταση απ’ 
ό,τι πραγματικά τους ανα-
λογεί.
Αναλυτικά η δήλωση του 
Κ.Κυριάκου:
H χθεσινή συνεδρίαση του 
Ενιαίου Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ, 
έβγαλε για ακόμη μια φορά την είδηση της 
συμφωνίας όλων των στελεχών στα μεί-
ζονα πολιτικά ζητήματα.
Επιβεβαιώθηκε η στρατηγική για αυτό-
νομη πορεία του Κινήματος Αλλαγής, με 
το ΠΑΣΟΚ βασικό πυλώνα του, υπό την 
ηγεσία της Φώφης Γεννηματά.
Εκφράστηκαν μεν διαφωνίες επί του δια-
δικαστικού για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, 
κανείς δεν διαφώνησε ωστόσο επί της 
ουσίας ότι το βασικό του ζητούμενο είναι 

η προσαρμογή του καταστατικού στις κοι-
νές ομόφωνες αποφάσεις του πρόσφα-
του συνεδρίου του Κινήματος Αλλαγής. Το 
ΕΚΠ είπε όχι στην «ομοσπονδιοποίηση» 
και τον δυϊσμό.
Παρότι κάποιες φορές οι διαφωνίες είχαν 
δυσανάλογα μεγαλύτερη ένταση από όσο 
θα δικαιολογούσε η ίδια η ουσία της δια-
φωνίας, η κατάληξη της συνεδρίασης 
αφήνει τον θετικό απολογισμό και συντρι-
πτική πλειοψηφία στο βασικό στρατηγικό 
σχεδιασμό.

Δεκέμβριο το συνέδριο
Όπως αποφασίστηκε με εισήγηση και επι-
μονή της κυρίας Γεννηματά το συνέδριο 

θα γίνει στις αρχές Δεκεμ-
βρίου και με βασική σύν-
θεση τα μέλη που πρότεινε 
η ίδια, δηλαδή τους συνέ-
δρους που είχαν εκλεγεί 
από το ΠΑΣΟΚ προ καιρού 
για το συνέδριο του Κινή-
ματος Αλλαγής.
Η πρόεδρος του κόμματος 

επιχείρησε να ξεκαθαρίσει το όποιο θέμα 
ηγεσίας έχει ξεκινήσει να συζητείται, δια-
μηνύοντας «ή έχω τη στήριξη της βάσης ή 
φεύγω», προκαλώντας έτσι όσους ασκούν 
κριτική να κάνουν το επόμενο βήμα ή να 
σταματήσουν να ανακινούν τέτοιο θέμα. 
Είναι δηλαδή δεδομένο ότι η ίδια θέλει να 
παραμείνει στην αρχηγία τουλάχιστον έως 
το 2021, όταν και λήγει η θητεία της. «Θα 
προχωρήσω σύμφωνα με την εντολή της 
βάσης μέχρι το 2021. Για μένα είναι μονό-
δρομος», τόνισε χαρακτηριστικά.

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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Ρούλα Μαργαρώνη
1414 King Street East, Unit 26
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Για οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε,
τηλεφωνήστε πρώτα στη φίλη σας
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Η Κυπριακή Δημοκρατία 
είναι αποφασισμένη να 
προχωρήσει απρόσκοπτα τους 
ενεργειακούς της σχεδιασμούς 
και να αξιοποιήσει τα 
αποθέματα του φυσικού 
αερίου που ανακαλύφθηκαν, 
ως πηγή περιφερειακής 
οικονομικής συνεργασίας, 
ανάπτυξης και ευημερίας. 
Αυτό σημείωσε ο Πρόεδρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
Νίκος Αναστασιάδης, κατά τη 
διάρκεια της ομιλία του στην 
4η Ευρω-Αραβική Σύνοδο που 
διεξάγεται στην Αθήνα. 

Ο 
Πρόεδρος Αναστασιά-
δης σημείωσε, παράλ-
ληλα, ότι η κυπριακή κυ-
βέρνηση ουδέποτε πα-

ραγνώρισε ή αρνήθηκε τα συμφέ-
ροντα των Τουρκοκυπρίων και για 
αυτό έχουν ήδη κατατεθεί σχετικές 
προτάσεις μέχρι τη λύση του Κυπρι-
ακού. “Μία επίλυση με μετεξέλιξη 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ένα 
δικοινοτικό, διζωνικό κράτος που να 
διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα και τις προοπτικές συνεργασί-
ας των δύο κοινοτήτων, χωρίς εξαρ-
τήσεις από τρίτες χώρες”, τόνισε και 
συμπλήρωσε: “Δεν έχουμε ανάγκη 
από εγγυητές και κηδεμόνες. Μπο-
ρούμε να ζήσουμε ειρηνικά μεταξύ 
μας και να συνδημιουργήσουμε για 
την κοινή προοπτική”.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, σημείωσε, παράλληλα, ότι 
η διαχρονική θέση τόσο της Κύπρου 
όσο και της Ελλάδας είναι πως μόνο 
μέσω της ανάληψης συλλογικών 
δράσεων και καινοτόμων συνερ-
γειών είναι δυνατόν να προωθηθεί 
η ειρήνη, η σταθερότητα και η οικο-
νομική ανάπτυξη, προς όφελος της 
ευημερίας των λαών.  “Στο πλαίσιο 
αυτό, προχωρήσαμε σε διμερείς και 
τριμερείς συνεργασίες και διάλογο 

και συνεργασίες με χώρες της περι-
οχής, με θετική ατζέντα σε διάφορα 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος”, 
τόνισε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
και υπογράμμισε ότι οι τριμερείς 
αυτοί μηχανισμοί αποτελούν απτό 
παράδειγμα των όσων μπορούν να 
ωφελήσουν και που απορρέουν 
από ένα ευρύτερο περιφερειακό 
διάλογο, μεταξύ άλλων, μέσω του 
στενού συντονισμού ενεργειών και 
δράσεων σε διεθνή φόρα, καθώς 
και μέσω των προσπαθειών για την 
περαιτέρω εμβάθυνση της σχέσης 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
του Αραβικού κόσμου.
“Οι συνεργασίες που έχουμε ανα-
πτύξει δεν στρέφονται εναντίον της 
όποιας τρίτης χώρας. Το αντίθετο, η 
συμμετοχή της όποιας τρίτης χώρας 
είναι καλοδεχούμενη, νοουμένου, 
βεβαίως, πως υιο-
θετεί τις βασικές 
αρχές του διεθνούς 
δικαίου και τις σχέ-
σεις καλής γειτο-
νίας”, υπογράμμισε. 
Ο Πρόεδρος Ανα-
σ τασ ιάδης πρό-
σ θ ε σ ε  ό τ ι  η 
παρούσα Σύνοδος λαμβάνει χώρα 
και σε μια περίοδο έντονων πολι-
τικών εξελίξεων γεγονός που ανα-
δεικνύει το ευμετάβλητο της περι-
οχής και την αναγκαιότητα συλλογι-
κής δράσης για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των προκλήσεων, 
όπως η τρομοκρατία, ο θρησκευ-
τικός φονταμενταλισμός, η κατα-
πάτηση ανθρώπινων δικαιωμά-
των και θεμελιωδών ελευθεριών, 
παραβιάσεις της εδαφικής ακεραι-
ότητας κρατών, με την πλέον πρό-
σφατη στη Συρία λόγω της τουρκι-
κής εισβολής, εμφύλιοι πόλεμοι και 
εθνικές διενέξεις.
“Τα πιο πάνω, σε συνδυασμό με 
διαφορετικές επιδιώξεις και στο-
χεύσεις μεμονωμένων κρατών, 
δυστυχώς, συντείνουν στην παρα-

τεταμένη αστάθεια που βιώνουμε 
στην περιοχή μας και την άνευ προ-
ηγουμένου ανθρωπιστική κρίση 
του βίου εκτοπισμού εκατομμυ-
ρίων ανθρώπων.Η Κύπρος αποτελεί 
την υπ’ αριθμόν ένα σήμερα, χώρα 
σε αιτητές πολιτικού ασύλου σε 
σχέση με τον πληθυσμό της χώρας”, 
σημείωσε. 
Τέλος, ο Πρόεδρος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας σημείωσε ότι παρά 
τις όποιες διαφωνίες, απαιτούνται 
αποφασιστικά βήματα προκειμένου 
ριζικά και με χειροπιαστά αποτελέ-
σματα να ληφθούν αποφάσεις και 
μέτρα από πλευράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που θα στοχεύουν: Στην αντι-
μετώπιση των γενεσιουργών αιτιών 
που οδήγησαν στην ανεξέλεγκτη επι-
δείνωση των κρίσεων στην περιοχή, 
στη δημιουργία και ενίσχυση προ-

γραμμάτων τα οποία 
θα δημιουργούν 
συνθήκες αειφόρου 
και βιώσιμης ανά-
πτυξη, στην ουσια-
στική αντιμετώπιση 
του μεταναστευτι-
κού προβλήματος, 
μέσω μιας ολιστικής 

και συλλογικής προσέγγισης, στη 
βάση της αρχής της αλληλεγγύης και 
της ισότιμης κατανομής ευθυνών από 
όλους, και στην οριστική αντιμετώ-
πιση της τρομοκρατίας, περιλαμβα-
νομένου και της αντιμετώπισης και 
των όσων την υποθάλπουν.

Φωτίου: Χωρίς την ειλικρι-
νή συνεργασία της κατοχι-
κής δύναμης καμία πρόο-
δος για αγνοούμενους
Είναι πασιφανές ότι χωρίς την ειλι-
κρινή και ουσιαστική συνεργασία 
της κατοχικής δύναμης δεν μπορεί 
να υπάρξει πρόοδος για επίλυση 
της τραγωδίας των αγνοουμένων, 
δήλωσε σήμερα ο Επίτροπος Προε-
δρίας, Φώτης Φωτίου, ο οποίος είπε 
ότι προς αυτήν την κατεύθυνση η 

κυβέρνηση εργάζεται με όλες της τις 
δυνάμεις και προς την ίδια κατεύ-
θυνση θα πρέπει να στραφούν 
επιτέλους και οι προσπάθειες των 
Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του διεθνή παράγοντα.
Σε χαιρετισμό του, στο τρισά-
γιο και τη δέηση υπέρ ανεύρε-
σης των αγνοουμένων, στο Μνη-
μείο της Μάνας των Αγνοουμέ-
νων, ο κ. Φωτίου είπε πως η επί-
λυση της ανθρωπιστικής πτυχής 
της τραγωδίας των αγνοουμένων 
και του δράματος που βιώνουν οι 
οικογένειές τους για τόσες δεκαε-
τίες, αποτελούσε και αποτελεί για 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και 
την Κυβέρνηση ύψιστη προτεραι-
ότητα, για να προσθέσει ότι πάγια 
θέση της κυβέρνησης είναι ότι η 
κάθε οικογένεια αγνοουμένου 
δικαιούται να πληροφορηθεί για 
την τύχη του αγαπημένου της προ-
σώπου με πειστικά και αποδεικτικά 
στοιχεία, ώστε να επέλθει ο πλήρης 
σεβασμός και η αποκατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων της.
Όπως συμπλήρωσε «είναι γνωστές 
τόσο οι πρωτοβουλίες που αναλή-
φθηκαν διαχρονικά σε νομικό και 
διπλωματικό επίπεδο από τις κατά 
καιρούς Κυβερνήσεις της Κύπρου 
και της Ελλάδας, μαζί με το σθένος 
και την αγωνιστικότητα των συγγε-
νών των αγνοουμένων στο σύνολο 
τους, με στόχο την επίλυση της τρα-
γωδίας προς όφελος των δοκιμαζο-
μένων οικογενειών».
«Δυστυχώς», ανέφερε, «είναι τρα-
γικό ότι παρά τις συντονισμένες 
προσπάθειες μας σε Κύπρο και 
στον διεθνή χώρο, οι προσπάθειες 
μας δεν έχουν επιτύχει να καμφθεί η 
τουρκική απάνθρωπη αδιαλλαξία. 
Ενδεικτικό της τραγικής κατάστα-
σης που επικρατεί είναι το γεγονός 
ότι εξακολουθούν να αγνοούνται 
πέραν του 50% των υποθέσεων των 
αγνοουμένων μας που κατατέθηκαν 
στη ΔΕΑ».

εδώ Κύπρος

Την έναρξη της επίση-
μης διαδικασίας για την 
πρόωρη και πλήρη εξό-

φληση του δανείου που έλαβε 
η Κυπριακή Δημοκρατία από 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
(ΔΝΤ), μετά την εξόφληση 
του ρωσικού δανείου, ανα-
κοίνωσε σήμερα ο Υπουργός 
Οικονομικών Χάρης Γεωργιά-
δης, παρουσιάζοντας τον προ-
ϋπολογισμό του κράτους για το 
2020 ενώπιον των μελών της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Οικονομικών.
Σύμφωνα με τον επικεφα-
λής του Γραφείου Διαχείρι-
σης Δημόσιου Χρέους Φαί-
δωνα Καλοζώη, το επιτόκιο 
του δανείου από το ΔΝΤ ανέρ-
χεται στο 1,99%, ενώ από τις 
διεθνείς αγορές η Κυπριακή 
Δημοκρατία μπορεί να δανει-
στεί σήμερα με επιτόκιο γύρω 
στο 1%.
Ταυτόχρονα, ο Υπουργός Οικο-
νομικών αναφέρθηκε σε ενδο-
γενείς δημοσιονομικούς δυνη-
τικούς κινδύνους, οι οποίοι 
αφορούν κυρίως τις αγωγές για 
άμεση επαναφορά των μισθών 
που αναλόγως της απόφασης 
του δικαστηρίου μπορεί να επι-
φέρει δημοσιονομικό κόστος 
της τάξης των 900 εκατομμυ-
ρίων ευρώ, αλλά και τις δημο-
σιονομικές πτυχές του Γενικού 
Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ).
Αναφορικά με το επενδυτικό 
πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, 
ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «και 
να τερματιζόταν σήμερα αυτό 
το σχέδιο η αναπτυξιακή δυνα-
μική της κυπριακής οικονο-
μίας θα παρέμενε ισχυρή και 
δεν θα επηρεαζόταν» και υπο-
γράμμισε ότι την περίοδο 2016 
– 2018 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 
15,2% από το οποίο μόλις το 
1,2% σχετίζεται με την κατα-
σκευαστική δραστηριότητα 
που σχετίζεται άμεσα με το 
κυπριακό επενδυτικό πρό-
γραμμα.

Την έναρξη 
διαδικασίας 
πλήρους 
εξόφλησης του 
δανείου ΔΝΤ 
ανακοίνωσε ο 
ΥΠΟΙΚ 

Πρόεδρος: Η Κύπρος αποφασισμένη να 
προχωρήσει με τους ενεργειακούς σχεδιασμούς 



18 1 Νοεμβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Τ
ην υλοποίηση δύο έκτακτων σχεδίων κατάρ-
τισης εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονά-
δες και σε κέντρα αναψυχής ανακοίνωσε το 
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνι-

κών Ασφαλίσεων.
Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργα-
σίας ανακοίνωσε την υλοποίηση του Έκτακτου Σχε-
δίου Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές 
Μονάδες που βρίσκονται σε ολική ή μερική ανα-
στολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2019 
– Μαρτίου 2020 και Ιανουαρίου 2020 – Μαΐου 
2020, για τα Ξενοδοχεία Ορεινών Θέρετρων.
Επίσης, το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε την υλο-
ποίηση του έκτακτου Σχεδίου Κατάρτισης Εργαζο-
μένων σε Κέντρα Αναψυχής που βρίσκονται στην 
ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και στο παραλιακό 
μέτωπο Πάφου και Συναφείς με την Τουριστική Βιο-
μηχανία Επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ελεύ-
θερη περιοχή Αμμοχώστου και τελούν υπό ανα-
στολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2019 
– Μαρτίου 2020.
Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο σκοπός των 
έκτακτων σχεδίων είναι η παροχή ευκαιριών κατάρ-

τισης στους εργαζόμενους των εν λόγω ξενοδοχεια-
κών μονάδων και κέντρων αναψυχής, με απώτερο 
στόχο τη βελτίωση των επαγγελματικών τους δεξιο-
τήτων και κατ’ επέκταση την αναβάθμιση του τουρι-
στικού προϊόντος της Κύπρου. 
Το Σχέδιο Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχεια-
κές Μονάδες, που βρίσκεται σε ολική ή μερική ανα-
στολή εργασιών κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2019 
– Μαρτίου 2020 και Ιανουαρίου 2020 – Μαΐου 2020 
(για τα Ξενοδοχεία Ορεινών Θερέτρων) θα εφαρμο-
στεί για δύο περιόδους, ήτοι από την 1η Νοεμβρίου 
2019 μέχρι την 31η Μαρτίου 2020 και από την 1η 
Ιανουαρίου 2020 μέχρι την 31η Μαΐου 2020 (για 
τα ξενοδοχεία Ορεινών Θερέτρων), ενώ το Σχέδιο 
Κατάρτισης Εργαζομένων σε Κέντρα Αναψυχής που 
βρίσκονται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου και 
στο παραλιακό μέτωπο Πάφου και Συναφείς με την 
Τουριστική Βιομηχανία Επιχειρήσεις που βρίσκο-
νται στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου θα εφαρ-
μοστεί από την 1η Νοεμβρίου 2019 μέχρι την 31η 
Μαρτίου 2020.
Σημειώνεται ότι αμφότερα τα σχέδια θα διεξαχθούν 
στην ελληνική γλώσσα.

 Δύο έκτακτα σχέδια κατάρτισης 
εργαζομένων σε ξενοδοχειακές 
μονάδες ανακοίνωσε το Υπ. Εργασίας

Σάλος για το αρχαίο κυπριακό αγγείο που 
πούλησαν συγγενείς της Θάτσερ 

Σ
άλος ξέσπασε σε Κύπρο και Βρετανία για την πώ-
ληση αρχαίου αγγείου που δώρισε ο Γιώργος 
Βασιλείου ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στη Μάργκαρετ Θάτσερ όταν ήταν Πρω-

θυπουργός της Βρετανίας σε δημοπρασία τον περασμέ-
νο Μάιο.
Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε 
στον Πολίτη ότι έδωσε εντολή στον ύπατο αρμοστή της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο, Ανδρέα Κακούρη, 
να προβεί σε παραστάσεις για τη διερεύνηση του ζητή-
ματος σχετικά με την κυπριακή αρχαιότητα.
Το αγγείο πωλήθηκε από τον οίκο Κρίστις έναντι έξι 
χιλιάδων στερλινών ενώ είχε εκτιμηθεί για 700-1000 
στερλίνες.
Το θέμα εντόπισε η Κύπρια ιστορικός τέχνης Μαρία 
Παφίτη η οποία το έκανε γνωστό με ανάρτησή της στο 
facebook.
Στον φάκελο που παρουσίασαν οι Christie’s με την 
ένδειξη «Prime Minister» γράφει «αρχαίο κυπριακό 
βάζο που μου δόθηκε από τον πρόεδρο Βασιλείου». Και 
υπάρχει η επεξήγηση: «Δόθηκε στην Μάργαρετ Θάτσερ 
ενώ ήταν πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου 

(1979-1990), από τον πρόεδρο Γεώργιο Βασιλείου της 
Κύπρου (που υπηρετούσε το 1988-1993)». Υπάρχει επί-
σης μια σημείωση που δηλώνει «Παρακαλώ σημειώστε 
ότι αυτή η παρτίδα είναι ιδιοκτησία ενός ιδιώτη».
Σε ανάρτηση της στο Twitter η πρώην επίτροπος Παι-
δείας Ανδρούλα Βασιλείου εκφράζει τη δυσαρέσκεια 
του πρώην Προέδρου και συζύγου της τονίζοντας ότι 
το αρχαίο αγγείο δεν ήταν προσωπικό δώρο στην Μάρ-
γκαρετ Θάτσερ και ότι η θέση του είναι στην Ντάουνιγκ 
Στρητ
Η κ. Ανδρούλα Βασιλείου μίλησε για το θέμα στον Φιλε-
λεύθερο υποστηρίζοντας πως το αγγείο ήταν δώρο από 
αρχηγό κράτους προς την πρωθυπουργό, επομένως 
ο αμφορέας θα έπρεπε να παραμείνει στην Downing 
Street. «Και εγώ και ο σύζυγός μου στεναχωρηθήκαμε 
όταν ενημερωθήκαμε από την κ. Παφίτη ότι δημοπρα-
τήθηκε ο αμφορέας. Δεν ήταν ένα δώρο από τον σύζυγό 
μου προς κάποιον φίλο». Πάντως, όπως επεσήμανε η κ. 
Βασιλείου, όταν δίνονταν τέτοιοι αμφορείς από Κύπρι-
ους Προέδρους σε αρχηγούς κρατών, αυτό γινόταν 
πάντα με την έγκριση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, συνή-
θως δεν επρόκειτο για αντικείμενα μοναδικής αξίας.

Η 
ανομία και οι παραβατικές συμπεριφορές θα έρθουν αντιμέ-
τωπες με την τουριστική αστυνομία, ανέφερε ο Υφυπουργός 
Τουρισμού Σάββας Περδίος κατά τη διάρκεια της 3ης χοροε-
σπερίδας του ΠΑΣΥΞΕ Αμμοχώστου που πραγματοποιήθηκε 

πρόσφατα, σε παραλιακό ξενοδοχείο της Αγίας Νάπας.
Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του ΠΑΣΥΞΕ, σε ομιλία του ο Υφυπουργός 
Τουρισμού Σάββας Περδίος «αναφέρθηκε στις ενέργειες που βρίσκο-
νται σε εξέλιξη για νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις προς επίλυση των 
αρνητικών φαινομένων και χρόνιων προβλημάτων της ηχορύπανσης, 
της οπτικής ακαλαισθησίας και της ελλιπούς αστυνόμευσης» γεγονός 
που όπως είπε «θα προσέδιδε στον τουρισμό τεράστια δυναμική». 
Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του ΠΑΣΥΞΕ, σε ομιλία του ο Υφυπουργός 
Τουρισμού Σάββας Περδίος «αναφέρθηκε στις ενέργειες που βρίσκο-
νται σε εξέλιξη για νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις προς επίλυση των 
αρνητικών φαινομένων και χρόνιων προβλημάτων της ηχορύπανσης, 
της οπτικής ακαλαισθησίας και της ελλιπούς αστυνόμευσης» γεγονός 
που όπως είπε «θα προσέδιδε στον τουρισμό τεράστια δυναμική».
Πρόσθεσε ότι «η ανομία και οι παραβατικές συμπεριφορές θα έρθουν 
αντιμέτωπες με την τουριστική αστυνόμευση» και εξέφρασε την 
ελπίδα πως «σύντομα θα ανήκουν στο παρελθόν».
Ο κ. Περδίος στην ομιλία του αναφέρθηκε και «στην κατηγοριοποίηση 
των παραλιών με σύστημα αστέρων και σε ενέργειες αναφορικά με το 
τουριστικό branding της Κύπρου».
Στη δική του ομιλία ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Δώρος Τάκας είπε πως 
«η χρονιά που πέρασε από πλευράς τουρισμού ήταν γενικά ικανοποι-
ητική, παρά την κατάρρευση του τουριστικού οργανισμού Thomas 
Cook», εξέφρασε «ανακούφιση για τη διάσωση του σκανδιναβικού 
τμήματος, που περιόρισε τις απώλειες στην επαρχία Αμμοχώστου» και 
ευχήθηκε όπως «αντικατασταθούν οι απώλειες, κυρίως από αγγλική 
και γερμανική αγορά».
Ο κ. Τάκας αναφέρθηκε και στο θέμα «του αθέμιτου ανταγωνισμού 
από μη αδειούχα καταλύματα Airbnb, ενώ το πλέον ανησυχητικό είναι 
η αύξηση της ροής τουριστών προς τα κατεχόμενα, πέραν του μεγάλου 
ανταγωνισμού που υπάρχει από την Τουρκία λόγω συναλλαγματικού 
πλεονεκτήματος έναντι ρουβλιού και στερλίνας». Επιπρόσθετα, είπε, 
«βρίσκεται προ των θυρών και το αγνώστου συνεπειών για τον τουρι-
σμό, BREXIT».
Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ «έκανε ανα-
φορά στην πρώτη χρονιά λειτουργίας του Υφυπουργείου Τουρισμού 
και τη διάχυτη πεποίθηση πως θα αρχίσει, άμεσα και συστηματικά, η 
εκ θεμελίων επίλυση των αδυναμιών και προβλημάτων, όπως της επο-
χικότητας, μέσω βελτίωσης και εμπλουτισμού του τουριστικού προϊ-
όντος».
Ο κ. Τάκας εξέφρασε «την αμέριστη συμπαράσταση της επαρχίας 
Αμμοχώστου προς τον Υφυπουργό Τουρισμού», είπε πως «ο ΠΑΣΥΞΕ 
στηρίζει την στρατηγική επιλογή να τεθεί ψηλά ο πήχης, δηλώθηκε η 
αμέριστη στήριξη στο έργο του Σάββα Περδίου και η πεποίθηση πως 
με τη σκληρή δουλειά που γίνεται θα έρθουν τα επιθυμητά αποτελέ-
σματα».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στην οποία παρευρέθηκαν μεταξύ 
άλλων βουλευτές και Δήμαρχοι της περιοχής, απονεμήθηκε στον 
Κυπριακό Σύνδεσμο Αειφόρου Τουρισμού το καθιερωμένο ειδικό 
βραβείο αναγνώρισης για τον ρόλο του στη τουριστική αειφορία.

Υφ. Τουρισμού: 
Προωθείται η 
αντιμετώπιση της 
ανομίας
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«Φανταστικός άνθρωπος ο Τζόνσον» 
λέει ο Τραμπ - Κόρμπιν: «Παρεμβαίνει 
στις βρετανικές εκλογές ο 
Αμερικανός πρόεδρος»

Σ
κληρή γλώσσα για τον ηγέτη των Ερ-
γατικών της Βρετανίας χρησιμοποί-
ησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντό-
ναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Τζέρεμι 

Κόρμπιν θα είναι «τόσο κακός» για τη Βρε-
τανία, εάν εκλεγεί πρωθυπουργός στις βου-
λευτικές εκλογές του Δεκεμβρίου.
«Ο Κόρμπιν θα ήταν τόσο κακός για τη 
χώρα σας. Θα ήταν τόσο κακός, θα σας 
οδηγούσε σε τόσο λάθος δρόμο. Θα σας 
πήγαινε σε τόσο άσχημα μέρη» υποστήριξε 
ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μια συνέντευξη 
που παραχώρησε σήμερα στο βρετανικό 
ραδιοφωνικό δίκτυο LBC Radio και τον επι-
κεφαλής του κόμματος του Brexit Νάιτζελ 
Φάρατζ.
Αντιθέτως, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με 
εγκωμιαστικά λόγια για τον πρωθυπουργό 
Μπόρις Τζόνσον, που προσπαθεί να προ-
χωρήσει το θέμα του Brexit.
«Ναι, μιλήσαμε (με τον Τζόνσον) και γνωρί-
ζει πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό, βρίσκεται 
σε πολύ δύσκολη θέση. Και νομίζω, ότι είναι 
διατεθειμένος να κάνει ό,τι κανείς δεν θα 
έκανε» είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.
«Είναι ένας φανταστικός άνθρωπος και 
νομίζω ότι είναι ο σωστός άνθρωπος αυτή 
τη στιγμή. Και ξέρω ότι εσύ (Φάρατζ) και 
εκείνος θα καταλήξετε να κάνετε κάτι που 
θα μπορούσε να είναι φανταστικό. Εάν 
εσύ και εκείνος ενώσετε τις δυνάμεις σας, 
ξέρετε, θα πρόκειται για μια ασταμάτητη 
δύναμη».

«Ο Τραμπ παρεμβαίνει στις βρε-
τανικές εκλογές»
Από την πλευρά του, ο ηγέτης της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης στη Βρετανία Τζέ-
ρεμι Κόρμπιν κατηγόρησε τον πρόεδρο των 
ΗΠΑ ότι προσπαθεί να παρέμβει στις γενι-
κές εκλογές της Βρετανίας.
«Ο Τραμπ προσπαθεί να παρέμβει στις βρε-
τανικές εκλογές προκειμένου να καταφέρει 
ο φίλος του Μπόρις Τζόνσον να εκλεγεί» 
έγραψε σε ένα tweet ο Κόρμπιν.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Ντόναλντ 
Τραμπ οι ΗΠΑ ίσως να μην μπορέσουν να 
συνάψουν μια φιλελεύθερη συμφωνία 

ελεύθερου εμπορίου με τη Βρετανία μετά 
το Brexit, βάσει των όρων της συμφωνίας 
του Βρετανού πρωθυπουργού για την απο-
χώρηση από την ΕΕ.
«Θέλουμε να έχουμε εμπορικές συναλλαγές 
με τη Βρετανία κι εκείνη θέλει να έχει εμπο-
ρικές συναλλαγές μαζί μας» επισήμανε.
«Και για να είμαι ειλικρινής προς εσάς, αυτή 
η συμφωνία, ορισμένες πτυχές αυτής της 
συμφωνίας, δεν μπορείτε να το κάνετε, 
δεν μπορείτε να το κάνετε, δεν μπορείτε να 
έχετε εμπορικές συναλλαγές. Εμείς δεν μπο-
ρούμε να συνάψουμε μια εμπορική συμφω-
νία με τη Βρετανία».

Έτοιμη η Βρετανία γ ια το 
«Brexmas»
Σε προεκλογική τροχιά κινείται η Βρετα-
νία με το Brexmas -από την σύντμηση των 
λέξεων «Christmas και Brexit»- να «κλει-
δώνει» στις 12 Δεκεμβρίου και τον Βρετανό 
πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον να υπόσχε-
ται στους Βρετανούς ένα νέο κοινοβούλιο 
για τα Χριστούγεννα.
Για τον ένοικο της Ντάουνινγκ Στριτ, οι 
εκλογές είναι ένα μεγάλο στοίχημα, καθώς 
οι ψηφοφόροι να αποφανθούν για το αν 
θέλουν Brexit με το Νέο Έτος.
Σήμερα η Βουλή των Λόρδων αναμένεται 
να εγκρίνει το νομοσχέδιο περί πρόωρων 
εκλογών που πέρασε χθες από την Βουλή 
των Κοινοτήτων.
Ο συντηρητικός πρωθυπουργός της Βρε-
τανίας δηλώνει έτοιμος για πολύ σκληρές 
εκλογές, αν και έχει όλες τις δημοσκοπήσεις 
με το μέρος του. «Μία ανανεωμένη βουλή 
θα μπορέσει να οδηγήσει τη χώρα εκτός Ε.Ε 
με το Νέο Έτος», προσθέτει.
Ωστόσο, το αν θα καταφέρει να αποσπά-
σει την πλειοψηφία στη βουλή θα εξαρτη-
θεί από τις έδρες στη Βόρεια Αγγλία όπου 
η πλειοψηφία των ψηφοφόρων είναι μεγα-
λύτερης ηλικίας, λευκοί, χωρίς πτυχίο και με 
αγάπη στο ράγκμπι.
Εάν καταφέρει να αλιεύσει αυτές τις 
ψήφους, τότε θα μπορεί με άνεση να περ-
νάει νομοσχέδια στη βουλή, όπως υποστη-
ρίζει ένα think tank που επικαλείται η βρε-
τανική εφημερίδα «Daily Mαil».
Από την πλευρά του, ο ηγέτης του μεγαλύ-
τερου κόμματος της αντιπολίτευσης, Τζέ-
ρεμι Κόρμπιν, σηκώνει τα μανίκια δίνοντας 
μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στην αρχηγία 
των Εργατικών.

διεθνή νέα

Ένθερμος υποστηρικτής του 
Τζόνσον ο Τραμπ: Πολύ κακός για 
τη Βρετανία θα ήταν ο Κόρμπιν 

Ο 
Βλαντίμιρ Μπουκόφσκι, ένας α-
πό τους πιο γνωστούς διαφω-
νούντες επί Σοβιετικής Ένωσης, 
τον οποίο η Μόσχα είχε ανταλ-

λάξει με τον γενικό γραμματέα του Κομμου-
νιστικού Κόμματος της Χιλής Λουίς Κορβα-
λάν, πέθανε σε ηλικία 77 ετών στο νοσοκο-
μείο Άντενμπρουκς στην πόλη Κέιμπριτζ της 
Βρετανίας.
Ο Μπουκόφσκι στην Σοβιετική Ένωση είχε 
συλληφθεί αρκετές φορές και είχε σταλεί 
σε αναγκαστική θεραπεία για τις ιδέες του.
Στις δεκαετίες του 1960 και 1970 ο Μπου-
κόφσκι υπήρξε ένας από τους πιο γνωστούς 
παράγοντες του κινήματος των αντιφρονού-
ντων.
Η εφημερίδα Novaya Gazeta, αναφερόμενη 
στη ζωή του γράφει: «Σε ηλικία 17 ετών 
αποβλήθηκε από το σχολείο επειδή εξέ-
διδε ένα χειρόγραφο περιοδικό. Σε ηλικία 
19 ετών, αποβλήθηκε από το πανεπιστήμιο 
επειδή είχε διοργανώσει συγκεντρώσεις 
της νεολαίας στην Μόσχα στο άγαλμα του 
Μαγιακόφσκι, ενώ στα 21 του συνελήφθη 
για πρώτη φορά, διαγνώσθηκε ότι έχει το 
ακαταλόγιστο και εστάλη σε ψυχιατρική κλι-
νική για αναγκαστική θεραπεία. Ο Μπου-
κόφσκι, ο οποίος είχε δηλώσει ότι υπάρχει 

«ασυμβίβαστο της βιολογικής ύπαρξης» με 
την σοβιετική εξουσία, υπήρξε ένα από τα 
θύματα της περίφημης «τιμωρητικής ψυχι-
ατρικής»».
Το 1972 καταδικάστηκε για «αντισοβιετική 
προπαγάνδα» σε δύο χρόνια φυλάκιση και 
σε πέντε χρόνια εξορία. Το 1976 στο αερο-
δρόμιο της Ζυρίχης η κυβέρνηση της Σοβι-
ετικής Ένωσης αντάλλαξε τον συγγραφέα 
Μπουκόφσκι με τον κρατούμενο στην Χιλή 
ηγέτη του Κομμουνιστικού Κόμματος Χιλής 
Λουίς Κορβαλάν.
Από την Δύση όπου βρέθηκε συνέχισε να 
γράφει για τις πολιτικές διώξεις στην Σοβιε-
τική Ένωση και υπήρξε ένας από τους διορ-
γανωτές της καμπάνιας για το μποϊκοτάζ 
των Ολυμπιακών Αγώνων στην Μόσχα το 
1980. Ο συγγραφέας Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ 
είχε χαρακτηρίσει τον Μπουκόφσκι ως έναν 
θαρραλέο και ευγενή άνθρωπο.
Ο εκπρόσωπος τύπου του Ρώσου προ-
έδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι το 
Κρεμλίνο δεν έχει τίποτα να πει για τον 
θάνατο του Σοβιετικού διαφωνούντα 
και συγγραφέα. «Όχι, δεν έχω τίποτα να 
δηλώσω για αυτό. Δεν έχουμε να δηλώ-
σουμε τίποτα για το θέμα αυτό», δήλωσε 
ο Πεσκόφ.

Πέθανε ο Βλαντίμιρ Μπουκόφσκι, 
ένας από τους πιο γνωστούς 
αντιφρονούντες επί Σοβιετικής Ένωσης

ΗΠΑ: Στους 37 οι θάνατοι από την 
ασθένεια που συνδέεται με το 
άτμισμα 

Ο
ι αξιωματούχοι των υπη-
ρεσιών υγείας στις Ηνω-
μένες Πολιτείες ανέφεραν 
πως οι περιπτώσεις (επι-

βεβαιωμένες και πιθανές) που σχε-
τίζονται με τη μυστηριώδη ασθένεια 
του αναπνευστικού, η οποιά συνδέε-
ται με το άτμισμα, έχουν φτάσει στις 
1.888. Επιπλέον, έχουν προκύψει 
άλλοι τρεις θάνατοι, ανεβάζοντας 
τον συνολικό αριθμό στους 37.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το 
Κέντρο για τον Έλεγχο και την Πρό-
ληψη Ασθενειών των ΗΠΑ (CDC) 
έκανε λόγο για 1.604 περιπτώσεις 
και 34 θανάτους από τη συγκεκρι-
μένη ασθένε ια,  συμπλρώνον τας 

πως,  σ ταδιακά,  παρουσ ιάζ ε τα ι 
κάμψη στον ρυθμό ανάτυξης της επι-
δημίας.

Σημειώνεται πως μεγάλες πολιτείες 
της χώρας, όπως η Νέα Υόρκη και 
το Μίσιγκαν, έχουν υιοθετήσει την 
απαγόρευση πώλησης προϊόν των 
ατμίσματος σ τον δρόμο, λόγω της 
κακής τους ποιότητας, ενώ η κυβέρ-
νηση έχει στραφεί κατά της πώλησης 
προϊόντων ατμίσματος με γεύσεις.

Επιπρόσθετα, οι πωλήσεις ηλεκτρο-
νικών τσιγάρων στη Νέα Υόρκη απα-
γορεύονται σε νέους κάτω των 18 
ετών και αυτό το ηλικιακό όριο θα 
αυξηθεί στα 21 από τον Νοέμβριο.
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 Ο κ. Βαζ αν και παντρεμένος και 
πατέρας δύο παιδιών ζούσε διπλή 
ζωή, βγαίνοντας σεξουαλικά 
ραντεβού με άνδρες- Ζητούσε 
από τους συνοδούς να φέρνουν 
μαζί ναρκωτικά, ενώ τους έλεγε 
ότι θέλει σεξ χωρίς προφυλάξεις

Ο 
Κιθ Βαζ εισήχθη εσπευσμένα 
στο νοσοκομείο λίγες ώρες 
μετά τη δημοσίευση μιας κα-
ταδικαστικής αναφοράς που 

εισηγούνταν την αναστολή της βουλευ-
τικής του ιδιότητας για έξι μήνες, επει-
δή προσφέρθηκε να αγοράσει κοκαΐνη 
για δύο άνδρες συνοδούς.
Οπως ε ίχε αποκαλυ-
φθεί από το 2016 ο κ. 
Βαζ αν και παντρεμένος 
και πατέρας δύο παι-
διών ζούσε διπλή ζωή, 
βγαίνοντας σεξουαλικά 
ραν τεβού με άνδρες. 
Μάλιστα ο Βαζ ζητούσε 
από τους  σ υνοδούς 
να φέρνουν μαζί ναρ-
κωτικά, ενώ τους έλεγε ότι θέλει σεξ 
χωρίς προφυλάξεις. 
Δημοσ ίευση σ το σάιτ του Εργατ ι-
κού κόμματος το βράδυ της Δευτέρας, 
έκανε λόγο για σοβαρή ψυχική ασθέ-
νεια του βουλευτή, η οποία έχει εκδη-
λωθεί τα τελευταία τρία χρόνια, αφού 
δηλαδή ξέσπασε το σκάνδαλο. Ανέφερε 
επίσης ότι εισήχθη στο νοσοκομείο και 
δεν θα κάνει περαιτέρω σχόλια.
Χθες, η Επιτροπή Προτύπων της Βου-
λής των Κοινοτήτων υποστήριξε ότι 
ο κύριος Βας παραβίασε τον κώδικα 
συμπεριφοράς  «εκφράζον τας  τ η 
θέλησή του να αγοράσει κοκαΐνη για 
άλλο άτομο».
Προσθέτοντας ότι είχε δείξει «ασέβεια 
προς τους κανόνες του συστήματος του 
Κοινοβουλίου και προκάλεσε σοβαρή 
ζημιά στη φήμη και την ακεραιότητα 
της Βουλής συνολικά, καθώς είχε απο-
τύχει στο να συνεργαστεί πλήρως με τη 
διαδικασία έρευνας που διεξήχθη από 
το Κοινοβούλιο».
Ο κ. Βαζ με δήλωσή του είχε «απορρί-
ψει έντονα» τις κατηγορίες περί συνερ-
γασίας και είχε ισχυριστεί ότι όπως και 
η επίτροπος Κάθριν Στόουν είχε δια-
πιστώσει, δεν είχε διαπράξει καμία 

εγκληματική πράξη.
Υπενθυμίζεται ότι ο παντρεμένος βου-
λευτής παραιτήθηκε από πρόεδρος της 
Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων το 
2016, αφού είχε κατηγορηθεί ότι πλη-
ρώνει άνδρες συνοδούς για τις υπηρε-
σίες τους.
Ο κ. Βαζ απολογήθηκε δημόσια για τη 
«ζημιά και την αγωνία» που προκάλε-
σαν όλα αυτά στη σύζυγο και τα παι-
διά του.
Το σκάνδαλο είχε αποκαλυφθεί από 
την εφημερίδα Mirror, η οποία ισχυ-
ρίστηκε ότι ο βουλευτής έκρυβε την 
πραγματική του ταυτότητα από τους 
άνδρες γ ια τους οποίους προσπα-
θούσε να αγοράσει ναρκωτικά και αντί 

για αυτό τους έλεγε ότι 
είναι πωλητής πλυντη-
ρίων αυτοκινήτου και το 
όνομά του είναι Τζιμ. Το 
σκάνδαλο είχε αποκαλυ-
φθεί από την εφημερίδα 
Mirror, η οποία ισχυ-
ρίσ τηκε ότι ο βουλευ-
τής έκρυβε την πραγμα-
τική του ταυτότητα από 

τους άνδρες για τους οποίους προσπα-
θούσε να αγοράσει ναρκωτικά και αντί 
για αυτό τους έλεγε ότι είναι πωλητής 
πλυντηρίων αυτοκινήτου και το όνομά 
του είναι Τζιμ.
Στην καταλυτική της έκθεση η επίτρο-
πος διαπίστωσε ότι «είναι πιο πιθανό 
ο κ. Βαζ να πληρώνει ως αντίτιμο για 
σεξουαλική δραστηριότητα».
Σε δήλωσή του ο βουλευτής είχε υπο-
σ τηρίξει ότ ι «τα γεγονός της 27ης 
Αυγούστου 2016 ήταν απολύτως προ-
σωπικά και ιδιωτικά. Ο κ. Βαζ δεν έχει 
αγοράσει ποτέ, ούτε είχε ποτέ στην 
κατοχή του, ούτε έχει χρησιμοποι-
ήσει παράνομες ουσίες. Πάσχει από 
μία καρδιαγγειακή πάθηση που σημαί-
νει ότι αν καταναλώσει τέτοιες ουσίες 
είναι πιθανό να πεθάνει».
Σύμφωνα με το τότε ρεπορτάζ ο βου-
λευτής έδινε ραντεβού με διάφορους 
επαγγελματίες σε δικό του διαμέρι-
σμα, το οποίο απείχε μισό χιλιόμετρο 
από τη βίλα, που ζούσε με την οικογέ-
νειά του.  Οταν ο βουλευτής πληροφο-
ρήθηκε πως θα συμμετάσχει και ένας 
Ρουμάνος στα ερωτικά τους παιχνίδια, 
έγραψε: «Πώς θα γίνει; Θες να τον γ… 
πρώτα ή όλοι μαζί;».

Κιθ Βαζ: Η ώρα της κρίσης για τον 
βουλευτή των Εργατικών που ζούσε 
διπλή ζωή

Η 
στάση της γερμανικής κοινής 
γνώμης απέναντι στην Τουρ-
κία βρίσκεται ίσως στο πιο αρ-
νητικό επίπεδο όλων των ε-

ποχών, με την πλειονότητα των Γερμα-
νών να δηλώνει πλέον ότι επιθυμεί την 
αποπομπή της γείτονος από τη συμμαχία 
του ΝΑΤΟ, στον απόηχο της τουρκικής ει-
σβολής στη Συρία.

Η αρχική επίσημη γερμανική καταδίκη 
της εισβολής και του διωγμού του κουρ-
δικού στοιχείου από την περιοχή ακο-
λουθήθηκε και από επιχειρηματικά συμ-
φέροντα, με τη μεγάλη επένδυση της 
Volkswagen για κατασκευή εργοστασίου 
κοντά στη Σμύρνη να βρίσκεται πλέον 
στον «αέρα», ως αντίποινα για την τουρ-
κική επιθετικότητα.

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα που δημο-
σιεύει η Deutsche Welle, σχεδόν το 60% 
των Γερμανών πολιτών (58%) επιθυ-
μεί την αποπομπή της Τουρκίας από το 
ΝΑΤΟ, ενώ η μεγάλη πλειονότητα επί-
σης υποστηρίζει τις οικονομικές κυρώ-
σεις αλλά και τις απαγορεύσεις εξαγω-
γών όπλων προς αυτήν τη χώρα.

Η έρευνα της υπηρεσίας YouGov, που 

ανατέθηκε από το κρατικό πρακτορείο 
ειδήσεων dpa, περιλάμβανε συνεντεύ-
ξεις 2.000 Γερμανών, που ελήφθησαν το 
διάστημα από τις 25 έως τις 28 Οκτω-
βρίου. Μόνο το 18% των ερωτηθέντων 
ήταν αρνητικό στην ιδέα της αποπομπής 
της Τουρκίας.

Παράλληλα, το 69% υποστηρίζει σθε-
ναρά την ολική διακοπή εξαγωγής όπλων 
στην Τουρκία.

Μέχρι σήμερα υπάρχει περιορισμός στις 
συγκεκριμένες εξαγωγές, αλλά όχι ολική 
απαγόρευση, αν και πρόκειται για μέτρο 
το οποίο είχε προαναγγείλει η Άνγκελα 
Μέρκελ.

Πάντως, ποτέ στο παρελθόν δεν έχει 
υπάρξει αποπομπή κράτους-μέλους του 
ΝΑΤΟ κι αν αυτό συμβεί ποτέ, θα πρό-
κειται για μια μακρά και πολύπλοκη δια-
δικασία.

Ο Γερμανός πρώην υπουργός Εξωτερι-
κών Σίγκμαρ Γκάμπριελ δήλωσε πρό-
σφατα ότι ενδεχόμενη αποπομπή της 
Τουρκίας από το ΝΑΤΟ «θα οδηγούσε 
σε σοβαρούς κινδύνους στα ανατολικά 
σύνορα της Ε.Ε.».

Γερμανικό κοινό

‘’Η Τουρκία να εκδιωχθεί από 
το ΝΑΤΟ’’

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Σ
την εξόντωση του επικρατέστερου 
διαδόχου του Αμπού Μπαρκ αλ 
Μπαγκντάντι προχώρησαν αμερι-
κανικά στρατεύματα, όπως ανακοί-

νωσε μέσω twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.
Χωρίς να αναφέρει όνομα, ο Αμερικανός 
πρόεδρος μέσω twitter αναφέρει ότι μόλις 
επιβεβαίωσε τον θάνατο του επικρατέστε-
ρου διαδόχου, που πιθανόν θα αναλάμβανε 
την ηγεσία του Ισλαμικού Κράτους, όμως 
τώρα είναι νεκρός.
Aν και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ 
Τραμπ, δεν κατονόμασε τον διάδοχο του 
Αμπού μπακρ αλ Μπαγκντάντι που εξόντω-
σαν οι αμερικανικές δυνάμεις, τα αμερικα-
νικά ΜΜΕ που επικαλούνται τις κουρδικές 

δυνάμεις «δείχνουν» τον εκπρόσωπο του 
Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Χασάν αλ Μου-
χατζίρ.
Το πρωτοκλασάτο στέλεχος του ISIS σκοτώ-
θηκε χθες στο έδαφος της Συρίας στη διάρ-
κεια αμερικανικής επιδρομής, όπως ανακοί-
νωσαν χθες οι αμερικανικές δυνάμεις.
Ωστόσο, ο Aμπντουλάχ Καρντάς, με το ψευ-
δώνυμο «καθηγητής», θεωρείται ότι ήταν 
ο διάδοχος του επικεφαλής του Ισλαμικού 
Κράτους.
Ο Καρντάς είχε λάβει το «δαχτυλίδι» της 
διαδοχής από τον Μπαγκντάντι τον Αύγου-
στο του 2019, σύμφωνα με το πρακτορείο 
ειδήσεων που μεταδίδει πληροφορίες από 
τους τζιχαντιστές, Amaq.

διεθνή νέα

Θ
α εφαρμόσουμε τη Συμφωνία 
των Πρεσπών μέχρι τέλους. Το 
ίδιο αναμένουμε και από την 
ελληνική πλευρά». Υπό αυτό 

τον τίτλο-τηλεγράφημα του πρακτορείου 
ειδήσεων «MIA» αναφέρεται ότι ο πρω-
θυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζό-
ραν Ζάεφ, απαντώντας σήμερα σε ερω-
τήσεις δημοσιογράφων στο πλαίσιο συ-
νέντευξης Τύπου στο κυβερνητικό μέγα-
ρο, με αφορμή τις μεταρρυθμίσεις στον 
τομέα της Υγείας, τόνισε: «Οριστικά προ-
χωρούμε στην εφαρμογή της Συμφωνίας 
των Πρεσπών.
Σε αυτή έχουν ενσωματωθεί τα (ενταξι-
ακά) κεφάλαια. Ολοκληρώνουμε με επι-
τυχία τις παρατηρήσεις που προήλθαν 
από την ελληνική πλευρά, και τις οποίες 
και οι ίδιοι εντοπίσαμε. Αναμένουμε και 
η ελληνική πλευρά να προβεί σε συγκε-
κριμένα βήματα, όπως η αλλαγή των 
πινακίδων. Στόχος είναι να στείλουμε 
αδιαμφισβήτητο μήνυμα ότι η Συμφω-
νία των Πρεσπών πρέπει να εφαρμοστεί 
μέχρι τέλους, διότι οδηγεί σε στρατη-
γική εταιρική σχέση, οφέλη για τη χώρα 
μας, μας φέρνει ένα νέο φίλο -τον νότιο 
γείτονά μας- και ανοίγει πολλές προο-
πτικές».
Ο ίδιος, συνεχ ίζ ε ι το 
«MIA», επεσήμανε ότι 
αποτ ε λε ί  φυσ ική και 
πρακτική ανάγκη να δια-
φυλάξουμε, να καλλιερ-
γήσουμε και να εφαρμό-
σουμε τη Συμφωνία των 
Πρεσπών η οποία, όπως 
τόν ισε,  επέ τρεψε την 
ένταξή μας στο ΝΑΤΟ και, παρότι απο-
γοητευθήκαμε από την ΕΕ, συνιστά την 
πλέον σοβαρή εγγύηση για την έναρξη 
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.
«Στόχος ήταν να σταλεί μήνυμα προς 
την ΕΕ, και όχι προς τον ελληνικό λαό 
ή τους πολιτικούς, να μεριμνήσει για 
τα (ενταξιακά) κεφάλαια, διότι πρέπει 
να τα ανοίξουμε το συντομότερο δυνα-
τόν. Έχει αλλάξει το Σύνταγμα του κρά-
τους, η αλλαγή του ονόματος εφαρμό-
ζεται παντού, έχει καταστεί καθημερι-
νότητα. Λυπάμαι που η αντιπολίτευση 

δεν το χρησιμοποιεί. Έτσι στέλνει ένα 
πολύ σοβαρό μήνυμα, πρώτα απ’ όλα 
για μη σεβασμό του Συντάγματος, ενώ 
έχει φιλοδοξίες και προτίθεται να ανέλ-
θει στην εξουσία. Τι θα γίνει εάν κατα-
στεί εξουσία; Αμέσως προκλήσεις και 
δύο-τρία νέα βέτο. Ο Θεός ας μην επιτρέ-
ψει να σκεφτούμε καν ένα τέτοιο ενδε-
χόμενο» υπογράμμισε, σύμφωνα με το 
τηλεγράφημα, ο Ζάεφ.
Αποκαλώντας τη Συμφωνία των Πρε-
σπών «τίτλο ιδιοκτησίας» σημειώνει εν 
συνεχεία το τηλεγράφημα, ο Ζάεφ τόνισε 
επίσης ότι αυτή αποτελεί εγγύηση της 
εδαφικής κυριαρχίας και ακεραιότητας 
της χώρας και αυτό, επανέλαβε ο ίδιος, 
δεν ήταν εφικτό δίχως να επιλυθεί το 
πρόβλημα της ονομασίας.
«Τα δύο τρίτα της Συμφωνίας αναφέ-
ρονται στη στρατηγική εταιρική σχέση, 
στην οικονομία, στην κοινωνική και 
υγειονομική προστασία, στην άμυνα, 
στην ασφάλεια, στις πολλές προοπτικές 
που πρέπει να βλέπουμε μέσα από τις 
δυνατότητες που διαμορφώνονται και 
για τις δύο χώρες» υπογράμμισε ο πρω-
θυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας και 
πρόσθεσε ότι δεν έχει χαθεί η ελπίδα για 

το άνοιγμα των (ενταξια-
κών) κεφαλαίων.
«Εάν η Ευρώπη χρειά-
ζεται χρόνο, θα τον έχει. 
Εάν πρέπει οι ηγέτες να 
συζητήσουν, θα συζη-
τήσουν. Εάν χρειάζονται 
και νέες μεθοδολογίες, 
θα ενσωματωθούν. Εμείς 
είμαστε μία νησίδα στην 

ΕΕ. Όλες γύρω μας είναι χώρες-μέλη. Δεν 
υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση. Λάβαμε 
γενναίες αποφάσεις, ανεξάρτητα από τις 
πολιτικές καριέρες. Θα ενταχθούμε. Η 
ένταξη στο ΝΑΤΟ έχει τελικά ολοκληρω-
θεί. Δεν υπάρχουν διλήμματα σχετικά 
με αυτό. Δυστυχώς, η ευρωπαϊκή προ-
οπτική έχει αναβληθεί, αλλά δεν υπάρ-
χει και γι’ αυτή εναλλακτική λύση. Αυτό 
είναι σαφές. Κάναμε όλα αυτά για να επι-
τύχουμε τα οικονομικά πρότυπα» κατέ-
ληξε, σύμφωνα με το τηλεγράφημα, ο 
Ζάεφ.

Ζάεφ για τη Συμφωνία των 
Πρεσπών: Στροφή 180 μοιρών - «Θα 
την εφαρμόσουμε μέχρι τέλους» 
«Λάβαμε γενναίες αποφάσεις, ανεξάρτητα από τις πολιτικές καριέρες - Θα 
ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση» δήλωσε ο πρωθυπουργός της γειτονικής 
χώρας δύο ημέρες μετά τις αναφορές του ότι λόγω του γαλλικού βέτο δεν μπορούν 
να υλοποιήσουν την Συμφωνία 

Τραμπ: Νεκρός και ο διάδοχος του 
Μπαγκντάντι 
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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 μάθουμε σε ένα 
παιδί να προετοιμάζεται 
μόνο του για το σχολείο;

Τ
ί πρέπει συνήθως να γίνει απα-
ραίτητα το πρωί;
• Το ξύπνημα!
• Το ντύσιμο

• Η προετοιμασία / έλεγχος της τσάντας
• Το πρωινό γεύμα
• Ό,τι άλλο έχουμε συμπεριλάβει στις 
ρουτίνες της δικής μας οικογένειας.
Στην ηλικία των 3 ετών που το παιδί 
πηγαίνει ακόμα στον παιδικό σταθμό, η 
τσάντα μπορεί να περιλαμβάνει μία αλλα-
ξιά με ρούχα, πάνες, μία πετσετούλα και 
ό,τι άλλο έχει προβλέψει ο παιδικός σταθ-
μός. Σε μεγαλύτερες ηλικίες, η τσάντα έχει 
και βιβλία, μολύβια και σχολικά είδη. Το τί 
πρέπει να περιλαμβάνει η τσάντα του παι-
διού, θα πρέπει να μάς απασχολεί μόνο 
τις πρώτες μέρες που εκπαιδεύουμε το 
παιδί μας στο να την προετοιμάζει μόνο 
του, και όχι μετά.
Για τα μικρά παιδάκια αν έχουν μάθει να 
διαλέγουν τα ρούχα που θα φορέσουν 
το πρωί, μπορούν και να επιλέξουν αυτά 
που θα μπουν στην τσάντα. Τα μεγαλύ-
τερα, ξέρουν καλύτερα τί πρέπει να έχουν 
μαζί τους ανάλογα τη μέρα.
Ένα μεγαλύτερο παιδάκι, και πάλι αν είμα-
στε φιλικοί και θετικοί, θα μάθει ότι δεν 
το συμφέρει να ξεχνάει τα πράγματά του.
Τα μεγαλύτερα παιδιά, μπορούν να προ-
ετοιμάσουν μόνα τους το πρωινό τους 
εκτός αν περιλαμβάνει μαγείρεμα ή 
επαφή με επικίνδυνες συσκευές ή αντι-
κείμενα, όπως τα μάτια της κουζίνας ή το 
μαχαίρι.
Σκοπός μας είναι να βρούμε τρόπους τα 
παιδιά μας να αυτο-εξυπηρετούνται όσο 
το δυνατόν περισσότερο και σε αυτό τον 

τομέα.
Τα μικρότερα παιδιά, αν τρώνε πρωινό 
στο σπίτι, θα χρειαστούν σε έναν βαθμό 
τη βοήθειά μας. Ας μην ξεχνάμε ότι για να 
ετοιμάσει ένα 3-χρονο παιδί το μπωλ του 
με τα δημητριακά, θα πρέπει αυτά να είναι 
εύκολα προσβάσιμα, το γάλα χαμηλά στο 
ψυγείο, και να έχει σερβιριστεί αρκετές 
φορές μόνο του!
Την ημέρα που θα ξυπνήσετε και το παιδί 
σας θα είναι έτοιμο ντυμένο και φαγω-
μένο ζωγραφίζοντας και περιμένοντας να 
φύγει για το σχολείο, θα είστε ευγνώμο-
νες που οι προσπάθειές σας απέδωσαν 
καρπούς.
Προσοχή όμως: η αντίδρασή σας στο νέο 
επίτευγμα του παιδιού έχει και αυτή τη 
σημασία της. Τις πρώτες φορές που το 
παιδί θα ντυθεί μόνο του μπορείτε να το 
επαινέσετε.
Υπερβολικά ‘μπράβο’ δεν χρειάζονται, θα 
πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις νέες ικα-
νότητες του παιδιού μας σαν να ήταν η 
στιγμή τους. Εξάλλου, ο συνεχής έπαινος 
μπορεί να λειτουργήσει αποθαρρυντικά.
Όσο και αν οι γονείς θέλουμε πάντα 
να παίρνουμε τα εύσημα, θα πρέπει να 
έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας 
ότι κάθε επίτευγμα του παιδιού μας είναι 
δικό του και όχι δικό μας. Ο δικός μας 
ρόλος είναι να διευκολύνουμε τα επιτεύγ-
ματά του και τίποτα άλλο. Στη συνέχεια, 
θα πρέπει απλώς να είμαστε περήφανοι 
που τα παιδιά μας μπορούν να κάνουν 
τόσο πολλά, όχι εξαιτίας μας αλλά λόγω 
της δικής τους διάθεσης για συνεργασία, 
της δικής τους εξυπνάδας και αποφασι-
στικότητας.

Π
ότε ήταν η τελευταία φορά 
που έγραψες στον άντρα σου/
στη γυναίκα σου κάποιο ερω-
τικό γράμμα;?

Ίσως το τελευταίο γράμμα που μιλούσες 
για την αγάπη σου ήταν πριν παντρευ-
τείτε. Θυμάσαι πώς σκιρτούσε η καρδιά 
σου; Και θυμάσαι ακόμη πόσο χαιρόταν 
όταν έπαιρνε ένα τέτοιο γράμμα; Προ-
σπάθησε να σκεφτείς γιατί δεν το κάνεις 
και τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Πάρε μια 
κόλα χαρτί και γράψε πόσο πολύ τον/την 
αγαπάς γιαυτό που είναι. Κάνε μερικά 
κοπλιμέντα για για τα μοναδικά του/της 
ταλέντα, για τα χαρίσματα και τις ιακνό-
τητες και πες του/της τι σου αρέσει στη 
σχέση σας. Ένα τέτοιο γράμμα έχει τη 
δύναμη να ζωντανέψει το πάθος, να για-
τρέψει πληγωμένες καρδιές και να πει 
αυτά που δεν μπορείς να πεις.

Δείξε την Εκτίμησή σου στον  Έ-
φηβό σου
Ο έφηβός σου νιώθει ότι τον/την εκτιμάς;
Δείχνεις την εκτίμησή σου κάθε φορά 
που ο έφηβός σου βγάζει έξω τα σκου-
πίδια ή προθυμοποιείται να βοηθήσει 
το μικρότερο αδελφάκι του με την εργα-
σία του για το σχολείο; Ή μήπως περ-
νάνε οι προσπάθειές του απαρατήρη-
τες; Μη χάνεις τέτοιες ευκαιρίες που το 
παιδί στην εφηβεία νιώθει ότι το εκτι-
μούν και καλλιέργησε μια σχέση στενή 
μαζί του. Η ευγνωμοσύνη σου δε θα του 
δώσει μόνο την αίσθηση ότι είναι σημα-
ντικός, αλλά θα ενθαρρύνει και την καλή 
συμπεριφορά του.Όταν βλέπεις το παιδί 
σου να κάνει κάτι σωστό—είτε αυτό 
είναι μια δουλειά στο σπίτι χωρίς γογγυ-
σμό είτε είναι μία στάση υπομονετική σε 
περίπτωση κυκλοφοριακής συμφόρη-
σης -- δώστου να καταλάβει ότι το εκτι-
μάς αυτό. Αν δεν ξέρεις τι ακριβώς να 
πεις, ένα απλό «Ευχαριστώ» ή «Μπράβο, 

παιδί μου, το εκτιμώ» είναι αρκετό για 
να αρχίσεις. 

Η Επιδρομή του Γίγαντα που 
Γαργαλάει
Πατέρες, τι διασκεδαστικές οικογενεια-
κές στιγμές δημιουργείτε στο σπίτι σας;
Κάποια φίλη μου λέει ότι μια ωραία ανά-
μνηση που έχει από τον πατέρα της είναι 
που την άφηνε να ζωγραφίζει στην πλάτη 
του. Όχι φυσικά με  μπογιές, αλλά με το 
δάχτυλό της. Ζωγράφιζε κάτι κι εκεί-
νος προσπαθούσε να μαντέψει τι ήταν. 
Όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά, εγώ 
ήμουν ο «γίγαντας που γαργαλούσε» 
-- κυνηγούσα τα παιδιά μέσα στο σπίτι, 
τα έπιανα τελικά, και γελούσαμε μόλις 
έφτανε ο γίγαντας που γαργαλούσε. Βλέ-
πετε, αυτές οι στιγμές δημιουργούν ανα-
μνήσεις και παράλληλα δυναμώνουν 
το δεσμό ανάμεσα στον πατέρα και στο 
παιδί. Γιαυτό, πατέρες, βρείτε τρόπους 
να διασκεδάζετε τα παιδιά σας.

Μην Ακούς την Καρδιά σου
Πρέπει να κάνεις αυτό που σου υπαγο-
ρεύει η καρδιά σου;
Το ακούμε πολύ συχνά... «κάνε ό,τι σου 
λέει η καρδιά σου.» Ακούγεται ρομα-
ντικό και ωραίο. Αλλά οι συγγραφείς 
Stephen και Alex Kendrick, στο βιβλίο 
τους, Η Αγάπη Τολμά, λένε ότι το πρό-
βλημα αν ακούς αυτά που σου λέει η 
καρδιά σου είναι ότι κυνηγάς κάτι που 
φαίνετι σωστό εκείνη τη στιγμή. Είναι 
σα να παρασύρεσαι απ΄τον αέρα και να 
κυνηγάς την πιο παράλογη  επιθυμία 
σου. Οι συγγραφείς Kendrick στη συνέ-
χεια τονίζουν ότι, «Οι άνθρωποι ξεχνούν 
ότι τα αισθήματα και τα συναισθήματα 
είναι επιφανειακά, ευμετάβλητα, και 
αναξιόπιστα.» Γιαυτό μην ακούς την καρ-
διά σου, αλλά καθοδήγησέ την εσύ εκεί 
που πρέπει.

Γράψε ένα Γράμμα 
Αγάπης
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Ε
κφράζουμε το στυλ μας, με-
ταξύ άλλων, και μέσω των 
μαλλιών μας αλλά η τριχό-
πτωση μπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά την ψυχολογία μας. Πρό-
κειται για μια εμπειρία που δεν α-
φορά μόνο άντρες αλλά και γυναί-
κες.
Τα μαλλιά σας αποτελούνται από 
100,000-150,000 τρίχες, με διάρ-
κεια ζωής περίπου 1,000 μέρες η 
καθεμιά. Ο κύκλος ζωής μίας τρί-
χας αποτελείται από τρεις φάσεις 
(αναγενή, καταγενή και τελο-
γενή) κατά τις οποίες τα μαλ-
λιά δημιουργούνται, ανα-
πτύσσονται και πέφτουν 
αντίστοιχα, για να αναγεν-
νηθούν και να ξεκινήσει 
ένας νέος κύκλος.
Υπό φυσιολογικές 
συνθήκες, ο μέσος 
άνθρωπος χάνει από 
50 έως 100 τρίχες την 
ημέρα, ποσοστό απώλειας 
που σε καμία περίπτωση δε 
γίνεται αισθητό, αφού η 
συνεχής ανανέωση των 
τριχών εμποδίζει την 
πρόκληση εμφανούς 
αραίωσης.
Στη χρόνια τριχόπτωση 
κάνουμε συνήθως λόγο για 
ανδρογενετική αλωπεκία. 
Επηρεάζεται από ορμόνες 
που λέγονται ανδρογόνα, 
τα οποία είναι ένας μεγά-
λος καθοριστικός παράγο-
ντας της κατανομής τριχών 
και στα δύο φύλα.
Η τριχόπτωση στις γυναίκες 
είναι γενικά λιγότερο εμφανής από 
την τριχόπτωση στους άνδρες. Αντί 
για φαλάκρα, οι γυναίκες γενικά 
παρουσιάζουν αραίωση των μαλ-
λιών, μια κατάσταση που λέγεται 
γυναικείου τύπου αλωπεκία. Οι 
γυναίκες που παράγουν περισσό-
τερα ανδρογόνα, όπως αυτές που 
έχουν σύνδρομο πολυκυστικών 
ωοθηκών, είναι πιο επιρρεπείς.
Όταν η τριχόπτωση είναι αιφνίδια 
και έντονη, τότε πρόκειται για περί-
πτωση αντιδραστικής τριχόπτωσης, 
με διαφορετικά αίτια και αντιμετώ-
πιση. Παράγοντες που εξετάζονται 
για την αντιδραστική τριχόπτωση 

είναι οι εξής:
 ª Ορμονικές αλλαγές
 ª Ιατρικές συνθήκες και χει-

ρουργικές επεμβάσεις
 ª Φάρμακα
 ª Εγκυμοσύνη
 ª Καθημερινή και έντονη χρήση 

σεσουάρ
 ª Άγχος
 ª Ανεπάρκεια σιδήρου, φερριτί-

νης ή έλλειψη φυλλικού οξέος
 ª Δυσλειτουργία του θυρεοει-

δούς αδένα
 ª Δραματική απώλεια βάρους
Υπάρχουν πολλοί τρόποι αντι-
μετώπισης της ανδρικής και 
γυναικείας τριχόπτωση, αλλά 

εξαρτώνται από την αιτία που 
την έχει προκαλέσει. Το 
πρώτο βήμα είναι μία επί-
σκεψη στον γιατρό σας, ο 

οποίος θα σας κάνει τις απα-
ραίτητες εξετάσεις (τριχορι-

ζόγραμμα και φωτοτριχο-
ριζόγραμμα).
Ένα κοινό σαμπουάν δεν 

μπορεί να ενδυναμώσει 
τον θύλακα της τρίχας ούτε 

να βοηθήσει στην ανάπτυξη της 
τριχοφυΐας. Τα τριχοτονω-

τικά σαμπουάν για άνδρες 
και γυναίκες, λοσιόν και 
μάσκα περιποίησης καθώς 

και προϊόντα ειδικής αγωγής, 
ενδυναμώνουν τον θύλακα της 
τρίχας, ενισχύουν την τριχοφυΐα 

και οξυγονώνουν τα κύτταρα 
της τρίχας αλλά κι αυτά δεν 
αρκούν καθώς χρειάζεται μια 

ολοκληρωμένη αγωγή.
Σχετικά με την εποχική τριχό-

πτωση, περιορίστε καλύτερα το λού-
σιμο στις δύο φορές την εβδομάδα 
και χρησιμοποιήστε όχι καυτό αλλά 
χλιαρό νερό για να μην επιβαρύ-
νετε το πρόβλημα. Κάτι που θα σας 
βοηθήσει είναι η υγιεινή διατροφή, 
όπως είναι τα φρούτα, τα λαχανικά 
και ό,τι περιέχει βιταμίνη B, C, ψευ-
δάργυρο, σίδηρο, πρωτεΐνες, ωμέγα 
3 λιπαρά και βέβαια αρκετό νερό για 
καλή ενυδάτωση. Όσο δεν πέφτει 
η κατανάλωση όλων αυτών καθη-
μερινά, τόσο δεν θα πέφτουν και τα 
μαλλιά σας γιατί οι τρίχες θα δείξουν 
μεγαλύτερη αντίσταση στην εξα-
σθένηση και την πτώση.

Τ
α αποξηραμένα είναι ένα θρεπτικό σνακ που κερδίζει όλο και πιο 
πολύ έδαφος, λόγω των γρήγορων ρυθμών ζωής. Τι πιο εύκο-
λο από το να καταναλώσετε μερικά αποξηραμένα φρούτα, όταν 
νιώθετε πεινασμένοι; Όμως μερικοί πιστεύουν ότι η κατανάλωση 

τους μπορεί να προσθέσει βάρος και ότι δεν προσφέρει τα κατάλληλα 
θρεπτικά συστατικά. Ας δούμε παρακάτω όλη την αλήθεια για τα αποξη-
ραμένα φρούτα.
Ένα από τα θετικά των αποξηραμένων φρούτων είναι, ότι μπορούν να 
διατηρηθούν για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τα 
φρέσκα. Επίσης, είναι ένα πολύ εύχρηστο σνακ, ιδιαίτερα όταν θέλετε 
να καταναλώσετε κάτι στα ταξίδια σας, δεδομένου ότι δεν θέλουν ψύξη.
Σας παχαίνουν όμως τα αποξηραμένα φρούτα;
Αν υπολογίζετε την μερίδα που θα καταναλώσετε, τότε θα πάρετε την 
ίδια ποσότητα θερμίδων, όπως εάν τρώτε φρέσκα φρούτα. Το σημαντικό 
που πρέπει να ξέρετε είναι ότι, πρέπει να υπολογίζετε την ποσότητα που 
τρώτε, γιατί τα αποξηραμένα είναι σε συμπυκνωμένη μορφή.
Τι γίνεται όμως, με τα θρεπτικά συστατικά; Η αλήθεια είναι ότι τα απο-
ξηραμένα φρούτα περιέχουν έως και 3,5 φορές περισσότερες φυτικές 
ίνες, βιταμίνες και ανόργανα συστατικά σε σχέση με τα φρέσκα. Ωστόσο, 
υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, η περιεκτικότητα σε 
βιταμίνη C μειώνεται σημαντικά, όταν ο καρπός ξηραίνεται. Όμως, σε 
γενικές γραμμές, τα φρούτα που έχουν υποστεί ξήρανση είναι μια καλή 
πηγή αντιοξειδωτικών και θρεπτικών συστατικών.
Αρκετές μελέτες έχουν δείξει, ότι οι άνθρωποι που τρώνε αποξηραμένα 
φρούτα έχουν την τάση να ζυγίζουν λιγότερο και να λαμβάνουν μεγαλύ-
τερη ποσότητα θρεπτικών συστατικών, σε σύγκριση με τα άτομα που δεν 
τρώνε αποξηραμένα φρούτα. Ωστόσο, χρειάζεται να γίνουν και άλλες 
μελέτες για να δείξουν, ότι η κατανάλωση τους βελτιώνει την υγεία. Το 
σημαντικό είναι να επιλέγετε αποξηραμένα φρούτα χωρίς επικάλυψη 
ζάχαρης, γιατί μπορεί να αυξήσουν το βάρος σας και να έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στην υγεία.

Η 
κακή καρδιαγγειακή υ-
γεία μπορεί, με την ηλι-
κία, να επιβαρύνει τους 
μηχανισμούς άνοιας, ε-

πηρεάζοντας τη γνωστική λειτουρ-
γία του εγκεφάλου.
Αλλά τι προδιαθέτει ένα άτομο σε 
πτωχότερη καρδιαγγειακή και εγκε-
φαλική υγεία; 
Για να προσδιορίσουν αν τα γονίδια 
ή οι περιβαλλοντικοί παράγοντες 
διαδραματίζουν σημαντικότερο 
ρόλο στα μακροπρόθεσμα απο-
τελέσματα για την καρδιά και τον 
εγκέφαλο, ερευνητές του Πανεπι-
στημίου Emory στην Ατλάντα, απο-
φάσισαν να μελετήσουν μια ομάδα 
που μπορεί να δώσει πιο σταθερές 
απαντήσεις: ζεύγη διδύμων.
Οι ταυτόσημοι (μονοζυγωτικοί) 
δίδυμοι έχουν το ίδιο γενετικό προ-
φίλ, ενώ οι διζυγωτικοί δίδυμοι 
μοιράζονται περίπου το 50% των 
γονιδίων τους. Ως αποτέλεσμα, τα 
ζευγάρια των διδύμων μπορούν 
να επιτρέψουν στους ερευνητές 
να συγκρίνουν τις επιδράσεις της 
φύσης και της ανατροφής πιο απο-
τελεσματικά από άλλους πληθυ-
σμούς.
Oι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα 
από 272 ζευγάρια αρρένων μονο-
ζυγωτικών και διζυγωτικών διδύ-
μων. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν 
χωρίς καρδιαγγειακή νόσο ή άνοια 
κατά την έναρξη της μελέτης.
Οι ερευνητές εξέτασαν τη σχέση 
μεταξύ της καρδιαγγειακής υγείας, 
η οποία προσδιορίστηκε με τη 
μέτρηση του σακχάρου στο αίμα 
και της χοληστερόλης, την αρτηρι-
ακή πίεση, τον δείκτη σωματικής 
μάζας (BMI), τη σωματική δραστη-
ριότητα, τη διατροφή, το κάπνισμα 
και τις γνωστικές επιδόσεις.
Η μελέτη επιβεβαίωσε ότι η καλύ-
τερη καρδιαγγειακή υγεία συνδέε-
ται με την καλύτερη γνωστική υγεία 
σε διάφορους τομείς, σημειώνει η 
επικεφαλής συγγραφέας Δρ. Viola 
Vaccarino. «Οι αναλύσεις υποδει-
κνύουν περαιτέρω ότι οι οικογε-
νειακοί παράγοντες που μοιράζο-
νται τα δίδυμα εξηγούν ένα μεγάλο 
μέρος της συσχέτισης και έτσι θα 
μπορούσαν να είναι σημαντικοί 
τόσο για την καρδιαγγειακή όσο και 
για την υγεία του εγκεφάλου».

Αυτό που είναι 
καλό για την 
καρδιά είναι 
καλό και για τον 
εγκέφαλο

Μας παχαίνουν τα 
αποξηραμένα φρούτα;

Τριχόπτωση: Αιτίες και 
οδηγός αντιμετώπισης

υγεία

Οι πανάδες στο πρόσωπο είναι ένα 
δερματολογικό πρόβλημα που μπο-
ρεί να δημιουργηθεί από διάφορες 
αιτίες, με πιο συνηθισμένη να είναι 
η συνεχής έκθεσης στον ήλιο.
Η επιδερμίδα του προσώπου είναι 
ίσως το μοναδικό σημείο του σώμα-
τος που μένει διαρκώς εκτεθειμένο 
στην ηλιακή ακτινοβολία. Σε αυτήν 
την επίθεση που δέχεται καθημε-
ρινά το σώμα, ο οργανισμός απα-
ντά με περισσότερη παραγωγή 
μελανίνης. Η μελανίνη είναι η ουσία 
που δίνει το χρώμα στην επιδερ-
μίδα μας. Αλλά αυτό, θα το έχετε 
διαπιστώσει ήδη από το σοκολατί 
χρώμα που αποκτάμε στην παραλία 
ύστερα από ηλιοθεραπεία.
Αν και η παραγωγή μελανίνης είναι 
μια υγιή αντίδραση του οργα-
νισμού, ωστόσο η υπερβολική 
έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκα-
λέσει δυσάρεστα συμπτώματα. Ένα 

από αυτά είναι και οι πανάδες στο 
πρόσωπο.
Μερικές ακόμα αιτίες που προκα-
λούν πανάδες στο πρόσωπο είναι 
οι ορμονικές διαταραχές, η κληρο-
νομικότητα και η ηλικία.
Ας ανακαλύψουμε τι μπορούμε να 
κάνουμε για να απαλλαγούμε από 
τις ενοχλητικές καφέ κηλίδες που 
εμφανίζονται στο δέρμα μας.
Η πρόληψη είναι η καλύτερη θερα-
πεία, γι’ αυτό πρέπει να είμαστε 
προσεχτικοί με την υπερβολική 
έκθεση στον ήλιο.
Η πρόληψη βασίζεται στην αντη-
λιακή προστασία. Φοράμε καπέλα 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και 
χρησιμοποιούμε αντηλιακά προ-
σώπου για να προστατέψουμε την 
επιδερμίδα. Φροντίζουμε, όσο 
μπορούμε, να είμαστε σε σκιερά 
μέρη για να αποφύγουμε την απευ-
θείας έκθεση στον ήλιο.

Πώς θα εξαφανίσετε τις 
πανάδες στο πρόσωπο
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Τ
ο 1940 δεν υπήρχε GTNM. Ούτε βέβαια “The Voice”. O 
“Master Chef” της εποχής, δεν είχε πολλές επιλογές για 
το μενού. Οι “ Άγριες Μέλισσες ” δεν έμπαιναν στα σπί-
τια των Ελλήνων, αλλά πετούσαν στη φύση. Το Ποτάμι, 

δεν ήταν κόκκινο. Ήταν ένα ποτάμι πατριωτισμού και ενθου-
σιασμού, που έπνιξε με την ορμή του τους Ιταλούς και έφτασε 
πολλά χιλιόμετρα μέσα στο αλβανικό έδαφος. Οι αθλητές της 
εποχής εκείνης, δεν είχαν παχυλά συμβόλαια, δεν έκαναν χλι-
δάτη ζωή, δεν περιτριγυρίζονταν από μοντέλα, που μάλλον 
δεν υπήρχαν κιόλας... Οι θρυλικές γυναίκες της Πίνδου , οι με-
γάλες και σπουδαίες γυναίκες που “κρύβονται” πίσω από τους 
μεγάλους άνδρες, τους ήρωες του 1940, ίσως δεν αφιέρωναν 
καθόλου χρόνο για την προσωπική τους εμφάνιση. Οι πρόγο-
νοι μας, στον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940-41, κατάφεραν 
να πετύχουν πολλά μικρά θαύματα.
Σελέμπριτι την εποχή εκείνη, δεν υπήρχαν. Οι “επώνυμοι” του 
1940, δεν προσπάθησαν να...βάλουν βύσματα και να λουφά-
ρουν. Αντίθετα, πολλοί από αυτούς έκαναν τα πάντα για να 
πολεμήσουν .
Οι περισσότεροι επέστρεψαν ζωντανοί στα σπίτια τους. 

Κάποιοι, είχαν για ενθύμια μικρά ή μεγάλα τραύματα. Δυστυ-
χώς, μερικοί δεν γύρισαν ποτέ από το μέτωπο, ενώ και κάποιοι 
έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια της κατοχής.

Οι λογοτέχνες που σκοτώθηκαν στον πόλεμο
Τη δεκαετία του ‘90, ο Σωτήρης Κούβελας είχε προκαλέσει 
σάλο με τη δήλωση του “οι ποιητές είναι λαπάδες”(!). Στον 
πόλεμο του ‘40, οι ποιητές και οι λογοτέχνες γενικότερα, απέ-
δειξαν ότι μόνο λαπάδες δεν είναι. Ο νομπελίστας Οδυσσέας 
Ελύτης που προσβλήθηκε από τύφο και σώθηκε από θαύμα, ο 
Άγγελος Βλάχος (μετέπειτα και ακαδημαϊκός), ο Ανδρέας Καρα-
ντώνης, ο Άγγελος Τερζάκης(επίσης ακαδημαϊκός αργότερα), ο 
Λουκής Ακρίτας, ο Γιάννης Μαγκλής, ο Διονύσιος Ρώμας, ήταν 
μόνο μερικοί από αυτούς που πολέμησαν στην πρώτη γραμμή. 
Ο σπουδαίος Γιώργος Θεοτοκάς, για να τον δεχτούν εθελοντή 
στον πόλεμο, το ζήτησε σαν...ρουσφέτι από τον Στρατηγό Γυα-
λίστρα. Δυστυχώς όμως, υπήρξαν και κάποιοι που έχασαν τη 
ζωή τους. Ξεχωριστή περίπτωση ανάμεσά τους, ήταν ο Γιώρ-
γος Σαραντάρης.
Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1908. Το 1912 μετανά-
στευσε με την οικογένεια του στην Ιταλία, όπου σπούδασε και 
έμεινε ως το 1931. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, δεν μιλούσε σχε-
δόν καθόλου ελληνικά. Σταδιακά όμως, βελτίωσε τις επιδόσεις 
του στην ελληνική γλώσσα και παρακολούθησε πανεπιστη-
μιακά μαθήματα των σπουδαίων καθηγητών (μετέπειτα και 
πολιτικών), Κωνσταντίνου Τσάτσου και Παναγιώτη Κανελλό-
πουλου. Ο Νίκος Παππάς και η Ρίτα Μπούμη-Παππά γράφουν 
για τον Σαραντάρη: “Πάντα μιλούσε κι έγραφε σαν Ιταλός, με 
τη χαρακτηριστική προφορά και τους φωνητικούς ιδιωμα-
τισμούς της ιταλικής γλώσσας”. Λέγεται μάλιστα ότι τα ποιή-

ματα του τα έγραφε πρώτα στα ιταλικά κι έπειτα τα μετέφραζε 
στα ελληνικά. Οι ποιητικές του συλλογές (“Οι Αγώνες του 
Χρόνου”,1933, “Τα Ουράνια”,1934, “Αστέρια”,1935, “Γράμ-
ματα σε Μια Γυναίκα”,1936 και “Στους Φίλους Μιας Άλλης 
Χαράς”,1940), εντυπωσιάζουν. Έγραψε επίσης το φιλοσοφικό 
δοκίμιο “Δοκίμια Λογικής σαν θεωρία του Απόλυτου και του 
μη Απόλυτου” (1939). Από τις φιλοσοφικές του ανησυχίες, 
ξεκινά το μεταφυσικό στοιχείο που υπάρχει στους στίχους του.
Με την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου, κλήθηκε στα 
όπλα και στάλθηκε στο μέτωπο. Έχουμε κατά καιρούς δια-
βάσει ενστάσεις και αντιρρήσεις διαφόρων, για το αν έπρεπε 
αυτός ο “ντελικάτος” ποιητής να σταλεί στην πρώτη γραμμή. 
Θα μπορούσε, ισχυρίζονται πολλοί, να προσφέρει τις υπηρε-
σίες του την πατρίδα από τα μετόπισθεν. Ο Σαραντάρης, δεν 
διαμαρτυρήθηκε. Οι κακουχίες και η σκληρότητα του πολέμου 
όμως, τον λύγισαν. Αρρώστησε από κοιλιακό τύφο, κοντά στην 
Πρεμετή. Μεταφέρθηκε στην Αθήνα όπου και πέθανε στις 25 
Φεβρουαρίου 1941. Ήταν μόλις 33 ετών. Ο θάνατος του ήταν 
μία μεγάλη απώλεια για την ελληνική λογοτεχνία και φιλοσο-
φία.

Ο Φώτος Πασχαλινός (λογοτεχνικό ψευδώνυμου του Θεόδω-
ρου Ι. Ζώρα), γεννήθηκε στην Αμαλιάδα το 1913. Σπούδασε 
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πήρε μέρος 
στην Αντίσταση. Συνελήφθη στη γενέτειρα του, την Αμαλιάδα 
και εκτελέστηκε από τους Γερμανούς το 1943. Όσο ζούσε, εξέ-
δωσε την ποιητική συλλογή “Επαρχιακά”(1937). Είχε έτοιμη και 
μια δεύτερη, με τίτλο “Τριάντα Ποιήματα”, την οποία ωστόσο 
δεν πρόλαβε να εκδώσει. Συνεργάστηκε με τα περιοδικά “Νέα 
Εστία”, ”Πνευματική Ζωή” και “Ηλειακά Χρονικά”.
Ο Δώρης Άνθης (λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Νίκου Ζωγρα-
φόπουλου), γεννήθηκε το 1921. Τα ελάχιστα στοιχεία που γνω-
ρίζουμε για αυτόν, τα χρωστάμε στον φίλο του Μιχάλη Στα-
φυλά. Ο Δώρης, πήρε μέρος στην Αντίσταση και σκοτώθηκε, 
στις αρχές Ιανουαρίου του 1945, από σφαίρα Άγγλου στρατι-
ώτη…
Ο Τέλλος Άγρας (λογοτεχνικό ψευδώνυμο του Ευάγγελου 
Ιωάννου, από τον θρυλικό μακεδονομάχο Σαραντέλο Αγα-
πηνό,γνωστό ως Τέλλο Άγρα), γεννήθηκε στην Καλαμπάκα 
το 1899. Σπούδασε νομικά, εργάστηκε στο Υπουργείο Γεωρ-
γίας και το 1927 διορίστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Εξέδωσε 
τις ποιοτικές συλλογές “Τα Βουκολικά και τα Εγκώμια” (1934) 
και “Καθημερινές” (1940). Μετά τον θάνατο του, αδημοσί-
ευτα ποίηματα του κυκλοφόρησαν με τον τίτλο “Τριαντάφυλλα 
Μιανής Ημέρας” (1965), σε επιμέλεια Κώστα Στεργιόπουλου. 
Στις 11 Οκτωβρίου 1944, κι ενώ η γερμανική κατοχή τελείωνε, 
τραυματίστηκε στον αστράγαλο από αδέσποτη σφαίρα (έχει 
γραφτεί ότι αυτή προερχόταν από τις συγκρούσεις των ανδρών 
των Ταγμάτων Ασφαλείας, με εκείνους του ΕΑΜ). Μεταφέρ-
θηκε στον “Ευαγγελισμό”, όπου δυστυχώς δεν δόθηκε η 
δέουσα προσοχή στο τραύμα του. Ένα μήνα αργότερα,στις 12 

Νοεμβρίου το 1944, ο Τέλλος Άγρας πέθανε από γάγγραινα.

Ηθοποιοί που σκοτώθηκαν στον πόλεμο
Δεν ήταν μόνο οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών 
(π.χ. Γιάννης Τσαρούχης, Σπύρος Βασιλείου), που έσπευσαν να 
πάρουν μέρος στον ελληνοϊταλικό πόλεμο. Ήταν και οι ηθο-
ποιοί: Λάμπρος Κωνσταντάρας (τραυματίστηκε σε μάχη και 
όταν θεραπεύτηκε, ζήτησε να τον ξαναστείλουν στο μέτωπο!), 
Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Ντίνος Ηλιόπουλος, Παντε-
λής Ζερβός, Νίκος Σταυρίδης, Λυκούργος Καλλέργης, Θάνος 
Κωτσόπουλος, Μάνος Κατράκης, Στέλιος Βόκοβιτς, Γκίκας 
Μπινιάρης, Νάσος Χριστογιαννόπουλος, κ.ά. 136 ηθοποιούς 
έχει καταγράψει συνολικά ο Μιχαήλ Ροδάς. Δυστυχώς όμως, 
κάποιοι ηθοποιοί έχασαν τη ζωή τους στο μέτωπο ή στη διάρ-
κεια της κατοχής. Ας δούμε περισσότερα στοιχεία για αυτούς.
Ο Δήμος Αυγείας, γεννήθηκε το 1911. Το 1929 έκανε την πρώτη 
του εμφάνιση στο θέατρο με την “Ελευθέρα Σκηνή” στο Θέα-
τρο Κοτοπούλη, ενώ το 1935 συμμετείχε στον θίασο Μάριου 
και Ηώς Παλαιολόγου, στην “Κυρία με τις Καμέλιες” του 
Δουμά, όπου ερμήνευσε τον ρόλο του Γουσταύου. Πήρε μέρος 
στον ελληνοϊταλικό πόλεμο.
Στις 21/11/1940, κολυμπώντας μ’ ένα μαχαίρι στο στόμα, έκοψε 
τα καλώδια και έσωσε μιας κομβικής σημασίας γέφυρας από 
την ανατίναξη, κι έτσι μπήκε ο Στρατός μας στην Κορυτσά. Για 
την πράξη του αυτή, έλαβε τον βαθμό του Λοχία, ενώ παραση-
μοφορήθηκε. Επέστρεψε στη Αθήνα τραυματισμένος αλλά και 
πάμφτωχος. Δεν άντεξε τις κακουχίες και πέθανε (1941).
Είναι χαρακτηριστικό, ότι οι αδελφές του Αγγέλα-Λέλα και 
Μαρίκα, επίσης ηθοποιοί, το 1942 συμμετείχαν σε μουσικό 
θέατρο που περιόδευε στην Πελοπόννησο. Σε ένα νούμερο, 
εμφανίστηκαν ως τσολιάδες, προκαλώντας την οργή των κατα-
κτητών.
Ο Πάνος Ντόλης (Παπακυριακόπουλος), γεννήθηκε το 1910. 
Από τις 21/10/1932, ήταν μέλος του Σ.Ε.Η. Ως έφεδρος Λοχίας, 
πήρε μέρος στον ελληνοϊταλικό πόλεμο στην πρώτη γραμμή. 
Στις 25 Ιανουαρίου 1941, σκοτώθηκε, πολεμώντας ηρωικά, 
στο ύψωμα Σκουτάρα κοντά στην Αυλώνα.
Ο Χρήστος Μωραΐτης, ήταν ένας ακόμα ηθοποιός που έχασε 
τη ζωή του στον ελληνοϊταλικό πόλεμο. Δυστυχώς, ακόμα και 
στο μνημειώδες έργο του αείμνηστου Θ. Έξαρχου “Έλληνες 
Ηθοποιοί: Αναζητώντας τις Ρίζες”, δεν βρήκαμε περισσότερα 
στοιχεία.
Ο Αθανάσιος Ζέρβας, γεννήθηκε το 1901. Από την 1/9/1920, 
ήταν μέλος του Σ.Ε.Η. Το 1928, ως μέλος του θιάσου της Μαρί-
κας Κοτοπούλη, πρωταγωνίστησε στο έργο του Μπατάιγ, “Η 
Γυμνή Γυναίκα”. Σκοτώθηκε στη διάρκεια της Κατοχής, άγνω-
στο πότε.
Ο Χρήστος Καταπόδης, γεννήθηκε το 1920. Τον Αύγουστο του 
1944 γράφτηκε στο Σ.Ε.Η. Δύο μήνες αργότερα (Οκτώβριος 
1944), εκτελέστηκε από τα στρατεύματα Κατοχής...

Οι ποδοσφαιριστές θύματα του πολέμου
Αν σκεφτούμε τις συνθήκες ζωής, τις απολαβές κλπ, των σύγ-
χρονων ποδοσφαιριστών και τις συγκρίνουμε με τις αντίστοι-
χες των συναδέλφων τους 80 χρόνια πριν, δεν θα βρούμε 
κανένα κοινό σημείο.
Τουλάχιστον τέσσερις ποδοσφαιριστές κορυφαίων ομάδων 
(ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού), σκοτώθηκαν κατά τον ελλη-
νοϊταλικό πόλεμο.
Ο Νίκος Σωτηριάδης, γεννήθηκε στα Μουδανιά της Μ. Ασίας 
το 1908. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή, εγκαταστάθηκε 
στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στον Λευκό 
Αστέρα. Το 1932, πήγε στον ΠΑΟΚ όπου αγωνίστηκε ως τερ-
ματοφύλακας με μεγάλη επιτυχία. Ήταν μάλιστα ο πρώτος 
ποδοσφαιριστής του “Δικέφαλου του Βορρά” που φόρεσε τη 
φανέλα με το εθνόσημο (20/2/1938), στον αγώνα με την Παλαι-
στίνη (1-0 υπέρ της Εθνικής μας). Με την κήρυξη του πολέμου 
του 1940, εντάχθηκε στο 50ο Σύνταγμα Πεζικού, όπου υπη-
ρέτησε ως Λοχίας. Στις 28/1/1941, γαζώθηκε στο στήθος από 
σφαίρες πολυβόλου, στην προσπάθεια κατάληψης υψώματος 
στην Κλεισούρα.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

ιστορίες

Οι Έλληνες "Διάσημοι" που έχασαν τη ζωή τους 
στον πόλεμο (1940-1944)
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απόψεις

Έλληνες γονείς κανένα παιδί δεν έχει ανάγκη 
έναν αδύναμο  πατέρα και μια χαζοχαρούμενη μαμά χωρίς 
πυγμή, ανίκανοι να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.  
Τα  παιδιά γίνονται  το τέλειο άλλοθι για τον κάθε ανάξιο, 

προσκυνημένο, και ανίκανο γονιό!

Η 
πιθανότητα είναι ότι όλοι σας που με διαβάζετε θα 
έχετε ακούσει τα παρακάτω: 
«Αν δεν είχα τα παιδιά, θα τον - την είχα παρα-
τήσει χρονια πριν», «Για τα παιδιά μου έμεινα 

στο Καναδά, να έχουν καλλίτερη τύχη», «Αν δεν είχα τα 
παιδιά, θα έφευγα απ την Ελλάδα για το εξωτερικό», «Για 
τα παιδιά μου κάθομαι στην Αθήνα  θα μπορούσα τώρα 
που πήρα συνταξη να πάω να ζήσω στο χωριο μου», «Αν 
είχα αποκαταστημένα τα παιδιά μου, Θα έβγαινα στη 
σύνταξη», «Για τα παιδιά μου με νοιάζει, για μένα όχι».
Μάλιστα πολλοί από σας να τα χετε πει κιόλας κάποια απ αυτά.
Οι ισχυρισμοί αυτοί υποδηλούν ότι οι γονείς θυσιάζονται  για 
τα παιδιά τους όχι μόνο λόγω της τωρινής οικονομικής κρίσης. 
Η αλήθεια είναι ότι και πριν την Ελληνική χρεοκοπία, οι Έλλη-
νες γονείς έκαναν «τα πάντα» για τα παιδιά τους,  και θυσιάζο-
νται για αυτά. Τα μεγάλα παιδιά θέλουν υποστήριξη, είτε γιατί 
σπουδάζουν η τέλειωσαν τις σπουδές τους αλλά  είναι άνεργα. 
Ας πούμε τα πράγματα με το όνομα της οι Έλληνες γονείς 
«μασάνε», υπομένουν πολλά, και το παρακάνουν. Οι κανακά-
ρηδες και οι πριγκηπέσες είναι κακομαθημένα παιδιά  γιατί οι 
γονείς δεν θέλουν τα παιδιά να «στερηθούν» όλα όσα στερή-
θηκαν αυτοί.   
Στην Ελλάδα μάλιστα για τα παιδιά τους πολλοί γονείς κάνουν 
λαμογιές. Για παράδειγμα,  λαδώνουν τους καθηγητές τους που 
παράνομα κάνουν  φροντιστήριο για να περάσουν το μάθημα 
με κάλο βαθμό, λαδώνουν για να περάσουν το τεστ οδήγησης, 
και ψηφίζουν  τον υποψήφιο που υποσχέθηκε να τα διορίσει, 
κατά προτίμηση στην ιδία πόλη που ζουν οι γονείς. 
Για τα παιδιά τους έχτισαν  οι γονείς τα 800,000 αυθαίρετα που 
υπάρχουν στην Ελλάδα.  Για να «έχουν ένα κεραμίδι πανω απ 
το κεφάλι τους». 
Για τα παιδιά τους πούλησαν  το χωράφι του παππού και της 
γιαγιάς που ήταν δεκαετίες στην οικογένεια για να αγοράσουν 
ένα διαμέρισμα στην Αθήνα  «για το παιδί να μη το τρώει το 
νοίκι». 
Για τα παιδιά τους χρεωθήκαν να αγοράσουν η να κτίσουν σπί-
τια «για να βρουν κατι» τα παιδιά τους. 
Για τα παιδιά τους μερικές μαμάδες στα δακρύβρεχτα του 
παλιού Ελληνικού σινεμά αμάρτησαν για το παιδί τους! 
Όλα για τα παιδιά τους!
Οι Έλληνες γονείς επικαλούνται πάντα την ίδια δικαιολογία: το 
κάναμε για τα παιδιά μας. 
Είναι εύκολο να επικαλείσαι συνέχεια τα παιδιά σου.  Ετσι κερ-
δίζεις τη συμπάθεια του κόσμου, αλλα η αλήθεια είναι ότι το 
κάνεις και για τον εαυτό σου για να μη καταλήξεις μια μέρα στο 
γηροκομείο. Αυτό βεβαία δεν διασφαλίζεται γιατί ποτέ δεν 
ξέρεις τι θα κάνει η νύφη και  γαμπρός με τον οποίο θα κατα-
λήξει το παιδί σου.  
Ετσι τα  παιδιά γίνονται  το τέλειο άλλοθι για τον κάθε ανάξιο, 
προσκυνημένο, και ανίκανο γονιό.  Ο Έλληνας πατέρας και 
μάνα τα δίνει όλα (όπως το Τσοβόλα δώσατε όλα) και δεν ανα-
λαμβάνει καμία ευθύνη. Είναι κρυμμένος πίσω απ το «γίνομαι 
θυσία για τα παιδιά».  Δικαιολογείται γιατί  «εγώ τα έφερα στο 
κόσμο  εγώ έχω την ευθύνη να τους ικανοποιήσω κάθε τους 

επιθυμία» . 
Η μήπως έτσι σου λένε τα αυθάδικα παιδιά σου και εσύ χαζο-
γονιε το αφομοίωσες ? 
«Δεν σε ρώτησα που με γέννησες, τώρα εσύ έχεις την 
ευθύνη». 
 «Αφού εσείς κάνατε το κέφι σας χωρίς να με ρωτήσετε τώρα 
θα κάνετε και το δικό μου κέφι». 

Πρωτάκουστο? Δεν νομίζω!  
Πολύ απαιτητικά τα παιδιά σήμερα λένε διστακτικά οι γονείς. 
«Ε να μή του δώσω 10 Ευρώ να πάει για καφέ το παιδί»  (σχε-
δόν 30 χρονών το παιδί!). 
Και έτσι εξανεμίζεται η μειωμένη συνταξη της μάμας, του μπα-
μπά, της γιαγιάς η του παππού.  Και μετά τα περήφανα γηρα-
τειά κατεβαίνουν στο Σύνταγμα να διαμαρτυρηθούν για το 
άδικο κράτος ενώ οι κανακάρηδες και οι πριγκηπέσες, τους 
βλέπουν απ τη τηλεόραση της καφετέριας και φωνάζουν 
ενθαρρυντικά .  «Έμπαινε παππού» μην πτοείσαι από τους 
μπάτσους», που προσπαθούν να κοντρολάρουν τη διαμαρ-
τυρία.
Γιόμησαν τα σπίτια από μαντράχαλους- φραπεδομαγκες, και  
κούκλες  πριγκηπέσσες που ζουν για τις καφετέριες και τα στέ-
κια.  
«Δουλειές δεν υπάρχουν, ξέρεις ποσά γκαρσόνια έχουν πτυ-
χίο?» λένε. 
Σε κάποιο σημείο έχουν δίκαιο.  Αλλά όταν η επαρχία στενάζει 
για εργατικά χέρια να μαζέψουν  ελιές, πορτοκάλια, ροδάκινα, 
η φράουλες καί φέρνουν εποχιακούς εργάτες απ άλλες χώρες 
που μετά μένουν  μόνιμα στην Ελλάδα, γιατί να μη δουλεύουν 

τα Ελληνόπουλα ?  
Βεβαία υπάρχουν και πολλά Ελληνοπούλα που δεν έχουν 
αυθάδεια και απαιτήσεις απλά είναι μαμμόθρεφτα. Δεν  έχουν 
καν άποψη. Τους πετάς ένα  –«σκάσε εσύ, και  μη μιλάς», γιατί 
εσύ υποτίθεται ότι εσύ ο μπαμπάς και η μαμά και ξέρεις καλύ-
τερα και ότι κανεις «το κανεις για το  καλό τους». Και σ αυτή τη 
περίπτωση όταν μεγαλώνεις μαμμόθρεφτα  στη πραγματικό-
τητα  αντί να τα σώσεις τα καταστρέφεις  τα παιδιά.
«Κοίταξε τους Εγγλέζους (εννοούν τους Καναδούς) μόλις πανε 
δεκαοκτώ χρόνων τα παιδιά τους τα πετάμε έξω από το σπίτι, 
να πάνε να δουλέψουν, να ζήσουν μόνοι τους και δεν τους 
νοιάζει». Και δίνουν εύσημα για τους εαυτούς τους  ενώ κατα-
κρίνουν τους άλλους.
Δεν λένε όμως ότι πολλά απ τα «πετάμενα ξένα παιδιά» 
βάζουν πλάτη από νέα ηλικία και μπαίνουν στη ζωη, σπουδά-
ζουν με τις οικονομίες τους, η από κρατικά δάνεια και παρο-
χές, κάνουν οικογένεια, νοικοκυρεύονται. Ενώ πολλά απ τα 
καλομαθημένα - κακομαθημένα παιδιά μένουν στο σπιτι του 
μπαμπά και της μάμας και στα σαράντα, δεν παντρεύονται δεν 
κάνουν οικογένεια. 
Πάλι τα δικαιολογούν 
«Τα σημερινά παιδιά δεν αποφασίζουν» , ο εστί μεθερμηνευ-
όμενο είναι ανίκανα να πάρουν αποφάσεις.
«Εγώ κουράστηκα να τον σπουδάσω και να πάρει όποια και 
όποια?», ο εστί μεθερμηνευόμενο μπορεί να καταργήθηκε η 
προίκα αλλά «εμείς δεν θέλουμε ξεβράκωτες». 
«Γιατί να βιαστούν ας τα παιδιά? Ας τη να βγει να γνωρίσει 
και να χαρεί τη ζωη της εγώ τι κατάλαβα που παντρεύτηκα 
το πατέρα της στα 18 μου?», ο εστί μεθερμηνευόμενο  «ένας 
άνδρας σ όλη της τη ζωή? άσε την να δοκιμάσει τα φρούτα της 
αγοράς.
Η δικαιολογία είναι πάντα έτοιμη, τα παιδιά πάντα δικαιολογη-
μένα για τους πολλούς  Έλληνες  γονιούς. Οι κανακάρηδες και 
οι πριγκίπισσες δεν κάνουν λάθη! 
Κάποτε βέβαια η ανοχή εξαντλείται. «Εγώ παντρεύτηκα το 
πατέρα της μεσα σε έξη μήνες, αυτή τέσσερα χρονια με το 
Φώτη να μπαινοβγαίνει εδώ μεσα και ακόμα να της δώσει 
δακτυλίδι». 
Δεν το συζητάω, τα παιδιά είναι ευλογία Θεού.  Φέρνουν ευτυ-
χία και χαρά στην οικογένεια αλλά είναι και μεγάλη ευθύνη. 
Οι σχέσεις γονιών και παιδιών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οι 
γονείς δε πανε σε σχολείο να μάθουν  να είναι καλοί γονείς 
γίνονταν καλοί οι κακοί γονείς εμπειρικά.  Τα παιδιά φυσικά 
γεννιούνται με κάποια χαρακτηριστικά που προέρχονται απ το 
DNA αλλά μαθαίνουν πολύ περισσότερα απ τους γονείς τους 
και το περιβάλλον τους.  
Πολλοι Έλληνες γονείς δεν φαίνεται να σκέφτονται πως κανένα 
παιδί δεν έχει ανάγκη έναν pushover πατέρα και μια χαζοχα-
ρούμενη μαμά που δεν έχουν πυγμή, να σταθούν στο ύψος 
τους,  και να συμπεριφερθούν υπεύθυνα και όχι  σαν να είναι 
αυτοί τα παιδιά που πρέπει να διδαχτούν και να μάθουν. 
Τέτοιοι γονείς όχι μόνο δεν είναι ιδανικά πρότυπα για ένα 
παιδί, αλλα κάνουν ζημιά αντί για καλό χωρίς να θέλουν.
Εις την επόμενη έκδοση τα σπουδαία!
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Χωρίς κόσμο και παλμό η παρέλαση 
της 28ης Οκτωβρίου στη Danforth

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ως έκφραση διαμαρτυρίας, δεν θα γράψω κείμενο για την οργάνωση της παρέλασης. 
Οι σκέψεις μου στο Γράμμα Εκδότη.

Ο Ταμίας της Παμμακεδονικής, κ. 
Τάκης Μεδίτσκος «Οι βετεράνοι της Παμμακεδονικής»

Η κα Πόλα Φλέτσερ, Δημοτική Σύμβουλος, με την κα Ειρήνη 
Κερογλίδου, την πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσονδίας, κα Χριστίνα 

Αμυγδαλίδη και τον Ύπατο Αρμοστή, κ. Βασίλειο Φιλίππου

Η κα Ελένη Βοτέας με την εγγονή της 
Ελένη Το ζεύγος Αβραάμ

Το παρών έδωσε και ο κ. Γιάννη 
Αντωνόπουλος

Οι ομιλίες ολοκληρώθηκαν με ένα 
ποίημα για τη Μακεδονία

Ο κ. Δημήτρης Γκεκόπουλος διάβασε ένα 
γράμμα το οποίο είχε αποστείλει μία 

μητέρα στον υιό της που αγωνιζόταν στο 
αλβανικό μέτωπο

Ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής 
Κοινότητας, κ. Ερμής Ιορδάνους

Οι κυρίες Αγάπη Αβραάμ 
και Μάρθα Βόκκα με τις 

παραδοσιακές στολές τους

Η Δημοτική Σύμβουλος, κα Πόλα 
Φλέτσερ Ο Βουλευτής, κ. Πήτερ Τάμπουνς

Ο φιλέλληνας Βουλευτής, κ. Άρης 
Μπαμπικιάν

Η κα Χριστίνα Μίτας, Βουλευτής του 
Οντάριο υποσχέθηκε πως του χρόνου θα 

φέρει και το δεύτερο παιδάκι της Η κα Τζούλι Νταμπρούσιν βρέθηκε ξανά 
στο πλευρό των Ελλήνων του Τορόντο

Η Συντονίστρια Εκπαίδευσης, κα Μίρκα 
Λυχνάκη

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

Από τα δεξιά: Η Δημοτική Σύμβουλος, κα Πόλα Φλέτσερ, ο Βουλευτής, κ. Πήτερ Τάμπουνς, η Βουλευτής, 
κα Χριστίνα Μίτας, η κα Τζούλι Νταμπρούσιν, Βουλευτής για δεύτερη φορά της περιοχής της Ντάνφορθ 

στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, ο Βουλευτής, κ. Άρης Μπαμπικιάν, ο Γεν.Γραμματέας της Ε.Κ.Τ., κ. 
Ερμής Ιορδάνους, και η Συντονίστρια της Ελληνικής Εκπαίδευσης, κα Μίρκα Λυχνάκη
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Ζήτω η Ελλάδα μας και οι αθάνατοι νεκροί μας 
που πολέμησαν σε πολικές συνθήκες και έδωσαν 

Ο Γεν. Γραμματέας της Ε.Κ.Τ., κ. 
Ερμής Ιορδάνους

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. 
Γιώργος Παπαδάκης

Η κα Μαρία Φραγγεδάκη 
καταθέτοντας στεφάνι

Ο Δήμαρχος του Τορόντο, κ. Τζον Τόρι, 
και η Δημοτική Σύμβουλος κα Πόλα 

Φλέτσερ καταθέτοντας στεφάνι
Οι Βουλευτές, κ. Πήτερ Τάμπουνς, κα Χριστίνα 

Μίτας και κ. Άρης Μπαμπικιάν

Η Βουλευτής κα Τζούλι Νταμπρούσιν 
καταθέτοντας στεφάνι

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

καταθέτοντας στεφάνι Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης

Ο Δήμαρχος του Τορόντο, κ. Τζον Τόρι, με τη 
Δημοτική Σύμβουλο, κα Πόλα Φλέτσερ

Η κα Χριστίνα Μίτας, Βουλευτής του Οντάριο με τους επίσης 
Βουλευτές της Επαρχιακής Κυβέρνησης, κ. Άρης Μπαμπικιάν 

και κ. Πήτερ Τάμπουνς

Η κα Τζούλι Νταμπρούσιν, Βουλευτής 
της περιοχής της Ντάνφορθ για την 

Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση
Η πρόεδρος της ΠΡΟΝΟΙΑΣ, κα Μπέτυ 

Σκουτάκη

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά, κ. Βασίλειος 
Φιλίππου, με την πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καναδά, 

κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη Ο κ. Βασίλης Λιάβας και ο κ. Σταύρος Τσιρλής
Ο κ. Ζήσης Βόκκας, υπεύθυνος κτιρίου της 

Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά

Η Βουλευτής της περιοχής του 
Σκάρμπορο, κα Χριστίνα Μίτας, 

πέρυσι είχε υποσχεθεί πως το μωρό 
της θα βρίσκεται στην παρέλαση και 
ιδού στην αγκαλιά του πατέρα της !

Ο κ. Σπύρος Πλέσσας με τη σύζυγο του και τον 
κ. Μάκη Ανδρικόπουλο



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 33TOΡΟΝΤΟ
1 Νοεμβρίου 2019

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

τη ζωή τους για να είμαστε εμείς στον Καναδά 
και παντού αλλού στην υφήλιο ελεύθεροι

Από δεξιά: Η Συντονίστρια Εκπαίδευσης, κα Μίρκα Λυχνάκη, η Βουλευτής κα Χριστίνα Μίτας, ο Δήμαρχος 
του Τορόντο, κ. Τζον Τόρι, η Βουλευτής κα Τζούλι Νταμπρούσιν, ο Ύπατος Αρμοστής, κ. Βασίλειος 

Φιλίππου, ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ο Βουλευτής κ. Άρης Μπαμπικιάν, ο Βουλευτής, κ. 
Πήτερ Τάμπουνς, ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος Παπαδάκης, η πρόεδρος της Κυπριακής 

Ομοσπονδίας, κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη και  ο Γενικός Γραμματέας της Ε.Κ.Τ., κ. Ερμής Ιορδάνου
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Δεν θα ρωτήσω ποιος φταίει. Όλοι είμαστε υπέυθυνοι!

Ο κ. Θεόδωρος και η κα Ειρήνη Κερογλίδη



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 35TOΡΟΝΤΟ
1 Νοεμβρίου 2019

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ζήτω η Ελλάδα μας! Ζήτω η 28η Οκτωβρίου!
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Πρώτη συνεδρίαση του 
νέου Αρχιεπισκοπικού 

Συμβουλίου Φιλοπτώχου 
Αδελφότητας

 Ι. Αρχιεπισκοπής Καναδά

Τ
ο Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019, 

έγινε η ορκωμοσία του Αρχιεπι-

σκοπικού Συμβουλίου της Φιλο-

πτώχου Αδελφότητας Ι. Αρχιεπι-

σκοπής Καναδά, στον Ι. Ναό Αγ. Ιωάννου 

του Θεολόγου, στο αρχιεπισκοπικό μέγα-

ρο, από τον Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπο Κανα-

δά κ. Σωτήριο, με τη συμμετοχή του Αρχιμ. 

Ιγνατίου Δελή και του Αρχιμ. Αλέξανδρου 

Σαλμά, διευθυντή της Θεολογικής μας Α-

καδημίας.

Τριάντα τέσσερις (34) κυρίες και δεσποινί-

δες από όλο τον Καναδά, από το Vancouver 

του Ειρηνικού ωκεανού μέχρι το Halifax του 

Ατλαντικού ωκεανού, συγκροτούν το νέο 

αρχιεπισκοπικό συμβούλιο της Φιλοπτώ-

χου Αδελφότητας, το οποίο θα υπηρετήσει 

τα δύο επόμενα χρόνια.

Η συγκρότησή του είναι όπως φαίνεται 

κατωτέρω.

Ζ. Βερούτη-Πρόεδρος (Τoronto, ΟΝ), Ε. 

Γουέστ-Α’ Αντ/δρος (Markham, ΟΝ), T. Χρο-

νοπούλου-Β’Αντ/δρος (Montreal, QC), Β. 

Στρατιδάκη-Γ’ Αντ/δρος (Vancouver, BC), 

Α. Παναγιωτάκη-Δ’Αντ/δρος (Halifax,NS), 

Αικ. Βλισμά-Ε’Αντ/δρος (Calgary, Alta), Π. 

Καραγιάννη-Α’Γραμματέας (Toronto,ON), 

Β. Σωτηροπούλου-Β’Γραμματέας (Toronto, 

ON), Α. Αϊβαλή-Ταμίας (Toronto, ON), Ευφ. 

Παπαδημητρίου-Βοηθός Ταμία (Toronto, 

ON), Σ. Ρασσιά-Ειδ. Σύμβουλος (Toronto, 

ON).

Ηταν μια θαυμάσια τελετή ορκωμοσίας. Στη 

συνέχεια μίλησε ο Αρχιεπίσκοπος Σωτή-

ριος και έδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές 

για τα επόμενα δύο χρόνια για τη ζωή και 

τη δράση της Φιλοπτώχου Αδελφότητας.

Ακολούθησε γεύμα και μετά ταύτα συνε-

χίστηκε η συνεδρία υπό την προεδρία της 

νέας προέδρου κας Ζωής Βερούτη και ανε-

τέθησαν οι υπευθυνότητες στο κάθε μέλος 

του αρχιεπισκοπικού συμβουλίου Φιλο-

πτώχου Αδελφότητας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος ευχαρίστησε το 

απελθόν αρχιεπισκοπικό συμβούλιο Φιλο-

πτώχου και ιδιαίτερα την πρώην Πρόεδρο 

κα Σαπφώ Ρασσιά, διότι όντως εργάσθηκαν 

με αφοσίωση και ζήλο. Συνεχάρη τη νέα 

πρόεδρο κα Ζωή Βερούτη και όλο το Αρχι-

επισκοπικό Συμβούλιο Φιλοπτώχου Αδελ-

φότητας και είπε χαρακτηριστικά: «Πρό-

οδος είναι κάθε πέρυσι καλά, αλλά κάθε 

φέτος και κάθε του χρόνου καλύτερα. Το 

προηγούμενο Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο 

Φιλοπτώχου εργάσθηκε έντιμα και καλά, 

το νέο Αρχιεπισκοπικό Συμβούλιο πρέ-

πει να κάνει ακόμη μεγαλύτερη πρόοδο». 

Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος δοξολό-

γησε τον Θεό για την μεγάλη ευλογία των 

Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων των Κοινοτή-

των μας και προσευχήθηκε και ευχήθηκε να 

μας συνοδεύει πάντοτε η χάρη του Θεού, 

η σκέπη της Παναγίας μας και να μας οδη-

γεί το παράδειγμα της Αγ. Φιλοθέης, προ-

στάτιδος της Αρχιεπισκοπικής Φιλοπτώχου 

Αδελφότητας Καναδά.
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Ο
ύτε φύλλο, ούτε όνομα, ούτε κάν 
άλλα χαρακτηριστικά θα χρειά-
ζονται για να αναφερθούμε πλέ-
ον στο χαρμόσυνο γεγονός της 

γέννησης ενός παιδιού στην Ελλάδα , αφού 
το ελληνικό κράτος σχεδιάζει να «βαπτίζει» 
το νεογέννητο με τον αριθμό φορολογικού 
του μητρώου !!! Αυτό είναι , ... φόρος από 
κούνια !  

Συμπληγάδες .
Ήταν μια παγωμένη νύχτα του μαύρου για 
την πατρίδα χειμώνα του ’45 και οι Εγγλέ-
ζοι έκαναν αεροπορική επιδρομή με στόχο 
το Ναύσταθμο Σαλαμίνας όπου υπήρχαν 
Γερμανικά πλοία .  Από εγκληματικό λάθος 
όμως βομβάρδισαν την πόλη της Κούλου-
ρης και μια από τις φονικές βόμβες έπεσε 
στο πατρικό σπίτι της κυρά Βούλας , ή οποία 
τότε ήταν μόλις ενός έτους . Μαζί της στο 
σπίτι , στην οδό Απόλλωνος 14 σήμερα , 
κοιμόντουσαν , ο πατέρας της ο καπετάν 
Μιτσέλης , η μάνα της η κυρά Μαρίκα και 
τα δώδεκα αδέλφια της . Επέζησαν από τη 
φωτιά μόνο επτά αδέλφια , ένα από αυτά 
η κυρά Βούλα , την οποία τελικά βρήκε ο 
αστυνομικός της περιοχής ο Κωνσταντίνος 
Στεφανάκης και την υιοθέτησε .  Η κυρα 
Βούλα μεγάλωσε στην Αθήνα με την μητέρα 
της την κυρά Νίτσα αφού ο θετός πατέρας 
της σκοτώθηκε λίγα χρόνια αργότερα σε 
μάχη με τους κομμουνιστές στη διάρκεια 
του εμφυλίου .  Είδε ξανά τους αδελφούς 
και τις αδελφές της μετά από είκοσι χρόνια 
και έσμιξαν για το υπόλοιπο της ζωής τους . 
Έτσι έμαθα κι εγώ ένα κομμάτι της πολύπα-
θης ιστορίας των προγόνων μου , από την 
πλευρά της μητέρας μου, που με κάνει να 
θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό, για το 
δώρο της ζωής που απολαμβάνω σχολια-
στή μου ! Μετά από Συμπληγάδες .

Η Ασπασία στα χρόνια του Περι-
κλή
Ένα γυναικείο σύμβολο που κατόρθωσε να 
υπερβεί τα στεγανά της εποχής της και κάθε 
εποχής, αποδεικνύοντας πως το ασθενές 
φύλλο, ουδόλως αδύναμο είναι όταν απο-
φασίσει να ξεδιπλώσει τις αρετές του. Η 
Ασπασία, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο που 
της αφιέρωσε ο συγγραφέας Ντανιέλ Κάλβο 
Πλατέρο , καταγόταν από την Μίλητο όπου 
και μεγάλωσε δίπλα στον πατέρα της φιλό-
σοφο Αξίοχο και μορφώθηκε στη σχολή 
του , αφού έχασε την μητέρα της από πολύ 
μικρή. Δεν ήταν συνηθισμένο -και μάλλον 
χωρίς προηγούμενο- ένα θηλυκό,  να συμ-
μετέχει στα μαθήματα φιλοσοφικής σχολής 
, ένα προνόμιο , όπως και πλείστα άλλα που 
ήταν μόνο ανδρικό. Η πανέμορφη και επι-
βλητική Μιλήσια,  κατέχοντας τις γνώσεις 
περί των ριζοσπαστικών κοσμοθεωρειών 
που είχαν αναπτυχθεί στην μεγάλη Ελλάδα 
της ανατολής από τον Θαλή , τον Αναξί-
μανδρο και άλλους πρωτοπόρους Έλληνες 
φιλόσοφους της εποχής , μυήθηκε και στην 
τέχνη της ρητορικής και στα 20 της χρόνια,  

αποφάσισε να κάνει το μεγάλο ταξίδι , για 
την πόλη της σοφίας και της δημοκρατίας , 
την πόλη του Περικλή.  
Όταν έφτασε στην Αθήνα την υποδέχθηκε 
η πρώτη της αγάπη , ο άνθρωπος που την 
μύησε στα μυστικά και τις ηδονές του έρωτα 
όταν ήταν 15 χρονών , ο Ιππόδαμος , ο 
πλέον ξακουστός πολεοδόμος της εποχής 
, που έφτειαξε το οδικό δίκτυο Αθήνας Πει-
ραιά. Ο Ιππόδαμος την βοήθησε τα μέγι-
στα ώστε να προσαρμοσθεί στην Αθηναική 
κοινωνία και μαζί του γνώρισε και έγινε 
φίλη του Φειδία και του Αναξίμανδρου , 
ενώ πολύ σύντομα είχε ιδρύσει την δική της 
ρητορική σχολή , γεγονός ανήκουστο ακόμη 
και για τα Αθηναικά δεδομένα , μια γυναίκα 
όχι μόνο να ασκεί τη ρητορική τέχνη αλλά 
και να διευθύνει δική της σχολή με αρσενι-
κούς μαθητές. Στην παγκόσμια πόλη γνώ-
ρισε και τον ατίθασο Σωκράτη , που ήταν 
μικρώτερός της , τον οποίο και δέχθηκε ως 
μαθητή της χωρίς αμοιβή ένεκα της κακής 
οικονομικής του κατάστασης . Ο Σωκράτης 
ήταν μάλιστα ο πρώτος εραστής της στην 
Αθήνα , μια σχέση που δεν κράτησε πολύ. 
Η Ασπασία δεν άργησε να γνωρίσει και να 
πορευτεί με την μεγαλύτερη προσωπικό-
τητα της εποχής –και ίσως όλων των εποχών 
–τον στρατηγό Περικλή τον δημιουργό του 
δημοκρατικού πολιτεύματος που χάρισε 
στην Αθήνα –αλλά και σε όλο τον κόσμο- 
τον Χρυσό  Αιώνα ! Τους ένωσε μια ακα-
ταμάχητη έλξη από την πρώτη στιγμή που 
συναντήθηκαν και ο άμοιρος Φειδίας σφό-
δρα ερωτευμένος με την μούσα από την 
Μίλητο αναφώνησε «πεπρωμένον φυγείν 

αδύνατον»!
Η ζωή και το έργο της Ασπασίας μάλλον 
αποδεικνύει περίτρανα πως η συγγραφή 
της ιστορίας ήταν –αν δεν είναι ακόμη –
ανδρική υπόθεση. Δυστυχώς , στα σχο-
λικά μας βιβλία δεν θυμάμαι καμμία ιδιαί-
τερη μνεία για το σπουδαίο έργο και την 
μόρφωση της παρά μόνο πως ήταν ή τρίτη 
σύζυγος του Περικλή με λίγα λόγια για την 

θετική της παρουσία.  
Είναι γεγονός πως η Ασπασία με τη δυνα-
μική παρουσία της αλλά και το πρωτοπο-
ριακό σκεπτικό της έκανε πολλούς εχθρούς 
και μάλλον αυτό συντέλεσε στο να προσπα-
θήσουν να την αποψιλώσουν στο διηνεκές 
του χρόνου , κάτι το οποίο κατάφεραν εν 
μέρει. Ευτυχώς τα στοιχεία που παρέμειναν 
ζωντανά γι αυτή τη σπουδαία προσωπικό-
τητα είναι αρκετά για να μας πείσουν για 
το μεγαλείο της γυναικός ! Η ιστορία είναι 
γεμάτη από αδικίες , οι συντριπτικά περισ-
σότερες εις βάρος των γυναικών. Μία από 
αυτές είναι και η επί τούτου παράληψη ανα-
φοράς στην Μιλήσια που κατόρθωσε να 
κατακτήσει την ως τότε απόρθητη Αθήνα, 
όχι με τα κάλλη της αλλά με την προσωπι-
κότητά της, ανοίγοντας έτσι τον δύσκολο 
δρόμο για την αποκατάσταση των αδικιών 
εις βάρος των γυναικών του κόσμου. 
«Η Ασπασία στα χρόνια του Περικλή» είναι 
ο τίτλος του βιβλίου του Ντανιέλ Κάλβο 
Πλατέρο και αξίζει να το διαβάσετε . Ανεπι-
φύλακτα το προτείνουμε.

Γκρεκοπίθηκος
Το περιοδικό National Geographic παρου-
σίασε ένα ανατρεπτικό ρεπορτάζ σαν αυτά 
που θα δούμε και στο μέλλον σχετικά με 
την ανθρώπινη πρώτη παρουσία στον πλα-
νήτη που μεταφέρει την έδρα ύπαρξης από 
την Αφρική στην Ελλάδα περί τα 7,2 εκ. χρό-
νια πριν. Γκρεκοπίθηκο έχουν μετονομά-
σει αυτόν τον πρώτο άνθρωπο . Αυτό είναι 
σαν να το γνωρίζαμε , δηλαδή που εμφανί-
στηκαν οι πρώτοι άνθρωποι στον πλανήτη, 
αλλά δεν αντιλαμβάνομαι γιατί συνεχίζουν 
να πιθηκίζουν οι σημερινοί ουκ ολίγοι Δαρ-
βινιστές πιθηκάνθρωποι ; Τόσο πολύ υποτι-
μούν την νοημοσύνη μας; Μάλλον !
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Ν
ΕΑ ΥΟΡΚΗ. Οι «Αναμνήσεις» 
καθώς επίσης και άλλα ελλαδι-
κά μέσα ενημέρωσης επέλεξαν 
τον όρο «Λευκός Καπνός» για 

να μοιραστούν με το αναγνωστικό τους 
κοινό την είδηση για την κατ’ αρχήν συμ-
φωνία της διακομματικής επιτροπής για 
το μείζον θέμα της υλοποίησης του συ-
νταγματικού δικαιώματος του εκλέγειν 
και του εκλέγεσθαι  των Ελλήνων, που 
ζουν εκτός των γεωγραφικών συνόρων 
της Ελλάδας.
Αντίθετα από άλλα μέσα στη γενέτειρα οι 
«Αναμνήσεις» μετά τον «Λευκό Καπνό» 
έβαλαν παύλα και με πολύ πόνο πρόσθε-
σαν στον τίτλο «με πολλούς αστερίσκους 
και μόνο στα εκλογικά κέντρα η ψήφος 
των αποδήμων»
Κι αυτό για να υπενθυμίσουμε στο ανα-
γνωστικό μας κοινό πως, ακόμη κι αν 
ψηφισ τεί από τους τριακόσιους της 
Βουλής, το νομοσχέδιο που θα φέρει η 
κυβέρνηση στη Βουλή, η ψήφος των Απο-
δήμων θα είναι δώρον άδωρον για την 
συντριπτική πλειοψηφία τουλάχιστον των 
Ελληνοαμερικανών.
Και αυτό για τρεις βασικούς λόγους:
Ο πρώτος, διότι από την επιστολική ψήφο 
που υποσχέθηκε και ευαγγελίστηκε ο 
Κυριάκος Μητσοτάκης κατέληξαν (συμ-
φώνησαν) «στην αυτοπρόσωπη παρου-
σία των αποδήμων στα εκλογικά κέντρα 
που θα στηθούν σε πρεσβείες, σε προξε-
νεία κ.λ.π.». Δεδομένων των τεραστίων 
αποστάσεων, που πρέπει να διανύσουν, 
ακόμη και αυτοί που θα πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις, η απόφαση αυτή θα καταλή-
ξει σε «δώρο – άδωρον», που λέει και ο 
λαός.
Σε ότι αφορά τουλάχιστον την Αμερική, 
οι ομογενείς ως επί το πλείστον κατοι-
κούν στα προάστεια των μεγαλουπόλεων. 
Από τα Βόρεια Προάστια της Νέας Υόρ-
κης (Upstate New York) λόγου χάρη για 
να έρθουν στο Γενικό Προξενείο για να 

ψηφίσουν πρέπει να ταξιδέψουν τέσσερις 
και πέντε ώρες. Εκείνοι που διαμένουν 
στο Μπάφαλο και στο Νιαγάρα πρέπει να 
οδηγήσουν οκτώ τουλάχιστον ώρες.
Φανταστείτε πόσο πολύ πιο δύσκολο 
είναι γι αυτούς που διαμένουν στη Δυτική 
Ακτή όπου υπάρχει μόνο ένα Προξενείο, 

καθώς επίσης και για εκείνους που δια-
βιούν στη Χαβάη, στις Μπαχάμες και σε 
άλλα νησιά των ΗΠΑ, στην Καραϊβική και 
στη Νότια Αμερική.
Ο δεύτερος λόγος, σχετίζεται με τις προϋ-
ποθέσεις εγγραφής στους ειδικούς κατα-
λόγους, οι οποίες αιτούν από τους ομο-
γενείς «να έχουν ενεργή οικονομική – 
φορολογική σχέση με τη χώρα, με την 
κατοχή ενεργού ΑΦΜ». Η προϋπόθεση 
αυτή ενδέχεται να στερήσει το δικαίωμα 
εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους 
σε μερικές χιλιάδες ομογενείς που έχουν 
πουλήσει τα σπίτια και τις περιουσίες 
τους στην Ελλάδα και δεν έχουν οικονο-
μικές συναλλαγές.
Ο τρίτος λόγος, σχετίζεται με την πιστο-
ποίησης της παρουσίας των εκλογέων του 
εξωτερικού για τουλάχιστον δύο χρόνια 
στην Ελλάδα τα τελευταία 35 έτη (εργα-
σία, φοίτηση σε ελληνικά σχολεία, εκπλή-
ρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων κ.ά.).
Η προϋπόθεση αυτή διασφαλίζει το 
δικαίωμα ψήφου μόνο σε όσους έχουν 
μεταναστεύσει από τη γενέτειρα μετά την 

1 Ιανουαρίου 1985.  Άρα μιλάμε για την 
περίοδο που έχουν ανακοπεί οι μετανα-
στευτικές ροές από την Ελλάδα, λόγω της 
ευμάρειας που επικρατούσε στη χώρα.
Το πλαφόν των 35 ετών διασφαλίζει το 
δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική δια-
δικασία μόνο σε εκείνους που είχαν έρθει 

για σπουδές και αποφάσισαν να παρα-
μείνουν στις ΗΠΑ, καθώς επίσης και σε 
μερικές εκατοντάδες, που ήρθαν εδώ την 
περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Ο «λευκός καπνός» που βγήκε από τη 
συνεδρίαση της Διακομματικής φαί-
νεται να έχει ικανοποιήσει τους πάντες 
και περισσότερο το κυβερνών κόμμα, 
το οποίο άρχισε ήδη να πανηγυρίζει, αφ 
ενός μεν, διότι θα υλοποιήσει μια προε-
κλογική δέσμευση (άσχετα εάν θα είναι 
μια πύρρειος νίκη), αφ ετέρου δε, διότι 
θα πετύχει την μέγιστη δυνατή συναίνεση 
των τριακόσιων που ζήτησε ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης λίγες μέρες μετά την εκλογή 

του.
Οι μόνοι που παρακολουθούν με θλίψη 
και απογοήτευση τις εξελίξεις είναι οι 
ομογενείς, οι οποίοι βλέπουν για μια 
ακόμη φορά τους εθνοπατέρες να απο-
φασίζουν ερήμην των ιδίων των ενδιαφε-
ρομένων. Βλέπουν ένα μείζον θέμα, όπως 
το ζήτημα της ψήφου, να θυσιάζεται στον 
βωμό των κομματικών σκοπιμοτήτων και 
της ψηφοθηρίας.
Οι «Αναμνήσεις» παρακολουθώντας τις 
εξελίξεις και ειδικά τις άνευ ουσίας και 
σημασίας συναντήσεις στη Νέα Υόρκη 
των πλέον αρμοδίων για το θέμα της 
ψήφου των Αποδήμων, υπουργού Εσω-
τερικών Τάκη Θεοδωρικάκου και υφυ-

πουργού Αποδήμων Αντώνη Διαματάρη, 
διαισθάνθηκαν τους κινδύνους και  στις 
4 Οκτωβρίου μέσω ανάλυσης έκρουσαν 
τον κώδωνα και προειδοποίησαν «Να μη 
θυσιαστεί ένα επί πλέον εθνικό ζήτημα 
στον βωμό των κομματικών σκοπιμοτή-
των».
Σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να απευ-
θύνουμε έκκληση στον Πρωθυπουργό 
Κυριάκο Μητσοτάκη να παγώσει όλες τις 
διαδικασίες προκειμένου να ξεκινήσει 
από μηδενική βάση τη συζήτηση για το 
όλο θέμα δίνοντας τον πρώτο λόγο στους 
άμεσα ενδιαφερομένους, στους ομογε-
νείς.
Να δοθεί το απαιτούμενο χρονικό περι-
θώριο, αφ’ ενός μεν να συζητηθεί το θέμα 
στους οργανωμένους φορείς της ομογέ-
νειας και να καταγραφούν οι επικρατέ-
στερες απόψεις και θέσεις, αφ’ ετέρου 
δε να γίνει διαδικτυακή σφυγμομέτρηση, 
ούτως ώστε να μπορέσουν όλοι οι ομογε-
νείς να εκφράσουν τις προτιμήσεις τους, 
όχι μόνο για τον τρόπο ψηφοφορίας αλλά 
και τρόπο εξασφάλισης του εκλέγειν και 
του εκλέγεσθαι.
Ένας τέτοιος «διάλογος» – πιστεύουμε – 
θα αλλάξει τα δεδομένα και θα φέρει πιο 
κοντά τους αποδήμους στη γενέτειρα και 
θα δώσει τη δυνατότητα στην ομογένεια 
να αισθανθεί ότι είναι ισάξιος συνομιλη-
τής της Αθήνας και ο καλύτερος πρεσβευ-
τής της Ελλάδας στο εξωτερικό.
Εάν το κυβερνών κόμμα και όλος ο πολιτι-
κός κόσμος δεν ενσκήψουν και δεν αφου-

γκραστούν τους προβληματισμούς και 
την αγωνία των ομογενών θα βρεθούμε 
για μια ακόμη φορά στο ίδιο έργο θεατές.
Το πρώτο έργο παίχτηκε προ 25 περίπου 
ετών με την ίδρυση του Συμβουλίου Απο-
δήμου Ελληνισμού (ΣΑΕ). Η απόφαση για 
την ίδρυσή του ελήφθη ερήμην της ομο-
γένειας και από τις ιδρύσεώς του μέχρι 
και της διάλυσής του αποτέλεσε ξένο 
σώμα για τη συντριπτική πλειοψηφία των 
αποδήμων.
Η ιστορία είναι αμείλικτη και μας υπενθυ-
μίζει ότι λύσεις και αποφάσεις που αφο-
ρούν το λαό και λαμβάνονται  ερήμην του 
είναι καταδικασμένες είτε να μην εφαρμο-
στούν, είτε να προκαλέσουν δεινά. 

Ανάλυση: «Δώρον άδωρον» η συμφωνία για την ψήφο 
Αποδήμων για την οποία πανηγυρίζουν τα κόμματα

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΚΑ/WWW.ANAMNISEIS.NET

Συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής για το θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού την 
Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019, στο υπουργείο Εσωτερικών. (EUROKINISSI/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ)

Από αριστερά διακρίνονται οι Πέτρος Γαλάτουλας, Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Τάκης 
Θεοδωρικάκος, Κλεάνθης ΜεΪμάρογλου και Σπυριδούλα Τσουκαλά. Φωτογραφία: Αναμνήσεις / 

Δημήτρης Τσάκας. 
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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

Τις πρόλαβα κι εγώ τις τσιχλόφουσκες αυτές, μόνον που ήταν σε 
σχήμα μπάλας

Το Ζαχαροπλαστείο ΚΡΙΝΟΣ του ‘80

Εισιτήριο μετ’ επιστροφής διάρκειας ενός μηνός, 16 Ιανουαρίου 1951

Φοβερή 
διαφήμιση της 
Ολυμπιακής 
Αεροπορίας 

που δεν 
υπάρχει πια

Η Μελίνα Μερκούρη σε προεκλογική εκστρατεία
Στη φωτογραφία, ο 

Κ.Παλάμας και 
Α.Ρέσσου στα 

σκαλιά του 
ξενοδοχείου 

«ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ» 
Λουτρών Αιδηψού

Τσιτσάνης, Μπέλλου, Τουρκάκης, Κεραμύτης, Περιστέρης (στο πιάνο) 
και Κασιμάτης (όρθιος) το 1948

Πειραιάς, 23-03-1953. Αναχώρηση μεταναστών για την Αυστραλία

Ο καπετάν Μίκης Ζέζας, κατά κόσμον Παύλος Μελάς,
 και τα παιδιά του, Μιχάλης και Ζωή
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Οι κομματικές μηχανορραφίες επισκία-
σαν το δίκαιο των Αποδήμων. Το σχέδιο 
νόμου για τη ψήφο των αποδήμων είναι 
στάχτη στα μάτια μας, ένα τερατούργημα - 
απάτη, και δώρο – άδωρο.  Δυνητικά μόνο 
ένας στους τέσσερες αποδήμους θα έχει 
το δικαίωνα ψήφου, στη πραγματικότητα 
πολλοί λιγότεροι πιθανότατα κάτω από 
το 10%! Άνθρακες ο θησαυρός απόδημοι 
Έλληνες!
Διαβάζω ότι ο υπουργός Εσωτερικών, 
Τάκης Θεοδωρικάκος  ανακοίνωσε ότι 
επετεύχθη συμφωνία στη διακομματική 
επιτροπή για την ψήφο των απόδημων 
Ελλήνων, και πως  έχουν βρεθεί οι 200 
βουλευτές που θα ψηφίσουν το νομοσχέ-
διο. Τα βασικά στοιχεία της συμφωνίας 
είναι:
1. Οι απόδημοι θα ψηφίζουν για το 
ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Για το λόγο αυτό, 
θα αυξηθούν οι βουλευτές επικρατείας 
κατά 15, και στη λίστα των  υποψηφίων  θα  
μπορούν να συμπεριληφθούν και προσω-
πικότητες της ομογένειας.
2. Απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία 
των ψηφοφόρων στα εκλογικά κέντρα που 
θα οριστούν (πρεσβείες, προξενεία κ.ά.). 
3. Προϋπόθεση δικαιώματος ψήφου, 
είναι, ο ομογενής να έχει ζήσει τουλάχι-
στον δύο από τα τελευταία 35 χρόνια στην 
Ελλάδα. 
4. Επιπροσθέτως  ο ομογενής θα πρέ-
πει αν αποδείξει ότι έχει  οικονομικούς 
δεσμούς με την Ελλάδα.
5. Οι  Έλληνες του εξωτερικού πρέπει να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικούς εκλογι-
κούς καταλόγους ώστε να  έχουν το δικαί-
ωμα  ψήφου. Πρέπει πρώτα να κάνουν 
αίτηση στο υπουργείο, η αιτηση τους 
να γίνει αποδεκτή, ωστε να μπορούν να 
εγγράφουν στους εκλογικούς καταλόγους.
Προφανώς στην προσπάθειά της η Κυβέρ-
νηση της Νέας Δημοκρατίας να υλοποι-
ήσει την προεκλογική της  υπόσχεση, να 
δώσει ψήφο στους Έλληνες του εξωτερι-
κού, και να εξασφαλίσει την πλειοψηφία 
των 200 από τους 300 που απαιτούνται 
για να περάσει το νομοσχέδιο δημιούρ-
γησε ένα «δώρο άδωρο τερατούργημα» 
που είναι κάθε άλλο παρά αυτό που επι 
τόσα χρόνια ζητούν οι  απόδημοι.

 Η συμφωνία είναι ένα κακομαγείρεμενο 
συνονθύλευμα προκαταλήψεων και κομ-
ματικών τοποθετήσεων ωστε να επιτευ-
χθεί συναίνεση ανάμεσα στα κόμματα 
και τις μικροπολιτικές τους. Απομακρύ-
νεται απ το μοναδικό σκοπό της, το δικαί-
ωμα ψήφου στους αποδήμους και μετα-
τοπίζεται στο πως να επιτευχθεί συμφω-
νία μεταξύ των κομμάτων. Όπως- όπως 
πρόχειρα  αποσκοπεί τυπικά στα χαρτιά 
και  μόνο «να δώσει το δικαίωμα ψήφου 
στους ομογενείς» να τους ρίξει στάχτη στα 
μάτια ενώ στην ουσία τίποτα δεν αλλάζει 
για τη τεράστια πλειοψηφία των ομογενών 
που θα εξακολουθούν να μη μπορούν να 
ψηφίσουν. Με αυτό το σχέδιο νόμου Ένας 
ελάχιστος αριθμός, μια ελάχιστη μερίδα 
των Ελλήνων του εξωτερικού θα μπορέ-
σει τελικά να ψηφίσει στις βουλευτικές 
εκλογές της Ελλάδας, τόσο μικρός που δεν 
αξίζει το κόπο.  Συνεπώς το σχέδιο νόμου 
είναι μυωπικό, ανεπαρκές, και άχρηστο, 
δημιουργεί δεν λύνει προβλήματα.
Τα προβλήματα και οι λύσεις.
1.Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Η προ-
σθήκη 15 βουλευτών επικρατείας ουσι-
αστικά δεν ευνοεί τον απόδημο Ελληνι-
σμό , τον  γκετοποιεί και τον αποδυνα-
μώνει  Ξεχωρίζει τον απόδημο Ελληνισμό 

απ το υπόλοιπο σώμα των ψηφοφόρων 
και δημιουργεί ένα "γκέτο αποδήμων" 
κάθε άλλο παρά ισότιμο με τους άλλους 
ψηφοφόρους / υποψηφίους στην Ελλάδα.  
Μεγάλος ο κίνδυνος η φωνή των αποδή-
μων να μειωθεί και να γίνει δευτερεύουσα 
με αυτούς τους 15  έξτρα βουλευτές επι-
κράτειας. 
Η εκπροσώπηση διάφορων χωρών  ΗΠΑ, 
Καναδά, Αυστραλίας, Ευρώπη κλπ από 
ποια χώρα και πως θα μοιραστούν οι 
15 έδρες παγκοσμίως θα δημιουργήσει 
περαιτέρω  διαίρεση και διαφωνία μεταξύ 
των αποδήμων, θα επαναφέρει τη δυστο-
κία και τα άλυτα προβλήματα που ειχε 
ανέκαθεν το ΣΑΕ.
ΛΥΣΗ: Οι βουλευτές επικράτειας μένουν 
ως έχουν. Οι απόδημοι ψηφίζουν υπο-
ψήφιους στη λίστα. Κατά περίσταση το 
οποιοδήποτε  κόμμα μπορεί να συμπερι-
λάβει στη λίστα υποψήφιων και προσωπι-
κότητάς απ την ομογένεια. 
2. Η αυτοπρόσωπη παρουσία των ψηφο-
φόρων στα εκλογικά κέντρα της αλλοδα-

πής. Η Ελλάδα έχει μόνο τρεις επίσημες 
κρατικές παρουσίες στον αχανή Καναδά: 
το Γενικό προξενείο του Toronto, του 
Vancouver και τη πρεσβεία της Ottawa 
’s  Αυτό σημαίνει ότι το σχέδιο νόμου 
αποκλείει όλους εκείνους που κατοι-
κούν κάποια απόσταση από αυτά τα τρία 
κέντρα.  Για παράδειγμα ποιος θα ταξι-
δέψει απ το Edmonton  στο Vancouver, η 
από το Halifax  στο Toronto να ψηφίσει. Ο 
χρόνος μετάβασης και το κόστος το εισι-
τήριων είναι απαγορευτικό. Δεδομένου 
ότι ο Ελληνισμός είναι διάσπαρτος απ τον 
Ατλαντικό στον Ειρηνικό Ωκεανό η αυτο-
πρόσωπη παρουσία δεν είναι πρακτική 
και ουσιαστική . Είναι  επίσης αναχρονι-
στική που δείχνει ότι η Ελλάδα είναι στο 
μεσαίωνα τεχνολογικά,  Η αυτοπρόσωπη 
παρουσία για το δικαίωμα ψήφου είναι 
μια τρύπα στο νερό και τίποτα πάρα πάνω. 
ΛΥΣΗ: Εφαρμογή της «επισ τολικής 
ψήφου», η πιο λιανά η επιλογή να ψηφί-
ζει κάνεις ηλεκτρονικά on Line απ το σπίτι 
του με τον αριθμό του Ελληνικού διαβατη-
ρίου του, και ερωτήσεις ασφάλειας. Όταν 
η υποβολή φορολογικών δηλώσεων και 
πληρωμών γίνεται on line στο taxis net  το 
Ελληνικό κράτος μπορεί να εξασφαλίσει 
αδιάβλητη ψηφοφορία on line.

3. Ο ομογενής ψηφοφόρος πρέπει να έχει 
ζήσει τουλάχιστον δύο από τα  τελευταία 
35 χρόνια στην Ελλάδα . Το προαπαιτού-
μενος αυτό αποκλείει ένα τεράστιο ποσο-
στό αποδήμων απ το δικαίωμα ψήφου.  
Πόσοι Έλληνες μετανάστες επέστρεψαν 
και έζησαν στην Ελλάδα για δυο συνεχό-
μενα χρόνια?  Σχεδόν κανένας!  Στους 6 
μήνες μακριά απ το Καναδά ο κάτοικος του 
Οντάριο χάνει το OHIP (ιατροφαρμακευ-
τική κάλυψη). Μόνο εκείνοι που επιχείρη-
σαν να επιστρέψουν μόνιμα στην Ελλάδα, 
απογοητευτήκαν απ τα Ελληνικά πράγ-
ματα και επέστρεψαν μετα από δυο χρό-
νια,  δεύτερη φορά μετανάστες μπορούν 
να πληρούν αυτή τη διάταξη.  
Οι Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτε-
ρικό και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλο-
γικούς καταλόγους της κάπου στην Ελλάδα  
σήμερα έχον το δικαίωμα να ψηφίσουν 
χωρίς να αποδείξουν πόσα χρόνια έζη-
σαν ήταν η είναι στο εξωτερικό. Δηλαδή 
ένας που μετανάστευσε 40 -50 χρόνια 
πριν απ την Ελλάδα μπορεί να επιστρέ-

ψει στην Ελλάδα και να ψηφίσει άνετα τη 
μέρα των εκλογών. Ο Έλληνας της αλλο-
δαπής  που παρουσιάζεται στη πρεσβεία 
στη χώρα μετανάστευσης δεν μπορεί να 
ψηφίσει αν πέρασαν πάνω από 35 χρόνια 
απ την μετανάστευση του.  Που είναι λοι-
πόν η ισότητα μεταξύ των Ελλήνων που 
ψηφίζουν στην Ελλάδα και Ελλήνων που 
θα ψηφίζουν στο εξωτερικό?
ΛΥΣΗ:  Το δικαίωμα  ψήφου, το έχουν 
ΟΛΟΙ οι μετανάστες ομογενής χωρίς όριο 
χρόνων μεταναστεύσεως τίποτα παρα-
πάνω τίποτα λιγότερο. 
4. Επιπροσθέτως  ο ομογενής θα πρέ-
πει αν αποδείξει ότι έχει  οικονομικούς 
δεσμούς με την Ελλάδα.  Το προαπαιτού-
μενος αυτό είναι επίσης σαθρό και άδικο.  
Παράδειγμα,  ένας άστεγος άνεργος που 
ζει στην Ελλάδα ειχε και θα έχει πάντα το 
δικαίωμα ψήφου καίτοι οι οικονομικοί 
δεσμοί του με την Ελλάδα είναι στη καλ-
λίτερη περιπτωση χαλαροί και δεν προ-
σφέρει, απορροφά πόρους απ το Ελληνικό 
δημόσιο.  Ο απόδημος όμως που δήλωσε 
παραίτηση από τα ακίνητα και την κληρο-
νομιά του στην Ελλάδα για να τα εκμεταλ-
λευτούν οι συγγενείς του που ζουν εκει,  
δεν θα έχει  δικαίωμα ψήφου γιατί δεν 
έχει πια οικονομικούς δεσμούς! Αλλα και 
να έχει περιουσία στην Ελλάδα και να πλη-
ρώνει ΕΝΦΙΑ κάθε χρόνο και τέλη κυκλο-
φορίας για αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί 
το καλοκαίρι που επισκέπτεται την Ελλάδα 
δεν του επιτρέπεται να ψηφίσει γιατί δεν 
έχει  δυο χρόνια κατοικία στην Ελλάδα. 
Τα πολλά καλοκαίρια στην Ελλάδα δεν 
μετράνε! Το πως καθορίζονται οι οικονο-
μικοί δεσμοί με την Eλλαδα δεν έχει καθο-
ριστεί επακριβώς ακόμα.  Αλλα όπως και 
να έχει το πράγμα η απόδειξη  με δημό-
σια έγγραφα της παραμονής κάποιου στην 
Ελλάδα για  2 χρόνια και οι οικονομικοί 
δεσμοί με την Ελλάδα της γραφειοκρατίας 
δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.
ΛΥΣΗ Το δικαίωμα  ψήφου, το έχουν ΟΛΟΙ 
οι μετανάστες ομογενής χωρίς όριο χρό-
νων μεταναστεύσεως και χωρίς οικονο-
μικά κριτήρια. 
5. Οι  Έλληνες του εξωτερικού πρέπει να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικούς εκλο-
γικούς καταλόγους .  Μέχρι σήμερα δεν 
έγινε ποτέ συστηματική απογραφή των 
απόδημων, και δεν υπαρχουν εκλογικοί 
η άλλοι κατάλογοι. Υπολογίζεται συντη-
ρητικά  ότι είναι 5.000.000 Έλληνες δια-
σπαρμένοι σε κάθε γωνιά του πλανήτη 
μας. Άλλοι υπολογίζουν ότι η Ελλάδα 
του εξωτερικού είναι μεγαλύτερη απ την 
Ελλάδα! 
1) Στην Αμερική ζουν γύρω στα 3.000.000 
Έλληνες.
2) Στη Δυτική Γερμανία βρίσκονται περί-
που 400.000 άτομα, 
3) Στον Καναδά ζουν 300.000 Έλληνες, 
4) Οι Έλληνες της Αυστραλίας ανέρχονται 
σε 400.000 
5) Στην Αγγλία 130.000,
6) Στην Αφρική 70.000,  άτομα περίπου
7) Στα Σκανδιναβικά κράτη 20.000
8) Στο Βέλγιο -Ολλανδία  20.000, 

Οι κομματικές μηχανορραφίες επισκίασαν το δίκαιο των Αποδήμων. 
Το σχέδιο νόμου για τη ψήφο των αποδήμων είναι στάχτη στα 

μάτια μας, ένα τερατούργημα - απάτη, και δώρο – άδωρο.  
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9) Στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 
60.000 Έλληνες 
10),  Στην Γαλ λία 10,000,  Αίγυπτο 
10.000,Τουρκια περίπου 10.000, κτλ.  
ΛΥΣΗ:  Ολοι οι μετανάστες ομογενής κάτο-
χοι εν ισχύ Ελληνικού διαβατήριου, (το 
ποσοστό των αποδήμων με Ελληνικά δια-
βατήριά είναι μικρότερο απ ‘ότι
νομίζουν πολλοί), με πλήρη διεύθυνση και 
τηλέφωνο να τους επιτραπεί να  ψηφίσουν 
στις πρεσβείες και προξενεία στις πρώ-
τες εκλογές που θα ισχύσει το δικαίωμα 
ψήφου στους αποδήμους. Αυτό θα δημι-
ουργήσει defacto τους κατά τόπους εκλο-
γικούς καταλόγους. Οι ετσι δημιουργη-
μένοι εκλογικοί κατάλογοι θα διαμορφω-
θούν/ τροποποιηθούν ανάλογα εν συνε-
χεια.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΡΑΣΤΑΣ 
ΠΛΗΟΨΗΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗ-
ΜΩΝ
Για να καταλάβει κάνεις το μέγεθος του 
αποδήμου ελληνισμού που αποκλείε-
ται απ τη δυνατότητα  ψήφου ας δούμε τα 
νούμερα της εξωτερικής μετανάστευσης 
της Ελλάδος. Οι περίοδοι μαζικής εξωτε-
ρικής μετανάστευσης των Ελλήνων χωρί-
ζονται σε τρεις:  το πρώτο κύμα από το 
1900 έως το 1921, το δεύτερο το μεγαλυ-
τερο όλων 1960-1972 και το τρίτο μετα 
την οικονομική κρίση από το 2008 μέχρι 
σήμερα. Το σύνολο των Ελλήνων μετανα-
στών  έχει ως εξής
Μεταξύ 1900 και 1921, 402.538 Έλληνες 
εγκατέλειψαν τη χώρα ,
Μεταξύ 1921 και 1940 92.735 μετανά-
στες,
Μεταξύ 1940 και 1949  κατά την διάρκεια 
του δευτέρου παγκοσμίου και εμφυλίου 
πολέμου έγιναν βίαιες μετακινήσεις πλη-
θυσμού κυριως  προς τις χώρες του Ανα-
τολικού Συνασπισμού, αλλα πόσα ακρι-
βώς άτομα μετακινήθηκαν την περίοδο 
εκείνη, όσοι από αυτούς επέζησαν, και 
πόσοι  επαναπατρίστηκαν, δεν το γνω-
ρίζουμε, πάντως μεταξύ 1946  και 1953 
49.791 άτομα μετανάστευσαν.
Μεταξύ 1950 και -1960 μετανάστευσαν 
312.000 Έλληνες. 
Μεταξύ 1961 και 1966 μετανάστευσαν 
552.595  Έλληνες.
Μεταξύ 1967 και 1972 μετανάστευσαν 
382.971 Έλληνες.
Μεταξύ 1972 και 1985 μετανάστευσαν 
135.869 Έλληνες
Μεταξύ 1985και -2008 μετανάστευσαν 
100,00 περίπου Έλληνες
Μεταξύ 2008 και 2015  550,000 περίπου 
Έλληνες εγκαταλείψεων τη χώρα
Τα παραπάνω νούμερα αποδεικνύουν ότι 
το σχέδιο νόμου θα επιτρέψει δυνητικά 
μόνο στους τελευταίους 650 000 μετανά-
στες να ψηφίσουν ενώ αποκλείει 1,800, 
000 απ τη ψηφοφορία. Δηλαδή η πλειο-
ψηφία των Ελλήνων μεταναστών , τρεις 
στους τέσσερες θα τους απαγορεύεται να 
ψηφίσουν απλά γιατί είναι παλιοί μετανά-
στες και ηλικιωμένοι!  Το σχέδιο νόμου 
στην ουσία δημιούργει  και ευλογεί ηλικι-

ακές διακρίσεις (Age discrimination).
Αν ήταν να γίνουν εκλογές το 2020 σύμ-
φωνα με το σχέδιο νόμου μόνο οι Έλληνες 
πολίτες  που μετανάστευσαν στο εξωτε-
ρικό μετα το 1985 (2020-35)  θα μπορού-
σαν θεωρητικά να ψηφίσουν. Απ αυτή τη 
μειοψηφία, ένα ακόμη μικρότερο ποσο-
στό  θα μπορούσε να ψηφίσει  εφ’ όσον 
βέβαια έζησαν  τουλάχιστον για δυο χρό-
νια μεταξύ 1985 και 2010 στην Ελλάδα. 
Απ’ ότι έμεινε ένα ελάχιστο ποσοστό 
πιθανών ψηφοφόρων που  μπορούσαν 
να αποδείξουν ότι έχουν οικονομικούς 
δεσμούς με την Ελλάδα θα ψήφιζε! Άνθρα-
κες ο Θησαυρός!
Ο αποκλεισμός από τη ψηφοφορία της 
μεγαλύτερης μερίδας των Ελλήνων μετα-
ναστών που αναγκάστηκαν να αφήσουν 
την Ελλάδα πίσω τους μετα το παγκόσμιο 
και  εμφύλιο πόλεμο είναι καθαρά και εξ 
ορισμού το άκρον άωτον της αδικίας του 
σχεδίου νόμου. Επιβεβαιώνει μια φορά 
ακόμα ότι ακόμα και το 2019 η Ελλάδα δεν 
αγαπάει, αλλα τρώει τα παιδιά της.
ΛΥΣΗ:  Να ακυρωθεί ο αποκλεισμός των 
παλαιών και ηλικιωμένων μεταναστών και 
το δικαίωμα  ψήφου, να το έχουν ΟΛΟΙ οι 
μετανάστες ομογενής χωρίς όριο χρόνων 
μεταναστεύσεως τίποτα παραπάνω τίποτα 
λιγότερο.

ΟΙ ΞΕΝΟΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΟΜΟΓΕ-
ΝΕΙΣ
Η δικομματική συμφωνία αποκλείει εξ 
ολοκλήρου τη νέα γενεά, τα παιδιά και τα 
εγγόνια των μεταναστών του πρώτου και 
δευτέρου μεγάλου κύματος μετανάστευ-
σης απ το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέ-
γεστε. Τη στιγμή που υπογεννητικότητα 
στην Ελλάδα μειώνει τον Ελληνικό πληθυ-
σμό και η είσοδος μεταναστών/προσφύ-
γων ανατρέπει την αναλογία ξένων προς 
τους Έλληνες σε βάρος των Ελλήνων, τα 
ξένο γεννημένα Ελληνόπουλα αγνοού-
νται, παραμερίζονται και αποκλείονται απ 
τη μητέρα πατρίδα.  Ποσο σοφό είναι το 
νομοσχέδιο αυτό να κλείνει τη πόρτα σε 
Ελληνόπουλα ? Ποιο εθνικό η κομματικό 
συμφέρον εξυπηρετείται?
Και καλα οι Ελληνο γεννημένοι απόδη-
μοι ίσως έχουν «τα χαρτιά τους,  Οι ξενο-
γεννημένοι όμως κατά μεγάλη πλειοψη-
φία είναι ξεκρέμαστοι από πλευράς ανα-
γνωρησιμοτητος απ τις Ελληνικές αρχές. 
Δεδομένης της παροιμιώδους  εχθρι-
κής Ελληνικής  γραφειοκρατίας πόσοι απ 
αυτούς θα αγωνιστούν να αναγνωριστούν 
σαν Ελληνικής καταγωγής για να πάρουν 
τη Ελληνική υπηκοότητα και διαβατήριο, 
να αποκτήσουν «οικογενειακή μερίδα» 
κάπου στην Ελλάδα, να τους εκδοθεί ΑΦΜ 
που θα τους υποχρεώνει να υποβάλουν 
φορολογικές δηλώσεις  κάθε χρόνο στην 
Ελλάδα, να αποκτήσουν  από CRA δικαι-
ολογητικά ότι για φορολογικούς λόγους 
είναι κάτοικοι Καναδά και φορολογού-
νται στο Καναδά ώστε να μη φορολογη-
θούν στην Ελλάδα, να παρατήσουν τα 
παντα σπουδές και εργασία, οικογένεια 
και φίλους για να ζήσουν στην Ελλάδα δυο 

χρόνια μόνο και μόνο να τους επιτραπεί να 
ψηφίσουν? Σχεδόν κανένας! Όταν με €2 
εκατομμύρια ο κάθε αλλοδαπός μπορεί να 
αποκτήσει την Ελληνική υπηκοότητα, το 
Ελληνικό κράτος πρέπει να είναι εξ ίσου 
γενναιόδωρο με του ομογενείς που γεν-
νήθηκαν εκτός Ελλάδας.
ΛΥΣΗ: Οι Ελληνικής καταγωγής ομογε-
νείς  να αποκτούν Ελληνικό διαβατήριο 
και υπηκοότητα  κατόπιν αίτησης του που 
θα είναι το μοναδικό κριτήριο και προα-
παιτούμενος στο δικαίωμα ψήφου, χωρίς 
παραμονή στην Ελλάδα και οικονομικούς 
δεσμούς με την Ελλάδα. 

Ο ΕΛΛΗΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΜ-
ΜΑΤΙΚΑ ΤΕΡΤΙΠΙΑ
Σύμφωνα με σφυγμομετρήσεις το 73% 
των Ελλήνων στην Ελλάδα είναι υπερ της 
ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. 
Μόνο 19% υποστηρίζουν ότι  δεν πρέ-
πει να ψηφίζουν, ενώ το  8% των πολιτών 
δηλώνει δεν ξέρω/ δεν δηλώνω. Δηλαδή 
τέσσερες στους πέντε Έλληνες θέλουν 
τους Αποδήμους να ψηφίζουν
Ο φόβος  του ΚΚΕ και άλλων αριστερών 
κομμάτων είναι ότι οι Έλληνες της αλλο-
δαπής επειδή ζουν κυριως σε δυτικά 
κράτη και πολύ παλιά υπέγραφαν και 
πιστοποιητικό φρονημάτων  θα ψηφί-
σουν κεντροδεξιά κόμματα. Και γι αυτό 
εναντιώνονται στη ψήφο των αποδήμων. 

ΟΙ κομμουνιστές και αριστεροί «συμ-
βιβάστηκαν» λοιπόν να επιτρέψουν να 
ψηφίσει μόνο η γενεά του πολυτεχνείου 
και εντεύθεν. Η γενεά αυτή έχει γαλου-
χηθεί στην ιδεολογία των καταλήψεων, 
της πορείας, της διαμαρτυρίας, «του 
αγώνα»,  του συνδικαλισμού που εγγυά-
ται περισσοτέρους ψήφους στα αριστερά 
κόμματα.  
Για μια φορά ακόμα τα κομματικά τερ-
τίπια μπήκαν πάνω και πιο μπροστά 
στο εθνικό συμφέρον. Το σχέδιο νόμου 
αποσκοπεί στην επίτευξη συμφωνίας 
μεταξύ κομμάτων και όχι τι είναι λογικό 
και δίκαιο για τον απόδημο Ελληνισμό. 
Γι αυτό θα αποτύχει παταγωδώς  Οι οπα-
δοί του πολιτικάντηδες θα βγάλουν ίσως 
τις παρωπίδες όταν διαπιστώσουν τον 
ελάχιστο αριθμό ψηφοφόρων και αυτοί 
συγκεντρωμένοι γύρω απ τα Ελληνικά 
προξενεία και πρεσβείες.  Ένα δημοκρα-
τικό δικαίωμα εκφρασμένο στη λιγότερη 
δημοκρατική του μορφή.
Το νέο προτεινόμενο σχέδιο νομού είναι 
μια κακόγουστη φάρσα που προσβάλει 
και κοροϊδεύει τους Έλληνες της αλλο-
δαπής  ότι τάχα η Ελλάδα εκτιμά τον 
απόδημο Ελληνισμό και του παρέχει το 
δικαίωμα ψήφου ενώ στη πραγματικό-
τητα του το αφαιρεί. Καλλίτερα χωρίς 
δικαίωμα ψήφου παράς με δικαίωμα 
ψήφου για λίγους και στα χαρτιά μόνο. 

Δυνητικά μόνο ένας στους τέσσερες αποδήμους θα έχει το δικαίωμα 
ψήφου, στη πραγματικότητα πολλοί λιγότεροι πιθανότατα κάτω από 

το 10%! Άνθρακες ο θησαυρός απόδημοι Έλληνες!
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T
ο σημερινό ευαγγέλιο θέτει μπρο-
στά μας, με όλη του την τραγικό-
τητα, το κοινωνικό πρόβλημα, γύ-
ρω από τον πλούτο και τη φτώ-

χεια. Είναι οι δυο αντίθετες όψεις μιας 
φοβερής εικόνας.
Η συνταρακτική παραβολή που ακού-
σαμε σήμερον, τού άσπλαχνου πλουσίου 
και τού δυστυχισμένου φτωχού Λαζάρου 
δείχνει τη θέση του Χριστιανισμού στο 
φοβερό αυτό πρόβλημα.
Αδρές, χαρακτηριστικές γραμμές, διαζω-
γραφίζουν την εικόνα.
«Hν πλούσιος», λέγει για τον πρώτο. Ένας 
άνθρωπος με πολλά πλούτη. Δεν αναφέ-
ρει ούτε το όνομά του. Τον παρουσιάζει 
πλημμυρισμένο από αγαθά, χρυσάφια, 
ασήμια, υποστατικά. Με αδικίες, απάτες, 
δόλους και ψεύδη έχει συνάξει αμέτρητα 
πλούτη. Πίνει τον ίδρωτα και το αίμα των 
πτωχών. ’Εκμεταλλεύεται τους αδυνάτους 
και γεμίζει τις αποθήκες του. Πιο πέρα 
από τον εαυτό του, το συμφέρον, τις απο-
λαύσεις και τα αγαθά του δεν υπάρχει 
τίποτε. Δεν συλλογίζεται ούτε τον Θεόν, 
που στέλνει τα αγαθά στον κόσμο ούτε 
τους δυστυχείς συνανθρώπους του, που 
έχουν ανάγκη και στερούνται.
Τα προβλήματα πού συνταράσσουν τον 
κόσμο δεν τον συγκινούν. Αγνοεί την 
δυστυχία των άλλων και τα δικαιώματα 
των στη ζωή. Εδώ είναι η μεγάλη του 
ενοχή μπροστά στη θεία δικαιοσύνη και 
η ευθύνη του για τη δυστυχία των άλλων. 
Εφάνηκε ασεβής στο Θεό και αχάριστος, 
σκληρός και απάνθρωπος στον πλη-
σίον. Αποδείχτηκε τέρας και θηρίο, όχι 
γιατί ήταν πλούσιος, άλλα γιατί έκλεισε 
τον σκοπό τής ζωής του στην αδικία, στα 
υλικά αγαθά, στις πολυτέλειες και στις 
απολαύσεις σέ βάρος των πεινασμένων. 
Ίσως μάλιστα να ισχυρισθεί κανείς πώς 
τα πλούτη εκείνα δεν έγιναν με αρπαγή 
και απάτη ή ότι τα είχε κληρονομήσει. 
Και πάλιν όμως δεν απαλλάσσεται από 
την ευθύνη για την ασπλαχνία και αδι-
αφορία του μπροστά στον πόνο και τη 
δυστυχία των άλλων. Ήταν ένας σωστός 
ει-δωλολάτρης που ενόμιζε πώς δεν 
υπάρχει τίποτε άλλο από το σώμα που 
το έντυνε επιδεικτικά μέ «πορφύραν και 
βύσσον» και από τις χαμηλές και κτηνώ-
δεις τέρψεις, «ευφραινόμενος καθ’ ημέ-
ραν λαμπρώς».
Να δούμε τώρα και την άλλη όψη τής 
εικόνας. Έξω στην αυλή του, στα σκα-
λοπάτια, είναι πεταγμένος ο φτωχός 
Λάζαρος, έρημος, γυμνός, πεινασμένος, 
άρρωστος, γεμάτος πληγές, πού τις γλύ-
φουν τα σκυλιά, καθώς μοιράζονται μαζί 
του τα λίγα ψίχουλα που πέφτουν από 

το τραπέζι του αφεντικού των. Δεν ήλθε 
τούτη τη στιγμή ό Λάζαρος στην αυλή 
του πλουσίου. Είναι χρόνια εκεί και τον 
ξέρουν όλοι με το όνομά του. Ο πλούσιος 
όμως ούτε μια ματιά δεν ρίχνει στη συμ-
φορά του συνανθρώπου του.
Θλιβερή η εικόνα αλλά τρομακτικά διδα-
κτική. Ο πτωχός Λάζαρος είναι ειρηνικός, 
αμίλητος, υπομονητικός. Θα περίμενε 
κανείς να ξεσηκωθεί, να σφίξη τη γρο-
θιά του, να τρίξη τα δόντια του, να βγάλη 
φωτιές εκδικήσεως από τα μάτια του, 
να βάλη φωτιά στο αρχοντικό, να πνίξη 
τον τερατώδη πλούσιο, με τα ίδια του 
τα κουρέλια, με τα πληγιασμένα χέρια 
του. Τίποτε όμως από όλα αυτά. Ούτε 
το παραμικρό παράπονο ούτε μια λέξη 
πικρίας. Καρτερικά, σαν να μη συμβαίνη 
τίποτε γύρω του, υπομένει, μακροθυμεί. 
Πιστεύει και, κάτω από τις πληγές και τα 
κουρέλια του, κρύβει το άφθαστο ψυχικό 
μεγαλείο του και τον ατίμητο θησαυρό 
της αρετής του.
Δεν τον εγκωμιάζει ο Κύριος για τη φτώ-
χεια και την δυστυχία του. Είθε να μη 
υπάρχη όμοιος του στον κόσμο. Η φτώ-
χεια είναι τόσο κακός σύμβουλος, όσο 
και ο πλούτος. Αν είναι δύσκολο να σωθή 
ο πλούσιος με την αδικία και την ασωτεία 
του και με όλους τους άλλους πειρασμούς 
του πλούτου, είναι τόσο δύσκολο και ο 
πτωχός και δυστυχισμένος να αποφύγη 
την αγανάκτηση, τη στεναχώρια, την 
απογοήτευση, τον φθόνο και την εκδί-
κηση. Μπροστά στον Θεόν ούτε ο πλού-
τος ούτε η φτώχεια εξασφαλίζουν ιδιαί-
τερα προνόμια. Εκείνο που εξασφαλίζει 
τον αιώνιο προορισμό και τη σωτηρία 
του ανθρώπου είναι η πίστη στον Θεόν 
και στην αθάνατη ψυχή. Όταν οι άνθρω-
ποι θα πιστέ-ψουν σωστά, θα αγαπούν 
πραγματικά. Το κοινωνικό πρόβλημα 
μόνο με την αγάπη μπορεί να λυθή θετικά 
και οριστικά. Είναι ανάγκη να δημιουρ-
γηθή ο έσω άνθρωπος, ο «τέλειος κι 
ολόκληρος». Τότε θα ήσαν όλα τα απάν-
θρωπα μέσα επιβολής και καταπατήσεως 
περιττά. Γιατί είναι βέβαιο πώς μπορούν 
τα κοινωνικά συστήματα και οι άλλες 
θεωρίες των ανθρώπων να αντιστρέφουν 
τους όρους, να κάνουν τους πλούσιους 
πτωχούς και τους πτωχούς πλούσιους, 
και μάλιστα με ποταμούς αιμάτων, αλλά 
πραγματική δικαιοσύνη δεν θα υπάρχη. 
Πλούσιοι και πτωχοί θα σπαράσσουν στο 
αίμα, στην αλληλοεξόντωση, στην ατέ-
λειωτη πάλη αλλά χωρίς την πίστη στον 
αληθινό Θεό, δεν θα υπάρξη ποτέ δικαι-
οσύνη και, χωρίς Χριστόν, δεν θα έχωμε 
αδελφούς αγάπης αλλά θηρία μίσους και 
καταστροφής. Αυτό είναι το βαθύτερο 

νόημα του σημερινού Ευαγγελίου. Έξω 
από την πίστη, «την δι’ αγάπης ενεργου-
μένην», θα ύπάρχη πάντα άδικος πλούτος 
και ασωτεία, σέ βάρος του αδύνατου, του 
φτωχού, του δυστυχισμένου. 
Εδώ υπάρχει και η μεγάλη διαφορά της 
χριστιανικής κοινωνιολογίας από τις 
κοσμικές και ανθρώπινες θεωρίες. Ο Χρι-
στιανισμός ζητά πρώτα την βασιλεία του 
Θεού και ύστερα τα υλικά αγαθά. Πρώτα 
την πνευματική και ηθική ανάπλαση του 
ανθρώπου και ύστερα θα ακολουθήση 
πραγματική δικαιοσύνη, όχι της βίας και 
του αίματος, άλλα της πίστεως και της 
αγάπης. Όταν βασιλέψη στην ψυχή ο Χρι-
στός, τα υλικά αγαθά γίνονται μέσα και 
όργανα ευσπλαχνίας και καλών έργων. 
Ο πλούσιος χριστιανός γίνεται ο καλός 
οικονόμος του υλικού πλούτου και γίνε-
ται βοηθός, παρήγορος, ευεργέτης.
Υπάρχουν και πτωχοί που η θλιβερή των 
κατάσταση δεν προέρχεται από την αδι-
κία των άλλων αλλά από την άθλια τοπο-
θέτησή των στη ζωή με ασέβεια. τεμπε-
λιά, ακαταστασία, πονηριά και πάθη και 
γίνονται άξιοι της τύχης των. Η κατάσταση 
των σημερινών κοινωνιών είναι αψευ-
δής μάρτυρας. Στην ουσία ούτε οι πόλε-
μοι ούτε οι πολυποίκιλοι αγώνες, όσο κι 
αν φαίνεται πώς εξυπηρετούν, όμως δεν 
δίδουν τη λύση στο κοινωνικό πρόβλημα, 
γιατί δεν το συνδέουν με την πίστη στον 
Θεόν και στην άπειρη άξια της ψυχής 
του ανθρώπου. Λύνουν προβλήματα της 
γης και λησμονούν τον τελικό σκοπό της 
υπάρξεως, τη σωτηρία του ανθρώπου.
Τί ήταν αυτό που έκαμε τον άσπλα-
χνο πλούσιο να είναι τόσο σκληρός και 
απάνθρωπος; Η απιστία του στο Θεό και 
η έλλειψη αγάπης στον πλησίον. Εθεο-
ποίησε το σώμα και ελησμόνησε την 
ψυχή. Ελάτρεψε την ύλη και αγνόησε το 
πνεύμα. Αντίθετα, τί έκανε τον Λάζαρο 
τόσο υπομονητικό, ανεξίκακο, μακρό-
θυμο, ευγενικό; Η πίστη και η αγάπη του 

στον Θεόν, η επίγνωση για την ματαιό-
τητα του κόσμου και την προσωρινότητα 
της ζωής, πως η αμαρτία είναι μεγαλύ-
τερο κακό από τη φτώχεια και τον πόνο 
και πως η πραγματική άξια δεν είναι στα 
αγαθά της γης αλλά στην αρετή και στην 
αγιότητα. Αυτό όμως δεν σημαίνει αδρά-
νεια και αδιαφορία μπροστά στο καυτό 
κοινωνικό πρόβλημα. Αντίθετα χρειάζο-
νται αγώνες και θυσίες για τη λύση του 
αλλά ποτέ χωρίς την πίστη στον Χριστόν, 
γιατί, όπως εβεβαίωσεν ο ίδιος, «χωρίς 
εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν». Πολλά 
μπορείτε να κατορθώσετε, σε πρόοδο 
και πολιτισμό, σε αγαθά και σε ανέσεις 
αλλά, χωρίς την πίστη και την θεία χάρη, 
όλα μένουν δίχως νόημα και σκοπό και 
τελικά γίνονται επιζήμια στην ψυχή και 
στον αιώνιο προορισμό του ανθρώπου.
Η παραβολή του πλουσίου και του Λαζά-
ρου μας παρουσιάζει την ευθύνη των 
πλουσίων για την αμαρτωλή χρήση του 
πλούτου και την άξια της αρετής, έστω 
και μέσα στη δοκιμασία της φτώχειας.
Το κοινωνικό πρόβλημα δημιουργεί-
ται από την απιστία . Ο Θεός στέλνει 
άφθονα τα αγαθά του. Οι άνθρωποι γίνο-
νται κακοί οικονόμοι. Λείπει η αγάπη, ο 
φόβος του Θεού, ο πολιτισμός της ψυχής.
Το κοινωνικό πρόβλημα γίνεται οξύτερο 
όσο το χέρι είναι στην αδικία, η καρδιά 
στα πάθη και το πνεύμα στην πονηριά. 
Μόνο με την σωστή και βαθειά πίστη 
στον Χριστόν θα γίνη δικαιοσύνη και 
ισότητα, χωρίς την πάλη των τάξεων, τις 
συγκρούσεις και τις συμφορές. Ζητούμε 
τα αγαθά, χωρίς ’Εκείνον που τα δίδει. 
Αυτό είναι το δράμα στη ζωή και στις 
σχέσεις των ανθρώπων και τη λύση μας 
έδωσε ο Κύριος αντιστρέφοντας εκείνη 
την πλάνη μας, με την αδιάψευστη και 
σωτήρια διακήρυξή του: «Ζητείτε πρώ-
τον την βασιλείαν του Θεού και την δικαι-
οσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστε-
θήσεται υμίν».

«Απέλαυες τά άγαθά σου έν τη ζωή σου »

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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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο Μακεδονικός Μήνας 
από την Παμμακεδονική Ομοσπονδία Καναδά

Γ
ια άλλη μία χρονιά η Παμμακε-
δονική Ομοσπονδία Καναδά γέ-
μισε τον μήνα Οκτώβριο με εκ-
δηλώσεις προς τιμήν του Μακε-

δονικού Αγώνα. Οι εκδηλώσεις ολο-
κληρώθηκαν από εκεί που ξεκίνησαν, 
δηλαδή από το κτίριο της Παμμακεδο-
νικής στην Ντάνφορθ, σε «οικογενει-
ακό κλίμα» όπως ανέφερε και ο πρό-
εδρος της, κ. Γιώργος Παπαδάκης, ο 
οποίος μαζί με όλα τα μέλη του Διοι-
κητικού του Συμβουλίου έδωσαν τον 
καλύτερο τους εαυτό για την επιτυχία 
αυτών. 

Ο Μακεδονικός Μήνας, λοιπόν, 
έκλεισε με ένα ντοκιμαντέρ για τον 
Μακεδονικό Αγώνα και τους ήρωες 
της Μακεδονίας. Ένα πολύ ενημερω-
τικό ντοκιμαντέρ με καταγραφή των 
γεγονότων από το ξεκίνημα τους. Η 
«ατάκα» που έμεινε στο κοινό είναι 
αυτή του Μακεδονομάχου Παύλου 
Μελά ο οποίος πριν αφήσει τη τελευ-
ταία του πνοή είπε: «Το χρέος μου 
έκανα».
Φυσικά, η Παμμακεδονική δεν κλείνει 
τις πόρτες της με το πέρας των εκδη-
λώσεων. Όπως όλα τα χρόνια παραμέ-

νει ανοικτή σε όλους, Μακεδόνες και 
μη, και συνεχίζει να προσφέρει στην 
παροικία μας, αλλά και τον ελληνι-
σμό και ζητά την υποστήριξη όλων σε 
αυτούς τους καιρούς που όπως γνωρί-
ζετε ήδη τα πράγματα είναι δύσκολα. 
Είναι καλό, όχι μόνο για την Παμμακε-
δονική αλλά και για όλους τους Συλ-
λόγους, να δίνουμε ως Έλληνες βρο-
ντερό παρών για να διαιωνίζεται η 
γλώσσα, τα ήθη και τα έθιμα μας ώστε 
να θυμούνται και να υπερηφανεύο-
νται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν 
οι νέοι. Και του χρόνου λοιπόν…

Ο κ. Θόδωρος και η κα Ειρήνη Κερογλίδου με την κα Ειρήνη και κ. Γιώργο 
Καλομοίρη

Η κα Ειρήνη κι ο κ. Θόδωρος Κερογλίδης

Το ζεύγος ΑβραάμΟι κύριοι Μεδίτσκος, Βόκας και Καλομοίρης

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος Παπαδάκης, στην ομιλία του 
πριν ξεκινήσει το ντοκιμαντέρ
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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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Ο 
Γεώργιος Μπαμπινιώτης έχει 
φανατικούς φίλους, αλλά και 
ορκισμένους εχθρούς...
Bεβαίως, στην προκειμένη 

περίπτωση η λέξη «εχθρός» δεν ενέχει 
κατ’ ελάχιστον την οποιανδήποτε σχέση 
βιαιότητας,
παρά μόνον δηλώνει τις αρκετές και ενί-
οτε έντονες διαφωνίες που υπάρχουν 
για τις γλωσσολογικές προσεγγίσεις 
του εν’ λόγω επιστήμονος (εξ’ ου και ο 
σχετικός όρος «μπαμπινιωτισμοί», που 
έχουν εισαγάγει στην Αστική Καθομι-
λουμένη οι αμφισβητίες του).
Όμως, αυτό που οφείλουμε όλοι να 
πιστώσουμε στον Γεώργιο Μπαμπινι-
ώτη, είναι ότι μεταλαμπαδεύει -με ειρη-
νικό και αξιοθαύμαστα εύπεπτο τρό-
πο-την Ελληνική Γλώσσα στο μικροα-
στικό Νεοελληνικό Νοικοκυριό.
Σοβαρός αλλά όχι σοβαροφανής, μιλά 
χωρίς τον ελιτισμό που συνηθίζουν να 
εκπέμπουν με άκρως προκλητικό και 
απωθητικό τρόπο κάποιοι ομόλογοί 
του.
Διόλου τυχαίο, ότι η λαϊκή κουλτούρα 
έχει μετατρέψει το επώνυμο «Μπαμπι-
νιώτης» σε προσωνύμιο που αποδίδε-
ται σε όσους γνωρίζουν καλά Ελληνικά.
Παρά, λοιπόν, την εκτίμηση που τρέφω 
προς τον πασίγνωστο γλωσσολόγο, 
έφτασε η σ τιγμή να διαφωνήσω κι 
εγώ μαζί του για μία άποψη που εξέ-
φερε στην -κατά τα λοιπά, εξαιρετική- 
εκπομπή του με τίτλο «3 λεπτά για την 
Ελληνική Γλώσσα», την οποία παρου-
σιάζει στο επίσης εξαιρετικό «Cosmote 
History».
Σε μία αποστροφή του λόγου του, ο αγα-

πητός Μπαμπινιώτης είπε -και σωστά 
είπε- ότι το αρσενικό άρθρο θα πρέ-
πει πάντα να έχει στην Αιτιατική την 
κατάληξη «-ν», ώστε να διαχωρίζεται 
με αυτόν τον τρόπο από το ουδέτερο 
άρθρο.
Πράγματι, είναι -παραδείγματος χάριν- 
σαφέσ τερο και αναμφιβόλως πιο 
εύφωνο να πούμε «Θα πάω για ποτό με 
τον Μάκη», παρά «...με το Μάκη», όσο 

και αν αυτή η επιλογή έρχεται σε μερική 
αντίθεση με τον γλωσσικό κανόνα που 
ορίζει ότι το «τελικό “νι”» χρησιμοποι-
είται μόνο πριν από λέξεις που αρχίζουν 
από φωνήεν ή από τα σύμφωνα «κ, π, 
τ», τα δίψηφα «μπ, ντ, γκ» και τα διπλά 
«ξ, ψ».
Το -κατά την προσωπική μου άποψη- 
σφάλμα τού Γεώργιου Μπαμπινιώτη, (το 
οποίο σφάλμα, σημειωτέον, υποστηρί-
ζουν και πολλοί ακόμα έγκριτοι γλωσσο-

λόγοι), προέκυψε αμέσως μετά.
Στηριζόμενος, προφανώς, ο διακεκριμέ-
νος καθηγητής, στην περίφημη λατινική 
ρήση «Usus norma loquendi» (δηλαδή, 
«Η Χρήση ορίζει τον Λόγο»), προέβη σε 
μία υπερβατική και συνάμα ισοπεδωτική 
εξαπλούστευση που ρίχνει ακόμη περισ-
σότερο νερό στον μύλο της τρέχουσας 
αμορφωσιάς και αγραμματοσύνης.
Είπε ότι, ΚΑΙ το θηλυκό άρθρο θα πρέ-

πει να παίρνει πάντοτε «-ν» στην Αιτια-
τική, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο 
άλλοθι σε όσους βολεύονται με την εξη-
λιθιοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας.
Όχι, αγαπητέ Γεώργιε Μπαμπινιώτη, 
το έργο της επιστήμης σας  είναι μεν να 
καταγράφει την όποια γλωσσική δια-
φοροποίηση, αλλά δεν δικαιούται να 
υποθάλπει τον μαρασμό του σημαντι-
κότερου πολιτιστικού και πολιτισμικού 
θησαυρού στην Ιστορία της Ανθρωπό-

τητας.
Σε χαλεπούς καιρούς όπως οι τρέχοντες, 
η Ελληνική Γλώσσα πρέπει να ανθίστα-
ται και μέσω υμών και ημών να δημι-
ουργεί τις συνθήκες ώστε η χρήση της 
να μη γίνεται ολοένα και πιο ισοπεδω-
τική προς τους κανόνες που εχάραξαν οι 
ευφυέστατοι πρόγονοί μας. 
Συνελόντι ειπείν, οφείλουμε σεβασμό 
στη Λεπτομέρεια, ώστε να μην κατα-
ντήσουν τα Ελληνικά να είναι «γλώσσα 
χοντρανθρώπων».
Συμπληρωματική Σημείωση:
Γνωρίζω ότι ο τίτλος αυτού του πονήμα-
τος είναι «εμπορικός» και το περιεχό-
μενό του είναι «αντιεμπορικό».
Ευελπιστώ ότι κάποτε ο Νεοέλληνας θα 
αντιληφθεί την Ουσία και θα προσφέ-
ρει «εμπορικότητα» σε τέτοιου είδους 
γλωσσικές διαφωνίες.
Διότι αν συμβεί αυτό, θα σημαίνει ότι 
ο Νεοέλληνας θα έχει αναβαθμισθεί σε 
«Έλληνας».
Άντε γιατί το πολύ «βαρ-βαρ» κατή-
ντησε πια βαρετό.
Επί του Πιεστηρίου:
Ψάχνοντας στο διαδίκτυο μία φωτο-
γραφία για το άρθρο μου, βρήκα στο 
«YouTube» το διαφημιστικό σποτάκι της 
εκπομπής του Γεώργιου Μπαμπινιώτη.
Με έκπληξή μου, λοιπόν, διεπίστωσα 
ένα ακόμη «μαλλιαρό» λάθος, καθώς 
στην οθόνη αναγράφεται η φράση «Ο 
κόσμος μου είναι η γλώσσα μου».
Όμως, στην προκειμένη περίπτωση η 
λέξη «Γλώσσα» θα έπρεπε να έχει γρα-
φτεί με κεφαλαίο, ώστε να διαχωρίζεται 
από το αισθητήριο όργανο της Γεύσης.
Είμαι ζωστόζ; 

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

Και όμως, Γεώργιε Μπαμπινιώτη, εδώ κάνεις λάθος 
ΠΗΓΗ: ZOUGLA.GR

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
PEST CONTROL TECHNICIAN

ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ
Ή ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑ 

ΑΠΟ 3ΜΗΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ
ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ
lady.bug@bellnet.ca

ATTN: HALINA
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Μ
ία υπόθεση που συνέβη το 2001 έληξε στις 24 Οκτωβρίου 2019. Τότε ο τώρα 
59χρονος James Alcock παρουσιάστηκε ως κυνηγός ταλέντων σε ένα 13χρο-
νο αγόρι και με τη δικαιολογία ότι πρόκειται να παίξει κάποιον ρόλο με αμοι-
βή κάποια δώρα και χρήματα παρέσυρε το νεαρό αγόρι στο σπίτι του στο 

Scarborough όπου και το βίασε. Στο δικαστήριο καταδικάστηκε τη Πέμπτη για αποπλάνηση 
ανηλίκου κάτω των 14 ετών και σεξουαλική παρενόχληση.

Σ
ύμφωνα με την έρευνα της α-
σ τυνομίας οι έφηβοι βρίσκο-
νταν στο διάδρομο μιας πολυ-
κατοικίας που βρίσκεται σ το 

Trethewey και  Black Creek όταν οι 
δράστες άνοιξαν πυρ γύρω στις 7:30 
το απόγευμα. Σύμφωνα με τις αρχές οι 
δράστες είναι τρία άτομα κι έφτασαν 
στο σημείο σε μαύρο αυτοκίνητο και 
μπήκαν στο κτίριο από μία πλαϊνή πόρ-
τα πριν αρχίσουν να πυροβολούν. Στην 
συνέχεια επέστρεψαν στο αυτοκίνητο 
κι απομακρύνθηκαν. Όταν η αστυνο-

μία έφτασε στο σημείο βρήκε τους έ-
φηβους αιμόφυρτους και με σοβαρά 
για την ζωή τους τραύματα. Πιο συγκε-
κριμένα δύο αγόρια και δύο κορίτσια 
ηλικίας 16 και 17 χρειάστηκε να μετα-
φερθούν στο νοσοκομείο με ασθενο-
φόρο ενώ ένα άλλο αγόρι πήγε μόνο 
του στο νοσοκομείο. Η επίθεση φέρε-
ται να είναι στοχευμένη. Στο σημείο ε-
πίσης βρέθηκαν 20 κάλυκες. Το πρωί 
της Πέμπτης ανακοινώθηκε πως και οι 
τέσσερις έχουν διαφύγει του κινδύνου 
για τη ζωή του.

Λ
ίγο πριν τις 10 το πρωί 
της Πέμπτης ένας 29χρο-
νος άνδρας δέχθηκε ε-
πίθεση μέσα στο αυτο-

κίνητο του όταν δύο δράστες τον 
πλησίασαν και πυροβόλησαν ε-
ναντίον του. Σύμφωνα με αυτόπτη 
μάρτυρα ακούστηκαν επτά με δέ-
κα πυροβολισμοί, με τον άνδρα να 
αιμοραγεί στο αυτοκίνητο του με 
μια γυναίκα δίπλα του να ουρλιά-
ζει. Στη συνέχεια οι περαστικοί έ-
τρεξαν στο σημείο και προσπάθη-
σαν να καλύψουν τα τραύματα του 
με ζακέτες. Οι δύο δράστες απο-
μακρύνθηκαν πεζοί. Το περιστα-
τικό συνέβη 2,3χλμ μακριά από το 
περιστατικό με τον τραυματισμό 
των πέντε εφήβων στο Greenhills, 
ωστόσο, ακόμη δεν φέρεται να 
συνδέονται μεταξύ τους.

Πέντε έφηβοι τραυματίστηκαν από 
πυροβολισμούς στο Greenhills Απόπειρα δολοφονίας 29χρονου 

στο Weston

33χρονος επιχείρησε να 
μαχαιρώσει 3χρονο αγόρι

Ο 
δράσ της επιχε ίρησε 
να σκοτώσει και τη 
μητέρα του αγοριού 
στο Winnipeg. Ο Daniel 

Jensen συλλήφθηκε και κατηγο-
ρείται για απόπειρα δολοφονίας 
εκ προμελέτης και στις δύο περι-
πτώσεις. Σύμφωνα με την αστυνο-
μία ο δράστης και η μητέρα διαπλη-
κτίστηκαν ενώ βρίσκονταν σε δια-
φορετικές τοποθεσίες και ο Jensen 
αντέδρασε περπατώντας στο σπίτι 
όπου ο 3χρονος κοιμόταν και τον 
μαχαίρωσε πολλές φορές. Το αγόρι 
βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση 
στο νοσοκομείο.

Καταδικάστηκε παιδεραστής 18 
χρόνια μετά
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LIFE

Cristina Buccino:  
η αποθέωση της ομορφιάς 
και της φινέτσας

Αν μιλάμε για 
γυναικεία φινέτσα, 
τότε η Cristina 
Buccino είναι 
χαρακτηριστικό 
παράδειγμα. Και 
είναι αυτή η φινέτσα 
και το ιταλικό 
ταμπεραμέντο 
που την κάνουν να 
ξεχωρίζει.

Η εκρηκτική 
Ιταλίδα με το 
εντυπωσιακό κορμί 
συνεπαίρνει με 
την  ομορφιά της. 
Μια ματιά στο 
λογαριασμό της 
στο Instagram 
αποδεικνύει γιατί 
ενθουσιάζει τους 2,6 
εκατ. followers της.

Η Cristina Buccino 
είναι παρουσιάστρια 
της ιταλικής 
τηλεόρασης, ενώ 
ασχολήθηκε με το 
μόντελινγκ από 
την ηλικία των 17 
χρόνων. Στη χώρα 
της έγινε ευρέως 
γνωστή μέσα από τη 
συμμετοχή της σε 
ριάλιτι σόου.
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A
υτό που ίσως 
δ ε ν  ε ί χ α μ ε 
προσέξει (όχι 
εμείς φυσικά 

αλλά δυστυχώς μια με-
γάλη μερίδα κόσμου )
είναι αυτό που λέει αρ-
κετές φορές και η Ελένη 
Μενεγάκη,μαρτυρούν τα 
χιλιάδες likes των φωτο-
γραφιών του στα social 
media,τα comments που 
το ένα είναι καλύτερο α-
πό το άλλο είναι αυτή η 
ομορφιά που προέρχε-
ται από το γονίδιο των 
γονιών και την αγάπη 
του θεού που αυτό το α-
γόρι πραγματικά σε μα-
γεύει.
Σε μαγεύει και σε κερδί-
ζει γιατί εκτός από κού-
κλος,μελαχρινός και 
αρκετά sexy όπως και ο 
ίδιος δήλωσε σε γνω-
στό περιοδικό και στον 
μοναδικό Γιάννη Χατζη-
γεωργίου είναι πολλά 
τελικά αυτά που σε 
κάνουν να τον αγαπάς

Ελληνίδα 

παρουσιάστρια 

«σάρωσε»

Μπορεί να μπήκαμε για τα 
καλά στο Σεπτέμβριο, ωστόσο 
η Νικολέττα Ράλλη δεν πτοεί-
ται και συνεχίζει τις βουτιές 
και τις εξορμήσεις στα ελλη-
νικά νησιά!
Η όμορφη παρουσιάστρια 
ανέβασε (ακόμη μία) φωτο-
γραφία της με μαγιό σ το 
Instagram και φυσικά άναψε… 
φωτιές σε όσους την ακολου-
θούν στο δημοφιλές μέσο κοι-
νωνικής δικτύωσης.

Νέα σύντροφος για 

τον Κωνσταντίνο 

Αργυρό

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός 
είναι ξανά ερωτευμένος! Ο 
τραγουδιστής είναι full in 
love με μοντέλο. Στο Πρωινό, 
ο Άρης Καβατζίκης ανέφερε 
όλο το ρεπορτάζ εβδομαδι-
αίου περιοδικού που τους 
τσάκωσε στο αεροδρόμιο! 
Ο Άρης Καβατζίκης τόνισε:«-
Πετύχαμε τον Κωνσταντίνο 
Αργυρό στο αεροδρόμιο, με 
την Αλεξάνδρα Φωτοπούλου, 
μοντέλο…. Νομίζω πως είναι 
γύρω στα 22-23 και πήγαν 
μαζί στο Άμστερνταμ».

Η Μαρία Περδικέα είναι 
χωρίς αμφιβολία, η πιο σέξι 
μαμά της τηλεόρασης! η 
δημοσιογράφος που θαυμά-
σαμε μέσα από τις εμφανίσεις 
της σε Ant1 και ΣΚΑΪ, έχει τα 
πάντα. Θα μπορούσαμε να 
σας γράψουμε 12.345 λέξεις 
για να τεκμηριώσουμε την 
άποψή αλλά μια φωτογραφία 
είναι χίλιες λέξεις…

O Dj της εκπομπής 
«Ελένη»....!!!

Η Ελένη Βαΐτσου ανάβει 
φωτιές όταν κυκλοφορεί με 
μαγιό

Μαρία Περδικέα, η 

πιο σέξι μαμά της 

τηλεόρασης

Η 
Ευαγγελία Δερμετζόγλου, μεγάλη 

νικήτρια του παλιού Survivor, του 

ριάλιτι που επέστρεψε δυναμικά 

στην ελληνική τηλεόραση, εκμε-

ταλλεύτηκε στο έπακρο τη δημοφιλία που της 

πρόσφερε το παιχνίδι, πραγματοποιώντας ε-

κείνη την εποχή πολλές προκλητικές φωτογρα-

φήσεις.

Παίκτρια τού Survivor σε 
φωτογράφηση σκάνδαλο!

Η 
πορεία της στη 
μικρή οθόνη, 
τόσο ως ηθο-
ποιός όσο και 

ως παρουσιάστρια, έ-
χει λάβει θετικά σχόλια. 
Εκείνη χαμηλών τόνων, 
προσπαθεί πάντα να μην 
προκαλεί και να κρατά 
τη ζωή της μακριά από 
τα φώτα της δημοσιότη-
τας.
Η Ελένη Βαΐτσου είναι 
ένα πλάσμα διαφορε-
τικό από αυτά που συνή-
θως κυκλοφορούν στον 
κόσμο της σόουμπιζ , 
αλλά έχει κρυφά χαρτιά 
που τα φανερώνει μόνο 
στο Instagram. H μελα-
χρινή πρωταγωνίστρια 
όταν ποζάρει με μαγιό, 
ε ν τυπωσ ιάζ ε ι  τ ους 
πάντες και δείχνει μία 
άλλη πλευρά του εαυ-
τού της που πολλές θα 
ζήλευαν.
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Έ
κανε πρεμιέρα στο 
Big Brother με απί-
στευτο ντεκολτέ. 
Πρεμιέρα με το 

ιταλικό Big Brother έκανε 
η σύζυγος του παλαίμα-
χου πλέον ποδοσφαιριστή, 
Φραντσέσκο Τότι.
Η Ιταλίδα καλλονή που είναι 
παρουσιάστρια του ριάλιτι 
μαζί με τον Αλφόνσο Σινιο-
ρίνι εμφανίστηκε στο πρώτο 
επεισόδιο της τρίτης σεζόν 
με ένα εντυπωσιακό φόρεμα 
με βαθύ ντεκολτέ.
Η Ιλάρι Μπλάζι εμφανίστηκε 
στην οθόνη του Channel 5 με 
ένα φόρεμα αξίας 960 ευρώ 
και όλος ο ανδρικός πληθυ-
σμός κοίταζε σε ένα συγκε-
κριμένο σημείο.

Ο 
σούπερ σταρ της 
Παρί Σεν Ζερμέν 
κατηγορείται ότι 
«έκλεψε» τη σύ-

ντροφο του κολλητού του!
Ο Νεϊμάρ εδώ και περί-
που ένα χρόνο έχει χωρί-
σει με την Μπρούνα Μαρ-
κεζίνε και ενίοτε του χρε-
ώνουν διάφορες συντρό-
φους. Τα τελευταία δημοσι-
εύματα, όμως, τον θέλουν 
στο πλευρό της Ναταλία 
Μπαρούλιτς με την οποία 
ανέβασε και φωτογραφία 
στα social media Ποια είναι 
όμως η Ναταλία; Η πρώην 
του Μαλούμα και σύμ-
φωνα με τις κακές γλώσσες 
το ζευγάρι χώρισε επειδή 
το μοντέλο από την Κροα-
τία απάτησε τον πασίγνω-
στο τραγουδιστή με τον 
Νεϊμάρ. Κι άντε αυτό… 
χωνεύεται με τον καιρό! 
Ο Μαλούμα δεν είναι, 
όμως, απλά ένας απατημέ-
νος, αλλά και κολλητός του 
ποδοσφαιριστή.
Στη Βραζιλία κατηγορούν 
τον άσο της Παρί για προ-
δοσία απέναντι στον φίλο 
του, ωστόσο, ο ποδοσφαι-
ριστής δεν έχει πάρει θέση 
για το θέμα.

Έκανε σεξ με την κοπέλα του 
κολλητού του ο Νεϊμάρ

Γ
ια πολλά χρό-
ν ια η Monica 
Bellucci αποτε-
λεί μια από τις 

ομορφότερες γυναί-
κες στον κόσμο. Η με-
σογειακές καμπύλες 
της Ιταλίδας καλλονής 
έχουν μαγνητίσει εκα-
τομμύρια ανδρών. Ω-
στόσο τα χρόνια περνά-
νε και έχει έρθει η ώρα 
η για την διάδοχη κατά-
σταση. Για πολλούς αυτή 
τη θέση έχει κερδίσει ήδη 
η Eva Padlock. Η εντυπω-
σιακή Ισπανίδα έχει κερ-
δίσει δεκάδες followers το 
Instagram με τις φωτογρα-
φίες που ανεβάζει.

Παραμιλάει όλη η Ιταλία με τη 
γυναικάρα του Τότι

Η απάντηση της Καρλέουσα 
στον Βράνιες

Ο
ι οπαδοί του Ολυμπιακού θέ-
λησαν να πικάρουν τον Βρά-
νιες στο ντέρμπι με το πανό 
που είχε τη φωτογραφία του 

με την Καρλέουσα. Ο Βόσνιος αμυντικός 
της Ένωσης απάντησε σε αυτό κάνοντας 
μια ανάρτηση στο Instagram μετά το τέ-
λος του ματς που αφορούσε εκείνη και η 
Καρλέουσα απάντησε κι αυτή μέσω των 
social media, γράφοντας:

«Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα κάποια 
σχέση με τον άνθρωπο που ονομάζε-
ται Όγκνιεν Βράνιες. Δυστυχώς αναγκά-
στηκα να υποβάλω μήνυση προς όλους 
όσους το ισχυρίστηκαν αυτό και διέδι-
δαν ψευδείς ειδήσεις στα media. Αρκετή 
λάμψη πήραν όσοι ανακυκλώνουν ειδή-
σεις με το όνομά μου. Η οικογένειά μου 
δέχτηκε επιθέσεις από πολλούς. Γ@@@ 
την ατυχία σας».

Με τέτοια Εύα και μάλιστα 
Ισπανίδα, δεν γλιτώνεις…
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Η προσγείωση στο αεροδρόμιο της 
Καλύμνου μοιάζει με προσσελήνωση. 
Με το που βγαίνεις από το αεροπλάνο, 
βρίσκεσαι σε μια πέτρινη αγκαλιά. 
Παντού βράχοι υψώνονται γύρω σου. 
Για δέντρα ούτε λόγος να γίνεται, είναι 
μετρημένα στα δάχτυλα. Ακόμα και οι 
θάμνοι σπανίζουν.

Α
υτό το πέτρινο... πεπρωμένο, που 
επί αιώνες –και μέχρι πριν από λί-
γες δεκαετίες– έκανε τους ανθρώ-
πους του νησιού να φεύγουν μα-

ζικά, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον σε 
άλλους τόπους (κυρίως στο εξωτερικό, στην 
Αμερική και στην Αυστραλία), σήμερα έχει, 
χωρίς υπερβολή, γίνει ευλογία: η Κάλυμνος 
έχει εξελιχθεί σε αναρριχητικό προορισμό 
υψηλού επιπέδου. Αδιάψευστοι μάρτυρες, 
οι αριθμοί. «Χωρίς να υπάρχουν επίσημα 
στοιχεία, υπολογίζουμε ότι 10.000-15.000 
αναρριχητές έρχονται κάθε χρόνο από όλο 
τον κόσμο. Η σεζόν ξεκινά τον Μάρτιο και 
διαρκεί μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Τον Μάιο 
και τον Οκτώβριο κορυφώνονται οι αφίξεις, 
ενώ μείωση παρατηρείται τους θερινούς μή-
νες, για λόγους καθαρά πρακτικούς: η ζέστη 
είναι εχθρός του αναρριχητή. Αυτές τις μέ-
ρες βρίσκονται εδώ 2.000-3.000 αναρριχη-
τές, αριθμός τεράστιος για τα δεδομένα του 
νησιού, που διαθέτει 65 πεδία και 3.000 δι-
αδρομές», μας ενημερώνει ο Άρης Θεοδω-
ρόπουλος, ο άνθρωπος που, μαζί με τους 
συνεργάτες του, έβαλε την Κάλυμνο στον δι-
εθνή αναρριχητικό χάρτη.
«Δεν ξέρω αν οι Έλληνες το έχετε συνειδη-
τοποιήσει, αλλά η Κάλυμνος είναι ίσως ο πιο 
σημαντικός αναρριχητικός προορισμός στον 
πλανήτη σήμερα. Τα ατού της είναι πολλά: 
καλή ποιότητα βράχων, εύκολη πρόσβαση, 
όμορφα μέρη. Και, το κυριότερο, διαδρο-
μές για όλους. Εδώ θα δεις σταρ του αθλή-
ματος, όπως ο Γερμανός Αλεξάντερ Μέγκος 
και ο Τσέχος Άνταμ Όντρα, μαζί με αρχάρι-
ους και οικογένειες με παιδιά. Το νησί έχει 
κάτι για καθέναν από εμάς. Και είμαστε όλοι 
ευγνώμονες στον Άρη Θεοδωρόπουλο γι’ 
αυτό που έχει δημιουργήσει χαράσσοντας 
τις διαδρομές. Έχει κάνει εξαιρετική δου-
λειά. Δεν υπάρχει αναρριχητής στον πλανήτη 
που να μη γνωρίζει την Κάλυμνο», λέει ο διά-
σημος Νορβηγός συγγραφέας Γιου Νέσμπο 
(Τζο, όπως συνηθίζουμε λανθασμένα να 
λέμε), ο οποίος αφιερώνει τουλάχιστον τέσ-
σερις εβδομάδες κάθε χρόνο στο αγαπη-
μένο του σπορ. Μένει πάντα στο Μασούρι, 
στο ίδιο συγκρότημα διαμερισμάτων, περ-
νάει τον χρόνο του κάνοντας αναρρίχηση 
και γράφοντας, απολαμβάνει την παρέα των 
φίλων του, κάνει βουτιές στις κοντινές παρα-
λίες, τρώει στα γύρω εστιατόρια. Περίπου 
την ίδια καθημερινότητα μοιράζονται και οι 
υπόλοιποι αναρριχητές – Γερμανοί και Σουη-
δοί, Ιταλοί και Αμερικανοί, αλλά και πολλοί  
Έλληνες.
Κι αν δεν είστε φαν της αναρρίχησης; Αν η 
σκέψη και μόνο να σκαρφαλώσετε στα από-
κρημνα βράχια σάς προκαλεί σύγκρυο; 
Κανένα πρόβλημα. Η Κάλυμνος θα δώσει 
με γενναιοδωρία και σε εσάς τα «δώρα» της: 

τις μικρές αλλά όμορφες παραλίες της με τα 
πεντακάθαρα νερά όσο ακόμη κρατάει ο και-
ρός (Θέρμα, Βλυχάδια, Λινάρια, Πλατύς Γυα-
λός, Καντούνι), το πολύ καλό φαγητό (στην 
πλειονότητα των εστιατορίων), τη μυρω-
διά του θυμαριού που θα σας ακολουθεί 
παντού, την ηρεμία που θα πάρει από μέσα 
σας, έστω και για λίγο, τις σκοτούρες σας και 
μια ενέργεια που, λίγο αν αφεθείτε, θα σας 
διαπεράσει. Αυτό ένιωσα, αυτό σας μετα-
φέρω.
Κέντρο του τουρισμού του νησιού είναι το 
Μασούρι, που τις πρωινές και μεσημεριανές 
ώρες είναι σχεδόν άδειο. Από το απόγευμα 
και μετά, με την επιστροφή των αναρριχητών 
από τα πεδία, σφύζει από ζωή. Σε αυτόν τον 
οικισμό βρίσκονται τα περισσότερα καταλύ-
ματα. Σχεδόν όλα προσφέρουν υπέροχη θέα 
προς την Τέλενδο, ένα νησάκι που απέχει 
λιγότερο από ένα χιλιόμετρο από την Κάλυ-
μνο (καραβάκια αναχωρούν ανά μισή ώρα 
από το Μασούρι, με κόστος 2,50 ευρώ το 
άτομο).
Σύμφωνα με μια εκδοχή –μύθος ή αλήθεια 
άραγε;– η Τέλενδος δεν ήταν ανέκαθεν νησί, 
αλλά ενωνόταν με την Κάλυμνο με ένα μικρό 
κομμάτι γης το οποίο καταποντίστηκε μετά 
τον ισχυρό σεισμό του 554 μ.Χ., που έπληξε 
τη γειτονική Κω. Έτσι, καλύφθηκε από τη 
θάλασσα το μεγαλύτερο μέρος της αρχαίας 
πρωτεύουσας, που λεγόταν Πόθια, όπως το 
σημερινό λιμάνι. Ίχνη της βρίσκουν ακόμη οι 
έμπειροι δύτες που εξερευνούν τον βυθό της 
περιοχής. Στην Τέλενδο υπάρχουν 15 αναρ-
ριχητικά πεδία και περισσότερες από 500 
διαδρομές.
Από το Μασούρι, ακολουθώντας πορεία 
προς τα βόρεια, θα συναντήσετε τον Αργι-
νώντα, με επίσης αρκετές «πίστες» για αναρ-
ριχητές. Ο Εμπορειός, στο βόρειο άκρο του 
νησιού, είναι παραλία που αγαπούν οι σέρ-
φερ. Από τον Βαθύ, με τη στενή λωρίδα 
θάλασσας που θυμίζει φιορδ, ξεκινούν 
ταχύπλοα για παραλίες που δεν είναι προ-
σβάσιμες με το αυτοκίνητο, αλλά και για 
κοντινά νησιά: Ασπρονήσι, Μακρονήσι, Λει-
ψούς, Πάτμο, Ψέριμο, Λέρο κ.ά.

Η Πόθια, η πρωτεύουσα, είναι αμφιθεατρικά 
χτισμένη σε δύο αντικριστούς λόφους. Στα 
στενά δρομάκια της στέκουν ακόμη κάποια 
από τα παλιά καπετανόσπιτα και αρχοντικά, 
όπως η οικία Βουβάλη, του πιο γνωστού 
σπογγέμπορα και ευεργέτη του νησιού. 
Στον ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτή-
ρος Χριστού (1861), με τον ασημένιο τρούλο, 
θα δείτε το μαρμάρινο τέμπλο του γλύπτη 
Γιαννούλη Χαλεπά, στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο την περίφημη χάλκινη «Κυρά της Καλύ-
μνου», στο Ναυτικό Μουσείο αντικείμενα 
που αφηγούνται την ιστορία της σπογγαλι-
είας, ενώ κοντά στη Χώρα και στο Κάστρο 
της Χρυσοχεριάς, που χτίστηκε τον 15ο 
αιωνα από Ιωαννίτες ιππότες, τους τρεις 
πετρόκτιστους ανεμόμυλους, σήμα κατα-
τεθέν της Καλύμνου. Άλλοι ενδιαφέροντες 
οικισμοί είναι ο Πάνορμος, τα Σκαλιά και οι 
Μυρτιές.

Η Κάλυμνος των σφουγγαράδων
Ο Νίκος Κουκούλης, ιδιοκτήτης ξενοδοχεια-
κής μονάδας στο Μασούρι, θυμάται τα χρό-
νια που μοναδική πηγή εσόδων για τους 
Καλύμνιους ήταν η θάλασσα και η σπογ-
γαλιεία: «Όταν έφευγαν τα καΐκια, γινόταν 
μεγάλη γιορτή. Οι ναυτικοί είχαν γεμίσει τα 
αμπάρια τους με γαλέτες, παστά ψάρια και 
κρέατα, όσπρια και βαρέλια με νερό, μια και 
το ταξίδι τους θα διαρκούσε έξι ή επτά μήνες. 
Οι μανάδες, οι γυναίκες, τα παιδιά τους 
αλλά και οι ηλικιωμένοι παλιοί σφουγγαρά-
δες τούς αποχαιρετούσαν κουνώντας λευκά 
μαντίλια...». Σήμερα, φυσικά σφουγγάρια 
πωλούνται παντού στο νησί. Θα πρέπει να 
δώσετε 15-20 ευρώ για να αποκτήσετε ένα 
ευμέγεθες – χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 
υπάρχουν και πολύ ακριβότερα.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ
• Καθημερινά αεροπορικά δρομολόγια 
πραγματοποιούνται από τη Sky Express 
(ενδεικτική τιμή για πτήσεις με επιστροφή 
στα τέλη Οκτωβρίου, 110 ευρώ με επι-
στροφή). 
• Από τον Πειραιά αναχωρούν τακτικά πλοία 

για την Κάλυμνο. Το ταξίδι διαρκεί (ανάλογα 
με το δρομολόγιο) περίπου 10 ώρες. Για ανα-
χωρήσεις έως 31 Οκτωβρίου, ενδεικτική 
τιμή 41 ευρώ η απλή μετάβαση.

ΔΙΑΜΟΝΗ
• Στα εξοπλισμένα διαμερίσματα του 
Climbers Village (Μυρτιές, τηλ. 6974-
133092, από 70 ευρώ), που προτιμούν οι 
φίλοι της αναρρίχησης για την εγγύτητά 
του στις «πίστες» και τις έξτρα υπηρεσίες, 
όπως μασάζ. Στα Aegean Home Studios & 
Apartments για διαμονή με κυκλαδίτικο 
αέρα (Μασούρι, τηλ. 22430-47698, από 30 
ευρώ) ή στα La Playa Boutique Apartments 
(Μασούρι, τηλ. 22430-47162, από 80 ευρώ) 
μπροστά στο κύμα. Επίσης, στα ήσυχα και 
περιποιημένα διαμερίσματα Ακρογιάλι 
(Μυρτιές, τηλ. 22430-47521, από 50 ευρώ) 
και στα Themelina Studios, δίπλα στην παρα-
λία, (Εμπορειός, τηλ. 6974-172977, από 30 
ευρώ).

ΦΑΓΗΤΟ
 Στην Κάλυμνο θα φάτε καλά στα περισσό-
τερα εστιατόρια και ταβερνάκια. Δοκιμάστε 
σπινιάλο, τον μεζέ των βουτηχτάδων από 
φούσκες, γεμιστό αρνί ή κατσίκι στη γάστρα, 
ρεβιθάδα, χταποδοκεφτέδες και μιρμιζέλι, 
δηλαδή σαλάτα με παξιμάδια, ντομάτα, 
αγγούρι, κρεμμύδι, κάππαρη, κρίταμο και 
λευκό τυρί. • Στο εστιατόριο Αιγαιοπελα-
γίτικο, στο Μασούρι (τηλ. 22430-47146), 
ο γαστρονομικός πήχης ανεβαίνει πολύ 
ψηλά: σπεσιαλιτέ του η ψητή τούνα, πάνω σε 
«μαξιλαράκι» παντζαριού, και το χειροποί-
ητο παγωτό που σερβίρεται με λαχταριστούς 
λουκουμάδες. • Στο ουζερί Του Μανιά, στην 
Πόθια (τηλ. 6980-569905), τα θαλασσινά 
έχουν την τιμητική τους.  Στην ταβέρνα Πόπη, 
στον Βαθύ (τηλ. 22430-31260), θα βρείτε 
κυρίως μαγειρευτά. • Στο παραλιακό ζαχα-
ροπλαστείο του Μιχαλαρά, στην Πόθια, (τηλ. 
22430-29446), ο ιδιοκτήτης Μιχάλης Αλα-
χούζος, τρίτης γενιάς ζαχαροπλάστης, και η 
σύζυγός του, Μαρία, θα σας σερβίρουν υπέ-
ροχο γαλακτομπούρεκο και Κοπεγχάγη.

Κάλυμνος: Εποχή για αναρρίχηση
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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
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Ένας παν τ ρεμέ νος τύπος βγαίνε ι 
ένα βράδυ χωρίς τη γυναίκα του με 
φίλους για χαλαρό ποτάκι.
Κάποια στιγμή παίρνει τηλέφωνο και 
ρωτάει τη γυναίκα του:
- Γεια σου αγάπη μου, δεν κοιμάσαι; 
Όλα καλά; Πού είσαι τώρα;
- Μα εκεί που με άφησες, στο σπίτι 
φυσ ικά και έ χω βάλει μουσ ική να 
χαλαρώσω, απαντά αυτή.
- Και… τι κάνεις; την ξαναρωτάει.
- Άσε, μου λείπεις και δεν μπορώ να 
κοιμηθώ! Εσύ μωρό μου πού είσαι;
- Στο μπαρ και κάθομαι ακριβώς από 
πίσω σου!

Μια κοπέλα πάει να αγοράσει και-
νούργιο κρεβάτι γ ια εκείνη και τον 
σύζυγό της!
Όταν λοιπόν βρήκε ένα ωραίο κρε-
βάτι, λέει στον καταστηματάρχη:
– Εμ ναι, ε ίναι ωραίο, αλ λά ε ίναι 
χαμηλό!
Ο κα τασ τηματάρχης,  έκπληκ τος, 
λέει:
– Χαμηλό; Μα πρώτη φορά ακούω 
τέτοιο πράγμα! Και, αν επιτρέπετε, 
γιατί είναι χαμηλό;
Αμέσως η κοπέλα, βγάζει τα ρούχα 
της, πέφτει στο κρεβάτι και λέει:
– Άντε, έλα!!
Ξαφν ιασμέ νος  ο  κα τασ τ ημα τάρ -

χης, βγάζει τα ρούχα του και πέφτει 
πάνω της. Μετά από λίγο, φωνάζει η 
κοπέλα:
– Ωχ, ο άντρας μου!
Φοβισμένος ο κατασ τηματάρχης, 
πέφτε ι, πάει να μπει κάτω από το 
κρεβάτι και χτυπά το κεφάλι του.
Τότε γυρίζει η κοπέλα και του λέει:
– Είδες που είναι χαμηλό;

Η γυναίκα μου στεκόταν γυμνή μπρο-
στά στον καθρέφτη και μου λέει:
- Αισθάνομαι χάλια. Δε ίχνω γριά, 
χον τρή και άσχημη. Πες μου κάτ ι 
θετικό.
Και της απάντησα:
- Η όρασή σου όμως είναι τέλεια…

Αν παντρευτείς...
- 20 χρονών, να πάρεις μια Ρωσίδα, 
κάνει καλό κρεβάτι!
- 30 χρόνων να πάρεις μια Γερμα-
νίδα, θα σου εκπαιδεύσει άριστα τα 
παιδιά σου!
- 40 χρονών, να πάρει μια Αγγλίδα, 
είναι μια κυρία, δεν θα σε φέρει ποτέ 
σε δύσκολη θέση!
- 50 ετών, να πάρεις μια Αμερικάνα, 
είναι πολύ καλή όταν ταξιδεύεις!
- Μετά τα 60, να πάρεις μια Ελλη-
νίδα, κάνει κάτι μνημόσυνα!

FUN

ΚΡΙΟΣ
Από ότι φαίνεται εξακολουθείτε να ανα-
ζητάτε επαγγελματικές διεξόδους. Όμως 
μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί τίποτα κατάλ-
ληλο. Σκεφτείτε πραγματικά τι θέλετε και 
συζητήστε με κάποιον συνεργάτη ή φίλο 
τις ιδέες σας. Θα μπορέσει ίσως να σας 
συμβουλέψει και σεις θα πάρετε μια άλλη 
γνώμη. Όσοι από σας έχετε παιδιά, φρο-
ντίστε να τους συμπεριφέρεστε με διαλλα-
κτικό και όχι με απόλυτο τρόπο.

ΤΑΥΡΟΣ
Αποφύγετε τις εριστικές διαθέσεις των 
ανθρώπων γύρω σας και εκμεταλλευτείτε τις 
ευκαιρίες που σας δίνονται αυτή την περίοδο 
στον επαγγελματικό τομέα. Δώστε περισ-
σότερη βάση στα οικονομικά σας και θα 
έχετε εξαιρετικά αποτελέσματα. Μην αμε-
λείτε όμως τις κοινωνικές σας υποχρεώσεις. 
Μπερδεμένες σχέσεις θα σας προβληματί-
σουν. Περίοδος αλλαγών και αγορών είναι 
τώρα. Εύκολα αποκτάτε πράγματα που πάντα 
επιθυμούσατε.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Ως ζώδιο κοινωνικό, καλλιτεχνικό και επι-
κοινωνιακό, θα μπορέσετε στη διάρκεια 
αυτής της περιόδου να βρείτε και τους ανά-
λογους χώρους που θα σας εκφράζουν και 
θα περνάτε παράλληλα καλά. Βέβαια θα 
έχετε καταλάβει ότι όλα θα πρέπει να 
γίνονται στα πλαίσια της υπευ-
θυνότητας και της αξιοπρέ-
πειας. Αυτή την περίοδο 
θα έχετε επίσης τη δυνα-
τότητα να αντιλαμβά-
νεστε τις πραγματικές 
υποθέσεις των άλλων, 
να βάλετε πλέον και 
τους δικούς σας όρους, 
πάντα βέβαια σε λογικά 
πλαίσια.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Αφήστε το άγχος κατά μέρος γιατί 
θα αλλάξει δυναμικά. Μην πάρετε τις κατα-
στάσεις στα σοβαρά, καθώς υπάρχει μία 
τάση υπερβολής της κακής εκτίμησης των 
πραγμάτων. Είναι μία ευχάριστη εποχή για 
να διευθετήσετε τις υποθέσεις σας. Ίσως 
προκύψει κάποιο πρόβλημα στο φιλικό σας 
περιβάλλον που θα σας στεναχωρήσει.

ΛΕΩΝ
Υπέροχη εποχή αυτή που διανύουμε. Οι δου-
λειές σας πηγαίνουν καλά και θα πάνε ακόμα 
καλύτερα. Η οικογενειακή σας ζωή αναζωο-
γονείται και τα οικονομικά σας είναι σε άνοδο. 
Ιδιαίτερα ευνοούνται τα επαγγελματικά σας. 
Ήρθε επιτέλους η στιγμή να πραγματοποιήσετε 
τα όνειρά σας και να αποδείξετε την αξία σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Την περίοδο που διανύουμε θα καταλύ-
σουν πολλές δυσοίωνες καταστάσεις. Θα 
βγείτε από αρκετά αδιέξοδα, θα μπορέσετε 
να κάνετε κάποιες ικανοποιητικές κινήσεις 
στη δουλειά σας και να κλείσετε σημαντικά 
ραντεβού. Μπαίνετε δυναμικά στη δράση 
και κερδίζετε έδαφος στις επαγγελματικές 
σας υποθέσεις.

ΖΥΓΟΣ
Παρόλο που κάποια γεγονότα θα σας ανα-
γκάσουν να περιοριστείτε σε χρόνο και 
χώρο, εσείς δεν έχετε πρόθεση να βρείτε 
διεξόδους, για να συναντήσετε εκείνους 
που σας ενδιαφέρουν ή που αγαπάτε. Μην 
αντικρούετε προτάσεις πριν πεισθείτε ότι 
δεν σας ενδιαφέρουν. Κινηθείτε οργανω-
μένα στα οικονομικά και μην αφήνετε ευκαι-
ρίες ανεκμετάλλευτες.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Η περίοδος αυτή είναι σημαντική σε ότι έχει 
σχέση με οικονομικές και επαγγελματικές 
υποθέσεις. Κάντε αμέσως τις ενέργειές σας 
γιατί σε λίγο ανοίγεται ένας νέος κύκλος εξε-
λίξεων. Θα έχετε παροχές από φιλικό περι-
βάλλον, ως προς την επίτευξη στόχων, αλλά 
και γενικότερα μία σημαντική γνωριμία θα 
σας βοηθήσει να δείτε τις καταστάσεις στη 
ζωή σας με νέο μάτι και θα παίξει ή παίζει 
σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική σας 
πορεία.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αυτή η περίοδος είναι ιδανική για να προ-
βάλετε τον εαυτό σας και το έργο σας, να 
αποκτήσετε καινούρια πελατεία, να υπο-
γράψετε συμβόλαια ή να ολοκληρώσετε 
οικονομικές δοσοληψίες. Οι συγκυρίες θα 
είναι με το μέρος σας. Τα άστρα στο ζώδιό 

σας θα αυξήσουν τη ζωτικότητα και 
την αποφασιστικότητά σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Επ ι τ έ λους ,  ό τ ι  σα ς 
βαραίνει τον τελευταίο 
καιρό, θα φύγει από 
πάνω σας και εσείς θα 
αναπνεύσετε και πάλι 
ε λεύθεροι.  Μπορε ί 

τον τελευταίο καιρό να 
ταλαιπωρηθήκατε αρκετά 

αλλά τώρα είναι μέρες ηρε-
μίας, ησυχίας και γιατί όχι … 

χαράς!! Χαλαρώστε και μαζέψτε 
τις δυνάμεις σας! Ποτέ δεν ξέρετε πότε θα τις 
χρειαστείτε!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Δεν χρειάζεται αυτή την περίοδο να αγω-
νιάτε για τις υπαρξιακές αναζητήσεις σας 
διότι σπάνια τα άτομα που έχουν γεννηθεί 
στο ζώδιό σας έχουν χάσει το δρόμο τους 
στη ζωή. Βέβαια έχετε ορισμένες υποχρε-
ώσεις και πολύ σωστά σκέπτεστε ότι δεν 
μπορείτε να τις αγνοήσετε. Όμως, δεν ξέρω 
πόσο έχετε καταφέρει να εμβαθύνετε στη 
χρησιμότητα ορισμένων σχέσεών σας ξεκι-
νώντας από τον πολύ στενό σας κύκλο, 
μέχρι και τους συνεργάτες σας.

ΙΧΘΕΙΣ
Μπορεί να μη διανύετε την καλύτερη 
εποχή σας, όμως τα πράγματα δεν είναι 
τόσο άσχημα όσο θέλετε να τα εμφανί-
ζετε. Το πρόβλημά σας το ξέρετε. Είναι 
οικονομικό. Ήταν αναμενόμενο, καθώς 
ξέρατε ότι κάποια μέρα τα πράγματα 
θα έπαιρναν την τωρινή μορφή τους. Το 
γνωρίζατε πολύ καλά με το πολύ δυνατό 
ένστικτο που έχετε.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Ηταν η τέταρτη φορά μέσα 
σε εννέα χρόνια που το 
θέμα των αρχαιοτήτων 
που ανακαλύφθηκαν στις 
Σκουριές Χαλκιδικής, 
στην καρδιά της εξόρυξης, 
απασχόλησε το Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο 
και, όπως φάνηκε, ήταν και 
η τελευταία.

Τ
ο ΚΑΣ ενέκρινε κατά 
πλειοψηφία την από-
σπαση και μεταφορά 
των αρχαίων καταλοί-

πων ενός κτιρίου και μιας λι-
θόστρωτης επιφάνειας, που 
χρονολογούνται στον 2ο αιώ-
να π.Χ., από το ανοικτό όρυγμα 
της «Ελληνικός Χρυσός» σε μια 
νέα θέση, σε απόσταση ενός χι-
λιομέτρου, όπου ανακαλύφθη-
καν νέα ευρήματα μεταγενέ-
στερης εποχής. Αυτό πρακτικά 
σημαίνει ότι μπορεί να συνεχι-
στεί η εξόρυξη μεταλλεύματος 
στις Σκουριές και, όπως είπαν 
οι εκπρόσωποι της εταιρείας, η 
επένδυση των 450 εκατομμυ-
ρίων δολαρίων που έχει γίνει 
στην περιοχή.
Μεταξύ των ευρημάτων στις 
Σκουριές υπάρχουν λάκκοι και 
πασσαλότρυπες για την εγκατά-
σταση κλιβάνων, κινητά ευρή-
ματα, όπως ακροφύσια φυσε-
ρών, κανάλια διαχείρισης νερού 
και 12 χάλκινα νομίσματα. Τα 
ευρήματα μαρτυρούν, όπως 

συζητήθηκε στο συμβούλιο, την 
ύπαρξη μιας μικρής σε έκταση 
και διάρκεια ζωής μονάδας επε-
ξεργασίας επιφανειακού μεταλ-
λεύματος. 
Η θέση «Κόνιαρη» ανασκά-
φθηκε κατά τη διάρκεια εργα-
σιών της εταιρείας και αφορά 
μια αγροτική εγκατάσταση του 
6ου αιώνα, με κατάλοιπα ενός 
αψιδωτού κτίσματος, που πιθα-
νόν σχετιζόταν με τη μεταλ-
λουργική δραστηριότητα της 
περιοχής. Αυτό είναι και το 
κοινό στοιχείο που συνδέει τα 
ευρήματα, παρά τη μεγάλη χρο-
νική απόσταση που τα χωρίζει. 
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 
του ΚΑΣ, η μεταφορά των ευρη-
μάτων θα πρέπει να συνοδευτεί 
από μελέτη ανάδειξής τους και 

δημιουργίας ενός επισκέψιμου 
αρχαιολογικού χώρου. Η πρώτη 
φορά που το θέμα τέθηκε στο 
ΚΑΣ ήταν το 2015, αλλά μέχρι 
και την περασμένη Τρίτη το 
συμβούλιο απέφευγε να πάρει 
θέση στο θέμα και ανέβαλλε 
τις γνωμοδοτήσεις του μέχρι 
την έκδοση μιας απόφασης 
από το υπουργείο Περιβάλλο-
ντος, που αφορά την ανάπτυξη 
μεταλλουργικής δραστηριότη-
τας σε μια άλλη θέση της εται-
ρείας, στον Μαντέμ Λάκκο. Η 
απόφαση αυτή δεν έχει ακόμη 
εκδοθεί και στις παραστάσεις 
της συνεδρίασης τόσο η βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κυριακή 
Μάλαμα όσο και ο Σύλλογος 
Ελλήνων Αρχαιολόγων διατύ-
πωναν το ερώτημα τι έχει αλλά-

ξει και το θέμα εισάγεται εκ 
νέου στο συμβούλιο.
Η Διεύθυνση Προϊστορικών και 
Κλασικών Αρχαιοτήτων ανέ-
φερε ότι, σύμφωνα με έγγραφο 
του υπουργείου Ενέργειας και 
Περιβάλλον τος, οι σχε τ ικές 
εκκρεμότητες της εταιρείας δεν 
συνδέονται με τη μεταλλευτική 
δραστηριότητα στις Σκουριές 
και άρα με το ζήτημα της από-
σπασης ή μη των αρχαιοτήτων. 
Οπότε το συμβούλιο ήταν ελεύ-
θερο και τώρα, αλλά όπως φαί-
νεται και το 2016, να γνωμοδο-
τήσει σχετικά. Αξίζει να σημειω-
θεί ότι η εισήγηση της ΔΠΚΑ και 
της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλ-
κιδικής και Αγίου Ορους πρό-
τεινε και τότε την απόσπαση και 
τη μεταφορά των ευρημάτων.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
υστήριο σκεπάζει το πρόσωπο 
του μάρτυρα που είναι αφιερω-
μένη μια εκκλησία της βυζαντι-
νής εποχής, που ήρθε στο φως 

κοντά στην Ιερουσαλήμ, μετά από τρία χρό-
νια ανασκαφών.
Οι ανασκαφές έφεραν στο φως δάπεδα δια-
κοσμημένα με μεγάλα μωσαϊκά που απεικο-
νίζουν πουλιά, καρπούς και φυτά, πολύχρω-
μες τοιχογραφίες και μια περίεργη ελληνική 
επιγραφή που έχει μπερδέψει τους ερευνητές.
«Βρήκαμε μια επιγραφή στο προαύλιο της 
εκκλησίας που αφιερώνει αυτόν τον χώρο στη 
μνήμη ενός ‘ενδόξου μάρτυρος’», λέει ο Μπε-
νιαμίν Στόρτσαν, ο οποίος διηύθυνε τις ανα-
σκαφές. «Ο μάρτυρας δεν κατονομάζεται και 
εξακολουθεί να αποτελεί μυστήριο».
Η Ισραηλινή Αρχή Αρχαιοτήτων (IAA) χρονο-
λογεί από τον 6ο αιώνα την εκκλησία αυτή, 
η οποία βρίσκεται γύρω στα 16 χιλιόμετρα 
δυτικά της Ιερουσαλήμ.
Μια υπόγεια κρύπτη, που βρέθηκε κάτω από 
το κύριο τμήμα της εκκλησίας, πιστεύεται ότι 
είχε στεγάσει το λείψανο του μάρτυρα. «Αυτό 

είναι το πιο ιερό μέρος στην εκκλησία», λέει 
ο Στόρτσαν προσθέτοντας πως στον χώρο 
σύχναζαν προσκυνητές.
Αν και ο εν λόγω μάρτυρας είναι άγνωστος, ο 
Στόρτσαν είπε πως η πολυτέλεια του συγκρο-
τήματος μπορεί να φανερώνει ότι το πρό-
σωπο αυτό ήταν μια σημαντική μορφή. Μια 
άλλη επιγραφή δείχνει πως ο βυζαντινός 
αυτοκράτορας Τιβέριος Β’ Κωνσταντίνος είχε 

βοηθήσει αργότερα στη χρηματοδότηση μιας 
επέκτασης της εκκλησίας.
«Ξέρουμε για λίγες εκατοντάδες εκκλησίες 
στους Άγιους Τόπους, όμως αυτή η εκκλη-
σία υπερτερεί κατά πολύ των περισσότερων 
εξ αυτών όσον αφορά την κατάσταση στην 
οποία διατηρείται και την αυτοκρατορική 
εμπλοκή στη χρηματοδότησή της», τόνισε ο 
Στόρτσαν.

71η ΔΕΒ 
Φρανκφούρτης: 
Αυλαία με 
επιτυχία για το 
ελληνικό βιβλίο 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε 
την Κυριακή 20 Οκτω-
βρίου το ταξίδι του ελληνι-

κού βιβλίου στην 71η Διεθνή Έκθεση 
Βιβλίου της Φρανκφούρτης, τη σημα-
ντικότερη διεθνή έκθεση βιβλίου σε 
όλο τον κόσμο, η οποία ξεκίνησε στις 
16 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο 
Messe Frankfurt, με κεντρικό σύν-
θημα «Δημιούργησε την επανάστασή 
σου» και τιμώμενη χώρα τη Νορβη-
γία. Ο συγγραφέας Νίκος Χρυσός, του 
οποίου το δεύτερο μυθιστόρημα με 
τίτλο «Καινούρια μέρα» (εκδ. Καστα-
νιώτη) τιμήθηκε με το Βραβείο Λογο-
τεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019 
(European Union Prize for Literature), 
ήταν ο επίσημος προσκεκλημένος 
της ελληνικής συμμετοχής, που διορ-
γανώθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα 
Πολιτισμού υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού και σε συνεργασία με τους Έλλη-
νες εκδότες και το Γενικό Προξενείο 
της Ελλάδος στη Φρανκφούρτη.
Πλήθος κόσμου και θετικά σχό-
λια συγκέντρωσαν οι συνολικά έξι 
εκδηλώσεις, οι οποίες φέτος διορ-
γανώθηκαν τόσο στο Ελληνικό Περί-
πτερο (E131-Hall 5.1) όσο και εκτός 
του εκθεσιακού χώρου, στο βιβλιο-
πωλείο Weltenleser. Εκεί πραγματο-
ποιήθηκε μια συζήτηση για την ελλη-
νική αστυνομική λογοτεχνία και την 
παρουσία της στη Γερμανία, με την 
ευκαιρία μιας νέας έκδοσης ελληνι-
κής αστυνομικής λογοτεχνίας στα 
γερμανικά («Hellas Noir», Edition 
Romiosini 2019), την οποία επιμελή-
θηκε ο συγγραφέας Κώστας Θ. Καλ-
φόπουλος.
Στη φετινή ΔΕΒ Φρανκφούρτης, 
με δική τους βιβλιοθήκη στο Ελλη-
νικό Περίπτερο (E131-Hall 5.1) συμ-
μετείχαν 20 εκδότες (Άγρα, Αιώρα, 
Διάπλους, Ελκυστής, Εστία, Ίκα-
ρος, Καστανιώτης, Κόκκινη Κλω-
στή Δεμένη, Μέλισσα, Μεταίχμιο, 
Μίνωας, Volatilium/Νεφέλη, Οσε-
λότος, Παπαδόπουλος, Πατάκης, 
Συμπαντικές Διαδρομές, Ψυχογιός, 
DOLCE, Romiosini/Κέντρο Νέου 
Ελληνισμού-CeMoG, University 
Studio Press)

Απόσπαση αρχαιοτήτων από τις Σκουριές

Ισραήλ: Εκκλησία αφιερωμένη σε μυστηριώδη 
μάρτυρα αποκάλυψαν οι ανασκαφές 
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Γ
ια τον φετινό Παναθηναϊκό μία πορεία μέχρι 
τον τελικό του Κυπέλλου αποτελεί τον μονα-
δικό εφικτό στόχο και ο Γιώργος Δώνης έδει-
ξε με τους έντεκα που επέλεξε το πόσο σοβα-

ρά βλέπει τον θεσμό Ο Έλληνας τεχνικός ξεκίνησε το 
παιχνίδι με τον Διούδη κάτω από τα δοκάρια. Ινσούα 
και Γιόχανσον στα άκρα της άμυνας. Κολοβέτσιος και 
Μαυρομμάτης οι δύο στόπερ. Κουρμπέλης και Δώ-
νης οι κεντρικοί χαφ. Μολό, Μπουζούκης, Κολοβός 
πίσω από τον Μακέντα.
Ο Παναθηναϊκός ήταν καλός στο πρώτο μέρος, 
έφτιαξε φάσεις και παρά το γεγονός ότι στα μετό-
πισθεν δεν είχε την σταθερότητα που θα έπρεπε και 
δέχθηκε τρεις φάσεις από αντίπαλο δεύτερης κατη-
γορίας(κεφαλιά Κυνηγόπουλου που έδιωξε ο Διού-
δης, σουτ του Σιατραβάνη και κεφαλιά του Μωραϊτη 
μετά από άστοχη έξοδο του πορτιέρο των πρασί-
νων) κατάφερε να βρει δύο γκολ και να βάλει 
ξεκάθαρες βάσεις πρόκρισης στην επό-
μενη φάση.
Η ομάδα του Δώνη είχε σε εξαιρε-
τικό βράδυ τον Γιάννη Μπουζούκη. 
Ο Έλληνας μέσος στο 26’ έκανε ότι 
δεν έκαναν οι Μολό(τρεις φορές) και 
Κολοβός(δύο) από καλές θέσεις στα 
όρια της περιοχής και αριστερά και ο 
Μακέντα σε τετ-α-τετ από πλάγια θέση.  
Έστειλε την μπάλα στο πλεκτό.
Μετά από πάσα του Μολό και εξαιρετική προσποί-
ηση του Δώνη, ο Μπουζούκης με το αριστερό άνοιξε 
το σκορ. Ο νεαρός άσος του Παναθηναϊκού δεν στα-
μάτησε εκεί. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους 
και ενώ προηγουμένως είχε φτιάξει την ευκαιρία με 
την κεφαλιά του Κολοβέτσιου(45’) που απόκρουσε 
ο Καπούταγλης, βρήκε από κόρνερ το κεφάλι του 
Μακέντα, ο Ιταλός έβαλε σωστά την μπάλα στην 
μικρή περιοχή και εκεί ο Μωραϊτης με… τσαφ, 
έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.
Με το 2-0 από το πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός 
μπήκε πολύ χαλαρός στην επανάληψη, γεγονός που 
ανάγκασε τον Γιώργο Δώνη να βάλει τις φωνές αρκε-
τές φορές από τον πάγκο.Η Παναχαϊκή εκμεταλλεύ-
θηκε την αγγαρεία που έκαναν οι παίκτες του Τρι-
φυλλιού, πήρε την μπάλα στα πόδια της και με ωραία 
ομαδική ενέργεια μείωσε το σκορ με τον Μωραϊτη 
στο 64’ ενώ στο 69’ ο φορ των Πατρινών απείλησε 
με ισοφάριση αλλά η λόμπα του πέρασε άουτ!
Μέσα σε δύο λεπτά, η προσπάθεια των γηπεδούχων 
πήγε… στράφι και ο Παναθηναϊκός τελείωσε μια και 

καλή με το εισιτήριο που οδηγεί στην επόμενη φάση 
του Κυπέλλου.
Ο Ρουγκάλας στο 71’ αποβλήθηκε και ένα λεπτό 
αργότερα ο Κουρμπέλης με κεφαλιά σημείωσε το 
τελικό 3-1. 
Στα υπόλοιπα λεπτά ο ρυθμός έπεσε και το μοναδικό 
άξιο αναφοράς ήταν το ντεμπούτο του Φάουστο με 
την φανέλα του Παναθηναϊκού. Φυσικά το δείγμα 
του Ισπανού ήταν πολύ μικρό για να πούμε το οτι-
δήποτε…

Καβάλα-ΟΦΗ 2-0
Προβάδισμα πρόκρισης από την Καβάλα που επι-
κράτησε στο γήπεδό της με σκορ 2-0 του ΟΦΗ στο 
πρώτο ματς των δύο ομάδων. Δύο γκολ με κεφαλιές 
από Κουτσούμπα και Παπαδόπουλο στον αγώνα.
 Ο φιλοξενούμενος ΟΦΗ ξεκίνησε τον αγώνα με 

κίπερ τον Γουόλι, τετράδα άμυνας με Μπρά-
ουν, Νάστο, Μαρινάκη και Κοροβέση, 

κέντρο με Σταϊκό - Σακόρ και μπροστά 
τους τον Νεϊρα, άκρα με Βαζ και Τσιλια-
νίδη και φορ τον Μάνο.
 Η γηπεδούχος Καβάλα άρχισε το ματς 
με Παπαδόπουλο πορτιέρο, άμυνα 
με Καζαντζίδη, Παπαστεργιανό, Κου-

τσούμπα και Αρναούτογλου και κέντρο 
με Θωμαϊδη - Γαβριηλίδη και επιτελικό τον 

Χαντί. Άκρα με Ορφανίδη - Βόσαχλικ και φορ 
τον δεύτερο Παπαδόπουλο της 11άδας.
Οι γηπεδούχοι ήταν φανερά ανώτεροι του ΟΦΗ στο 
πιο μεγάλο μέρος του πρώτου ημιχρόνου. Μόλις στο 
6ο λεπτό βρήκαν το γκολ μετά από εκτέλεση κόρνερ, 
τρεις κεφαλιές και μία στο τέλος που βρήκε δίχτυα 
από τον Κουτσούμπα με ευθύνη και του κίπερ Γου-
όλι που δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα εκτός 
εστίας. Ο ΟΦΗ επιχείρησε να αντιδράσει. Όμως δεν 
είχε την ανάλογη εικόνα. Σαν να μην έφτανε αυτό 
αφού η Καβάλα είχε τρεις τουλάχιστον φάσεις με τον 
φορ Παπαδόπουλο σκόραρε ξανά. Στο 38’ με σέντρα 
Ορφανίδη και κεφαλιά του Βασίλη Παπαδόπουλου 
τον οποίον έχασαν οι Νάστος και Μπράουν.
 Στην επανάληψη οι Κρητικοί παρουσίασαν πιο βελ-
τιωμένη εικόνα και έφτασαν κοντά στην εστία του Ι. 
Παπαδόπουλου και με αξιώσεις. Είχαν όμως γενικά 
λίγες φάσεις και δεν άλλαξε κάτι ούτε δραστικά ούτε 
ουσιαστικά. Στο 85’ υπήρξε χαμένο τετ α τετ από τον 
Μάνο. Λίγο πριν τελειώσει το ματς βέβαια η Καβάλα 
είχε μεγάλη διπλή χαμένη ευκαιρία με Χαντί και 
Μαρκόπουλο!

SPORTSNEWS

Ο Παναθηναϊκός έκανε το χρέος του, επικράτησε με 3-1 της Παναχαϊκής στην Πάτρα κι εξασφάλισε 
από τον πρώτο αγώνα την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος. Μπουζούκης, 
Μωραϊτης (αυτ.) και Κουρμπέλης τα... πράσινα γκολ

Ξεκούραστα στους 16!
Ήδη στην επόμενη φάση του Κυπέλλου βρίσκεται ο Πανιώνιος, 
που επικράτησε 0-3 του Ολυμπιακού Βόλου στο Αλκαζάρ και η 
ρεβάνς της Νέας Σμύρνης είναι πλέον τυπική διαδικασία.
Οι φιλοξενούμενοι ήταν σαφώς ανώτεροι και στα 90 λεπτά της 
αναμέτρησης, έδειξαν να το θέλουν περισσότερο και στο δεύ-

τερο ημίχρονο κατάφεραν να φτάσουν στο άνετο 0-3. Στο πρώτο μέρος 
ωστόσο, ο Ολυμπιακός Βόλου είχε δοκάρι με απευθείας εκτέλεση κόρ-
νερ! Όλα έγιναν πιο εύκολα για τον «Ιστορικό» στο 57’, όταν ο Εμμανου-
ηλίδης ανατράπηκε από τον Ρόκα και ο ρέφερι σωστά έδειξε την άσπρη 
βούλα. Ο πρώτος ευστόχησε κι έκανε το 0-1 για την ομάδα της Νέας 
Σμύρνης. Το 0-2 ήρθε στο 64’ με σουτ του Οικονομίδη από το ημικύκλιο. 
Το τελικό 0-3 διαμορφώθηκε από τον Εμμανουηλίδη και πάλι με προ-
βολή προ κενής εστίας στο 88’.
Κάπως έτσι, ο Πανιώνιος έκανε το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για 
πρόκριση στην επόμενη φάση του θεσμού.

Καλαμάτα - Λάρισα 3-0
Η «Μαύρη Θύελλα» παρουσιάστηκε αποφασισμένη να επιβάλλει τους 
κανόνες της, χτύπησε την ΑΕΛ στις αντεπιθέσεις και με μπροστάρη τον 
Αλεξόπουλο που πραγματοποίησε το ματς της ζωής του σκοράρο-
ντας χατ-τρικ, συνέχισε την ακάθεκτη πορεία της σε πρωτάθλημα και 
Κύπελλο.
Ο Έλληνας επιθετικός δεν συγχώρεσε τον Ρίστιτς σε καμία ευκαιρία. 
Αρχικά, εκμεταλλεύθηκε την τραγική του συνεννόηση με τον αμυντικό 
για να τελειώσει τη φάση προ κενής εστίας από δύσκολη πάσα του Κουϊ-
ρουκίδη στο 38’ για το 1-0, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα 
στο 72’ εκτέλεσε με όμορφο διαγώνιο σουτ δίνοντας αέρα δύο τερμά-
των στην ομάδα του. Το «κερασάκι στην τούρτα» πέτυχε στην τελευταία 
φάση του αγώνα όταν ξέφυγε στο ανοιχτό γήπεδο, δίχως να λαθέψει στο 
τετ-α-τετ απέναντι στον Σέρβο γκολκίπερ, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου 
στη νίκη. Σημειώνεται ότι από το 82ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι αγωνί-
ζονταν με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα 
του Γκόλια.

Πανσερραϊκός - Βόλος 1-1
Ρεβάνς με… νόημα αναμένεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο μεταξύ Βόλου 
και Πανσερραϊκού. Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τα γκολ και τις εντυ-
πώσεις στον πρώτο αγώνα του μεταξύ τους ζευγαριού, μένοντας στο 
1-1 στις Σέρρες, με τους Θεσσαλούς να παίρνουν σχετικό προβάδισμα 
πρόκρισης χάρη στο εκτός έδρας γκολ που σημείωσαν στα... χασομέρια 
(88’), με σκόρερ τον Τσαούση.
Η ομάδα του Χουάν Φεράντο δυσκολεύτηκε απέναντι στους σκληροτρά-
χηλους Σερραίους, εγκλωβίστηκε από το πρέσινγκ και γλίτωσε την ήττα 
στο 88’, όταν ο Τσαούσης μετά από περίτεχνη ντρίμπλα και άψογο τελεί-
ωμα νίκησε τον Γιαννακίδη.
Από την πλευρά τους οι γηπεδούχοι του Άγγελου Διγκόζη, ομάδα Γ’ 
Εθνικής πλέον, δεν επέτρεψαν στους Βολιώτες να επιβάλλουν το ρυθμό 
τους, έφεραν στα μέτρα τους το ματς και ήταν εκείνοι που κατάφεραν να 
προηγηθούν στο 70ο λεπτό με έξοχη κεφαλιά του Θανάση Γιανναράκη 
μετά από εκτέλεση φάουλ του Κόντσι.
Σημειώνεται ότι οι δύο ομάδες είχαν και από ένα δοκάρι στο πρώτο 
τέταρτο του ματς, με τον Κασμερίδη στο 8’ και τον Μουνίθ στο 15’ να 
σημαδεύουν αμφότεροι την οριζόντια δοκό για Πανσερραϊκό και Βόλο 
αντίστοιχα.

Ολυμπιακός Βόλου - Πανιώνιος 0-3
Ξέσπασε στο Κύπελλο!

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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αθλητικά

Τ
α ντέρμπι είναι ντέρμπι και πάντα 
θα είναι απρόβλεπτα. Από την άλ-
λη, όμως, πάντα γίνονται προβλέ-
ψεις και κάποιο λόγο θα υπάρχει 

για να θεωρείται φαβορί μια ομάδα. Στην 
προκειμένη περίπτωση, είτε λόγω αγωνι-
στικής κατάστασης, είτε λόγω απουσιών 
του αντιπάλου, είτε λόγω ανωτερότητας 
γενικά, το φαβορί ήταν ο Ολυμπιακός και 
οι προβλέψεις επιβεβαιώθηκαν. Με ένα 
γκολ σε κάθε ημίχρονο, οι Ερυθρόλευκοι 
πήραν το τρίποντο και παρέμειναν στην 
κορυφή, την ίδια ώρα που η ΑΕΚ απομα-
κρύνεται όλο και περισσότερο από αυτή. 
Η κίτρινη κάρτα που (σωστά) είδε στο 2’ 
για φάουλ στον Αλμπάνη, έκανε αρκετούς 
να σκεφτούν ότι ο Σεμέδο θα μπορούσε 
να εξελιχθεί σε αρνητικό πρωταγωνιστή 
για τον Ολυμπιακό. Δε χρειάστηκε παρά 
να περάσουν επτά λεπτά, για να αλλάξουν 
γνώμη. Ο... ύπνος στην άμυνα της ΑΕΚ, 
σε μια εύκολη φάση, είχε ως αποτέλεσμα 
ο Σουντανί να σπάσει για τον Σεμέδο, ο 
οποίος στην κενή εστία έκανε το 1-0. 
Οι γηπεδούχοι είχαν την μπάλα αλλά όταν 
την έχαναν είχαν και κενά πίσω, τα οποία 
οι φιλοξενούμενοι θα μπορούσαν 
να εκμεταλλευτούν. 
Χαρακτηριστική είναι η φάση 
του 21ου λεπτού, όταν η 
ΑΕΚ πήρε την μπάλα έξω 
από την αντίπαλη περιοχή 
και ο Λιβάια έδωσε ωραία 
στον Ολιβέιρα, το σουτ του 
οποίου απέκρουσε ο Σα. Ιδια 
ή και χειρότερη, όμως, ήταν η 
κατάσταση στην αντίπαλη άμυνα, 
όπου τα κενά ή τα λάθη ήταν μεγαλύτερα. 
Ενδείκτικη είναι η φάση στο 26’, όταν 
οι Βράνιες και Τσιντώτας «συνεργάστη-
καν» ακριβώς όπως ήθελε ο... Ελ Αρα-
μπί, ο οποίος τσίμπησε την μπάλα και την 
έστειλε στα δίχτυα. Το Καραϊσκάκη πανη-
γύριζε για το γρήγορο 2-0 αλλά επίσης 
γρήγορα κόπηκαν αυτοί οι πανηγυρισμοί, 
αφού ο ρέφερι μέσω VAR ακύρωσε το 
γκολ για χέρι του Γκιγέρμε στην αρχή της 
φάσης. 
Τα λάθη που γίνονταν από τους Κιτρινό-
μαυρους, ακόμη και όταν έπρεπε απλά να 
απομακρύνουν εύκολα, είχε ως συνέπεια 
οι Ερυθρόλευκοι να παίρνουν μπάλες και 
να είναι γύρω-γύρω από την περιοχή του 
Τσιντώτα, χωρίς όμως να γίνονται απει-
λητικοί. Οπως δεν γίνονταν και οι φιλοξε-

νούμενοι όταν έβγαιναν μπροστά, αφού 
πλην του Ολιβέιρα (και του Λιβάια που 
βοηθούσε) κανείς άλλος δεν είχε καθαρό 
μυαλό, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις που 
θα μπορούσαν να κάνουν κάτι καλό, όπως 
για παράδειγμα στο 33’, αργούσαν πολύ 
και το όποιο πλεονέκτημα χανόταν. Οπως 
χανόταν εύκολα και για οποιοδήποτε 
λόγο ο όποιος ρυθμός υπήρχε στο ματς, 
με συνέπεια τα λεπτά να περνάνε χωρίς 
κάποια αξιόλογη φάση. Μόνο λάθη εκατέ-
ρωθεν και μια μεγάλη δυσκολία της Κιτρι-
νόμαυρης άμυνας να καθαρίσει εύκολες 
φάσεις, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να 
είναι εκεί γύρω, χωρίς όμως να μπορεί 
κι αυτός να κάνει κάτι της προκοπής. Και 
κάπως έτσι, το ημίχρονο βγήκε στο 1-0, 
το οποίο, κατά ένα παράδοξο τρόπο, ήταν 
καλό... και για τους δύο.
Ο Ολυμπιακός δεν ήταν πειστικός, τον 
έχουμε δει πολύ καλύτερο σε άλλα ματς 
φέτος, αλλά η ΑΕΚ ήταν πολύ εύθραυ-
στη στην άμυνα, αφού άνα πάσα στιγμή 
μπορούσε να γίνει το λάθος. Κυρίως από 
τον Βράνιες, ο οποίος δεν ένιωθε και δεν 
έβγαζε καμία σιγουριά. Οπως δεν έβγαζε 

ούτε το κέντρο της Ενωσης, με 
αποτέλεσμα ο Νίκος Κωστένο-

γλου να αντικαταστήσει τον 
Γαλανόπουλο με τον Σιμάο. 
Ο Πορτογάλος, λίγα λεπτά 
μετά, στο 62’, είχε την 
καλύτερη στιγμή της Ενω-

σης με το σουτ που έφυγε 
λίγο άουτ (κόντραρε και στον 

Παπαδόπουλο), ενώ αυτά του 
Ολυμπιακού και συγκεκριμένα του 

Καμαρά τα απέκρουε ο Τσιντώτας. 
Το έκανε μία, το έκανε δύο, το έκανε 
τρεις, δε θα μπορούσε όμως να το κάνει 
συνεχώς. Ετσι, την ώρα που ο Κωστένο-
γλου, ρίχνοντας και τον Γιακουμάκη στον 
αγώνα, είχε αλλάξει το σύστημα των 
Κιτρινόμαυρων με τον Λιβάια αριστερά 
και τους Ολιβέιρα-Γιακουμάκη μπροστά, 
οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν στο 2-0: Η κλα-
σική κίνηση με τους Καμαρά-Ποντένσε 
(το έκαναν συνεχώς) έδωσε στον πρώτο 
τη δυνατότητα να κάνει ακόμη ένα πλασέ 
αμαρκάριστος και αυτή τη φορά, στο 77’, 
ο Τσιντώτας δεν μπόρεσε να το αποκρού-
σει. Η μπάλα στα δίχτυα, το σκορ στο 2-0 
και το Καραϊσκάκη άρχισε να πανηγυρίζει 
για τη νίκη που διατηρεί στην κορυφή την 
ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς. 

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0
Πρώτος και καλύτερος!

Ο ΠΑΣ Γιάννινα με το γκολ του 
Παμλίδη, επικράτησε με 1-0 της 
Βέροιας στους «Ζωσιμάδες» κι ενόψει 
της ρεβάνς έκανε... βήμα πρόκρισης 
στους 16 του Κυπέλλου Ελλάδος. 

Τ
ο πρώτο βήμα για την πρόκρισή του 
στην επόμενη φάση του Κυπέλλου 
Ελλάδος έκανε απόψε ο ΠΑΣ Γιάν-
νινα, που κέρδισε 1-0 τη Βέροια και 

απέκτησε προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς.
 Το ματς ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να 
έχουν κατοχή μπάλας, αλλά οι φιλοξενούμε-
νοι απείλησαν πρώτοι, όταν ο Χουτεσιώτης 
δεν πρόλαβε να αντιδράσει στην κεφαλιά 
του Κάνουλα, η μπάλα κατευθυνόταν στα 
δίχτυα του, αλλά ο Παντελάκης πρόλαβε και 
έδιωξε πριν περάσει τη γραμμή.
Ο Μεληκιώτης στο 20’ απείλησε εκ νέου 
για τη «βασίλισσα», ενώ στο 18’ ο Κάνου-
λας σκόραρε για λογαριασμό της, αλλά το 
γκολ του ακυρώθηκε ως οφ σάιντ. Στο 29΄ο 
Παμλίδης με πλασέ δημιούργησε την πρώτη 
φάση του ΠΑΣ και το ημίχρονο βρήκε τις 
δύο ομάδες χωρίς σκορ.
 Με το «καλημέρα» όμως στο δεύτερο 
μισό τα δεδομένα άλλαξαν, καθώς στο 
47΄ο Παμλίδης άνοιξε το σκορ με κεφα-
λιά, ύστερα από σέντρα του Νάουμετς. Η 
παραπάνω εξέλιξη έδωσε… άλλον αέρα 
στον ΠΑΣ, που στο 53’ «άγγιξε» το 2-0 με 
το πολύ ωραίο σουτ του Μπουκουβάλα 
που πέρασε άουτ.  Στο 58’ ο Μπλατσιώτης 
μπλόκαρε την απευθείας εκτέλεση φάουλ 
του Πίτου και αμέσως μετά η Βέροια έμεινε 
με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του 
Πασά. Αυτό είχε ως συνέπεια να προσέξει 
την άμυνά της και μέχρι το τέλος του ματς 
προσπάθησε να «κρατήσει» έστω αυτό το 
σκορ. Στο 74’ σε νέα εκτέλεση φάουλ του 
Πίτου Γκαρσία η μπάλα πέρασε λίγο άουτ 
και μέχρι το φινάλε δεν άλλαξε κάτι. Παρότι 
στο 86’ ο Λιάσσος τράνταξε το δοκάρι του 
Μπλατσιώτη.

Απόλλων Λάρισας - Ξάνθη 2-1
Σπουδαία νίκη και με ανατροπή πήρε ο 
Απόλλων Λάρισας στο πρώτο παιχνίδι με 
την Ξάνθη για την πέμπτη φάση του Κυπέλ-
λου Ελλάδας. Η ομάδα της Λάρισας, αν 
και βρέθηκε πίσω στο φινάλε του πρώ-
του μέρους, επικράτησε 2-1 στην έδρα της 
κι έχει καλές ελπίδες για να ολοκληρώσει 
την έκπληξη στη ρεβάνς και να βρεθεί στην 

επόμενη φάση του θεσμού.
Το παιχνίδι είχε αρκετές φάσεις σε όλο το 
90λεπτο κι από τις δύο ομάδες, με τους 
φιλοξενούμενους να είναι εκείνοι που 
είχαν τις σπουδαιότερες. Σε μία εξ αυτών 
στο πρώτο ημίχρονο, κατάφεραν να βρουν 
το γκολ που τους έβαλε μπροστά στο σκορ. 
Συγκεκριμένα, στο 45’ ο Λισγάρας με κεφα-
λιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά από 
εκτέλεση φάουλ γράφοντας το 0-1 που 
ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.
Στην επανάληψη, οι γηπεδούχοι ευτύχισαν 
να ισοφαρίσουν στο 50’ με με κεφαλιά του 
Ναζίμ μετά από σέντρα του Ντος Σάντος 
και στη συνέχεια η Ξάνθη έχασε πάρα πολ-
λές ευκαιρίες για το 1-2 που θα της έδινε 
το πάνω χέρι για τη ρεβάνς. Μάλιστα, είχε 
και δοκάρι λίγο πριν οι γηπεδούχοι βρουν 
το γκολ της νίκης με τον Μπρέμπο. Ήταν 
το 83ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν μετά 
από σέντρα από τα δεξιά, ο Μπρέμπος με 
πλασέ στη κίνηση έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα του Γκονζάλες για το 2-1, ενώ λίγο 
πιο πριν ο Σιφναίος είχε χάσει μοναδικό 
τετ α τετ. Τελικά το 2-1 ήταν και το τελικό 
αποτέλεσμα, με τον Απόλλωνα Λάρισας να 
παίρνει την νίκη στο πρώτο ματς μεταξύ 
των δύο ομάδων, αλλά την Ξάνθη να έχει 
το γκολ εκτός έδρας που μπορεί να φανεί 
πολύτιμο στη ρεβάνς που θα γίνει στην 
έδρα της.

Αιολικός – Απόλλων Σμύρνης 1-0
Η αναβολή του πρωταθλήματος της 
Superleague 2 σε συνδυασμό με την παρά-
ταση της ημερομηνίας διεξαγωγής του ματς 
Κυπέλλου μάλλον έκανε... κακό στον Απόλ-
λωνα Σμύρνης.
Το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου «κόλ-
λησε» στην νικηφόρα πρεμιέρα της δεύ-
τερης τη τάξει κατηγορίας στις 29 Σεπτεμ-
βρίου και την… πάτησε από τον Αιολικό που 
μετρά πέντε βαθμούς σε τέσσερα ματς στη 
Γ’ Εθνική. Οι Μυτιληνιοί πήραν σπουδαία 
νίκη στο εξ αναβολής τελευταίο ματς της 4ης 
φάσης του Κυπέλλου, επικρατώντας εντός 
έδρας με 1-0 της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» και 
την υποχρέωσαν σε απρόσμενο αποκλει-
σμό από την συνέχεια του θεσμού.
Σκόρερ του μοναδικού τέρματος στην ανα-
μέτρηση αναδείχθηκε ο Μπούρους, με 
εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 41’ και έτσι η 
ομάδα της Λέσβου συμπλήρωσε το «παζλ» 
της 5ης φάσης, εκεί όπου θα βρει αντιμέ-
τωπη την Λαμία σε διπλά ματς.

ΠΑΣ Γιάννινα - Βέροια 1-0

Βήμα πρόκρισης για τον 
«Άγιαξ»
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Έχοντας τον Νίλι σε πολύ καλή ημέρα 
ο Πλατανιάς πέρασε από την έδρα του 
Εργοτέλη, αν και βρέθηκε να χάνει 
με 1-0. Τα γκολ της νίκης για το 2-1 οι 
Λουκίνας και Μπιανκόνι.

Μ
όλις στο 25ο δευτερόλεπτο 
του ματς ο Εργοτέλης βρήκε το 
γκολ με τον Έφορντ από κοντά 
μετά από γύρισμα του Ιατρού-

δη. Στην συνέχεια του κρητικού ντέρμπι ή-
ταν ως μη γενόμενη η φάση με το δοκάρι 
του Έφορντ για οφσάιντ.
 Ο Πλατανιάς στην συνέχεια αντέδρασε και 
απείλησε σε φάση όπου είχε συμμετοχή ο 
Νίλι και σκόραρε ο Λουκίνας στο 38’. Στο 
88’ ο Μπιανκόνι σκόραρε -για άλλη μία 
φορά- κατά του Εργοτέλη με σουτάρα από 
ωραίο γύρισμα του Νίλι, που έκανε πολύ 
καλό ματς. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα 
ο Εργοτέλης βρέθηκε στην κορυφή της SL2 
μαζί με Απόλλωνα Σμύρνης και ΑΕ Καραϊ-
σκάκης.
 Εργοτέλης (Ταουσιάνης): Κατσιμήτρος, 
Προβυδάκης, Κοιλιάρας (46’ Μπού-
σης), Μπάτζιος, Σπίριακ, Μπρους, Τσέ-

λιος, Μπουτσάκης (65’ Αλεξάκης), Έφορντ, 
Ιατρούδης (79’ Μανουσάκης) και Κβάτενγκ.
 Πλατανιάς (Τάτσης): Γκοτζ, Ρεβυθόπου-
λος, Ποζατζίδης, Τσαμούρης, Καραγκού-
νης, Μαΐκιτς (34’ λ.τ. Σάαντο), Νιαυραδά-
κης, Ντος Σάντος (71’ Λεωνιδόπουλος), 
Μπιανκόνι, Περντόμο & Λουκίνας (85’ 
Παπουτσογιαννόπουλος).

Απόλλων Πόντου - Δόξα Δράμας 
0-1
Την 1η αγωνιστική η Δόξα Δράμας γνώρισε 
την ήττα στην έδρα της από την ΑΕ Καραϊ-
σκάκης με 3-2. Την δεύτερη οι «μαυραετοί» 
κατάφεραν να πάρουν το πρώτο τους τρί-
ποντο και το έκαναν κερδίζοντας μέσα στην 
Καλαμαριά τον Απόλλωνα Πόντου με 1-0. 
Έναν Απόλλωνα Πόντου που έχασε δεύτερο 
συνεχόμενο παιχνίδι, καθώς στην πρεμιέρα 
είχε γνωρίσει την ήττα με 4-0 από τα Χανιά.
Στα του αγώνα όλα έδειχναν πως θα πηγαί-
ναμε για ισοπαλία, καθώς μέχρι το 86΄όλα 
ήταν στο μηδέν. Στο λεπτό αυτό όμως ο 
Ιωαννίδης κατάφερε να σκοράρει και να 
δώσει τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του.
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑ-
ΪΤΖΙΔΗΣ): Πολίτης, Γεωργιάδης, Μπρίτο, 

Χασομέρης, Ολαϊτάν, Πουρτουλίδης, Καλο-
γέρης (86’ Λουφάκης), Θεολόγου, Αμαρα-
ντίδης, Σαμαράς, Καλαϊτζίδης (78’ Δόρης).
ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ (Κώστας Ανυφαντάκης): 
Μενκα, Χάμοντ, Καψάλης, Κόντος (69’ Απο-
στολίδης), Κουκόλης, Κρητικός (88’ Αργυ-
ρόπουλος), Παπαργυρίου, Πινδώνης, Πλέ-
γας, Σιώπης, Ιωαννίδης.

Κέρκυρα - Παναχαϊκή 0-2
Την πρώτη της νίκη στην Super League 2 
πέτυχε η Παναχαϊκή με τους Πατρινούς να 
επικρατούν με 2-0 της Κέρκυρα στο νησί 
των Φαιάκων.
Μετά την ισοπαλία στην πρεμιέρα με τον 
ΠΑΣ στην Πάτρα, η Παναχαϊκή στην δεύ-
τερη αγωνιστική πέτυχε την πρώτη της νίκη 
στην νεοσύστατη Super League 2. Οι Πατρι-
νοί επικράτησαν με 2-0 της Κέρκυρας, παίρ-
νοντας ένα σημαντικότατο τρίποντο για την 
συνέχεια. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το 
σκορ με τον Μωραΐτη στο 30’, σκορ με το 
οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. 
Στο ξεκίνημα του δευτέρου και συγκεκρι-
μένα στο 49’ έκαναν το 0-2 με τον Σιατρα-
βάνη, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η 
αναμέτρηση.
ΚΕΡΚΥΡΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Βουτσελάς, 
Παναγιωτίδης, Γενιτσαρίδης (88’ Αμαρα-
ντίδης), Τσιμπούκας, Αγιώτης, Ν. Κρητικός, 
Βασιλούδης, Πιαστόπουλος, Γεωργακόπου-
λος, Παυλής (52’ Βουκελάτος), Μίσκου.
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Σπύρος Μπαξεβάνος): Σού-
λης, Πολίμος, Ρουγκάλας, Τσελεπίδης, Τζέ-
ιμς, Ιντζόγλου, Παπατόλιος, Λινάρδος (60’ 
Κολ), Κυνηγόπουλος (88’ Κυνηγόπουλος), 
Σιατραβάνης (77’ Μαυρίας), Μωραΐτης. 
ΔΙΑΙΤΗΤΣ: Μπαΐλης ΒΟΗΘΟΙ: Φραγκούλης 
- Τσιλίκας 4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αθανασίου.

Μπαξεβάνος: Σπουδαία νίκη μετά 
την αποχή
Ο προπονητής της Παναχαϊκής, Σπύρος 
Μπαξεβανος εξέφρασε την ικανοποίηση 
του για την νίκη στην Κέρκυρα.
Ο προπονητής της Παναχαϊκής, Σπύρος 
Μπαξεβανος εξέφρασε την ικανοποίηση 
του για την νίκη στην Κέρκυρα.
Συγκεκριμένα, τόνισε: «Ήταν πολύ σημα-
ντική νίκη αφού μετράει το αποτέλεσμα. 
Ειδικά στο ξεκίνημα κάθε νίκη είναι σημα-
ντική
Έρχεται μια εβδομάδα δύσκολη αφού 
υπάρχει και ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό 
για το Κύπελλο ενώ ακολουθεί το παιχνίδι 
με την ΑΕ Καραϊσκάκης που είναι επικίν-
δυνη ομάδα .
Υπήρξε μεγάλο διάστημα αποχής απ’ το 
πρωτάθλημα για αυτό και ήταν μια σπου-
δαία νίκη στην Κέρκυρα.

Χανιά - Απόλλων Σμύρνης 0-1
Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τομάς 
Μπετινέλι στο 55’ ο Απόλλων Σμύρνης 
πέρασε νικηφόρα από τα Χανιά με 1-0 και 
και διπλασίασε τις νίκες του στη φετινή 
Superleague 2, ξεπερνώντας το πρόωρο 
«αντίο» από το θεσμό του Κυπέλλου.
Μετά την νίκη στη «Ριζούπολη» επί 
της Παναχαϊκής για την πρεμιέρα της 
Superleague 2, ο Απόλλων Σμύρνης ξεκί-
νησε με το «δεξί» και τις εκτός έδρας απο-
στολές του.

Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» επικράτησε με 1-0 
στα Χανιά απέναντι στην ομώνυμη ομάδα, 
έκανε το 2/2 στο φετινό πρωτάθλημα και 
έδειξε ότι η διακοπή ενός μήνα δεν την επη-
ρέασε.
Σκόρερ του μοναδικού τέρματος αναδεί-
χθηκε ο Τομάς Μπετινέλι με εύστοχη εκτέ-
λεση πέναλτι στο 55’ και  με αυτόν τον 
τρόπο το σύνολο του Νίκου Παπαδόπου-
λου άφησε γρήγορα πίσω του το «σοκ» του 
αποκλεισμού από το Κύπελλο και την ήττα 
στην έδρα του Αιολικού μεσοβδόμαδα. 
Πλέον, βρίσκεται στην κορυφή της βαθμο-
λογίας με έξι βαθμούς, ενώ τα Χανιά του 
Αλέκου Βοσνιάδη έμειναν στους 3 βαθμούς 
από την 1η αγωνιστική.
ΧΑΝΙΑ (Αλέκος Βοσνιάδης): Κουτζαβασί-
λης, Ανδρέου, Σωτηράκος, Γρομητσάρης, 
Μουμίν, Παναγιωτούδης, Λεοζίνιο, Κάσ-
σος, Ουνγιιαλίδης, Αρναρέλλης, Κουσκου-
νάς
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Νίκος Παπαδόπου-
λος): Χουάντερσον, Βαρκάς, Χουχούμης, 
Ζησόπουλος, Λαρέα, Αγρόδημος, Μπλά-
ζιτς, Καραγκούνης, Μπεντινέλι, Παυλίδης, 
Μαρκόφσκι

Πλατανιάς: «Στάζει μέλι» για 
Νιαυραδάκη
Ο Σαμουήλ Νιαυραδάκης είναι το πρόσωπο 
των ημερών στον Πλατανιά μετά την χρη-
σιμοποίηση του στο παιχνίδι κόντρα στον 
Εργοτέλη.
Το σχετικό δελτίο Τύπου του Πλατανιά ανα-
φέρει τα εξής:
Οπως έχουμε τονίσει κατά καιρούς, ο Πλα-
τανιάς Χανίων, δεν πρόκειται να «θυσιάσει» 
στο βωμό του αποτελέσματος το πλάνο που 
έχει εκπονήσει από πέρυσι το καλοκαίρι, 
θέλοντας να επενδύσει πάνω στα «δικά» 
του παιδιά, αλλά και σε παίκτες νεαρούς σε 
ηλικία.
Πλάνο το οποίο δεν στηρίζεται στα λόγια, 
αλλά στις πράξεις. Κάτι που αποδείχτηκε 
τη Δευτέρα στο «Παγκρήτιο», όταν στην 
αρχική ενδεκάδα ξεκίνησε ο Σαμουήλ Νιαυ-
ραδάκης. Ένα παιδί που σε ηλικία μόλις 17 
ετών, 8 μηνών και 8 ημερών, πραγματοποί-
ησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο, όχι 
μάλιστα σε οποιοδήποτε παιχνίδι, αλλά σε 
ένα ντέρμπι.
Ο «Σαμ» είναι γέννημα – θρέμμα της ακα-
δημίας καθώς έχει παίξει σε όλα τα τμήματα 
υποδομής (Κ15, Κ17, Κ19), μέχρι αυτό το 
καλοκαίρι, όταν και υπέγραψε το πρώτο του 
επαγγελματικό συμβόλαιο και να γίνει στην 
πορεία ο νεαρότερος παίκτης της ομάδας 
μας που αγωνίστηκε ως βασικός σε αγώνα 
πρωταθλήματος.
Δεν είναι βέβαια ο μόνος, καθώς από 
πέρυσι, ο Πλατανιάς επενδύει σε νέα παι-
διά δίνοντάς τους από χρόνο συμμετοχή 
έως φανέλα βασικού, όπως είναι ο Γιώρ-
γος Κωστίκος (22 ετών), ο Μάριος Πουρ-
ζιτίδης (20 ετών), ο Σάαντο (21 ετών) που 
κλήθηκε στην εθνική ανδρών της Παλαιστί-
νης, ο Μανώλης Σμυρλάκης (20 ετών) και ο 
Αμπντούλ Ουές (21 ετών) που μέσα από τις 
εμφανίσεις με την ομάδα μας, κλήθηκε στην 
Εθνική Ελπίδων.
Στόχος μας είναι αυτά τα παιδιά, να αποτελέ-
σουν τα θεμέλια, πάνω στα οποία θα χτιστεί 
η επόμενη μέρα του Πλατανιά Χανίων.

αθλητικά

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ SUPERLEAGUE 2
Νίκησε στο κρητικό ντέρμπι και έπιασε κορυφή ο Πλατανιάς! 
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Μ
ε πέντε μετάλλια και πολύ καλά 
πλασαρίσματα επέστρεψε από 
την Κίνα η πρώτη επίσημη ελ-
ληνική αποστολή σε παγκόσμιο 

πρωτάθλημα SUP.
Η Πέννυ Τσαούτου κατέκτησε δύο ασημέ-
νια μετάλλια και ένα χάλκινο στην ηλικιακή 
κατηγορία 40+ και η Εύη Τσίρου ένα αση-
μένιο και ένα χάλκινο στα 50+. Πολύ καλή 
ήταν και η προσπάθεια όλων των αθλητών 
μας στο τελευταίο αγώνισμα της διοργάνω-
σης, το Technical Race.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
Κάνοε Καγιάκ Αντώνης Νικολόπουλος υπο-
δέχτηκε στο αεροδρόμιο την ελληνική απο-
στολή και, δήλωσε, ότι όλα τα παιδιά προ-
σπάθησαν για το καλύτερο δυνατό.
«Είμαι πολύ υπερήφανος για όλους τους 
αθλητές και τις αθλήτριές μας. Όλα τα παι-
διά πήγαν πολύ καλά. Και τα κορίτσια μας 
που έφεραν μετάλλια αλλά και η νέα γενιά 
του αθλήματος. Ο Τάσος Τσουρής, π.χ., ήρθε 

4ος στην τεχνική διαδρομή των εφήβων και 
δε μπήκε για λίγο στα μετάλλια. Είχαμε την 
ευκαιρία να κάνουμε διεθνείς επαφές ώστε 
να βοηθήσουμε περισσότερο την ανάπτυξη 
του αθλήματος στη χώρα μας. Η διοργάνωση 
ήταν εκπληκτική με εκατοντάδες θεατές», 
δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας 
και Αρχηγός της αποστολής.
Με τρία μετάλλια επέστρεψε από την Κίνα η 
Πέννυ Τσαούτου. «Ήταν η πρώτη μου συμ-
μετοχή σε διεθνή αγώνα SUP. Στην Κίνα είδα 
από κοντά αθλητές και αθλήτριες που θαυ-
μάζω και ακολουθώ στα Social Media. Είναι 
εντυπωσιακό να βλέπεις από κοντά αθλητές 
τόσο υψηλού επιπέδου. Προσπαθείς να κατα-
λάβεις και να αντιγράψεις την τεχνική και την 
στρατηγική τους. Συμμετείχα στην ηλικιακή 
κατηγορία 40+, μία κατηγορία λιγότερο αντα-
γωνιστική από την όπεν όπου συμμετέχουν 
οι πιο «επαγγελματίες» αθλητές. Θα ήθελα να 
ευχαριστήσω την Ομοσπονδία για την ευκαι-
ρία που μου έδωσε».

Επιστροφή με 5 μετάλλια από το 
Παγκόσμιο SUP

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα SuperleagueΠρωταθλητής κόσμου στο 
Καράτε ο Στέφανος Ξένος!

Τ
εράστια επιτυχία για τον Στέφανο Ξένο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Χιλής.
Ιστορία έγραψε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Καράτε Κ-21 της Χιλής ο Στέφανος 
Ξένος. 
Ο Έλληνας πρωταθλητής κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των -60κ. 

Οχτώ μήνες μετά από το χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Δανίας ο Στέφανος είναι 
και στην κορυφή του κόσμου! 
Στον τελικό της διοργάνωσης κέρδισε με 4-1 τον Σαουδάραβα Αλζουαμπί. O αντίπαλός του 
μάλιστα βρέθηκε να προηγείται με 1-0 αλλά με Ippon στα 53 δευτερόλεπτα, ανέβηκε στην 
κορυφή!
Ο Ξένος συνολικά σημείωσε πέντε νίκες!
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Έσπασε το… ρόδι ο Ολυμπιακός 
Βόλου και με τον Σούλη 
Παπαδόπουλο για πρώτη φορά στον 
«ερυθρόλευκο» πάγκο, νίκησε με 2-1 
τον Ο.Φ. Ιεράπετρας στο γήπεδο της 
Νεάπολης.

Η 
πρώτη νίκη του Ολυμπιακού στο 
πρωτάθλημα, στο πρώτο παιχνί-
δι φέτος στο Βόλο, συνοδεύτη-
κε από καλή εμφάνιση, με τους 

«ερυθρόλευκους» να παίζουν με ψυχή και 
πάθος, να δίνουν «μάχες» στον αγωνιστικό 
χώρο και στο τέλος να δικαιώνονται για τη 
προσπάθειά τους.
Συγκλονιστικός ήταν ο κόσμος του Ολυ-
μπιακού στις κερκίδες, που «έσπρωξε» 
την ομάδα στη νίκη. Οι «ερυθρόλευκοι» 
βρέθηκαν στο 15’ να χάνουν με 0-1 με γκολ 
του Κατσικοκέρη, ισοφάρισαν στο 17’ με 
τον Ντούνη, για να πετύχουν το νικητήριο 
τέρμα με τον Πόζογλου στο 51’ με απευ-
θείας χτύπημα φάουλ.
Μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα ο Ολυ-
μπιακός ανέβηκε στην 9η θέση με έξι βαθ-
μούς (τέσσερις από την κορυφή) και αισιο-
δοξεί σε καλύτερη συνέχεια.
Στο 30’ τραυματίστηκε ο Ιμπάν Ράντι, απο-
χώρησε από τον αγωνιστικό χώρο και 
τη θέση του πήρε ο Στάθης Ρόκας, με τον 
Σούλη Παπαδόπουλο να περνά τον Ντούνη 
στο αριστερό άκρο της επίθεσης και ο 
Ρόκας να αγωνίζεται στον άξονα.
Από το σημείο εκείνο και ιδιαίτερα στο δεύ-
τερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτε-
ρος της Ιεράπετρας και δίκαια έφτασε στη 
νίκη, με την τεχνική ηγεσία του Ολυμπια-
κού να διαχειρίζεται σωστά το παιχνίδι και 
με τις αλλαγές που έκανε στο δεύτερο ημί-
χρονο.
Στο 65’ ο Παπαδόπουλος πέρασε στο παι-
χνίδι τον Γραικό στη θέση του Στεφάνοβιτς. 
Ο Γραικός έπαιξε ως δεξιός μπακ, ο Σκο-
πελίτης πέρασε στη δεξιά πτέρυγα, με τον 
Ντούνη να παίζει στον άξονα. Λίγα λεπτά 
αργότερα, πέρασε στο ματς και ο Λάσκα-
ρης, στη θέση του Ντούνη, με τον Κουτσια-
νικούλη να παίζει ως φορ και ο Πόζογλου 
να αγωνίζεται ως αριστερός εξτρέμ.
Στο τέλος του παιχνιδιού οι φίλαθλοι και 
οπαδοί του Ολυμπιακού χειροκρότησαν 
τους ποδοσφαιριστές για την εμφάνισή 
τους και για τη νίκη που σημείωσαν, με τη 
Νεάπολη να γίνεται από το πρώτο κιόλας 
παιχνίδι «καυτή» έδρα για τον Ολυμπιακό.

Πήρε το θρίλερ η Αναγέννηση 
Γιαννιτσών
Φινάλε θρίλερ είχε ο αγώνας στα Γιαννιτσά 
ανάμεσα στην τοπική Αναγέννηση και τον 
Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων.
Η ομάδα της Πέλλας συνάντησε σθεναρή 
αντίσταση από το συγκρότημα του Δημή-
τρη Πρίντζιου, το οποίο παρουσιάστηκε 
ανταγωνιστικό στον αγωνιστικό χώρο και 
λίγο έλειψε να αποδράσει με τον πολύτιμο 
βαθμό της ισοπαλίας. Τελικά, ο Αγγελούδης 
στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από το 
σημείο του πέναλτι κατάφερε να δώσει τη 
νίκη με 1-0 στους γηπεδούχους.
Τα Γιαννιτσά είχαν την υπεροχή στο πρώτο 
ημίχρονο και έχασαν διπλή ευκαιρία με τους 
Ταουσιάνη, Γαρύφαλλο στο 22’. Στις αρχές 
της επανάληψης ο Βουτσιάς από κοντά δεν 
κατάφερε να σκοράρει για τους γηπεδού-
χους, ενώ στη συνέχεια οι Ημαθιώτες ισορ-
ρόπησαν τον ρυθμό του αγώνα.
Η αποβολή του Ατανάσωφ στο 81’ 
άλλαξε τις ισορροπίες, όμως παρ’ 
όλα αυτά η ομάδα του Δημή-
τρη Πρίντζιου «άγγιξε» το 0-1 
στο 85’ αλλά ο Τόλιος απέ-
κρουσε το φάουλ του Καπε-
τάνου.
Η λύτρωση για τους γηπεδού-
χους ήρθε στις καθυστερήσεις 
όταν ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι 
σε χέρι του Βλάχου και ο Αγγελού-
δης το εκτέλεσε εύστοχα χαρίζοντας τη νίκη 
στην ομάδα της Πέλλας!
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (Καβακάς): 
Τόλιος, Μπαμπαλής, Γκαρακλίδης, Μουρίκι 
(67’ Ευθυμιάδης), Βουτσιάς (70’ λ.τ. Χιντα-
σέλι), Σούκιας, Καραμπάς, Γαρύφαλλος, 
Ταουσιάνης, Στεφανίδης, Χατζής (60’ Αγγε-
λούδης).
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Πρί-
ντζιος): Αργυρόπουλος, Ατανάσωφ, Μπα-
ντής, Χατζόπουλος, Πέικος, Αβραμόπου-
λος, Σωτηράκης, Βλάχος, Παρσόπουλος (60’ 
Λίτσι), Φουρτζίου (75’ Καπετάνος), Ντος 
Σάντος (88’ Πίκος).

Ανάσανε η Νίκη Αγκαθιάς!
Σπουδαίο τρίποντο για τη Νίκη Αγκαθιάς 
επί του ιστορικού Εδεσσαϊκού, του οποίου 
επικράτησε με 1-0. Η ομάδα του Σταύρου 
Κωστογλίδη έφτασε δύσκολα στην πολύ-
τιμη νίκη, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του 
Λαμπίδη στο 61ο λεπτό και πήρε βαθμολο-
γική ανάσα.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά και 

στο 5′ έχασαν μεγάλη ευκαιρία, όταν η 
κεφαλιά του Καρακούτη μετά από κόρνερ 
του Παντελίδη, βρήκε στο αριστερό κάθετο 
δοκάρι και στη συνέχεια ο Γιώτας μπλόκαρε 
τη μπάλα.
Μετά το 20λεπτο οι γηπεδούχοι ισορρόπη-
σαν και στο 30′ και 31′ είχαν δύο καλά σουτ 
του Μούδιου που δεν βρήκαν στόχο, ενώ 
στο φινάλε του πρώτου μέρους ο Εδεσσαϊ-
κός είχε δύο ευκαιρίες με τον Παπουτσίδη, 
όμως δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει.
Στην επανάληψη η πρώτη καλή στιγμή 
ανήκε στους φιλοξενούμενους, με το σουτ 
του Μάνιου εντός περιοχής να κοντράρει 
στον Ράδη και να καταλήγει κόρνερ. Στο 61’ 
έγινε η φάση που σημάδεψε το ματς, όταν 
ο Μωυσίδης ανέτρεψε τον Μούδιο μέσα 
στην περιοχή, με τον Λαμπίρη να εκτελεί 
εύστοχα το πέναλτι και να γράφει το 1-0 για 
την ΑΓΚΑΘΙΑ.
Τα πράγματα για τους “ασπρόμαυρους” 
έγιναν πιο εύκολα δύο λεπτά αργότερα όταν 
αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο 
Κασαπίδης και ο Εδεσσαϊκός έμεινε με 10 
παίκτες. Στο 66’ ο Βασιλειάδης απέκρουσε 
με δυσκολία σε κόρνερ το φάουλ του 
Λαμπίρη αποσοβώντας το 2-0. Στα τελευ-
ταία λεπτά οι φιλοξενούμενοι πίεσαν για την 
ισοφάριση, χάνοντας δύο ευκαιρίες με τους 
Τσολακίδη και Μάνιο, όμως το σκορ δεν 
άλλαξε και το 1-0 παρέμεινε έως το φινάλε 
του αγώνα.
ΝΙΚΗ ΑΓΚΑΘΙΑΣ (Κωστογλίδης): Γιώτας, 
Κίτσας, Τσιότρας, Ράδης, Τσιούχας, Τσά-
τσος (46’ Ανδριόπουλος), Γουνόπουλος, 
Καραγιάννης (80’ Μισιούδης), Λαμπίρης, 
Μούδιος (90’ Δραγάνης), Μπατσαράς (57’ 
Πανταζής).

ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ (Ζουμπούλης): Βασι-
λειάδης, Κασαπίδης, Κιόρτσης, 

Πούπης, Μωυσίδης, Πασ-
σαλής (75’ Καρατζάογλου), 
Μάνιος, Τούφας, Καρακού-
της (64’ Μυλωνάς), Παπου-
τσίδης (64’ Μαυρόπουλος), 
Παντελίδης (46’ Τσολακίδης).

Παρελθόν για τα Μετέω-
ρα ο Ευαγγέλου

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκονται πλέον 
τα Μετέωρα.
Παρελθόν αποτελεί για τα Μετέωρα ο προ-
πονητής Σπύρος Ευαγγέλου, καθώς στη 
χθεσινή προπόνηση γνωστοποίησε την 
πρόθεσή του να αποχωρήσει από τον πάγκο 
της ομάδας.
Ήδη η Διοίκηση άρχισε να κινείται για την 
τάχιστη κάλυψη του κενού που δημιουρ-
γήθηκε.

Πήρε Νάκα ο Τηλυκράτης
Στον Τηλυκράτη Λευκάδας θα συνεχίσει την 
καριέρα του ο 23χρονος Στάθης Νάκας ο 
οποίος έμεινε ελεύθερος από την Επισκοπή.
Ο Αγρινιώτης ποδοσφαιριστής κατέκτησε 
με την ομάδα της Επισκοπής 1 πρωτάθλημα 
Α’ ΕΠΣΡ (2017), 2 Κύπελλα Ρεθύμνου (2017, 
2019) και 2 Super Cup (2017, 2018).

Ακάθεκτος ο ΠΑΣ Φλώρινα
Τη 3η συνεχόμενη νίκη του πανηγύρισε τη 
Τετάρτη ο ΠΑΣ Φλώρινα που κέρδισε με 3-2 
τη Καλλικράτεια και σκαρφάλωσε στη 5η 
θέση.
Το παιχνίδι ήταν δραματικό με τους φιλο-
ξενούμενους να προηγούνται στο 12ο με 
γκολ του Τόσκα. Ο ΠΑΣ απάντησε με γκολ 
των Γιώση στο 28ο και Ρωμαίου στο 63ο για 
να κάνει το 2-1. Στο 68ο ο Τόσκα ισοφάρισε 
αλλά στο 79ο ο Ιορδάνης Ρωμαίος με δικό 
του γκολ έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Τρένο ο Μακεδονικός!
Πέμπτη συνεχόμενη νίκη πέτυχε ο Μακεδο-
νικός στον 2ο όμιλο της Γ’ Εθνικής, καθώς 
πέρασε και από τη Μηχανιώνα με 3-0 επί 
του Ποσειδώνα.
Οι πράσινοι σκόραραν με τους Τσουκάνη, 
Σάββα και Καράμπελα και σκαρφάλωσαν 
στην 3η θέση, παρέα με την Αναγέννηση 
Γιαννιτσών, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο.
Μάλιστα η ομάδα του Παντζιαρά κράτησε 
για ακόμη ένα παιχνίδι το μηδέν στην άμυνα 
και είναι η καλύτερη ομάδα της κατηγορίας 
με μόλις 1 γκολ παθητικό.

«Διαζύγιο» με Τιτομιχελάκη στον 
Πόρο…
Σε αναζήτησή προπονητή βρίσκεται από το 
βράδυ της Τρίτης η νεοφώτιστη ομάδα της 
Γ′ Εθνικής…
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
“Ο Α.Ο. Πόρος ανακοινώνει τη λύση της 
συνεργασίας του με τον Λεωνίδα Τιτομι-
χελάκη και του εύχεται από καρδιάς καλή 
συνέχεια στην προπονητική του καριέρα 
αλλά και σε προσωπικό επίπεδο.
Τον ευχαριστούμε για τη μεγάλη προσφορά 
του στο σωματείο με αποκορύφωμα την 
κατάκτηση του πρωταθλήματος πέρυσι 
στην Α1 ΕΠΣΗ και την ιστορική άνοδο στη 
Γ’ Εθνική.
Μας παρέλαβε ως νεοφώτιστους από την 
Α2 στην Α1 ΕΠΣΗ, μας ανέβασε επίπεδο και 
είμαστε αυτή τη στιγμή στη Γ’ Εθνική. Τον 
ευχαριστούμε και πάλι για ότι έχει κάνει 
για μας. Η πόρτα του σωματείου δεν έχει 
κλείσει αλλά θα είναι πάντα ανοικτή για τον 
Λεωνίδα”.

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Ολυμπιακός Βόλου: Βάσει εικόνας, αισιοδοξεί...

αθλητικά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

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



74 1 Νοεμβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

αθλητικά

Μετά την τεσσάρα της πρεμιέρας, 
η Γιουνάιτεντ έριξε στο καναβάτσο 
την Τσέλσι και στο League Cup! 
Σούπερ ο Ράσφορντ στο Λονδίνο, 
πέτυχε τα γκολ της πρόκρισης (2-1). 

Τ
εσσάρα στην πρεμιέρα της PL, 
πρόκριση εις βάρος της Τσέλσι στο 
League Cup. Η Γιουνάιτεντ έκανε το 
δυο στα δυο κόντρα στους Μπλε 

τη φετινή σεζόν, επικράτησε 2-1 στο Λον-
δίνο και βρέθηκε στα προημιτελικά της δι-
οργάνωσης. Ο Ράσφορντ ήταν εντυ-
πωσιακός, πέτυχε δυο γκολ και η 
Μάντσεστερ ανεβάζει στροφές 
εντός κι εκτός συνόρων!
Η Τσέλσι μπήκε πιο δυνατά 
στο ματς, πήρε τον έλεγχο, 
αλλά δεν μπόρεσε να φανεί 
απειλητική. Η Γιουνάιτεντ τα 
πήγε καλά ανασταλτικά, μετά 
το 20λεπτο ανέβασε την πίεσή 
της και στο 25’ κέρδισε πέναλτι. Ο 
Αλόνσο έκανε τη γκάφα μέσα στην περι-
οχή, ανέτρεψε τον Τζέιμς και ο Ράσφορντ 
άνοιξε το σκορ. Οι Μπλε προσπάθησαν 
να αντιδράσουν, αλλά ο Μπατσουαγί δεν 
μπόρεσε με ατομικές ενέργειες να απει-
λήσει. Οι Λονδρέζοι στην επανάληψη 
ήταν πιο δραστήριοι, αλλά ο Άμπραχαμ 
δεν κατάφερε να ισοφαρίσει. Αντίετα, στο 
61’ ο Μπατσουαγί με εξαιρετική ατομική 
ενέργεια και σουτάρα έφερε το ματς στα 
ίσα. Δέκα λεπτά αργότερα ήριε το δεύτερο 
χτύπημα της Γιουνάιτεντ. Ο Ράσφορντ με 
απίθανο φάουλ διαμόρφωσε το 2-1 κι 
έστειλε την ομάδα τους στους «8» του 
League Cup. 
Τσέλσι: Καμπαγέρο, Γκελί, Ζούμα, Τζέιμς, 
Αλόνσο, Κόβασιτς, Ζορζίνιο, Γκίλμουρ 
(70’ Μάουντ), Πούλισικ (70’ Πέδρο), Μπα-
τσουαγί (78’ Aμπραχαμ), Χάντσον - Οντόι
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ρομέρο, Λίντε-
λοφ (66’ Μαρσιάλ), Μαγκουάιρ, Ρόχο, 
Γουάν- Μπισάκα, Γουίλιαμς, Φρεν τ, 
ΜακΤόμινεϊ, Λίνγκαρντ (67’ Περέιρα), Τζέ-
ιμς, Ράσφορντ (80’ Γιανγκ)

Λίβερπουλ – Αρσεναλ 5-5 (5-4 
πέναλτι)
Δεν γίνεται. Ηταν τρελό. Από τη μία δεν 
το χόρταινες και από την άλλη σιχτίριζες 
που έπρεπε να γράψεις τέτοιο ματς. Αυτό 

το Λίβερπουλ-Αρσεναλ για το League Cup 
ήταν από τα πολύ σπάνια θεάματα που θα 
δεις στο χορτάρι. Πραγματικά, ό,τι πήγαινε 
μέσα, έγραφε. Και έγραψε γκολάρες. Τα 
πιτσιρίκια των Reds όμως κατάφεραν να 
επικρατήσουν εκείνων των Gunners. Κι ας 
βρέθηκαν να κυνηγούν διαρκώς το σκορ. 
Στο 94’ ο Οριγκί ισοφάρισε για το μυθικό 
5-5 και στη συνέχεια η άσπρη βούλα λει-
τούργησε υπέρ των γηπεδούχων (5-4), 
που είτε με τ’ αστέρια τους, είτε με τους 
μικρούς, απλά δεν χάνουν ποτέ.
Το ασύλληπτο ματς με τον αδιανόητο 

ρυθμό φάνηκε ότι θα είναι τέτοιο 
με το καλησπέρα. Το αυτογκόλ 

του Μουστάφι (6’) ήρθε στο 
σημείο που η Λίβερπουλ 
έδειχνε ότι θα πίεζε αστα-
μάτητα. Ωστόσο, οι Gunners 
έκαναν γρήγορα τρελή ανα-
τροπή. Το πλασέ του Τορέ-

ιρα (19’) και ο Μαρτινέλι σε 
δύο χτυπήματα (26’, 36’) έστη-

σαν το 1-3. Με πέναλτι ο Μίλνερ 
(43’) μείωσε, μα λίγο αργότερα (54’) 

έκανε λάθος, ο Οζίλ με τρελό τακουνάκι 
στη γραμμή σέρβιρε και ο Μέιτλαντ-Νάιλς 
έβαλε το τέταρτο της ομάδας του.
Η εκπληκτική βολίδα του Τσάμπερλεϊν 
(58’) και το μακρινό του Οριγκί (62’) σήμα-
ναν την αντεπίθεση των Reds, μα ο Γουί-
λοκ (70’) έβαλε τρομερό γκολ και φάνηκε 
να το καθαρίζει. Στο 90’+4’ όμως εμφα-
νίστηκε ο Οριγκί και με γυριστό έστειλε 
την πρόκριση στα πέναλτι. Εκεί ανέλαβε ο 
τερματοφύλακας της Λίβερπουλ. Ο Κέλε-
χερ έγραψε τη μοναδική απόκρουση στη 
σειρά, νίκησε τον Θεμπάγιος και έστειλε 
την ομάδα του στα προημιτελικά της διορ-
γάνωσης. Οσο, για την Αρσεναλ, τι κι αν 
έβαλε πέντε γκολ στο “Ανφιλντ”, κάτι που 
στα 66 τελευταία χρόνια είχε καταφέρει 
ξανά μόνο εκείνη (6-3 το 2007), έχασε το 
εισιτήριο μέσα από τα χέρια της.
Λίβερπουλ (Γιούργκεν Κλοπ): Κέλεχερ, 
Γουίλιαμς, Γκόμεζ, Φαν ντεν Μπεργκ, Μίλ-
νερ, Λαλάνα, Κεϊτά (55’ Τζόουνς), Οξλε-
ϊντ-Τσάμπερλεϊν (81’ Τσιριβέγια), Ελιοτ, 
Μπρούστερ, Οριγκί.
Αρσεναλ (Ουνάι Εμερι): Μαρτίνες, Μπυ-
στάφι, Κολάσινατς (83’ Τιέρνι), Μπεγιερίν, 
Χόλντινγκ, Μέιτλαντ-Νάιλς, Τορέιρα (72’ 
Θεμπάγιος), Οζίλ (65’ Γκεντουζί), Γουίλοκ, 
Σάκα, Μαρτινέλι.

Πρόκριση με σούπερ 
Ράσφορντ!

Η 
Λεγανές ήταν η ουραγός της La 
Liga κι επομένως το θεωρητικά 
πιο εύκολο θύμα για τη Ρεάλ. 
Οι Μαδριλένοι που ήταν ξε-

κούραστοι, καθώς είχε μεταφερθεί η η-
μερομηνία για το Clasico, έκαναν τα προ-
βλεπόμενα και καθάρισαν 5-0, για να πα-
ραμείνουν στο -1 από την κορυφή.
Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα 
ήταν ο Μπενζεμά, που είναι και ο φετι-
νός ηγέτης της ομάδας. Ο Γάλλος φορ 
κέρασε τα δύο πρώτα γκολ σε Ροντρί-
γκο (7’) και Κρόος (8’), για να βάλει με 
πέναλτι το δικό του και να ολοκληρώσει 
το καρέ (69’). Ετσι έφτασε τα επτά γκολ 
και τις τρεις ασίστ στο πρωτάθλημα.
Ενδιάμεσα (24’) είχε σκοράρει με πέναλτι 
και ο Σέρχιο Ράμος. Ο αρχηγός της Ρεάλ 
είχε αστοχήσει στο πρώτο που είχε εκτε-
λέσει ως Μαδριλένος, αλλά έχει ευστο-
χήσει και στα 15 διαδοχικά που ανέλαβε 
έκτοτε. Στις καθυστερήσεις βρήκε δίχτυα 
για πρώτη φορά με τη Ρεάλ στη La Liga 
και ο Γιόβιτς.
Ρεάλ Μαδρίτης (Ζινεντίν Ζιντάν): Κουρ-
τουά, Βαράν, Σέρχιο Ράμος, Καρβα-
χάλ, Μαρσέλο, Καζεμίρο, Κρόος (62’ 
Μόντριτς), Βαλβέρδε (75’ Ισκο), Ροντρί-
γκο, Αζάρ, Μπενζεμά (70’ Γιόβιτς)
Λεγανές (Λουίς Θεμπράνος): Σοριάνο, 
Ομερούο, Μπουστίνθα (72’ Ροσάλες), 
Σίλβα, Ταρίν, Κ. Ροδρίγκεθ (56’ Ρέθιο), 
Αουαζίεμ, Ο. Ροδρίγκεθ (66’ Ρουιμπάλ), 
Ριβέρα, Μπρέθγουεϊτ, Εν-Νεσίρι.

Ξεκόλλησε η Μπέτις
Χρειάστηκε να σπάσουν εκ νέου καρ-
διές στο “Μπενίτο Βιγιαμαρίν”, αλλά 
αυτή τη φορά η Μπέτις πήρε το τρίποντο. 
Ο Φεκίρ της το χάρισε με γκολ στο 90’, 
καθαρίζοντας το 2-1 επί της Θέλτα, που 
έβγαλε την ομάδα του από την επικίνδυνη 
ζώνη. Ο Εμερσον (8’) είχε ανοίξει το σκορ 
για τους γηπεδούχους, ενώ είχε ισοφαρί-
σει με πέναλτι ο Ιάγο Ασπας (70’), με τη 
Θέλτα να πέφτει εντός υποβιβασμού.

Μπιλμπάο – Εσπανιόλ 3-0
Η Μπιλμπάο έβαλε τέλος στο αρνητικό 
σερί των 5 αγώνων χωρίς νίκη, καθώς 
επιβλήθηκε με 3-0 της Εσπανιόλ.
Η Μπιλμπάο μετρούσε 5 αγωνιστικές 
χωρίς νίκη και έψαχνε τρόπο να βάλει 
τέλος στο αρνητικό σερί. Τελικά, το κατά-
φερε απέναντι στην Εσπανιόλ, που δεν 
μπόρεσε να της βάλει και πολύ δύσκολα.
Τα πάντα είχαν τελειώσει από πολύ 

νωρίς, καθώς μόλις στο 4’ ο Μουνιαΐν 
έκανε το 1-0, ενώ στο 17’ βρήκε ξανά 
δίχτυα για το 2-0. Το τελικό 3-0 για τους 
Βάσκους ήρθε στο 79’, όταν ο Βίκτορ 
Γκόμεθ σκόραρε σε λάθος εστία.

Μπαρτσελόνα - Βαγιαδολίδ 5-1
Με τον Αργεντίνο να βάζει και να μοι-
ράζει γκολ, οι Μπλαουγκράνα δεν είχαν 
κανένα πρόβλημα απέναντι στη Βαγια-
δολίδ και ανέβηκαν στην κορυφή της La 
Liga.
Μόλις στο 3ο λεπτό η Μπαρτσελόνα 
άνοιξε το σκορ με το σουτ του Λενγκλέ, 
μετά την εκτέλεση φάουλ του Μέσι και 
την αδυναμία της ομάδας να απομα-
κρύνει, το οποίο κόντραρε σε αντίπαλο 
και πήγε οριζόντιο δοκάρι και δίχτυα 
(1-0). Το γρήγορο γκολ είχε ως συνέπεια 
οι Μπλαουγκράνα να μην ανεβάσουν 
ρυθμό και μέσα σε αυτό το κλίμα... βαρε-
μάρας, ήρθε το λάθος του Τερ Στέγκεν 
(σπάνιο) μετά το φάουλ του Μίτσελ, στο 
15’, για να γίνει το 1-1 από τον Ολίβας. 
Η Βαγιαδολίδ βρέθηκε να έχει ισοφαρί-
σει χωρίς να έχει κάνει κάτι σημαντικό, 
αλλά αυτό το 1-1 δε θα έμενε για πολύ... 
Στο 29’ ο Μέσι σήκωσε ωραία για τον 
Βιδάλ και αυτός τελείωσε όπως έπρεπε 
τη φάση γράφοντας το 2-1, για να ακο-
λουθήσει λίγα λεπτά μετά, στο 34’, το 3-1 
από την εκτέλεση φάουλ του Αργεντίνου.
Οπως καταλαβαίνει κανείς, στο δεύ-
τερο μέρος υπήρχε ενδιαφέρον μόνο 
για ένα πράγμα: Πόσα γκολ θα βάλει η 
Μπάρτσα. Τελικά σταμάτησε στα πέντε, 
με τον Μέσι να συνεχίζει τα δικά του. 
Οπως στο 54’, όταν έδωσε έτοιμο γκολ 
στον Ανσού Φατί αλλά αυτός νικήθηκε 
από τον Μασίπ στο τετ α τετ. Οπως στο 
75’, όταν πήρε την πάσα του Ράκιτιτς, 
γύρισε ωραία και σημάδεψε γωνία για το 
4-1. Οπως στο 78’, όταν έβγαλε κι άλλη 
ασίστ, αυτή τη φορά για τον Σουάρες, ο 
οποίος έγραψε το 5-1, το οποίο ήταν το 
τελικό σκορ.
Μπαρτσελόνα (Ερνέστο Βαλβέρδε): Τερ 
Στέγκεν, Σεμέδο, Πικέ, Λενγκλέ, Ζόρ-
ντι Αλμπα (78’ Σέρχι Ρομπέρτο), Βιδάλ, 
Μπουσκέτς, Ντε Γιονγκ (60’ Ράκιτιτς), 
Ανσού Φατί (63’ Γκριεζμάν), Μέσι, Σου-
άρες. 
Βαγιαδολίδ (Σέρχιο): Μασίπ, Πόρο, Ολί-
βας, Χοακίν, Μπάρμπα, Νάτσο Μαρτίνεθ 
(33’ Σαλισού), Οσκαρ Πλάνο (66’ Ουνάλ), 
Μίτσελ, Ανουάρ (53’ Πάμπλο Ερβίας), 
Βάλντο Ρούμπιο, Γκουαρδιόλα.

Το... έφτιαξε ο Μπενζεμά
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Η προσοχή είναι τώρα στο ματς με την Ένωση και οι ποδο-
σφαιριστές καλούνται να βρουν τον εαυτό τους, να παρου-
σιαστούν φρέσκοι και απαιτητικοί, όχι μόνο γιατί πρέπει να 
κερδίσει η ομάδα τους, αλλά γιατί έτσι επιβάλλουν οι συνθή-

κες. Το.. ποτάμι των μέτριων εμφανίσεων έχει αγγίξει όλους σχε-
δόν τους ποδοσφαιριστές.
Ο Γιαννιώτας είναι χαμένος, ο Σατσέτι από τον οποίο ξεκινούσε η 
«σύνταξη» της ενδεκάδας παραπαίει, ο Παπουλής είναι αγνώρι-
στος, οι Πέδρο και Σελάγια άρχισαν καλά και στη συνέχεια χάθη-
καν, ενώ οι Μάρκοβιτς και Κυριάκου είναι κάτω του μετρίου. Οι πιο 
πάνω μαζί με τους υπόλοιπους, καλούνται να αναλάβουν τις ευθύ-
νες τους. Όλοι έχουν μερίδιο στην κατρακύλα, αλλά είναι ορθό να 
αναλογιστούν πως είναι από τους πιο ακριβοπληρωμένους στο 
πρωτάθλημα. Ο προϋπολογισμός, είναι ο δεύτερος ή ο τρίτος πιο 
υψηλός από όλες τις ομάδες.
Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο τον διασυρμό, λίγους μόνο μήνες μετά 
που ο Απόλλων έβγαζε μάτια στην Ευρώπη. Από την άλλη η απο-
χώρηση του Πέτρου Κονναφή, δεν θα είναι η μοναδική. Κάποιοι 
(εννοούμε ξεκάθαρα ποδοσφαιριστές) που έχουν βάλει πάνω από 
την ομάδα τον δικό τους εγωισμό, θα πάρουν δρόμο σύντομα αν 
δεν συνέλθουν. Είτε από την κύρια πόρτα, είτε από το παράθυρο…

Έσφιξε τα ζωνάρια ο Σωφρόνης, ομιλία για αντεπί-
θεση διαρκείας
Ο Απόλλων θέλει σειρά καλών αποτελεσμάτων για να πλησιάσει 
τους πρωτοπόρους του πρωταθλήματος και να μπει στο κόλπο του 
τίτλου…
Μια νέα αρχή στο πρωτάθλημα θέλουν να κάνουν στον Απόλλωνα. 
Τα έβαλαν κάτω, συζήτησαν τα ενδοοικογενειακά τους και ο στόχος 
τους είναι αδιαπραγμάτευτος: Να αντεπιτεθούν αρχής γενόμενης 
από το ματς με την ΕΝΠ και να πλησιάσουν τους πρωτοπόρους. Οι 
ευθύνες πλέον ανήκουν σε όλους, στον προπονητή, ο οποίος καλεί-
ται να ανεβάσει την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών του, αλλά και 
από την πλευρά τους οι παίκτες θα πρέπει να αναλάβουν τις δικές 
τους ευθύνες επιστρέφοντας στις καλές εμφανίσεις.
Από εκεί και πέρα, είναι δουλειά και της διοίκησης να μεταφέ-
ρει την ηρεμία και τη σταθερότητα εντός και εκτός αγωνιστικού 
χώρου. Και τέλος, ο κόσμος πρέπει να αντιληφθεί πως και ο δικός 
του ρόλος είναι σημαντικός. Χωρίς την παρουσία των οπαδών του 
στο γήπεδο, όλα θα είναι μάταια. Ο Σωφρόνης Αυγουστή έχει μιλή-
σει με τους ποδοσφαιριστές, τονίζοντάς τους πως περιμένει περισ-
σότερα από όλους. Με τον τρόπο του, τους έχει δώσει να καταλά-
βουν πως δεν μπορούν να έχουν άλλες απώλειες. Ο Απόλλων έχει 
ήδη στρέψει την προσοχή του στο ματς της Κυριακής με την ΕΝΠ 
στο Παραλίμνι, εκεί όπου η αποστολή θα είναι δύσκολη. Λόγω των 
αποτελεσμάτων στα δύο τελευταία παιχνίδια, μαζεύτηκαν μαύρα 
σύννεφα πάνω από το προπονητικό κέντρο στο Κολόσσι. Τα ζωνά-
ρια σφίγγουν για καλά και η τεχνική ηγεσία έχει πέσει με τα μούτρα 
στη δουλειά.
Σε ό,τι αφορά στα αγωνιστικά, πολύ δύσκολα θα προλάβουν οι 
Ρομπέρζ και Σελάγια, ενώ καλύτερα αισθάνεται ο Χάμπος. Το 
σίγουρο είναι πως την Κυριακή ο Απόλλων θα παραταχθεί με 
νέα πρόσωπα. Πιθανολογείται επάνοδος του Σατσέτι στη μεσαία 
γραμμή, όπως επίσης και των Πίττα και Σαρδινέρο. Η ουσία όμως 
δεν είναι πόσες αλλαγές θα γίνουν, αλλά αυτοί που θα πάρουν 
θέση βασικού να παρουσιαστούν από κάθε πλευρά έτοιμοι. Οι 
Γιαννιώτας, Μάρκοβιτς, Αγκίρε, Παπουλής, Πέδρο και οι άλλοι, 
καλούνται να βρουν τα πατήματά τους και να στείλουν μηνύματα 
αισιοδοξίας.

Οι μεν σαν να ήταν σε προπόνηση ή 
οικογενειακό δίτερμα, οι δε λαχτάρησαν 
προς στιγμήν! Έτσι αντιμετώπισαν τον 
αντίπαλό τους στην α’ φάση του κυπέλλου 
η οποία άρχισε σήμερα Τετάρτη (30.10), 
Ολυμπιακός Λευκωσίας και Εθνικός Άχνας.

Ο
ι παίκτες του Γιώτη Εγκωμίτη «καθάρι-
σαν» εύκολα, αλλά αυτοί του Πάμπου 
Χριστοδούλου, αν και είχαν ισχυρό προ-
βάδισμα, λαχτάρησαν προς το τέλος όταν 

η διαφορά μειώθηκε στο ένα γκολ, αλλά ο Αγιτέ στο 
86’, εξαφάνισε οποιαδήποτε σημάδια άγχους πήγαν 
να εμφανιστουύν.
Ας μπούμε όμως στο ψητό. Οι μαυ-
ροπράσινοι κέρδισαν τον ΠΟ 
Ξυλοτύμβου στο Μακάρειο 
με 5-3 (28’ Ακόστα, 32’ Eνόχ, 
36’ Μπιλάλ, 41’ Αζουλάο, 
86’ Αγιτέ / 39’ Ταραλίδης, 
52’ Μούσιτ ς, 83’ Πικής), 
ενώ οι μπλε της Άχνας με 
τέσσερα γκολ (όλα στην επα-
νάληψη), επιβλήθηκαν του Ονή-
σιλου Σωτήρας στο «Τάσος Μάρ-
κου» με 5-1 (82’ Πιτσιλλίδης / 47’ Δ. Χαραλάμπους, 
52’ Α. Ηλία, 64’, 66’ Μ. Ηλία, 80’ Μ. Μαρκόσκι).

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Πάμπος Χριστο-
δούλου και της Άχνας Γιώτης Εγκωμίτης, είχαν 
την ευχέρεια να δοκιμάσουν κάποιες διαφορετι-
κές τακτικές και έδωσαν επίσης την ευκαιρία σε 
μερικούς παίκτες που θεωρούνται περισσότερο 
«παγκίτες» να πάρουν συμμετοχή και μάλιστα 
κάποιοι από αυτούς σκόραραν ή είχαν πολύ θετική 
παρουσία.
Σε αυτή τη φάση, οι αγώνες είναι μονοί και οι ομά-
δες που πήραν σήμερα τη νίκη, προκρίθηκαν στο 
β’ γύρο της διοργάνωσης.
Αναλυτικά τα σκορ και οι σκόρερ:
Ολυμπιακός Λευκωσίας – ΠΟ Ξυλοτύμπου 5-3
(28’ Ακόστα, 32’ Eνόχ, 36’ Μπιλάλ, 41’ Αζουλάο, 
86’ Αγιτέ / 39’ Ταραλίδης, 52’ Μούσιτς, 83’ Πικής)
Ονήσιλος Σωτήρας (Γιαννάκης Ποντικός): Γ. Κων-
σταντίνου, Ευσταθίου, Κάστανος, Μαυρουδής, 

Κ. Κωνσταντίνου, Αναστασίου (46΄ Τζούλιου), 
Αναστασίου (85΄ Μ. Χαραλάμπους), Καλλής, 
Μαραθωνίτης (46΄ Γαβαλίδης), Κατσιαρής, 
Πιτσιλλίδης
Εθνικός Άχνας (Γιώτης Εγκωμίτης): Στρατηλά-
της, Κ. Ηλία, Μ. Ηλία, Χαραλάμπους, Κκονέ, 

Μ. Μαρκόσκι (46΄ Κουσιάππας), Χριστοφή, Α. 
Ηλία, Παπαγεωργίου (55΄ Ευσταθίου), Ιωάννου 

(46΄ Φοινίρης), Ι. Μαρκόφσκι.
1 από 22
Ονήσιλος Σωτήρας – Εθνικός Άχνας 1-5

(82’ Πιτσιλλίδης / 47’ Δ. Χαραλάμπους, 
52’ Α. Ηλία, 64’, 66’ Μ. Ηλία, 80’ Μ. 
Μαρκόσκι)
Ολυμπιακός (Πάμπος Χριστοδούλου): 
Χατζηγαβριήλ, Ενόχ (70’ Παχίπης), 
Σίλβα, Ακόστα, Κα, Αζουλάο, Σωτηρίου, 
Νάνι, Ε. Κυριάκου, Μπιλάλ (56’ Ζαχα-
ρίου), Ντουβεντρού (62’ Αγιτέ).
ΠΟΞ (Μπόριε Τζούρεφ): Κιουρτζίδης, 
Ταύρου, Τζερόμ, Αντιλέκα, Μούσιτς (78’ 
Πικής), Ταραλίδης (46’ Βελκόφ), Σταύ-
ρου, Κέκκου, Νικηφόρου, Αγαπίου (46’ 
Α. Γκαλίτσιος), Μακρίεφ.
Αναλυτικά το υπόλοιπο πρόγραμμα του 
α’ γύρου:
Τετάρτη 27.11.2019 (14:30)
ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας – Πάφος FC («Τάσος 
Μάρκου»)
Τετάρτη 4.12.2019 (14:30) 
Απόλλων Λεμεσού – Άρης Λεμεσού (Τσί-
ρειο)
Ακρίτας Χλώρακας – Δόξα Κατωκοπιάς 
(«Στέλιος Κυριακίδης»)
Οθέλλος  Αθηαίνου – Ε.Ν. Παραλιμνίου 
(«Αμμόχωστος-Επιστροφή»)

αθλητικά

«Kαθάρισαν» με πεντάρα και 
προκρίθηκαν Ολυμπιακός και Άχνα!

Απόλλων: Θα πάρουν 
δρόμο όσοι δεν συνέλθουν
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αθλητικά

ΤΣΣΚΑ - Ολυμπιακός 79-84
Ο έφηβος ξανάνιωσε

Εκπληκτικός μετά από πολλούς μήνες, ο Ολυμπιακός έκανε απίθανη εμφάνιση για να ρίξει στο 
καναβάτσο την πρωταθλήτρια Ευρώπης ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Κορυφαίοι Πάντερ - Πολ, «καθάρισε» 
στο φινάλε ο Σπανούλης.

Ε
κπληκτικός στο πρώτο μέρος, ειδικά στη 
δεύτερη περίοδο (15-25 το επί μέρους 
σκορ), απολαυστικός στο δεύτερο με τρο-
μερή συνέπεια και αποφασιστικότητα στο 

παιχνίδι του, ο Ολυμπιακός έδειξε ότι ίσως να 
μην είναι τελικά τόσο κακή ομάδα. Τα καλά δια-
στήματα στη Βιτόρια δεν ήταν πυροτεχνήματα, 
οι Πειραιώτες κοίταξαν την πρωταθλήτρια Ευρώ-
πης ΤΣΣΚΑ Μόσχας στα μάτια μέσα στο ίδιο της 
το σπίτι και την έριξαν στο καναβάτσο (84-79) για 
να πάνε στο 2-3 και να γκρεμίσουν τους Ρώσους 
από την κορυφή μιας και αυτή ήταν η πρώτη φε-
τινή τους ήττα.
Μεγάλο ματς από τον Κέβιν Πάντερ, αυτοκρατο-
ρική εμφάνιση από τον Μπράντον Πολ, καθορι-
στική η αποτελεσματικότητα του Γιώργου Πρί-
ντεζη στο δεύτερο δεκάλεπτο, το μεγάλο 
σουτ έβαλε ο Βασίλης Σπανούλης στα 
69», πραγματικά όσοι χρησιμοποιή-
θηκαν από τον Κεστούτις Κεμζούρα 
έβαλαν το λιθαράκι τους, ακόμη 
και ο Σάσα Βεζένκοβ, ακόμη και 
ο Όγκουστιν Ρούμπιτ, ακόμη κι 
ο βασικός ξανά Γουίλ Τσέρι που 
έκανε εκπληκτική δουλειά και στις 
δύο πλευρές του παρκέ. Πολύ άστο-
χοι από την περιφέρεια οι γηπεδού-
χοι, σοκαρισμένοι ίσως από τον σοβαρό 
τραυματισμό του Γουίλ Κλάιμπερν που χάνει 
το υπόλοιπο της σεζόν, ίσως και να υποτίμη-
σαν τους αντιπάλους τους που ήταν πραγματικά 
σπουδαίοι και πήραν δίκαια τη νίκη.
Τραυματίστηκε στο γόνατο στο πρώτο μέρος ο 
Κώστας Παπανικολάου και δεν αγωνίστηκε στη 
συνέχεια, με τις πρώτες εκτιμήσεις να λένε ότι 
δεν έχει όμως κάτι σοβαρό. Αυτή ήταν η πρώτη 
ν ίκη του Ολυμπιακού σ την έδρα της ΤΣΣΚΑ 
Μόσχας μετά από 11μιση χρόνια, από την 1η 
Απριλίου του 2008 είχε να σταθεί η ομάδα του 
Πειραιά όρθια σε αυτό το γήπεδο. Τότε είχε καθα-
ρίσει ο Λιν Γκριρ. Απόψε καθάρισαν ο Σπανούλης 
και η παρέα του.
Με τους Τσέρι, Πάντερ, Παπανικολάου, Κουζμίν-
σκας, Μιλουτίνοβ άνοιξε το ματς ο Ολυμπιακός, 
που είχε ισορροπία σε άμυνα κι επίθεση, κυκλο-
φόρησε σωστά τη μπάλα και είχε το προβάδισμα 
(10-11) στα μέσα της πρώτης περιόδου. Μέχρι 
ο Τζέιμς να βρει ρυθμό, να βάλει τα σουτ και να 
γυρίσει το παιχνίδι προς το μέρος των γηπεδού-

χων που έχτισαν μια διαφορά οκτώ πόντων (21-
13), είδαν τον Παπανικολάου να πηγαίνει στον 
πάγκο με τραυματισμό στο γόνατο και έκλεισαν 
το πρώτο δεκάλεπτο στο +6 (24-18) από 7/8 δίπο-
ντα, 2/6 τρίποντα και 4/4 βολές.
Οι γηπεδούχοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο, πήγαν 
και στο +11 (29-18), εκεί όμως ήρθε η αντίδραση 
του Ολυμπιακού και κυρίως του Πρίντεζη που 
πείσμωσε με τον εαυτό του και ηγήθηκε ενός επί 
μέρους 2-15 για να βάλει μπροστά την ομάδα του 
με (31-33 στο 16’). Ο Πολ ήταν εκπληκτικός, ο 
Τσέρι ήταν κι αυτός αποφασιστικός και παρά το 
γεγονός ότι ο Μιλουτίνοβ βρισκόταν από νωρίς 
στον πάγκο με δύο φάουλ, οι Πειραιώτες πίστε-
ψαν στις δυνάμεις τους και έκλεισαν το πρώτο 
μέρος μπροστά με τέσσερις (39-43). Είχαν 29 

δίποντα για πέντε τρίποντα,είχαν βέβαια 
και μόλις πέντε ασίστ την ώρα που οι 

γηπεδούχοι σούταραν με 73.3% στο 
δίποντο, αλλά δεν μπορούσαν να 
ματσάρουν την ενέργεια των αντι-
πάλων τους.
Ο Τσέρι μπήκε στο τρίτο δεκά-
λεπτο με τρίποντο για το 39-46, 
ο Πάντερ έβαλε τρίποντο από 

τα οκτώ μέτρα και φλότερ για το 
44-51 στο 23’ και ο Ολυμπιακός 

συνέχισε να βάζει δύσκολα στους γηπε-
δούχους, που πάντως έμεναν σχετικά κοντά. 

Το ματς είχε αρκετή γκρίνια για τους διαιτητές, 
που έδωσαν δύο τεχνικές στην περίοδο (μία στον 
Πολ και μία στον πάγκο της ΤΣΣΚΑ Μόσχας), το 
60-64 στο 30’ έδινε έναν άγριο χαρακτήρα στο 
ματς και οι Πειραιώτες έμοιαζαν έτοιμοι για έναν 
πραγματικό θρίαμβο.
Ένα δίποντο του Βεζένκοβ και ένα λάθος του 
Μπολομπόι (62-66 στο 33’) άγχωσαν ακόμα 
περισσότερο τους Ρώσους που υπήρχαν στιγ-
μές που έμοιαζαν παγιδευμένοι στην άμυνα του 
Ολυμπιακού. Η έξτρα πάσα τους σταμάτησε να 
καταλήγει στον Χάινς, ο Πάντερ έγραψε με υπο-
μονή και φλότερ το 62-68 στο 34’ και ο Ιτού-
δης κάλεσε ακόμη ένα timeout. Δεν κατάφερε 
κάτι. Ο Πολ έβαλε γκολ-φάουλ για το 69-76, ο 
Μιλουτίνοβ έκοψε στα ίσα τον Τζέιμς και ο Σπα-
νούλης κλείδωσε το ματς με μεγάλο τρίποντο από 
την κορυφή στα 69». Το 72-79 δεν μπορούσε να 
ανατραπεί και δεν ανατράπηκε από την ΤΣΣΚΑ 
Μόσχας.

Χίμκι – Παναθηναϊκός 103-86
Τον... εκτέλεσε από τα 6.75!

Ό
σο και να ήθελε ο Πα-
ναθηναϊκός τη νίκη 
στη Μόσχα, όσο και 
αν έδειχνε ότι μπο-

ρούσε να την πάρει στο μεγαλύ-
τερο διάστημα του αγώνα, ήταν... 
πολύ δύσκολο να τα καταφέρει 
από τη στιγμή που οι παίκτες της 
Χίμκι πυροβολούσαν ακατάπαυ-
στα το καλάθι της ελληνικής ομά-
δας. Τα 15/29 τρίποντα των Ρώ-
σων ουσιαστικά «υπέγραψαν» 
την... ιστορία του ματς, ενώ το 
σημείο που έκρινε το ματς ήταν 
τα τελευταία 12 λεπτά, όταν το ε-
πιμέρους σκορ ήταν 33-16 υπέρ 
των γηπεδούχων.
Ήταν ολοφάνερο ότι και οι δύο 
ομάδες έδωσαν περισσότερο 
έμφαση στην επίθεση και λιγό-
τερη στην άμυνα, με αποτέλεσμα 
το σκορ να... ανέβει από πολύ 
νωρίς! Ο Παναθηναϊκός είχε εστι-
άσει σε μεγάλο βαθμό στο μαρ-
κάρισμα του Αλεξέι Σβεντ, τον 
οποίο και υποχρέωνε σε πολλές 
βεβιασμένες επιθέσεις. Βέβαια, 
τα τρίποντα αποτέλεσαν τον 
μεγαλύτερο τρόπο απειλής της 
Χίμκι τα οποία και έβρισκε δια 
χειρός Μπέρτανς και Μπούκερ. 
Ακόμα και έτσι, οι «πράσινοι» όχι 
μόνο δεν πανικοβλήθηκαν, αλλά 
συνέχισαν να παίζουν ορθολο-
γικό μπάσκετ στην επίθεση, με 
υπομονή και σωστές επιλογές.
Αν δεν υπήρχε και η «τρύπα» 
στην περιφερειακή άμυνα, τα 
πράγματα θα μπορούσαν να 
είχαν κυλήσει καλύτερα για την 
ελληνική ομάδα. Η είσοδος των 
Ράις και Ουάιλι τη στιγμή που 
η Χίμκι είχε προηγηθεί με 13-8 
άλλαξε άρδην την εικόνα του 
αγώνα. Καλάθης και Ράις «δημι-
ουργούσαν» και ο Ουάιλι «κάρ-
φωνε» τη μπάλα στο καλάθι της 
ρωσικής ομάδας με αποτέλεσμα 
ο Παναθηναϊκός να προηγηθεί 
για πρώτη φορά με 23-24 και να 
κλείσει το α’ δεκάλεπτο στο +4 
(25-29) έχοντας εξαιρετικά ποσο-
στά (11/15 δίποντα, 2/3 τρίποντα) 
και... κανένα λάθος!
Σημαντικές ήταν και οι βοήθειες 
που πρόσφερε ο Ουέσλι Τζόν-
σον, ο οποίος ανέλαβε με επι-

τυχία το μαρκάρισμα του Σβεντ 
στην δεύτερη περίοδο, ενώ 
σημείωσε και έξι σημαντικούς 
πόντους. Το «τριφύλλι» βρέθηκε 
στο +5 (28-33) στο 12’ και παρά 
το γρήγορο 8-2 της Χίμκι (36-35 
στο 14’) μπόρεσε να ελέγξει το 
ματς. Αυτό το όφειλε σε μεγάλο 
βαθμό στο διάστημα 15’-20’ του 
Τζίμερ Φριντέτ, ο οποίος είχε 
5 πόντους και 2 ασίστ σε αυτό 
το διάστημα «ανοίγοντας» την 
άμυνα της Χίμκι. Αποτέλεσμα;
Ο Παναθηναϊκός να προηγηθεί 
στο ημίχρονο με 55-50 (!) έχο-
ντας 18/27 δίποντα, 4/8 τρίπο-
ντα, 7/12 βολές, 11 ριμπάουντ, 
17 ασίστ (σ.σ. 8 ο Καλάθης, 5 ο 
Ράις) και μόλις 2 λάθη. Αντίστοιχα 
η Χίμκι μέτρησε στο ίδιο διά-
στημα 8/14 δίποντα, 7/18 τρίπο-
ντα, 13/14 βολές, 16 ριμπάουντ, 
13 ασίστ και 6 λάθη. Ουάιλι (8π.), 
Φριντέτ (7π.), Παπαπέτρου (7π.) 
και ο Μήτογλου (6π.) οδηγούσαν 
τον Παναθηναϊκό σκοράρισμα, 
ενώ ο Νικ Καλάθης ήταν εκείνος 
που δεν σταμάτησε να... ταΐζει 
όλους τους συμπαίκτες του.
Βέβαια το 3ο δεκάλεπτο δεν είχε 
την ίδια ακριβώς μορφή. Το ξεκί-
νημα και το τελείωμα της περιό-
δου δεν ήταν αυτά που θα ήθελε 
ο Αργύρης Πεδουλάκης και αυτό 
διότι είδε την διαφορά των πέντε 
πόντων από το ημίχρονο να εξα-
νεμίζεται σε χρόνο «μηδέν» και 
την Χίμκι να παίρνει προβάδισμα 
με 64-61 ύστερα από επιμέρους 
14-6! Μπορεί οι «πράσινοι» να 
αντέδρασαν και να ισοφάρισαν 
σε 70-70, αλλά με ένα σερί 7-0 
οι γηπεδούχοι πήραν αέρα επτά 
πόντων (77-70) λίγο πριν ολοκλη-
ρωθεί το 3ο δεκάλεπτο (77-73).
Στην τελευταία περίοδο το σερί 
της Χίμκι συνεχίστηκε, ενώ οι 
«πράσινοι» σταμάτησαν να 
έχουν καθαρό μυαλό με αποτέ-
λεσμα να αδικήσουν τους ίδιους 
τους, τους εαυτούς. Το επιμέ-
ρους 26-13 της τελευταίας περι-
όδου αποτυπώνει τα όσα συνέ-
βησαν στο ρωσικό παρκέ, με 
αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός 
να γνωρίσει την 3η του ήττα σε 
πέντε ματς.
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