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Δεκάρα δεν δίνω 
για το ποιός
με αντιπαθεί

και ποιός
με σχολιάζει...

Εγώ ξέρω
ποιοί με 
αγαπούν

και με
εκτιμάνε...

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ
GREEK BUSINESS DIRECTORY ΣΤΟ
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Εύχομαι να σας βρίσκω καλά και κοτσονάτους 
στον προτελευταίο μήνα του 2019, της χρονιάς 
που φεύγει και που έφερε παγκόσμια πολλές 

ανακατατάξεις, φυσικά όχι προς το καλύτερο γ ια το 
κόσμο που κάθε μέρα ζει κι αγωνιά για την καθημε-
ρινότητα του. Θα ήθελα πάλι να γράψω δύο λόγια για 
την καθημερινότητα και τη λειτουργία της μικρής μας 
παροικίας. 
Έχουμε αρκετούς οργανισμούς σε όλα τα επίπεδα που 
θέλω να πισ τεύω ότ ι λε ιτουργούν και μάχον ται γ ια 
την διαιώνιση και τις αξίες, αυτό που πρεσβεύει κάθε 
ελληνική παροικία σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, 
δηλαδή την διαιώνιση σαν λαός, ως Έλληνες. Αποτελέ-
σματα τρανταχτά υπάρχουν ή ζούμε για να υπάρχουμε 
και να λέμε εδώ είμαστε ζωντανοί. Φυσικά, υπάρχουν 
εξαιρέσεις οργανισμών που λειτουργούν και προσφέ-
ρουν μεγάλο έργο και μπράβο τους. Είναι όμως αρκε-
τοί, λέω εγώ απλά ΛΕΩ, μήπως πιο μικροί οργανισμοί 
να ενωθούν και να κάνουν εκδηλώσεις ή κάτ ι άλλο 
παροικιακό και κοινωνικό, δυο τρεις σύλλογοι ή οργα-
νισμοί κι εκεί που θα είχαν 100 άτομα να μαζευτούν 
500 και να βγάλουν και περισσότερα χρήματα για τους 
σκοπούς του και να έχουν λιγότερα έξοδα επειδή θα 
είναι σημαντικό περισσότερα άτομα και οι καλεσμένοι 
θα περάσουν καλύτερα λόγω της πολυκοσμίας.
Αδέλφια, τελειώνουμε (εννοώ ηλικιακά η γενιά η δική 
μας) πρέπει να υπάρξουν πιο φρέσκιες ιδέες γιατί σε 
λίγο θα συγκεντρωνόμαστε μόνο σε κηδείες και μνη-
μόσυνα ( θεέ μου έξω από εδώ). Ας σταματήσουν αρκε-
τοί  εθνοσωτήρες της παροικίας μας τ ις φιλοσοφίες 
τους γιατί σε λίγο θα είναι περισσότεροι οι σωτήρες 

από τον κόσμο. Βαρέθηκα τις αμπελοσοφίες ανθρώπων 
που θέλουνε να λειτουργούν τα πράγματα όπως 40-50 
χρόνια πριν. ΕΛΕΟΣ. Ας σ ταματήσουμε το παραμύθι 
«ενωμένοι μπορούμε» κι άλλα τέτοια που τα ακούω και 
γελάω γιατί ξέρω ότι μερικοί από αυτούς που τα λένε 
αυτοί είναι οι πρώτοι που δεν τα τηρούν. Θα ήμουνα 
πολύ happy (καλό το αγγλικό μου ε;) να δω να γίνονται 
συνεργασίες δύο-τριών οργανισμών μαζί και να δημι-
ουργήσουν επιτυχίες. Μπορείτε… Προσπαθείστε…
Θα ήθελα να τελειώσω με την είδηση της παρουσίας 
του π. Νικόλαου Αλεξανδρή στο Τορόντο. Φυσικά συν-
λειτούργησε και στον Αγ. Νικόλαο και κυκλοφορεί με 
ένα τύπο που έλεγε σ τα γραφεία μας ότ ι ε ίχε χάσει 
τα λεφτά του κι έμεινε στο δρόμο με κάποια αεροπο-
ρική εταιρεία που ξαφνικά προσγειώθηκε για πάντα 
τελικά. Επειδή πραγματικά δημοσιογραφικά τρελαίνο-
μαι με κάποιους τύπους αλλά δεν μπορείς και να τους 
αφήσεις να πιστεύουν ότι μας δουλεύουν. Εγώ πάντως 
πιστεύω ΜΟΝΟΝ στο Χριστούλη και την Παναγίτσα και 
μιλάω πάντα μαζί τους και με προσέχουν. Δεν θέλω 
ούτε μεσάζοντες να ταλαιπωρούνται μεταφέροντας τα 
δικά μου προβλήματα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον 
μνησθήτι μου Κύριε, θού φυλακην τω στόματι μου… 
ΑΜΗΝ!

Ο φίλος σας 

Θανάσης Κουρτέσης 

Θανάσης Κουρτέσης
Εκδότης/Παραγωγός
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επικαιρότητα

Έφοδος Επιτροπής Ανταγωνισμού στις τράπεζες: Έψαξαν 
μέχρι και τις τσάντες των τραπεζιτών 

Μ
έχρι και τις προσωπικές τσάντες και τους χαρτο-
φύλακες των τραπεζιτών ερεύνησαν τα κλιμάκια 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού που σήμερα έκα-
ναν έφοδο στα γραφεία της διοίκησης των τρα-

πεζών Εθνική, Eurobank, Alpha, Πειραιώς και Attica, καθώς 
και στην Ελληνική Ενωση Τραπεζών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, για τη διενέργεια της εφόδου η 
Επιτροπή χρησιμοποίησε 120 υπαλλήλους της, οργανωμέ-
νους σε κλιμάκια των 10 ατόμων. Οι έρευνες πραγματοποιή-
θηκαν από τα γραφεία των διευθυνόντων συμβούλων μέχρι 
και των γραμματέων των στελεχών. 
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Επιτροπή ξήλωσε σκληρούς 
δίσκους, πήρε έγγραφα, όπως και προσωπικούς υπολογιστές 
που βρήκε στα γραφεία. Οι έλεγχοι ήταν διεξοδικοί σε όλα τα 
γραφεία των επικεφαλής των τραπεζών, καθώς τους ζητήθηκε 
να ανοίξουν ντουλάπες, κλειδωμένους φοριαμούς και ασφα-
λισμένα συρτάρια.
Σε κάθε τράπεζα ερευνήθηκαν από 20 έως και περίπου 50 
γραφεία της ανώτατης διοίκησης, αλλά και των βοηθών τους. 
Οι τραπεζίτες περιγράφουν το προσωπικό της Επιτροπής που 
έκανε τον έλεγχο ως «ευγενικούς, αυστηρούς και τυπικούς».
Οι διοικήσεις κάλεσαν τους νομικούς συμβούλους των τραπε-
ζών και, καθώς δεν υπήρχε κάτι παράνομο στις ενέργειες της 
επιτροπής, περιορίστηκαν στο να παρακολουθούν τη διενέρ-
γεια του ελέγχου.
Οι έλεγχοι από τα κλιμάκια της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
αφορούν στο ενδεχόμενο εναρμονισμένων πρακτικών στις 
χρεώσεις των τραπεζικών καρτών.

Τα κλιμάκια άρχισαν τους ελέγχους στις 9 το 
πρωί
Η έφοδος ξεκίνησε στις 9 το πρωί της Πέμπτης. Τα κλιμάκια 
ήταν δεκαμελή και εμφανίστηκαν αιφνιδιαστικά στα γραφεία 
της διοίκησης των τραπεζών Εθνική, Eurobank, Alpha, Πει-
ραιώς, Attica, καθώς και στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. 
Ζήτησαν από τα στελέχη να απομακρυνθούν χωρίς να αγγί-
ξουν τίποτε. Οι έρευνες στα γραφεία διευθυνοντων συμβού-
λων και άλλων ανώτατων στελεχών διήρκεσαν αρκετές ώρες, 
ενώ συνεχίζονταν ακόμα και στις 4 μετά το μεσημέρι.
Οι λόγοι της εφόδου εκτιμάται ότι συνδέονται με την κοινή 
πολιτική επιβολής προμηθειών από τις τράπεζες. Οι πληρο-
φορίες αναφέρουν ότι η έφοδος προκύπτει έπειτα από αυτε-
πάγγελτη δίωξη που είχε ασκηθεί για ανάλογες πρακτικές. 
Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Ανάπτυξης Αδ. Γεωργιάδης 
είχε δηλώσει πως ακούει από την αγορά πως οι τρεις από τις 

τέσσερις τράπεζες έχουν συνεννοηθεί για την επιβολή προ-
μηθειών.  Συγκεκριμένα ο υπουργός Ανάπτυξης, απαντώ-
ντας σε επίκαιρη ερώτηση, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στη 
Βουλή: «Εξετάζουμε πολύ προσεκτικά τυχόν εναρμονισμένες 
πρακτικές ιδίως των τριών από τις τέσσερις συστημικές τρά-
πεζες. Εγώ είμαι έτοιμος να στείλω προσωπικά καταγγελίες. 
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα επιβάλλει αυστηρά πρόστιμα, 
αν διαπιστωθούν παραβάσεις».
Υπενθυμίζεται ότι ανάλογη έφοδος είχε γίνει από την Επι-
τροπή Ανταγωνισμού και στο παρελθόν στον κατασκευα-
στικό κλάδο όταν δεκάδες υπάλληλοι εισέβαλαν στα γραφεία 
των μεγάλων εταιρειών συγκεντρώνοντας υλικό, ξηλώνοντας 
σκληρούς δίσκους από τα γραφεία κ.λ.

Πού επιβάλλονται χρεώσεις
Όλες οι τράπεζες έχουν προχωρήσει από το καλοκαίρι και 
μετά στην επιβολή προμήθειας 2 έως 3 ευρώ στους κατό-

χους χρεωστικών καρτών όταν κάνουν ανάληψη μετρητών 
από ΑΤΜ άλλης τράπεζας, από την τράπεζα που έχει εκδοθεί 
η κάρτα τους διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό τη συγκεκρι-
μένη χρέωση όχι μόνο για τους κατόχους καρτών ξένων τρα-
πεζών, αλλά και για στους Έλληνες. Οι συναλλαγές σε ΑΤΜ 
της τράπεζάς τους παραμένουν χωρίς προμήθεια.
Επίσης, τραπεζικές χρεώσεις επιβάλλονται πλέον και σε 
συναλλαγές, όπως για επανέκδοση χρεωστικών καρτών 
μέχρι και 5-6 ευρώ είτε αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
πελάτη (απώλεια κάρτας) είτε όχι, όπως εάν η κάρτα εκλάπη 
ή, απλώς, έληξε για αλλαγή/απεμπλοκή pin, με την νέα 
χρέωση να έχει ενσωματωθεί ήδη στους τιμοκαταλόγους 
κάποιων τραπεζών, οι μεταφορές χρημάτων μέσω κινη-
τού καθώς και οι πληρωμές εισφορών ΕΦΚΑ από κάποιες 
τράπεζες που κυμαίνονται μέχρι και 50 λεπτά. Προμήθειες 
υπάρχουν και σε άλλες επίσης συναλλαγές μέσω ψηφιακών 
εναλλακτικών δικτύων που οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες 
να δημοσιεύουν στην τιμολογιακή τους πολιτική που είναι 
προσβάσιμη στην πελατεία τους.
Επίσης, ανάλογα με την τράπεζα οι πιστωτικές κάρτες επι-
βαρύνονται με ετήσια προμήθεια-συνδρομή που κυμαίνε-
ται γύρω στα 30 ευρώ και παραπάνω, κάτι που ισχύει εδώ 
και χρόνια.
Από την πλευρά τους όπως ανέφεραν και υψηλόβαθμα διοι-
κητικά στελέχη τραπεζών σε δημοσιογράφους στο περιθώ-
ριο του ετήσιου τραπεζικού συνεδρίου της ΕΕΔΕ για τη δια-
χείριση κινδύνων που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, οι χρε-
ώσεις και οι προμήθειες αυτές επιβάλλονται, προκειμένου 
οι τράπεζες να καλύψουν μέρος των πολύ μεγάλων επεν-
δύσεων που πραγματοποιούν στη διαδικασία του ψηφια-
κού τους μετασχηματισμού που θα ανέλθει και θα ξεπερά-
σει το ένα δις ευρώ στην τριετία μέχρι το 2021. Επίσης διότι 
εναλλακτικά δίκτυα όπως τα ΑΤΜ έχουν αυξημένο κόστος 
συντήρησης και λειτουργίας (διαχειριστικό κόστος). Προκει-
μένου το τραπεζικό σύστημα να είναι υγιές και κερδοφόρο 
και να μπορεί να χρηματοδοτήσει την πραγματική οικονο-
μία θα πρέπει να βρει και νέες πηγές εσόδων, επισημάν-
θηκε από διοικητικά στελέχη από το βήμα του συνεδρίου 
της ΕΕΔΕ.
Τα στελέχη των τραπεζών αρνούνται κατηγορηματικά ότι 
έχει υπάρξει κοινή γραμμή και συνεννόηση στις πρόσφα-
τες νέες χρεώσεις, επισημαίνοντας ότι οι προμήθειες και οι 
χρεώσεις παρουσιάζουν διακυμάνσεις ανάμεσα στις τρά-
πεζες και κάποιες από αυτές δεν υπάρχουν καν σε όλες τις 
τράπεζες.

Πώς έγινε η έφοδος - Η Επιτροπή 
χρησιμοποίησε 120 υπαλλήλους 
της οργανωμένους σε κλιμάκια 
των δέκα ατόμων - Ξήλωσαν 
σκληρούς δίσκους,  πήραν 
έγγραφα και προσωπικούς 
υπολογιστές
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Στην κοινοπραξία Royal Sugar - 
Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής 
Μακεδονίας τα δύο εργοστάσια της 
ΕΒΖ στο Πλατύ και τις Σέρρες

Σ
την κοινοπραξία Royal Sugar- Συνε-
ταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακε-
δονίας εκμισθώνονται επισήμως τα 
δύο εργοστάσια της ΕΒΖ στο Πλατύ Η-

μαθίας και τις Σέρρες έπειτα από την σχετική 
συμφωνία που υπεγράφη πριν από λίγο στο 
υπουργείο Ανάπτυξης μεταξύ της διοίκησης 
της βιομηχανίας, του βασικού πιστωτή (της 
τράπεζας Πειραιώς) και της κοινοπραξίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες το συνολικό 
τίμημα εκμίσθωσης ανέρχεται στα 490.000 

ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ ενώ στη συμφωνία 
προβλέπεται η απορρόφηση του συνόλου 
της τευτλοπαραγωγής.
«Ένα μεγάλο πρόβλημα που μας κληροδο-
τήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, 
μετά από δική μου επίπονη προσπάθεια, του 
κ. Σκρέκα και του κ. Παπαθανάση, βρήκε τη 
λύση του. Ένας δυνατός Έλληνας επιχειρη-
ματίας, ο κύριος Καραθανάσης, αποφάσισε 
να αναλάβει ένα σημαντικό ρίσκο, αλλά στο 
τέλος θα βγάλει και τους τευτλοπαραγω-
γούς και την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης 
ασπροπρόσωπους. Η Ελλάδα θα ξαναμπεί 
στο χάρτη της παραγωγής ζάχαρης», τόνισε ο 
υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδω-
νις Γεωργιάδης

Έπεσαν οι υπογραφές για την 
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Η ελληνικότητα της «φέτας» 

διασφαλίζεται πλέον και στην 
Κίνα 

Λ
ευκός Καπνός» βγήκε στις 
επί μακρόν διαπραγματεύ-
σεις μεταξύ ΕΕ και Κίνας για 
τ ις γεωγραφικές ενδείξεις 

προϊόντων, σύμφωνα με ασφαλείς 
πληροφορίες του protothema.gr. Μία 
συμφωνία που – μεταξύ άλλων – δια-
σφαλίζει την ελληνικότητα της φέτας 
ως ΠΟΠ, που ήταν και η βασική επιδί-
ωξη της ελληνικής κυβέρνησης.
Οι επίσημες ανακοινώσεις απ’ τον 
Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωργίας Φιλ 
Χόγκαν και τον υπ. Εμπορίου της 
Κίνας που διεξάγουν τις διαπραγμα-
τεύσεις στις Βρυξέλλες αναμένεται να 
γίνουν ως αύριο το βράδυ.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες 
στη συμφωνία, που θέτει δίχτυ προ-
στασίας συνολικά σε 100 ευρωπα-
ϊκά προϊόντα στην κινεζική αγορά και 
αντίστοιχα 100 κινεζικά στην αγορά 
της ΕΕ, θα προβλέπονται επίσης δύο 
πολύ σημαντικά στοιχεία για τη δια-
σφάλιση της φέτας:
1. Μέσα σε οκτώ χρόνια θα απο-
συρθούν σταδιακά όλα 
τα προϊόν τα που ήδη 
κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν  σ τ η ν 
αγορά της Κίνας και χρη-
σ ιμοποιούν το όνομα 
«Φέτα» και τα οποία 
είχαν τεθεί σε εμπορία 
στην αγορά της πριν από 
τον Ιούν ιο του 2017, 
οπότε και δημοσιοποιήθηκε ο κατά-
λογος των ονομασιών στο πλαίσιο της 
συμφωνίας.
2. Τα προϊόντα τα οποία ενδεχομέ-
νως παραμείνουν σ την αγορά της 
Κίνας δεν θα επιτρέπεται να κάνουν 
χρήση συμβόλων, εικόνων, γραφικών 
και ονομασιών που να παραπέμπουν 
στην Ελλάδα ως χώρα προέλευσης.
Οι δύο αυτές παράγραφοι σημαίνουν 
πολύ απλά ότι η ελληνική Φέτα, όπως 
και τα υπόλοιπα 99 ευρωπαϊκά αγρο-
τικά προϊόντα, μπορούν να επιση-
μανθούν και να πωλούνται στην Κίνα 
μόνον εφόσον έχουν παραχθεί σε 
συγκεκριμένες ευρωπαϊκές περιοχές 
(σσ η Φέτα στην Ελλάδα). Οι όποιοι 
άλλοι παραγωγοί ανάλογων προϊό-

ντων θα πρέπει να βρουν ένα διαφο-
ρετικό – λιγότερο γνωστό – όνομα για 
το προϊόν τους.
Το γεγονός αυτό θεωρείται μία σημα-
ντική νίκη για την ελληνική κυβέρ-
νηση αλλά και το ίδιο το προϊόν την 
ώρα που ελληνικές τυροκομικές επι-
χειρήσεις αναζητούν ευκαιρίες στην 
κινεζική αγορά.
Για το συγκεκριμένο ζήτημα μάλι-
στα υπήρξαν πιέσεις εκ μέρους του 
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη προς τον 
αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο Γεωρ-
γίας κ. Φιλ Χόγκαν κατά τις προηγού-
μενες τρεις Συνόδους των υπουργών 
Γεωργίας στις Βρυξέλλες, το Ελσίνκι 
και το Λουξεμβούργο. Μία περίοδο 
κατά την οποία κορυφώθηκαν και οι 
σινοευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες το θέμα 
ήταν από την πρώτη στιγμή σε γνώση 
και του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη ο οποίος φέρεται να το 
συζήτησε στη συνάντηση που είχε με 

τον Κινέζο πρόεδρο.
Στη λίστα με τα 100 προ-
στατευόμενα ευρωπαϊκά 
προϊόντα περιλαμβάνο-
νται επίσης το ούζο, τα 
κρασιά Σάμου, οι ελιές 
Καλαμάτας, η Μαστίχα 
Χίου καθώς και ελαιό-
λαδα από τη Σητεία

Επίσης, όσα προϊόντα παραμείνουν 
στην αγορά της Κίνας δε θα τους επι-
τρέπεται να κάνουν χρήση συμβόλων, 
εικόνων, γραφικών και ονομασιών 
που να παραπέμπουν στην Ελλάδα ως 
χώρα προέλευσης.

Ούζο, Ελιά Καλαμάτας και 
Μαστίχα Χίου
Παράλ ληλα,  όπως αναφέρε ι  το 
Politico σ την ισ τοσελίδα του, σ τη 
λίσ τα με τα 100 προστατευόμενα 
ευρωπαϊκά προϊόν τα περιλαμβά-
νονται επίσης εκτός από τη φέτα, το 
ούζο, τα κρασιά Σάμου, οι ελιές Καλα-
μάτας, η Μαστίχα Χίου καθώς και 
ελαιόλαδα από τη Σητεία Λασιθίου 
της Κρήτης.
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Πολάκης και Τζανακόπουλος μπήκαν στην αίθουσα της επιτροπής και αρνήθηκαν να αποχωρήσουν 
- Αναβλήθηκε η συνεδρίαση λόγω «μη νόμιμης σύνθεσης» - «Είναι σαφές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να 
εξεταστεί ο Φρουζής» αναφέρουν από τη ΝΔ

Σ
ε νέα αναβολή – την τρίτη 
κατά σειρά – οδηγήθηκαν 
οι εργασίες της προανακρι-
τικής επιτροπής της Βουλής 

γ ια την σκευωρία Novartis λόγω 
του καθεστώτος ομηρίας που έχει 
επιβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ με τραμπουκι-
σμούς και αντικοινοβουλευτικούς 
ακτιβισμούς.
Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα οι Παύ-
λος Πολάκης και Δημήτρης Τζα-
νακόπουλος συνοδευόμενοι από 
τους πέντε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
- μέλη της επιτροπής εισήλθαν στην 
αίθουσα της προανακριτικής. Υπεν-
θυμίζεται ότι για τους δύο πρώτους 
υπάρχει απόφαση εξαίρεσης που 
σημαίνει ότι η παρουσία τους παρα-
βιάζει το νόμιμο της σύνθεσης της 
επιτροπής.
Η άρνηση των δύο να αποχωρήσουν 
οδήγησε τον πρόεδρο της προανα-
κριτικής Γιάννη Μπούγα σε αναβολή 
των εργασιών ενώ βγαίνοντας από 
την αίθουσα ο Π. Πολάκης προει-
δοποίησε «εδώ θα είμαστε και την 
επόμενη φορά».
Επίσης, και ο Δ. Τζανακόπουλος 
σε ερώτηση για την στάση που θα 
τηρήσουν στην επόμενη συνεδρί-
αση απάντησε «θα πράξουμε το 
συνταγματικό μας καθήκον».
Πιο αναλυτ ικά, ο πρόεδρος της 
προανακριτικής Γιάννης Μπούγας 
ζήτησε από τους Πολάκη - Τζανα-
κόπουλο να αποχωρήσουν από την 
αίθουσα προκειμένου να ξεκινή-
σουν οι διαδικασίες με αποτέλεσμα 
να ακολουθήσει ο εξής διάλογος:
Σπ. Λάππας: Πριν συζητήσουμε 
οτιδήποτε άλλο πρέπει να συζητή-
σουμε την αίτηση ανάκλησης της 
απόφασης εξαίρεσης των κυρίων 
Τζανακόπουλου και Πολάκη που 
κατ έθεσε ο συνήγορος του κ. 
Παπαγγελόπουλου
Γ.  Μπούγας:  Για να συζητηθε ί 
οποιοδήποτε θέμα θα πρέπει να 
υπάρχει νόμιμη σύνθεση και με την 
παρουσία των δύο δεν υπάρχει. κ. 

Λάππα εκπροσωπείτε τον ΣΥΡΙΖΑ, 
απαντήστε μου: θα αποχωρήσουν 
οι Τζανακόπουλος – Πολάκης;».
Σπ. Λάππας: Εχουν αυτόνομη προ-
σωπικότητα και παρουσία. Θα απο-
φασίσουν οι ίδιοι»
Δ. Τζανακόπουλος: παραβιάζετε 
το Σύνταγμα. Εγώ είμαι εδώ κατ’ 
εντολή του πρόεδρου της ΚΟ του 
ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα».
Υπό αυτά τα δεδομένα ο πρόεδρος 
της προανακριτ ικής ανακοίνωσε 
την νέα αναβολή της συνεδρίασης 
«λόγω μη νόμιμης σύνθεσης».
Να σημειωθεί ότι ο σημερινός προ-
γραμματισμός περιελάμβανε την 
εξέ ταση του πρώην επικεφαλής 
της Novartis Hellas Κωνσταντίνου 
Φρουζή, όμως οι εξελίξεις οδήγη-

σαν σε νέα ακύρωση της κατάθεσή 
του.
Από την πλευρά της ΝΔ επισημαί-
νεται ότι «πλέον είναι σαφές ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να εξεταστεί ο 
συγκεκριμένος μάρτυρας».
Κατά την έξοδο των βουλευτών της 
ΝΔ από την αίθουσα διημείφθη 
και ο εξής διάλογος μεταξύ του κ. 
Δημήτρη Μαρκόπουλου και Ολγας 
Γεροβασίλη:
Ολ. Γεροβασίλη: τ ι έγινε Μαρκό-
πουλε; Η πλειοψηφία αποχωρεί 
πρώτη;
Δ. Μαρκόπουλος: κάποιοι σύντρο-
φοί σου δεν θέλουν να εξεταστεί 
ο Φρουζής. Εχετε κανει αντιπρόε-
δρο του ΣΥΡΙΖΑ τον Πολάκη. Αυτός 
χαράσσει την γραμμή
Ολ. Γεροβασίλη: θα τον πάμε και για 

πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Προσήλθαν με... στρατιωτι-
κού τύπου σχηματισμό
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι βουλευ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ προσήλθαν το από-
γευμα στην αίθουσα της προανα-
κριτικής με... στρατιωτικού τύπου 
σχηματισμό παραπέμποντας στον 
τρόπο που κινούνταν την προηγού-
μενη περίοδο μέλη ακραίου κόμ-
ματος! 
Η παρουσία των Πολάκη -Τζανα-
κόποιυλου λειτούργησε όπως ήταν 
αναμενόμενο καταλυτικά για να μην 
ξεκινήσουν οι εργασίες της προα-
νακριτικής και όταν το προεδρείο 
τους ζήτησε να αποχωρήσουν εκεί-
νοι αρνήθηκαν. 

Αίτημα από το ΚΙΝΑΛ
Στο μεταξύ πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι οι βουλευτές του Κινήμα-
τος Αλλαγής με επιστολή τους προς 
το προεδρείο της προανακριτικής 
θα ζητήσουν να διαβιβαστούν στο 
κοινοβούλιο:
A) Tο σύνολο της αλληλογραφίας και 
των σχετικών εγγράφων που έχει 
ανταλλάξει η Εισαγγελία Καταπολέ-
μησης της Διαφθοράς με τις αρχές 
των ΗΠΑ. 
B) Tο σύνολο της αλληλογραφίας και 
των σχετικών εγγράφων που έχει 
ανταλλάξει η Εισαγγελία Καταπολέ-
μηςη της Διαφθοράς με την Εισαγγε-
λία του Αρείου Πάγου, συμπεριλαμ-
βανομένων και των διαβιβαστικών 
εγγράφων,
Γ) Aκριβές αντίγραφο του πρωτο-
κόλλου εισερχομένων και εξερχο-
μένων εγγράφων της Εισαγγελίας 
Καταπολέμησης της Διφθοράς σε 
σχέση με την ερευνώμενη υπόθεση 
Novartis,
Δ) Tο σύνολο των ανώνυμων επιστο-
λών και καταγγελιών που έχουν δια-
βιβαστεί κατά την τελευταία πενταε-
τία από το υπουργείο Δικαιοσύνης 
στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Προανακριτική για Novartis: Τέλειωσε 
πριν καν αρχίσει η συνεδρίαση!

Συγκινεί η 17χρονη 
σημαιοφόρος από τη 
Νιγηρία: Όλοι οι φίλοι 
μου με έχουν αγκαλιάσει, 
είναι σαν αδέλφια μου 

Η Μέρσι Ουζόρ που γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στα Πατήσια θέλει να 
γίνει γιατρός και σε λίγο καιρό θα 
πραγματοποιήσει ένα μεγάλο της όνειρο: 
Θα επισκεφθεί για πρώτη φορά τη Νιγηρία

Κ
όρη με τανασ τών από τη Νιγηρία η 
17χρονη Μέρσι Ουζόρ γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στα Πατήσια και μιλώντας στο 
Open αναφέρθηκε στη ζωή και στα όνει-

ρά της.
«Ήμουν γεμάτη συναισθήματα χαράς, ευτυχίας 
και υπερηφάνειας», δηλώνει ενώ αποκαλύπτει 
πως κάθε εβδομάδα πηγαίνει σ την Πεν τηκο-
στιανή Εκκλησία και συμμετέχει στη λειτουργία 
μαζί με τους ιερείς γονείς της.
«Σήμερα έχουμε λειτουργία και όπως είδατε 
ξεκινήσαμε πρώτα με λατρεία και στη συνέχεια 
θα ξεκινήσει ο πατέρας μου το κήρυγμα», λέει 
χαρούμενη. Με την ίδια υπερηφάνεια που κρά-
τησε την ελληνική σημαία σ την παρέλαση, οι 
γονείς της είχαν την ευκαιρία να την καμαρώσουν 
ως σημαιοφόρο για τρίτη φορά.
Όπως λέει ο πάστορας πατέρας της «είμαι χαρού-
μενος που τα καταφέρνει στο σχολείο και γενικά 
είμαι χαρούμενος για εκείνη. Στη Νιγηρία διαβά-
ζαμε πολλά για την Ελλάδα. Όταν πήγα στη Θεο-
λογική Σχολή, διάβαζα και εκεί πολλά πράγματα 
για την Ελλάδα. Είναι μια χριστιανική χώρα και 
αυτό με έκανε να έρθω».
Η Μέρσι γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Πατήσια. 
Οι γονείς της εγκατέλειψαν τη Νιγηρία το 1999 
αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον στην Ελλάδα. 
Κάθε Κυριακή σ την Πεν τηκοστιανή Εκκλησία 
έρχονται σε επαφή με την θρησκεία και τις ρίζες 
τους.
«Όλοι οι φίλοι μου με έχουν αγκαλιάσει, με έχουν 
αγαπήσει όπως είμαι, με έχουν αποδεχθεί και 
νοιώθω σαν να είναι αδέρφια».
Η 17χρονη μαθήτρια ακούει gospel μουσική, 
κάνει μαθήματα φωνητικής και είναι μέλος της 
χορωδίας της εκκλησίας από δέκα ετών, όπως και 
ο μικρότερος αδερφός της που παίζει πιάνο.
«Λέμε τραγούδια από τη Νιγηρία. Γενικά πιστεύω 
πάρα πολύ στο Θεό, είμαι πολύ πιστή και μου 
αρέσει να είμαι στη χορωδία και να τραγουδάω».
Η Μέρσι έχει ως μεγάλο στόχο να γίνει καρδιολό-
γος καθώς όπως λέει «μου αρέσει η ιατρική γιατί 
μου αρέσει να βοηθάω, να βλέπω τα χαμόγελα 
και έχω σκεφτεί πολλές φορές τον εαυτό μου σε 
ένα γραφείο και να βοηθάω τους ασθενείς». Ένα 
ακόμη όνειρο που έχει είναι να επισκεφθεί την 
Νιγηρία και αυτό το ταξίδι θα το πραγματοποιή-
σει σε λίγους μήνες.
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Π
αράνομα και καταχρηστικά, έξω 
από κάθε θεσμική διαδικασία, 
προκειμένου να παρακωλύσει για 
άλλη μια φορά την εξέταση του 

μάρτυρα Φρουζή, ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται να σε-
βαστεί τις αποφάσεις της Επιτροπής και την 
κοινοβουλευτική δημοκρατία», υπογραμ-
μίζει το Κίνημα Αλλαγής, για τη στάση των 
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην Προανακριτική 
Επιτροπή, που οδήγησε στην αναβολή της 
συνεδρίασης.
Στην ανακοίνωσή του, το Κίνημα Αλλαγής 
τονίζει ότι «χωρίς καμία αιδώ, χωρίς καμία 
αίσθηση του κοινοβουλευτικού βάρους και 
καθήκοντός του σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, 
ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται στην προανακριτική 
επιτροπή, δηλώνει ότι δεν θα σεβαστεί τις 
αποφάσεις της και ότι τα ήδη εξαιρεθέντα 
μέλη του θα συνεχίσουν να παρακωλύουν 
τη διαδικασία».
Όπως επισημαίνει το Κίνημα Αλλαγής, 
«είναι πλέον ξεκάθαρο: 
ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη συγκά-
λυψη του εκτροχιασμού της 
φαρμακευτικής δαπάνης 
2004-2009, κάνει τα πάντα 
για να μην λειτουργήσουν 
οι θεσμοί, να μην προχω-
ρήσουν οι διαδικασίες, να 
μην αποκαλυφθεί η πολι-
τική σκευωρία» και καταλή-
γει: «Μετρήθηκε με την αλήθεια και έχασε 
οριστικά. Παραδίδουμε την ευτελιστική 
τακτική του, που υποκατέστησε την πραγ-
ματική πολιτική, στους πολίτες. Αυτοί πάντα 
κρίνουν, συγκρίνουν και αξιολογούν».
«Ο ΣΥΡΙΖΑ, επί 4,5 χρόνια δεν τόλμησε να 
καλέσει τον κ. Φρουζή. Σήμερα, και μετά 
από τρίτη συνεδρίαση, δεν μπορούμε να 
εξετάσουμε τον κ. Φρουζή, λόγω της αντι-
δεοντολογικής και αντικοινοβουλευτικής 
συμπεριφοράς βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. 
Φαίνεται πλέον ξεκάθαρα, ποιοι δεν θέλουν 
να καταθέσει ο κ. Φρουζής», δήλωσε νωρί-
τερα, σήμερα, ο βουλευτής της ΝΔ, μέλος 
της επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης, 
Θανάσης Πλεύρης.
«Εμείς καλούμε τον κ. Φρουζή ως μάρτυρα 
4,5 χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ με μια εξεταστική για 
το φάρμακο, δεν τον κάλεσε. Καλέσαμε τον 

κ. Φρουζή να τον εξετάσουμε, αλλά η επι-
τροπή για να τον εξετάσει πρέπει να έχει 
νόμιμη σύνθεση. Νόμιμη σύνθεση με δύο 
μέλη που έχουν εξαιρεθεί με απόφαση της 
επιτροπής, η οποία είναι ισχυρή, δεν μπο-
ρεί να υπάρξει», είπε ο βουλευτής της ΝΔ 
και πρόσθεσε: «Στο βαθμό που με αφορά, 
το αίτημα εξαίρεσης που κατέθεσε σήμερα 
ο συνήγορος του κ. Παπαγγελόπουλου, εάν 
η επιτροπή κρίνει ότι υπάρχει λόγος εξαί-
ρεσής μου, θα πειθαρχήσω απόλυτα στην 
απόφαση και δεν θα λειτουργήσω με αντι-
κοινοβουλευτική συμπεριφορά, να μένω 
εντός της επιτροπής, σώνει και καλά, ενώ 
θα έχω εξαιρεθεί. Αυτό όμως θα το κρίνει 
η επιτροπή, η οποία πρέπει να συνεδριάσει 
με νόμιμη σύνθεση».
«Η αναβολή της σημερινής συνεδρία-
σης είναι αποκλειστική ευθύνη της ΝΔ και 
του προέδρου της επιτροπής κ. Μπούγα», 
δήλωσε πριν από λίγο για την εξέλιξη στην 

ειδική κοινοβουλευτική 
επιτροπή προκαταρ-
κτικής εξέτασης, ο κοι-
νοβουλευτικός εκπρό-
σωπος του ΣΥΡΙΖΑ και 
μέλος της Επιτροπής 
Δημήτρης Τζανακόπου-
λος.
«Ο πρόεδρος της επιτρο-
πής, επικαλούμενος μια 

ανυπόστατη απόφαση, αρνήθηκε να κηρύ-
ξει την έναρξη των εργασιών. Πρόκειται για 
μια πρωτοφανή εξέλιξη στα κοινοβουλευ-
τικά χρονικά, προφανώς αντισυνταγματική 
και πραξικοπηματική, με ένα και μοναδικό 
στόχο: να μην εξεταστεί για άλλη μια φορά 
ένας από τους κύριους μάρτυρες της υπό-
θεσης NOVARTIS, ο κ. Φρουζής», είπε ο 
Δημήτρης Τζανακόπουλος.
«Σήμερα συνεχίστηκε μία ανυπόστατη, 
αντισυνταγματική και αντικοινοβουλευ-
τική διαδικασία» τόνισε σε δηλώσεις του ο 
τομεάρχης Δικαιοσύνης της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ 
Σπύρος Λάππας. Και σημείωσε:
«Η σημερινή απόφαση του προεδρείου της 
Επιτροπής, που διέκοψε αυθαίρετα τις εργα-
σίες της, είναι όχι μόνο αυθαίρετη αλλά και 
αντισυνταγματική και προσβάλλει την κοι-
νοβουλευτική τάξη.

ΚΙΝΑΛ: Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τα πάντα 
για να μην αποκαλυφθεί η πολιτική 
σκευωρία

Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τα πάντα για να μην αποκαλυφθεί η πολιτική σκευωρία 
αναφέρει το ΚΙΝΑΛ - Δεν εξετάσαμε τον Φρουζή, λόγω της αντιδεοντολογικής 
συμπεριφοράς βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν από τη ΝΔ

Διοργανωτής μπάρμπεκιου στα 
Διαβατά: Οι μετανάστες δεν είναι 
εξαθλιωμένοι, έχουν iphone και 
wifi 

Α
ποφασισμένοι να προχωρήσουν 
στην «πρωτότυπη διαμαρτυρία» 
(όπως τη χαρακτήρισαν εχθές οι ί-
διοι) με το μπάρμπεκιου και το αλ-

κοόλ έξω από το hotspot των Διαβατών εμ-
φανίζονται οι διοργανωτές, χωρίς να πτοού-
νται από τον σάλο που έχει προκληθεί και τις 
επικρίσεις που δέχονται.
Ο Δημήτρης Ζιαμπάζης, επικεφαλής της 
κίνησης «Ενωμένοι Μακεδόνες», μιλώντας 
σήμερα στο Open TV εμφανίστηκε αδιάλ-
λακτος, αφήνοντας μάλιστα αιχμές εναντίον 
ορισμένων κατοίκων των Διαβατών που δεν 
συμμετέχουν στο μπάρμπεκιου και κάνουν 
δική τους διαμαρτυρία.
Κληθείς να απαντήσει πώς θα νιώσει όταν 
θα τρώει σουβλάκια μπροστά σε πεινασμέ-
νους και εξαθλιωμένους ανθρώπους, είπε: 
«Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο εξαθλιωμένοι. 
Οι περισσότεροι δεν έχονται καν από εμπό-
λεμες ζώνες. Είναι καλοντυμένοι με πανά-
κριβα ρουχαλάκια, με τα iphone τους, με τα 
wifi τους. Τους δίνουν φαγητά από το κέτε-
ρινγκ και τα πετάνε γιατί δεν τους αρέσουν...»
Ο κ. Ζιαμπάζης έκανε λόγο για επιλεκτικό 
ανθρωπισμό, λέγοντας ότι υπάρχουν Έλλη-
νες που πεινάνε και δεν τους βοηθάει κανείς. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι μετανάστες έρχονται 
στις γειτονιές από το Μαρόκο, το Πακιστάν, 
την Αλγερία λόγω τυχοδιωκτισμού. Όπως 
ισχυρίζεται, δεν είναι φτωχοί, αφού δίνουν 
πακτωλό χρημάτων στους δουλεμπόρους, 

και οι περισσότεροι είναι οικονομικά ευκα-
τάστατοι.
Απαντώντας στην ερώτηση των παρουσια-
στών πώς είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι 
να ριψοκινδυνεύουν τη ζωή τους και τη ζωή 
των παιδιών τους για να έρθουν στη χώρα 
μας, αφού είναι... τόσο ευκατάστατοι και να 
θαλασσοπνίγονται, ο κ. Ζιαμπάζης απάντησε 
ότι δεν πνίγονται, οι διακινητές τρυπάνε τις 
βάρκες όταν βλέπουν το λιμενικό.

To «ποινικά κολάσιμο μπάρμπε-
κιου» του Γιαννούλη
Ποικίλες αντιδράσεις στους κόλπους του 
Twitter προκάλεσε η τοποθέτηση του βου-
λευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Γιαννούλη, κατά 
την παρεμβασή του στην συζήτηση για την 
τροποποίηση των Ποινικών Κωδίκων. Συγκε-
κριμένα, ο κ. Γιαννούλης ψαρακτήρισε ως 
σαδισμό και κτηνωδία τα μπάρμπεκιου με 
ψήσιμο χοιρινού και κατανάλωση αλκοόλ 
δίπλα από δομές φιλοξενίας προσφύγων και 
μεταναστών, ζητώντας, μάλιστα, να υπάρ-
ξουν ποινές.
Μεταξύ άλλων, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
υποστήριξε ότι υπάρχουν καταγγελίες για 
παρόμοια περιστατικά που προσβάλουν 
το θρησκευτικό αίσθημα των μουσουλμά-
νων δίπλα από δομές φιλοξενίας της Θεσσα-
λονίκης και πρότεινε απευθυνόμενος στον 
υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα να 
εισαχθούν ποινές για τους… ψήστες!
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«Δεν ξέρουμε αν είναι καλά στην 
υγεία του και πού βρίσκεται αυτή τη 
στιγμή», λέει στο protothema.gr ο 
πατέρας του νεαρού Δημήτρη Γκιάτη, 
που βιώνει μια τεράστια αγωνία για 
τέταρτη μέρα

Σ
ε πλήρη εξέλιξη είναι το θρίλερ της 
απαγωγής του Έλληνα ναυτικού Δη-
μήτρη Γκιάτη από πειρατές στο Τό-
γκο, ένα θρίλερ που ξεκίνησε τα ξη-

μερώματα της περασμένης Κυριακής, όταν 
έγινε το ρεσάλτο στο ελληνόκτητο δεξαμενό-
πλοιο όπου βρισκόταν και ο νεαρός δόκιμος 
μηχανικός.
Η οικογένειά του ζει με την αγωνία για τη 
ζωή του παιδιού της, το οποίο -μαζί με άλλα 
τρια μέλη του πληρώματος- απήχθη από 
πειρατές. Ο πατέρας του Έλληνα ναυτικού, 
Θοδωρής Γκιάτης, μίλησε στο protothema.
gr για τις δύσκολες στιγμές που περνά ο ίδιος 

και η οικογένειά του για τέταρτη συνεχή 
ημέρα.
«Το παιδί μου είναι στα χέρια των πειρα-
τών και ζούμε μια αγωνία τρέλας. Δυστυχώς 
έιναι τέταρτη μέρα σήμερα που δεν γνωρί-
ζουμε τίποτα για την τύχη του παιδιού μου. 
Οι πειρατές δεν έχουν ειδοποιήσει ούτε την 
εταιρεία και δεν ξέρουμε αν είναι καλά στην 
υγεία του και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή. 
Πήραν το παιδί από το καράβι και τελείω-
σαν όλα. Μακάρι να είχαμε κάποιο νέο για 
να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε κι εμείς. Από 
τη Δευτέρα που εξαφανίστηκε, δεν γνωρίζω 
τίποτα. Πού είναι το παιδί μου, μπορεί να 
μου πει κάποιος;» λέει στο protothema.gr ο 
πατέρας του 20χρονου δόκιμου μηχανικού.
Την ίδια ώρα, όλες οι κινήσεις της ναυτιλια-
κής εταιρείας στην οποία ανήκει το δεξαμε-
νόπλοιο γίνονται κάτω από άκρα μυστικό-
τητα, και κανείς δεν ξέρει εάν οι δικηγόροι 
που έχουν αναλάβει την υπόθεση βρίσκονται 
σε διαπραγματεύσεις με τους πειρατές.

Πειρατεία στο Τόγκο: 
Συγκλονίζει ο πατέρας του 
Έλληνα ομήρου

επικαιρότητα

Όπου γάμος και χαρά η 
Βασίλω πρώτη

Στην αίθουσα της Γερουσίας 
της Βουλής πραγματοποιήθηκε 
η πανηγυρική εκδήλωση για 
την έναρξη των εργασιών της 
επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Η 
Γιάννα Αγγελοπούλου, πρόε-
δρος της επιτροπής «Ελλάδα 
2021», έφθασε στις 10:30 στη 
Βουλή και την υποδέχθηκαν ο 

πρόεδρος της βουλής Κώστας Τασούλας, 
ο γραμματέας της Βουλής Γιώργος Μυλω-
νάκης και ο επικεφαλής του Καναλιού της 
Βουλής Νίκος Σίμος.
Αμέσως κατευθύνθηκαν στην αίθουσα 
της Γερουσίας, όπου ήδη βρίσκονταν ο 
πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας και εκπρόσωποι των κομμά-
των. Η Γιάννα Αγγελοπούλου είχε θερμή 
χειραψία με τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη, τον Νίκο Βού-
τση και τον Κώστα Σημίτη, 
συνομίλησε για λίγο με τη 
Φώφη Γεννηματά, ευχαρί-
στησε θερμά τον Προκόπη 
Παυλόπουλο λέγοντάς του 
«θα κάνουμε πάρα πολύ 
καλή δουλειά», ενώ στη 
συνέχεια κάθισε δίπλα στην Ολγα Γερο-
βασίλη, η οποία εκπροσωπεί τον Αλέξη 
Τσίπρα που δεν μπόρεσε να παραβρε-
θεί στην εκδήλωση, καθώς βρίσκεται σε 
περιοδεία στη Βοιωτία (είχε όμως χθες 
συνάντηση με την κυρία Αγγελοπούλου 
στο γραφείο του στην Κουμουνδούρου).
Στην εκδήλωση μίλησε ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης και η πρόεδρος 
της επιτροπής Γιάννα Αγγελοπούλου.

Μητσοτάκης: Είναι μεγαλειώδες 
ένα έθνος να ανορθώνεται
««Εν ενί λόγω, η ελληνική επανάστασις 
ετίμησεν την ανθρωπίνην φύσιν. Διότι το 
λαμπρότερον και το διδακτικώτερον των 
θεαμάτων -όσα παριστάνει επί της σκη-
νής του χρόνου η Ιστορία- είναι η ανέγερ-
σις πεπτωκότος έθνους». Ο επίλογος της 
«Ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως», 
που έγραψε ο Σπυρίδων Τρικούπης στα 
μέσα του 19ου αιώνα, μπορεί άριστα να 
αποτελέσει και τον πρόλογο μιας νέας 
προσέγγισής της 200 χρόνια μετά», είπε 
ο κ. Μητσοτάκης.

Και συνέχισε: «Πράγματι, είναι μεγα-
λειώδες ένα έθνος να ανορθώνεται, να 
αγωνίζεται και, τελικά, να απελευθερώ-
νεται. Και τιμητικό για όλους να συντη-
ρεί τις πανανθρώπινες αξίες, μέσα στον 
χρόνο. Οχι ως στοιχείο μουσειακό. Αλλά 
ως γόνιμο καύσιμο για το μέλλον του. 
Δύο αιώνες μετά, υποδεχόμαστε την εξέ-
γερση των Ελλήνων ως συγκυρία, αλλά 
και ως μία εξέλιξη διαρκείας. Γιατί το 
1821 είναι στιγμή ιδρυτική είναι ταυτό-
χρονα και στιγμή ρήξης: σε μίαν Ευρώπη 
δέσμια της Ιεράς Συμμαχίας, ξεσπά και 
επικρατεί ένα εθνικοαπελευθερωτικό 
κίνημα. Και 9 χρόνια μετά συγκροτείται 
κράτος!
Ενώ το 2021 έρχεται να πιστοποιήσει ότι 
εκείνη η σημαντική στροφή της ευρω-
παϊκής Ιστορίας έγινε άξονας, αφετηρία 
μιας πολυκύμαντης πορείας στα ανατο-

λικά της ηπείρου και στην 
Μεσόγειο.Ένα Έθνος ανα-
γεννιέται και, μέσα από 
τις περιπέτειές του, προ-
οδεύει όσο κανένα άλλο 
στα Βαλκάνια. Τα 200 χρό-
νια, λοιπόν, της Ελληνικής 
Επανάστασης αξίζει να τα 
προσεγγίσουμε με πολ-

λούς τρόπους».

Γιάννα Αγγελοπούλου: «Τα 200 
χρόνια από την επανάσταση α-
ποτελούν ορόσημο για κάθε Ελ-
ληνα και Ελληνίδα»
Τα 200 χρόνια από την ελληνική επανά-
σταση του 1821 και τη σύσταση του ελλη-
νικού κράτους αποτελούν ορόσημο για 
κάθε Έλληνα και Ελληνίδα, επισήμανε 
μιλώντας στη Βουλή, κατά την έναρξη των 
εργασιών της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», 
η πρόεδρος της Επιτροπής, Γιάννα Αγγε-
λοπούλου. «Είναι μια ευκαιρία αναμέτρη-
σης με το μέλλον και μια ευκαιρία να επα-
νασυστήσουμε την Ελλάδα στον κόσμο», 
τόνισε.
Η κυρία Αγγελοπούλου από τη στιγμή 
που μπήκε στην αίθουσα της Γερουσίας 
είχε θερμές χειραψίες με τους παρευ-
ρισκόμενους. Ανάμεσά τους ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην 
πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, η πρόε-
δρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά, αλλά 
και η Ολγα Γεροβασίλη.

Σπύρος Λαιμός: Γιατί συνελήφθη 
ο εφοπλιστής. Κατηγορείται για… 
Βαριά καμπάνα

Γ
ιατί συνελήφθη ο εφοπλιστής 
Σπύρος Λαιμός; Ο άν τρας 
που συνελήφθη χθες το από-
γευμα είναι ο Σπύρος Λαιμός, 

και είναι γόνος της γνωστής οικογέ-
νειας εφοπλιστών Λαιμού.

Σε βάρος του 54χρονου Σπύρου 
Λαιμού εκκρεμούσαν 4 καταδικα-
στικές αποφάσεις, συνολικής ποι-
νής φυλάκισης 33 ε τών και ένα 
ένταλμα σύλληψης για τα αδικήματα 
της απάτης και της πλαστογραφίας.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του Σπύ-
ρου Λαιμού εκκρεμούν απόφαση 
του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών για 
απάτη και πλαστογραφία με ποινή 
κάθειρξης 12 ετών, απόφαση του 
Τριμελούς Εφετε ίου γ ια απάτες 
με ποινή κάθειρξης 10 ετών, από-
φαση του Τριμελούς Εφετείου για 
κάθειρξη 8 ετών και απόφαση του 
Τριμελούς για απάτη, με κάθειρξη 

3 ετών.

Επιπλέον,  σ ε βάρος του Σπύ-
ρου Λαιμού είχε εκδοθεί ένταλμα 
από τέταρτο τακτικό ανακριτή για 
απάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίε ς του 
ereportaz o Σπύρος Λαιμός χρη-
σιμοποιούσε το όνομα της οικογέ-
νειάς του για να καταστρώνει κάθε 
είδους απάτες. Μάλιστα συνελήφθη 
όταν έβγαλε τον σκύλο του βόλτα!

Ο Σπύρος Λαιμός αναμένεται να 
οδηγηθεί στον εισαγγελέα…

Η οικογένεια Λαιμού ασχολήθηκε 
με την ναυτιλία το 1905 με την από-
κτηση του ατμόπλοιου «Μαριέττα 
Ράλλη» από κοινού με τις Οικογέ-
νε ιε ς Πατέρα και Χατζηπατέρα. 
Είναι μία από τις πλέον πολυπληθείς 
του ελληνικού εφοπλισμού.
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Ε
κατοντάδες χιλιάδες Καναδοί έ-
χουν εκτεθεί άθελά τους σε υψη-
λά επίπεδα μόλυβδου στο πόσιμο 
νερό τους, σύμφωνα με έρευνα σε 

εκατοντάδες σπίτια η οποία επανεξέτα-
σε χιλιάδες προηγούμενα αποτελέσματα.
Κάτοικοι σε μερικά σπίτια στο Μόντρεαλ 
και Ρετζάινα είναι μεταξύ εκείνων που 
πίνουν και μαγειρεύουν με νερό βρύσης 
με επίπεδα μόλυβδου που ξεπερνούν τα 
προτεινόμενα. Η έρευνα έδειξε ότι ορι-
σμένα σχολεία και κέντρα ημερήσιας 
φροντίδας είχαν επίπεδα μόλυβδου τόσο 
να κινδυνεύει η υγεία των παιδιών.
Η έρευνα από περισσότερους από 120 
δημοσιογράφους από εννέα πανεπιστή-
μια και 10 οργανώσεις μέσων μαζικής 
ενημέρωσης, συγκέντρωσε αποτελέ-
σματα δοκιμών που μετρούν σωστά την 
έκθεση σε μόλυβδο σε 11 πόλεις σε ολό-
κληρο τον Καναδά. Από τις 12.000 δοκι-
μές από το 2014, το ένα τρίτο - το 33% 
- υπερέβη το Καναδικό όριο των 5ppb 
(στοιχείων ανά δισεκατομμύριο), ενώ το 
18% υπερέβη το αμερικανικό όριο των 
15 ppb.
Μια κάτοικος του Prince Rupert, η Leona 
Peterson, σοκαρίστηκε όταν οι δημοσιο-
γράφοι βρήκαν υπερβολικά υψηλά επί-
πεδα μόλυβδου σε 21 από τα 25 σπίτια 
που δοκιμάστηκαν στη μικρή, βορει-
οδυτική πόλη της British Columbia. Η 
Peterson, είχε νερό που καταγράφηκε 
στα 15,6 ppb.
«Πίνω από τη βρύση, απευθείας από τη 
βρύση, χωρίς καμία γνώση ότι υπήρχε 
μόλυβδος στο νερό», δήλωσε η Peterson.
Η πόλη του Prince Rupert είναι μία από 
τις κοινότητες κατά μήκος της Ειρηνι-
κής ακτής του Καναδά, όπου οι κάτοικοι 
- πολλοί από τους οποίους είναι ιθαγε-
νείς - ζουν σε σπίτια με παλιούς σωλή-
νες, πίνουν διαβρωτικά ύδατα που είναι 
πιθανό να τραβήξουν μόλυβδο.
Ορισμένες περιοχές αναλαμβάνουν 
δράση. Ο δήμαρχος του Μόντρεαλ, 
Valérie Plante, δεσμεύθηκε να εξετάσει 
100.000 σπίτια για μόλυβδο και να επι-
ταχύνει την αντικατάσταση των σωλήνων 
με μόλυβδο αμέσως μόλις οι δημοσιο-
γράφοι της έστειλαν μια ανάλυση αποκα-
λύπτοντας υψηλά επίπεδα μόλυβδου σε 

όλη την πόλη.
Η κοινοπραξία των μέσων ενημέρωσης 
υπέβαλε περισσότερα από 700 αιτήματα 
Ελευθερίας Πληροφοριών και πήρε εκα-
τοντάδες δείγματα σε σπίτια για να συλ-
λέξει περισσότερα από 79.000 αποτελέ-
σματα δοκιμών νερού. Ωστόσο, τα ευρή-
ματα δεν είναι ούτε ολοκληρωμένα ούτε 
αποτελούν ένδειξη της συνολικής ποιό-
τητας του πόσιμου νερού στον Καναδά.
«Επειδή δεν υπάρχει ομοσπονδιακή επο-
πτεία, όλοι κάνουν ό, τι θέλουν», δήλωσε 
ο καθηγητής μηχανικής Michèle Prévost, 
ο οποίος εγκατέλειψε την εργασία σε μια 
κυβερνητική μελέτη σχετικά με το σχο-
λικό πόσιμο νερό απογοητευμένος για 
την έλλειψη δοκιμών μόλυβδου. «Οι 
περισσότερες επαρχίες αγνοούν αυτό το 
πολύ σοβαρό πρόβλημα.»
Η προσέγγιση της κυβέρνησης να περιο-
ρίσει το μόλυβδο στο πόσιμο νερό στον 
Καναδά είναι απόλυτα διαφορετική από 
τις ΗΠΑ, όπου η Υπηρεσία Προστασίας 
του Περιβάλλοντος καθορίζει νομικά 
πρότυπα και κάθε άτομο υποτίθεται ότι 
λαμβάνει ετήσια έκθεση εμπιστοσύνης 
καταναλωτών από τον παροχέα νερού.
Δεν υπάρχει παρόμοιο σχέδιο συστη-
ματικής δοκιμής του νερού ή ειδοποί-
ησης του κοινού για προβλήματα στον 
Καναδά, με εξαίρεση το Οντάριο, το 
οποίο δημοσιεύει τα αποτελέσματα 
online.
Σε μια ακρόαση της κυβέρνησης, ένας 
εμπειρογνώμονας εκτιμά ότι περίπου 
500.000 μολύβδινοι σωλήνες εξακολου-
θούν να παρέχουν νερό στους κατοίκους 
της χώρας.
Ορισμένες πόλεις, όπως το Μόντρεαλ, 
εργάζονται ήδη για να τις αντικαταστή-
σουν. Αλλά οι ιδιοκτήτες των σπιτιών και 
κτιρίων είναι σχεδόν πάντα υπεύθυνοι 
για το κόστος αντικατάστασης των σωλή-
νων στις ιδιοκτησίες τους.
Ο Καναδάς είναι μία από τις μόνες ανε-
πτυγμένες χώρες που δεν διαθέτει 
εθνικό πρότυπο πόσιμου νερού. Ακόμα 
και οι χώρες που αγωνίζονται για την 
παροχή ασφαλούς πόσιμου νερού έχουν 
καθιερώσει αποδεκτά επίπεδα μόλυ-
βδου: η Ινδία είναι 10 ppb ενώ το Μεξικό 
και η Αίγυπτος έχουν όριο 5 ppb.
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Επικίνδυνα επίπεδα μόλυβδου 
στο πόσιμο νερό εκατοντάδων 
χιλιάδων Καναδών

Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών 
ανακοίνωσαν νέα μέτρα για τα 
robocalls

Η Κίνα άρει την απαγόρευση 
καναδικού κρέατος

Ο 
Πρωθυπουργός του Καναδά, 
Justin Trudeau, ανακοίνωσε ότι 
οι Κινέζικες αρχές έχουν πλέον 
άρει την απαγόρευση εισαγωγής 

Καναδικού βοδινού και χοιρινού κρέατος.
Η απαγόρευση είχε εφαρμοστεί από την 
Κίνα πριν περίπου τέσσερεις μήνες, μετά 
από την ανίχνευση απαγορευμένων 
ουσιών, συγκεκριμένα ractopamine, σε 
κρέας το οποίο είχε δηλωμένη χώρα προ-
σέλευσης τον Καναδά. Η Καναδική υπηρε-
σία επιθεώρησης τροφίμων (CFIA), όμως, 
ισχυρίστηκε ότι το πιστοποιητικό εξαγω-
γής που συνόδευε την συγκεκριμένη ποσό-
τητα κρέατος ήταν πλαστή και ότι το κρέας 
αυτό δεν ήταν στην πραγματικότητα από 
τον Καναδά.
Ωστόσο, η Κίνα επέβαλε την απαγόρευση, 
η οποία υπολογίζεται ότι έχει κοστίσει εκα-
τοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε Κανα-
δούς παραγωγούς, εφ’ όσον η Κίνα δέχε-
ται το περίπου 20% των εξαγωγών κρέατος 
του Καναδά και είναι η δεύτερη μεγαλύ-
τερη αγορά Καναδικού χοιρινού κρέατος 
μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, η Κίνα 
είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος εισαγωγέας 
βοδινού κρέατος και παραγώγων από τον 
Καναδά.

Οι Καναδικοί παραγωγοί επαίνεσαν την 
άρση της απαγόρευσης και, μέσω του 
Canadian Meat Council (CMC), ευχαρίστη-
σαν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τον 
νέο πρέσβη της χώρας στην Κίνα, Dominic 
Barton, για τις προσπάθειές τους προς 
αυτό.
«Οι μακροχρόνιες εμπορικές μας σχέσεις 
με την Κίνα είναι πολύ σημαντικές και για 
τις δύο πλευρές και αυτό αποτελεί σημα-
ντικό βήμα και για τις δύο χώρες», δήλωσε 
ο Chris White, πρόεδρος του CMC. O 
White επίσης ανακοίνωσε την τοποθέτηση 
μόνιμης αποστολής της Καναδικής βιο-
μηχανίας κρέατος στην Κίνα, η οποία θα 
συνεργάζεται με Κινέζους αξιωματούχους 
σε όλα τα σημαντικά λιμάνια της χώρας 
ώστε να αποτρέπονται παρόμοια συμβά-
ντα.
Ο White δήλωσε ότι ενώ η οργάνωση του 
δεν έχει ακόμα ενημερωθεί για το πως η 
Καναδική κυβέρνηση πέτυχε την άρση της 
απαγόρευσης, πιστεύει ότι υπήρχαν τρεις 
βασικοί παράγοντες:  ο διορισμός του νέου 
Πρέσβη (και οι σχέσεις αυτού με τις Κινέζι-
κες αρχές), η έρευνα της CFIA και οι επαφές 
της CMC προς μετρίαση των ανησυχιών 
της Κίνας.

Ο
ι εταιρείες τηλεπικοινωνιών 
του Καναδά ανακοίνωσαν 
ότι πλησιάζουν στην πλήρη 
εφαρμογή νέων τεχνολογιών 

για την αποτροπή των robocalls (ανεπι-
θύμητα αυτοματοποιημένα τηλεφωνή-
ματα) τα οποία έχουν αυξηθεί δραματικά 
τον τελευταίο καιρό, και ειδικά ορισμέ-
νων που προσποιούνται ότι προέρχονται 
από κυβερνητικές υπηρεσίες ή αστυνο-
μικές αρχές.
Η καναδική Επιτροπή Ραδιοτηλεόρα-
σης και Τηλεπικοινωνιών (CRTC) έδωσε 
στη βιομηχανία προθεσμία μέχρι τις 19 
Δεκεμβρίου για να σταματήσει την ροή 
παράνομων τηλεφωνημάτων που απο-
κρύπτουν την πραγματική προέλευση της 
κλήσης.
Οι δύο μεγάλες εταιρείες του χώρου, Bell 
Canada και Rogers, ανακοίνωσαν ότι θα 

βάλουν σε ισχύ μια ευρεία λύση για την 
παρεμπόδιση των αυθαίρετων παράνο-
μων τηλεφωνημάτων μέσα στα όρια της 
προθεσμίας της 19ης Δεκεμβρίου, ενώ 
η Telus Corp. δηλώνει ότι θα έχει μια πιο 
προσαρμοσμένη λύση.
Το CRTC έχει αναγνωρίσει πρόσφατο 
ξέσπασμα robocalls στο οποίο οι απα-
τεώνες χρησιμοποιούν μια τεχνική γνω-
στή ως spoofing που μιμείται τα αναγνω-
ριστικά τηλεφωνικών αριθμών της CRA, 
της Service Canada και άλλων οργανι-
σμών σε μια προσπάθεια να εξαπατή-
σει τους καλούντες να επιλύσουν ψευδή 
φορολογικά ή νομικά ζητήματα.
H CRTC αναφέρει ότι υπάρχουν αρκετοί 
τεχνικοί λόγοι για τη διάδοση, συμπερι-
λαμβανομένης της νόμιμης χρήσης υπη-
ρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας μέσω δια-
δικτύου.
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Πολλοί χαρακτήρισαν την αδυναμία 
του Scheer να εκμεταλλευτεί μια 
δύσκολη χρονιά για τους Liberals 
του Justin Trudeau ως αποτυχία του 
ηγέτη των Συντηρητικών

Η 
πίεση στον Andrew Scheer αυ-
ξάνεται, καθώς περισσότερα 
από τα δύο πέμπτα των ψηφο-
φόρων των Conservatives στις 

πρόσφατες ομοσπονδιακές εκλογές αι-
σθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα ο ηγέτης 
να αποχωρήσει, σύμφωνα με νέα δημο-
σκόπηση της Angus Reid που δημοσιεύ-
θηκε την Τρίτη.
Πολλοί χαρακτήρισαν την αδυναμία του 
Scheer να εκμεταλλευτεί μια δύσκολη 
χρονιά για τους Φιλελεύθε-
ρους του Justin Trudeau ως 
προσωπική αποτυχία του 
ηγέτη των Συντηρητικών. 
Παρά την υπόθεση SNC-
Lavalin και τα σκάνδαλα 
blackface και brownface, 
ο Trudeau κατάφερε να 
συγκεντρώσει αρκετούς ψήφους και, κατ’ 
επέκταση, βουλευτές για να σχηματίσει 
μια μειοψηφική κυβέρνηση.
Η δημοσκόπηση έδειξε ότι το 41% των 
ψηφοφόρων του CPC πισ τεύει ότ ι ο 
Scheer θα πρέπει να παραμείνει, ενώ το 
42% πιστεύει ότι πρέπει να παραιτηθεί 
από την ηγεσία του κόμματος. Η δημο-
σκόπηση θεωρείται ακριβής εντός +/- 2,5 
ποσοστιαίων μονάδων, 19 φορές στις 20.
Η δημοσκόπηση της Angus Reid «ενι-
σχύει την ιδέα ότι οι ημέρες του Andrew 
Scheer ως συντηρητικού ηγέτη είναι αριθ-
μημένες και πιθανότατα θα αποχωρήσει 
από την ηγεσία στο επερχόμενο συνέ-
δριο του κόμματος», δήλωσε ο καθηγητής 
πολιτικών επιστημών Nelson Wiseman. 
«Νομίζω ότι κατά έναν τρόπο είναι πολύ 
ατυχής.»

Πρέπει να μείνει ή πρέπει να φύ-
γει;
Κοιτώντας τα αποτελέσματα των δημο-
σκοπήσεων από γεωγραφική άποψη, οι 
ψηφοφόροι στις δυτικές επαρχίες προ-
τιμούν την παραμονή του Scheer, ενώ οι 
περισσότεροι από τους ψηφοφόρους στις 
ανατολικές επαρχίες ήθελαν να παραιτη-

θεί.
Συνολικά, το 42% των ερωτηθέντων με 
δικαίωμα ψήφου σε British Columbia, 
Alberta, Saskatchewan και Manitoba 
πιστεύουν ότι ο Scheer θα πρέπει να μεί-
νει, με το 38% να θέλουν την παραίτησή 
του. Αντιθέτως, το 45% των ερωτηθέντων 
σε Ontario, Quebec και Ατλαντικό Καναδά 
πιστεύουν ότι πρέπει να φύγει, ενώ το 
39% πιστεύει το αντίθετο.
Επίσης, μεταξύ των ίδιων ψηφοφόρων, 
περισσότερο από το ήμισυ (51%) των 
ερωτηθέντων που κατέχουν πανεπιστη-
μιακό πτυχίο ή ανώτερο πιστεύουν ότι ο 
Scheer πρέπει να απομακρυνθεί από την 
ηγεσία, ενώ το 45% των ατόμων που κατέ-
χουν μόνο δίπλωμα γυμνασίου τείνουν να 
επιθυμούν την παραμονή του.

Κατά τον Wiseman, τα απο-
τελέσματα αναδεικνύουν 
μια μεταβαλλόμενη πολι-
τική κουλτούρα, καθοδη-
γούμενη από τα μέσα μαζι-
κής ε νημέρωσης, σ την 
οποία οι υποψήφιοι έχουν 
πλέον μία και μοναδική 

ευκαιρία να νικήσουν πριν αντικαταστα-
θούν.
«Ο Robert Stanfield διεκδίκησε και έχασε 
τρεις εκλογές - κανείς δεν προσπάθησε 
να τον ξεφορτωθεί», δήλωσε ο Wiseman. 
Ο Stanfield, ως αρχηγός των Συντηρητι-
κών, έτρεξε εναντίον του Pierre Trudeau 
το 1968, το 1972 και το 1974.
Με την αυξανόμενη συζήτηση για τη 
πιθανή ανεξαρτοποίηση των δυτικών 
επαρχιών και τη Wexit, δεν αποτελεί 
έκπληξη το γεγονός ότι η δημοσκόπηση 
έδειξε ότι οι κάτοικοι της Alberta (61%), 
του Saskatchewan και της Manitoba 
(57%) είναι δυσαρεστημένοι με τη νίκη 
του Trudeau. Συμαντικό ενδιαφέρον έχει 
το ότι περισσότερο από το ένα τρίτο (36%) 
του Οντάριο είναι επίσης δυσαρεστημέ-
νοι, ενώ το 43% των Οντάρων είναι ευχα-
ριστημένοι, σύμφωνα με την έρευνα. 
Επίσης, υπάρχει μια γενική δυσπιστία 
στον Καναδά ότι η κυβέρνηση μειοψη-
φίας του Trudeau (με 157 έδρες, 13 λιγό-
τερες από πριν τις εκλογές), θα καταφέρει 
να ολοκληρώσει μια τετραετή θητεία, με 
55% να πιστεύουν ότι δεν θα περάσει τα 
δύο χρόνια και μόνο 13% να πιστεύουν 
ότι θα κρατήσει για τετραετία.
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Νέα δημοσκόπηση: 42% των 
Conservatives αισθάνονται ότι 
πρέπει να παραιτηθεί ο Scheer

Η 
Elizabeth May παραιτήθηκε από 
την ηγεσία του ομοσπονδιακού 
Green Party.
Η May δήλωσε σε συνέντευξη 

τύπου στην Οτάβα ότι, μετά από 13 χρό-
νια, παραιτείται από αρχηγός του κόμμα-
τός της. Η Jo-Ann Roberts, υπαρχηγός του 
κόμματος, ορίστηκε ως προσωρινή αρχη-
γός μέχρι την διεξαγωγή συνεδρίου.
Η 65χρονη May είχε ενημερώσει ότι δεν 
θα ήταν αρχηγός του κόμματος στην επό-
μενη εκστρατεία λίγο μετά την διεξαγωγή 
των ομοσπονδιακών εκλογών της 21ης 
Οκτωβρίου όπως είχε υποσχεθεί στην 
κόρη της πριν τρία χρόνια. Ωστόσο, δεν 
είχε ανακοίνωση ότι σκεφτόταν να παραι-
τηθεί άμεσα. Δήλωσε επίσης ότι θα παρα-

μείνει στη θέση της ως βουλευτής του 
κόμματος.
Στις δηλώσεις της, η May ισχυρίστηκε ότι 
πιστεύει ότι η νέα κυβέρνηση μειοψη-
φίας θα διαρκέσει περίπου δύο χρόνια, 
κάτι που σημαίνει ότι οι Πράσινοι θα πρέ-
πει να έχουν έναν νέο αρχηγό με αρκετό 
χρόνο προετοιμασίας για την επόμενη 
εκλογική εκστρατεία.
Ο καινούριος αρχηγός του κόμματος θα 
επιλεχθεί στο συνέδριο που θα διεξα-
χθεί τον Οκτώβριο του 2020 στο Prince 
Edward Island. “Πρέπει όλοι να κοιτά-
ξουμε πιο είναι το συμφέρον του κόμμα-
τος» είπε η May κατά τη διάρκεια συνε-
δρίασης για την παρουσίαση του νέου της 
καφενείου στην Οτάβα.

Η Elizabeth May παραιτήθηκε από την 
ηγεσία του Green Party - Θα διατηρήσει 
την βουλευτική της έδρα

Χωριό στο New Brunswick πούλησε 
οικόπεδα για $1 το καθένα

Π
ριν από ένα χρόνο, ένα μικρό 
χωριό στο New Brunswick α-
νακοίνωσε ότι θα πουλήσει 
16 οικόπεδα με αντίτιμο ενός 

δολαρίου το καθένα. Τώρα, ο δήμαρχος 
του χωριού McAdam δηλώνει ότι το 
πείραμα για την προσέλκυση νέων κα-
τοίκων στο χωριό ήταν μια αναπάντεχη 
επιτυχία. Μέχρι στιγμής, έχουν πωλη-
θεί τα 10 τεμάχια, ενώ τα υπόλοιπα έ-
ξι βρίσκονται στη διαδικασία έγκρισης 
της πώλησής τους.
Σε συνέν τευξή του, ο Ken Stannix 
δήλωσε ότι πέρα από οτιδήποτε άλλο, 
το σημαντικότερο για το μικρό χωριό 
είναι οι νέες ιδέες και η καινούρια 
ενέργεια που φέρνουν οι νέοι κάτοι-
κοι στο χωριό του και γενικότερα στην 
επαρχεία του New Brunswick.
Ήδη, το πρώτο οικόπεδο έχει ξεπερά-
σει τις διαδικασίες για έγκριση ανέ-
γερσης οίκοι, και ο Stannix δηλώνει 
βέβαιος ότι, μέσα στα επόμενα τρία 
χρόνια, θα υπάρχουν συνολικά 16 και-
νούρια σπίτια στην ανατολική πλευρά 
του χωριού, φέρνοντας μια νέα δυνα-
μική στον οικισμό.
«Πιστεύω ότι η προσέγγιση που είχαμε 
θα λε ιτουργήσει θε τ ικά γ ια μας», 
δήλωσε ο δήμαρχος κατά την διάρκεια 
διακόσμησης του ιστορικού σιδηρο-

δρομικού σταθμού του χωριού για τα 
Χριστούγεννα.
Συνολικά, η πρωτότυπη αυτή προ-
σφορά προσέλκησε πάνω από 600 
προσφορές από ανθρώπους που ενδι-
αφέρθηκαν να ξεκινήσουν μια νέα ζωή 
στο McAdam μετά από τη δημοσιοποί-
ηση της προσφοράς των οικοπέδων τον 
Νοέμβριο του 2018.
Η ιδέα της προσπάθειας έλξης νέων 
κατοίκων στο χωριό μέσω της πώλη-
σης οικοπέδων σε τιμή μικρότερη από 
έναν καφέ πρωτοσυζητήθηκε το 2012, 
όταν άρχισαν ανησυχίες γ ια πιθανή 
παρακμή του χωριού. Όπως και πολλές 
άλλες κοινότητες στις Ατλαντικές επαρ-
χείες της χώρας, το McAdam το βρήκε 
αδύνατον να ανταγωνιστεί την έλξη των 
υψηλών μισθών στις πετρελαιοπαρα-
γωγικές εταιρείες της Alberta. «Υπήρχε 
μια αιμορραγία πληθυσμού προς τη 
δύση», λέει ο Stannix.
Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των 
νέων κατοίκων, ο Stannix δήλωσε 
«έ χουμε συν ταξ ιούχους.  Έ χουμε 
νέους ανθρώπους. Έχουμε οικογέ-
νειες. Έχουμε νέους Καναδούς - ζευ-
γάρια από την Ινδία και την Τζαμάικα 
», λέει, προσθέτοντας ότι αρκετοί από 
αυτούς προέρχονται από το Οντάριο 
και το Κεμπέκ.
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εδώ Κύπρος

O 
ΓΓ του ΑΚΕΛ, με τις σημερινές δηλώ-
σεις του, “μας υποχρεώνει να επιση-
μάνουμε ότι ηθελημένα αγνοεί πως 
η Κυβέρνηση παίρνει αποφάσεις για 

αποστέρηση υπηκοότητας για περιπτώσεις που 
παρουσίασαν προβλήματα πιθανώς και μετά την 
απόφαση για πολιτογράφηση, αποφάσεις για τις 
οποίες σήμερα χρησιμοποιούνται μέσα και ερ-
γαλεία που δεν ήταν διαθέσιμα στο παρελθόν”, 
δηλώνει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρο-
μος Προδρόμου.
Σε γραπτή δήλωσή του ο Εκπρόσωπος αναφέ-
ρει ότι το σοβαρότερο όμως είναι “ότι ο ίδιος (ο 
ΓΓ του ΑΚΕΛ) βρίσκεται σε πλήρη ανακολουθία, 
όταν, επικρίνοντας την Κυβέρνηση διότι παίρνει 
αποφάσεις σήμερα και όχι ενωρίτερα, αγνοεί 
ότι ορισμένες από αυτές τις αποφάσεις αφορούν 
πολιτογραφήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια 
της διακυβέρνησης του ΑΚΕΛ”.
Γιατί δεν σχολιάζει το ότι η διακυβέρνηση του 
ΑΚΕΛ δεν επιλήφθηκε ούτε ενωρίτερα ούτε 
αργότερα ποτέ των προβληματικών πολιτογρα-
φήσεων που η ίδια έκανε, διερωτάται ο Εκπρό-
σωπος.

Επιπλέον, συνεχ ίζ ε ι, “η έκφρασή του ότ ι η 
Κυβέρνηση “οπτασιάζεται εχθρούς και συνω-
μοσίες” ίσως ταιριάζει όταν το ΑΚΕΛ ολημερίς 
“οπτασιάζεται σκάνδαλα” και αναζητεί εκ του 
μη όντος αφορμές για να διαβάλει και προσω-
πικά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας”.
Είναι κατανοητό, συμπληρώνει, “ότι ο κ. Άντρος 
Κυπριανού προσπαθεί να προβάλει ένα προ-
σωπικό προφίλ “του κατ’εξοχήν αντιπάλου του 
Προέδρου”, αλλά θα ήταν χρησιμότερο αν μπο-
ρούσε να το κάνει με πολιτικές θέσεις και προ-
τάσεις και όχι με απόπειρες προσωπικής διαβο-
λής”.
Τέλος, επισημαίνει ο κ. Προδρόμου ότι “αφού 
δεν λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες που δόθη-
καν με τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών, 
θα πρέπει να του επισημάνουμε ότι δεν μπορεί 
να διερωτάται αν το “θέμα κλείνει” με τις σημε-
ρινές αποφάσεις, εφόσον αυτού του είδους ο 
έλεγχος, ο οποίος αξιοποιεί εργαλεία και μέσα 
που αποκτήθηκαν πρόσφατα και δεν υπήρχαν 
στο παρελθόν, θα είναι διαρκής. Τόσο για παλαι-
ότερες όσο και για σημερινές ή μελλοντικές απο-
φάσεις για κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις”.

Εκπρόσωπος: Σε ανακολουθία ο ΓΓ του 
ΑΚΕΛ για πολιτογραφήσεις

ΣτΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για το 
προσωπικό των φυλακών

Τ
ο Συμβούλιο της Ευρώπης κοινοποίησε σή-
μερα, ένα νέο σύνολο κατευθυντήριων γραμ-
μών, που αποσκοπούν στην παροχή βοήθει-
ας στα 47 κράτη μέλη του, για τη βελτίωση της 

πρόσληψης, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
επαγγελματικής εξέλιξης του προσωπικού των φυ-
λακών.
Στο σχετικό έγγραφο αναφέρεται μια σειρά αρχών, 
τις οποίες οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να τηρή-
σουν, για να μπορεί το προσωπικό να έχει επαγγελ-
ματικό καθεστώς και επαρκή κατάρτιση και να εκτελεί 
το έργο του με υψηλή επαγγελματική δεοντολογία.
Οι κατευθυντήριες γραμμές περιέχουν συγκεκρι-
μένες συστάσεις όσον αφορά τα ελάχιστα επίπεδα 
εκπαίδευσης των υπαλλήλων και τα κριτήρια πρό-
σληψης, τα οποία πρέπει να διεξάγονται με δίκαιο και 
διαφανή τρόπο, λαμβανομένων υπόψη των προσω-
πικών δεξιοτήτων και αξιών που απαιτούνται για το 
προσωπικό που εργάζεται στις φυλακές και στις υπη-
ρεσίες δοκιμασίας.
Μια άλλη πτυχή που τονίζεται είναι ότι οι διαδικα-
σίες πρόσληψης θα πρέπει να στοχεύουν στην ενθάρ-

ρυνση της ποικιλομορφίας του προσωπικού για την 
αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών διαφόρων υπό-
πτων και παραβατών, συμπεριλαμβανομένων των 
κατάλληλων γλωσσικών και διαπολιτισμικών δεξιο-
τήτων.
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι κενές θέσεις 
πρέπει να διαφημίζονται όσο το δυνατόν πιο διαφα-
νώς και ευρέως, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή 
ευρείας ποικιλίας υποψηφίων.
Επιπλέον, στις κατευθυντήριες γραμμές υπογραμ-
μίζεται η σημασία της παροχής κατάλληλης εκπαί-
δευσης και κατάρτισης σε συγκεκριμένους τομείς της 
γνώσης και της πρακτικής, καθώς και η ανάγκη για 
ένα διαφανές σύστημα ετήσιας εκτίμησης των επι-
δόσεων που θα επιτρέπει την σταδιοδρομία και την 
επαγγελματική εξέλιξη.
Τέλος, οι κατευθυντήριες γραμμές υπογραμμίζουν ότι 
οι υπηρεσίες φυλάκισης και αναστολής θα πρέπει να 
διαθέτουν κοινό κώδικα δεοντολογίας για το προσω-
πικό τους και ότι η αξιολόγηση του σεβασμού αυτού 
του κώδικα θα πρέπει να αποτελεί μέρος της διαδικα-
σίας αξιολόγησης.

Μ
ε την τελική αγόρευση της κατηγορούσας αρχής που εκ-
προσωπείται από τον Ανώτερο Δικηγόρο της Δημοκρατίας 
Νίνο Κέκκο συνεχίστηκε σήμερα η υπόθεση  ΧΥΤΑ Πάφου 
–  ΧΥΤΥ Κόσιης, ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκω-

σίας.  Στη σημερινή δικάσιμο, ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, 
αγόρευσε για όλους τους κατηγορούμενους πλην της κατηγορούμενης 
εταιρείας Helector Cyprus Ltd για την οποία η διαδικασία των αγορεύσε-
ων αναβλήθηκε για τις 15/11/2019, στις 0900.
Στην αγόρευση του ο κ. Κέκκος ανέφερε πως όλα  τα αδικήματα που 
αποδίδονται στους κατηγορούμενους σχετίζονται με το ΧΥΤΑ Πάφου 
και το ΧΥΤΥ Κόσιης και έχουν ως πυρήνα τους το χρηματισμό τους από 
την κατηγορούμενη εταιρεία Helector Cyprus Ltd.  μέσω εκπροσώπων 
της (Γιαννακόπουλος, Κατρής και Κοκότσης) πλην των κατηγορούμενων 
αρ. 8 και 16, που κατηγορούνται για εξασφάλιση χρημάτων με ψευδείς 
παραστάσεις.
Κεντρικό ρόλο στη διάπραξη όλων των αδικημάτων είπε η ΚΑ,  είχε η 
κατηγορούμενη αρ. 15, Helector Cyprus Ltd, η οποία αποτελούσε θυγα-
τρική εταιρεία της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., η οποία ήταν η μοναδική μέτοχος της 
κατηγορούμενης Helector Cyprus Ltd . Τόσο το ΧΥΤΑ Πάφου όσο και το 
ΧΥΤΥ Κόσιης, κατακυρώθηκαν για να κατασκευαστούν και λειτουργή-
σουν σε δύο κοινοπραξίες.
Ο κ. Κέκκος ανέφερε πως με βάση τεκμηρίων, δόθηκαν μίζες ύψους 
€904.200 προς όλους τους κατηγορουμένους , προσθέτοντας πως το 
μεγαλύτερο ποσό από τις €904.200 δόθηκε στον Βέργα, ο οποίος έλαβε 
€483.600 από τον Ιωάννη Κοκότση  (και από τον Γιαννακόπουλο άλλες 
€310.000). Ο Βέργας, σημείωσε στην αγόρευση της η ΚΑ  παραδέχθηκε 
ότι έλαβε αυτές τις μίζες από τον Κοκότση και συνεπώς ο Κοκότσης επι-
βεβαιώνεται και ταυτόχρονα αποκτά  βαρύτητα έγγραφο το οποίο παρέ-
δωσε στις αρχές ο Ιωάννης Κοκότσης, (τεκμήριο 5). Είπε δε, πως μια 
άλλη μαρτυρία, που ενισχύει την  αξιοπιστία του Κοκότση είναι η παρα-
δοχή του Χρίστου Πέτρου, κατηγορούμενου 5 .
Ο Κοκότσης στην κατάθεση του, ανέφερε ότι το ποσό των €3.000 δεν 
είχε δοθεί στον Μ. Πάντη και λανθασμένα γινόταν αναφορά στο όνομα 
του, αφού το εν λόγω ποσό το είχε δώσει στον Χρίστο Πέτρου . Ο Χρί-
στου Πέτρου, μάλιστα είπε ο κ. Κέκκος  παραδέχθηκε ενώπιον του Δικα-
στηρίου ότι πράγματι ο Κοκότσης του έδωσε ποσό €3.000, γεγονός που 
ενισχύει την αξιοπιστία του ΜΚ 76 και τη βαρύτητα που έχει το τεκμήριο 
5. Το ίδιο ισχύει και για τη Νίκη Σκίτσα η οποία πήρε ποσό €1.500 και το 
επιβεβαίωσε ενόρκως ενώπιον σας. 
Όπως ανέφερε ο κ. Κέκκος, το εν λόγω τεκμήριο έχει τόσα πολλά δεδο-
μένα και λεπτομέρειες, που είναι αδύνατον να ετοιμάστηκε από τον 
Κοκότση σε σύντομο χρονικό διάστημα επί σκοπώ. 
Το επιχείρημα εκτίμησε, αντίκειται στη λογική, ιδιαίτερα μετά την παρα-
δοχή κατηγορουμένων που πήραν μίζες και των οποίων τα ονόματα 
περιλαμβάνονται σε αυτό τον πίνακα. Αντίκειται επίσης στη λογική το 
επιχείρημα ότι ο Κοκότσης έκλεβε την εταιρεία και παρουσίασε αυτόν 
τον πίνακα για να απαλλαγεί ο ίδιος από την κλοπή. Αν πράγματι έκλεβε 
την εταιρεία και ο πίνακας αυτός δεν τον επιβεβαίωνε, αλλά αντίθετα τον 
ενοχοποιούσε, τότε ο Κοκότσης πολύ λογικά θα απέκρυβε την ύπαρξη 
του από την Αστυνομία, συμπλήρωσε. Εξάλλου διαφάνηκε, κατά την 
ενώπιον του Δικαστηρίου παρουσία του, ότι ήταν άτομο με ευστροφία 
και καλός τεχνοκράτης και δεν θα υπέπιπτε σε τέτοιο σφάλμα, δηλαδή να 
παραδώσει ένα έγγραφο που τον ενοχοποιούσε, όπως είπε. 

Αγόρευσε η 
Κατηγορούσα Αρχή 
για την υπόθεση ΧΥΤΑ 
Πάφου – ΧΥΤΥ Κόσιης 



198 Νοεμβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Την έναρξη διαδικασίας 
αποστέρησης της ιδιότητας 
του πολίτη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, 
από 26 πρόσωπα που 
έχουν πολιτογραφηθεί κατ’ 
εξαίρεση, αποφάσισε σήμερα 
το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τ
ην απόφαση ανέγνωσε με-
τά από τετράωρη συνεδρί-
αση του Υπουργικού Συμ-
βουλίου, ο Υπουργός Εσω-

τερικών Κωσταντίνος Πετρίδης.
Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, 
η αποστέρηση της υπηκοότητας 
αφορά έναν Μαλαισιανό, οκτώ 
Καμποτζιανούς, δύο Κενυάτες, 
πέντε Κινέζους, εννέα Ρώσους και 
έναν Ιρανό. Όπως είπε ο Υπουρ-
γός Εσωτερικών, σε αυτούς περι-
λαμβάνονται και οι περιπτώσεις 
που είδαν το φως της δημοσιό-
τητας. Η διαδικασία που θα ακο-
λουθηθεί ενδέχεται να διαρκέσει 
«κάποιους μήνες», είπε ο κ. Πετρί-
δης, ενώ ανέφερε ότι «ήδη υπάρ-
χουν αποτελέσματα».
Σύμφωνα με την απόφαση, το 
Υπουργικό Συμβούλιο επιβεβαι-
ώνει τη βούληση της Κυβέρνη-
σης για αυστηρή τήρηση των κρι-
τηρίων, των όρων και προϋποθέ-
σεων που διέπουν το Κυπριακό 
Επενδυτικό Πρόγραμμα, καθώς 
και την καθολική διεξαγωγή ενι-
σχυμένων ελέγχων δέουσας 
επιμέλειας, και γενικότερα την 
αυστηρή εφαρμογή του όλου 
πλαισίου και των διαδικασιών 
που διέπουν το Κυπριακό Επεν-
δυτικό Πρόγραμμα, όπως αυτά 
έχουν τροποποιηθεί/ ενισχυθεί με 
σχετικές Αποφάσεις του Υπουργι-
κού Συμβουλίου.
Παράλληλα, εξουσιοδοτείται ο 
Υπουργός Εσωτερικών να συνε-
χίσει τη διαδικασία ελέγχου όλων 

των προσώπων που πολιτογρα-
φήθηκαν κατ’ εξαίρεση μέχρι το 
2018, έτος κατά το οποίο θεσπί-
στηκαν νέες αυστηρότερες διαδι-
κασίες ελέγχου.
Προνοείται επίσης η σύσταση τρι-
μελούς Επιτροπής αποτελούμε-
νης από τη Γενική Λογίστρια και 
Πρόεδρο της Αρχής Δημόσιας 
Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλμα-
τος (ΑΔΕΕΛΕΠ) ως Πρόεδρου, της 
Προέδρου της Επιτροπής Κεφα-
λαιαγοράς και εκπροσώπου της 
Νομικής Υπηρεσίας ως Μελών, 
της οποίας έργο θα είναι η εξέ-
ταση των πορισμάτων των νέων 
ελέγχων και η υποβολή έκθεσης 
και συμπερασμάτων στο Υπουρ-
γικό Συμβούλιο. 
Η εν λόγω Επιτροπή θα εξετάσει 
επίσης κατά πόσο οι περιπτώ-
σεις για τις οποίες 
ξεκινά η διαδικα-
σία αποστέρησης 
από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, περι-
λαμβανομένων των 
26 αιτήσεων, εγκρί-
θηκαν σύμφωνα 
με τους ισχύοντες 
κανονισμούς και κριτήρια κατά το 
χρόνο έγκρισης της αίτησης τους.  
Πρόσθετα, η Επιτροπή θα δύνα-
ται να προβεί σε εισηγήσεις και 
συστάσεις για περαιτέρω βελτί-
ωση του Κυπριακού Επενδυτικού 
Προγράμματος. 
«Νοείται ότι, σε περίπτωση που 
κατά τη νέα έρευνα διαπιστωθεί 
το ενδεχόμενο διάπραξης οποιων-
δήποτε πειθαρχικών ή ποινικών 
αδικημάτων από οποιοδήποτε 
πρόσωπο, θα ακολουθηθούν οι 
νενομισμένες διαδικασίες», ανα-
φέρεται.
Επίσης, το Υπουργικό αποφάσισε 
να εξουσιοδοτήσει τον Υπουργό 
Εσωτερικών όπως αποσ τε ί-
λει αμέσως τους Κανονισμούς οι 
οποίοι θα καθορίζουν το πλαί-

σιο εφαρμογής του Κυπριακού 
Επενδυτικού Προγράμματος, στη 
Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό 
έλεγχο και εν συνεχεία να τους 
καταθέσει στο Υπουργικό Συμ-
βούλιο και στη Βουλή για έγκριση.
Λαμβανομένου υπόψη ότι από τον 
Ιανουάριο του 2017 απαιτείται η 
προσκόμιση στα Υπουργεία Εσω-
τερικών και Οικονομικών, ετή-
σιου πιστοποιητικού προόδου 
των εργασιών ανέγερσης των ακι-
νήτων, το οποίο εκδίδεται από το 
μελετητή του έργου, το Υπουργικό 
εξουσιοδοτεί τους Υπουργούς 
Οικονομικών και Εσωτερικών να 
εντείνουν τους ελέγχους όσον 
αφορά την πρόοδο υλοποίησης 
των επενδύσεων που έγιναν στο 
πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυ-
τικού Προγράμματος πριν την 31η 

Δεκεμβρίου 2016, 
ώστε να ληφθούν 
τα ενδεικνυόμενα 
μέτρα.
Τέλος, επιβεβαι-
ώνεται η απαγό-
ρευση της διαφήμι-
σης του Κυπριακού 
Επενδυτικού Προ-

γράμματος σύμφωνα με τις πρό-
νοιες του «Κώδικα Συμπεριφο-
ράς» που ισχύει, στη βάση προη-
γούμενης απόφασης του Υπουργι-
κού Συμβουλίου ημερομηνίας 13 
Φεβρουαρίου 2019. 
Σε αντίθετη περίπτωση, προνοεί-
ται ποινή αποκλεισμού από την 
αποδοχή αιτήσεων είτε από επι-
χειρήσεις αναπτύξεως ακινήτων, 
είτε από παροχείς υπηρεσιών, μη 
αποκλειόμενης της διαγραφής 
των όσων προβαίνουν σε αντί-
στοιχες ενέργειες, από το μητρώο 
«παροχέων» του Υπουργείου 
Εσωτερικών.
Απαντώντας σε ερωτήσεις, ο κ. 
Πετρίδης είπε ότι από το 2013 
που θεσπίστηκε το Κυπριακό 
Επενδυτικό Σχέδιο, με τις διαδι-

κασίες ελέγχου στη βάση οδη-
γιών της Κεντρικής Τράπεζας 
Κύπρου και σε ευθυγράμμιση με 
οδηγίες της ΕΕ για την καταπολέ-
μηση του ξεπλύματος βρώμικου 
χρήματος, έχουν ληφθεί περισ-
σότερα μέτρα για ενδυνάμωση 
των ελέγχων.
Είπε ότι τον Φεβρουάριο του 
2019 προστέθηκαν δύο δικλείδες 
ασφάλειας, απαιτώντας από τους 
αιτητές να είναι κάτοχοι ισχύου-
σας θεώρησης Σένγκεν και να 
μην έχει απορριφθεί αίτησή τους 
για υπηκοότητα σε οποιαδήποτε 
άλλη χώρα της ΕΕ.
Πρόσθεσε ότι το καλοκαίρι του 
2018 αγοράστηκε σύστημα διε-
θνών δεδομένων, βάσει του 
οποίου άρχισαν να διεξάγονται 
όλοι οι έλεγχοι, να συλλέγονται 
πληροφορίες από πάρα πολλές 
χώρες και να γίνονται καλύτεροι 
έλεγχοι δέουσας επιμέλειας. 
«Από το ένα στάδιο που υπήρχε 
το 2013, αυτή τη στιγμή υπάρ-
χουν βασικά πέντε στάδια δέου-
σας επιμέλειας» είπε. Το πρώτο 
στάδιο αφορά τους εσωτερικούς 
ελέγχους μέσω των τραπεζών, 
ενώ σε δεύτερο στάδιο υπάρχει 
υποχρέωση για έλεγχο από τους 
παρόχους που έχουν το δικό τους 
μητρώο, εξήγησε.
Συνέχισε, λέγοντας ότι στο τρίτο 
στάδιο γίνεται έλεγχος από το 
δικό μας σύστημα πληροφοριών 
ενώ ακολουθεί το στάδιο με ελέγ-
χους από τρεις μεγάλους διεθνείς 
οίκους ελέγχου δέουσας επιμέ-
λειας, στη βάση συμφωνίας που 
έχει συναφθεί με ανοικτή προ-
σφορά. 
Το πέμπτο στάδιο, αφορά 11 κρι-
τήρια αποκλεισμού ατόμων που 
εισήχθηκαν τον Φεβρουάριο του 
2019, με τους ελέγχους να γίνο-
νται ανεξάρτητα αν οι ενδιαφε-
ρόμενοι δεν έχουν καταδίκη ενα-
ντίον τους.

εδώ Κύπρος

Η ΕΤΥΚ ουδέποτε αρνήθηκε 
το διάλογο με την Ελληνική 
Τράπεζα και αυτό λέχθηκε 

δεκάδες φορές στην παρουσία 
και της Υπουργού Εργασίας, ανα-
φέρει η συντεχνία των τραπεζοϋ-
παλλήλων, υποστηρίζοντας πως η 
Ελληνική ήταν αυτή που απέρριψε 
την πρόταση της Υπουργού Εργα-
σίας για έναρξη διαλόγου.
Σε νέα εγκύκλιό της μετά την 
πρόσκληση της Ελληνικής για 
εμπλοκή σε διάλογο, ΕΤΥΚ σημει-
ώνει ότι ουδέποτε η ΕΤΥΚ αρνή-
θηκε το διάλογο και αυτό τονί-
σθηκε και σημειώνει πως η πρό-
ταση της Υπουργού Εργασίας 
Ζέτας Αιμιλιανίδου προέβλεπε 
ρητά τη δέσμευση των δύο πλευ-
ρών για έναρξη διαλόγου.
«Η ΕΤΥΚ αποδέχτηκε την πρό-
ταση ενώ η Διοίκηση της Τράπε-
ζας την απέρριψε», αναφέρεται.
Η ΕΤΥΚ σημιώνει περαιτέρω ότι 
«για να μην υπάρχουν αμφιβο-
λίες αν χρειασθεί θα δώσουμε 
στη δημοσιότητα την  πρόταση 
της Υπουργού με βάσει την οποία 
η απεργία στις 11/10/19 δεν θα 
πραγματοποιείτο και θα άρχιζε 
ΑΜΕΣΩΣ διάλογος με την παρου-
σία της Υπουργού Εργασίας».
Επικρίνουν την διοίκηση της τρά-
πεζας ότι δεν έχει παραχωρήσει 
την ΑΤΑ 1.5% ως όφειλε και μάλι-
στα αναδρομικά από 01/01/2019. 
«Απεναντίας προσπαθεί να μας 
πείσει ότι κατέβαλε και περισ-
σότερα απ’ ότι δήθεν έπρεπε» 
σημειώνει.
Αναφέρει τέλος πως η Ελληνική 
«προκαταβολικά και εκβιαστικά 
απαιτεί από την ΕΤΥΚ να δεχθεί 
τις απόψεις της και μεταξύ άλλων 
ότι οι 1100 υπάλληλοι της πρώην 
ΣΚΤ δεν καλύπτονται από Συμβά-
σεις και συνεπώς είναι ξεκρέμα-
στοι χωρίς κατοχύρωση μισθών, 
προσαυξήσεων, μονιμότητας 
κτλ».
«Αυτές είναι οι πραγματικότη-
τες και δυστυχώς δεν είναι γνω-
στές στην κοινή γνώμη, διότι η 
Διοίκηση της Ελληνικής επενδύει 
πολύ στην επικοινωνία προσπα-
θώντας να θολώσει τα νερά», 
καταλήγει η συντεχνία.

Ουδέποτε 
αρνηθήκαμε το 
διάλογο, απαντά 
στην Ελληνική η 
ΕΤΥΚ 

Αφαιρείται η υπηκοότητα από 26 «επενδυτές» 
μετά το σκάνδαλο με τον Λόου
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Δυο μέρες πριν την 30η επέτειο 
από την πτώση του Τοίχους 
του Βερολίνου η Καγκελάριος 
Άνγκελα Μέρκελ αποκάλυψε 
τι έκανε την μέρα που έπεσε 
το Τοίχος και τι ονειρευόταν 
να κάνει όταν ζούσε στην 
Ανατολική Γερμανία.

Σ
τις 9 Νοεμβρίου του 1989 λοι-
πόν σύμφωνα με το Γαλλικό 
Πρακτορείο η Άνγκελα Μέρ-
κελ όπως κάθε Πέμπτη ε ίχε 

συγκεκριμένο πρόγραμμα. «Πήγαινα 
πάντα στη σάουνα σε μια φίλη».
Πριν πάει για σάουνα εκείνο το βράδυ 
Π έ μ π τ η ς ,  τ η λ ε φ ώ -
νησε σ τη μητέρα της, 
η οποία ζούσε περίπου 
80 χιλιόμετρα βόρεια 
του Βερολίνου. Αυτή 
είχε μόλις ακούσει ότι 
οι Γερμανοί της Ανατο-
λικής Γερμαν ίας ήταν 
πλέον  ε λ εύθεροι  να 
ταξιδέψουν. Το Τείχος 
έπεφτε, αλλά εκείνες τ ις λίγες ώρες 
της σύγχυσης, κανείς δεν το πίστευε 
ακόμη πραγματικά. «Πραγματικά δεν 
κατάλαβα τ ι μου έ λεγε», παραδέ-
χθηκε η ίδια.
Η οικογένειά της συνήθιζε να αστει-
εύε ται λέγον τας ότ ι «αν μια μέρα 
πέσει το Τείχος, η Μέρκελ θα πάει 
τη μητέρα της να φάνε στρείδια στο 
Κεμπίνσκι», ένα πολυτελές ξενοδο-
χείο στο Δυτικό Βερολίνο. Μάλιστα, 
λέγεται ότι εκείνο το βράδυ η Μέρκελ 
προειδοποίησε τη μητέρα της: «Πρό-
σεχε μαμά, κάτι συμβαίνει σήμερα», 
αλλά μετά έκλεισε το τηλέφωνο και 
πήγε στη σάουνα.
Την ώρα όμως που εκείνη απολάμ-
βανε τη σάουνά της, άνοιγε το πρώτο 
σημείο διέλευσης ανάμεσα στο Ανα-
τολικό και το Δυτικό Βερολίνο, όχι 
μακριά από το διαμέρισμα της μελλο-
ντικής καγκελαρίου.
«Στην επισ τροφή ε ίδα κόσμο που 
πήγαινε στο σημείο διέλευσης. Αυτό 
δεν θα το ξεχάσω ποτέ, η ώρα μπο-
ρεί να ήταν 22:30 ή 23:00, μπορεί και 
λίγο πιο αργά», διηγήθηκε αργότερα η 
νυν καγκελάριος.
«Ήμουν μόνη μου, αλλά ακολούθησα 

το πλήθος (...) και ξαφνικά βρεθήκαμε 
στη δυτική πλευρά του Βερολίνου». 
Όπως είπε, εκείνο το βράδυ ήπιε την 
πρώτη της δυτικογερμανική μπίρα σε 
κουτάκι σε ένα διαμέρισμα κάποιων 
που δεν γνώριζε, αλλά επειδή είχε 
πρωινό ξύπνημα επέσ τρεψε τελικά 
σπίτι της.
Πολύ γρήγορα εγκατέλειψε τη φυσική 
για να ξεκινήσει πολιτική σταδιοδρο-
μία. Ήδη το 1990 εξελέγη βουλευτής 
της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης 
(CDU), της οποίας εκείνη την εποχή 
ηγείτο ο καγκελάριος της Επανένωσης 
της Γερμανίας Χέλμουτ Κολ, και τον 
Ιανουάριο του 1991 πήρε το πρώτο 
της υπουργικό αξίωμα. Ωστόσο το 

όνειρό της δεν το πραγ-
ματοποίησε ποτέ. «Δεν 
π ήγα  π ο τ έ  ν α  φ ά ω 
σ τρε ίδια σ το Κεμπίν-
σκι με τη μητέρα μου», 
ομολόγησε.

Το Τείχος του Βε-
ρολίνου «υψώνε-
ται» ξανά

Ο δήμαρχος του Βερολίνου Μίκαελ 
Μούλερ άνοιξε την τελετή για τα 30 
χρόνια από την πτώση του Τείχους 
που χώριζε τη Γερμανία στα δύο.
Η τελετή έγινε στην Αλεξάντερπλατς, 
που ανήκε στο ανατολικό Βερολίνο, 
πριν την ένωση.
Σε αυτήν την πλατεία πραγματοποι-
ήθηκε και η μεγαλύτερη διαδήλωση 
που έγινε ποτέ στην Ανατολική Γερμα-
νία, στις 4 Νοεμβρίου του 1989, ακρι-
βώς πριν από 30 χρόνια.
Τα κτίρια της περιοχής καλύφθηκαν με 
την ιστορική εικόνα του 1989.
Προηγήθηκαν και άλ λε ς εκδηλώ-
σεις για τα 30 χρόνια από την πτώση 
του τείχους. Φώτα νέον άναψαν κατά 
μήκος του ποταμού Σπρέε, συμβολί-
ζοντας το άλλωστε σύνορο ανάμεσα 
στο δυτικό και το ανατολικό Βερολίνο.
«Θέλουμε τα όσα συνέβησαν να ανα-
βιώσουν ξανά, αλλά να δούμε και τα 
όσα έχουν γίνει από τότε. Είναι γεγο-
νός ότι αυτά τα 30 χρόνια δεν ήταν 
πάντα ένας εύκολος δρόμος. Όμως 
ένα πράγμα έχουμε καταφέρει. Ζούμε 
μαζί ελεύθερα και ειρηνικά» δήλωσε 
ο δήμαρχος της γερμανικής πρωτεύ-
ουσας.

Μέρκελ: Τη νύχτα που έπεσε το 
Τείχος του Βερολίνου ετοιμαζόμουν 
να πάω σε σάουνα 

Ν
α ακυρώσει την επίσκεψη του 
προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οί-
κο κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ 

ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ κατά τη 
διάρκεια ομιλίας στην αμερικανική Γερου-
σία. Μάλιστα προχώρησε και ένα βήμα 
παραπέρα, προτρέποντας τον πρόεδρο 
των ΗΠΑ να προσκαλέσει τους ηγέτες των 
Κούρδων της Συρίας στην Ουάσιγκτον.
Θέλοντας να δείξει το πως η Άγκυρα έχει 
απομακρυνθεί από το γεωπολιτικό στρα-
τόπεδο της Δύσης, ο Μπομπ Μενέντεζ 
παρουσίασε τη γνωστή φωτογραφία που 
απεικονίζει τη χειραψία των προέδρων 
της Ρωσίας, της Τουρκίας και του Ιράν. 
«Ρωτώ τον υπουργό Εξωτερικών (Μάικ 
Πομπέο). Τι συμβαίνει σε αυτή την φωτο-
γραφία; Είναι [μια φωτογραφία] του προ-
έδρου Ερντογάν, του προέδρου Πούτιν, 
του προέδρου Ρουχάνι του Ιράν. Λέει τα 
πάντα», τόνισε χαρακτηριστικά.
Επιπλέον, κάλεσε τον Λευκό Οίκο να 
ξεμπλοκάρει άμεσα τις προβλεπόμενες 
κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για την 
απόκτηση του ρωσικού αντιαεροπορικού 
και αντιπυραυλικού συστήματος S-400. 
Όπως μάλιστα εξήγησε ο Αμερικανός 
γερουσιαστής, η κυβέρνηση παραβιά-
ζει την αμερικανική νομοθεσία, καθώς οι 
κυρώσεις δεν έχουν προαιρετικό χαρα-
κτήρα.

«Η Τουρκία υπό τον πρόεδρο Ερντο-
γάν δεν μπορεί να θεωρηθεί σύμμαχος. 
Πόσες φορές πρέπει να δούμε την Τουρ-
κία να προδίδει τις αξίες πάνω στις οποίες 
ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ; Πόσες φορές πρέπει 
να δούμε ότι ο Ερντογάν επισκέπτεται τη 
Ρωσία για να φιλήσει το δαχτυλίδι του 
Πούτιν;», αναρωτήθηκε ο γερουσιαστής 
Μενέντεζ.
Αναφορικά με τη παραβατική συμπε-
ριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο, ο επι-
κεφαλής της δημοκρατικής μειοψηφίας 
στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της 
Γερουσίας, επισήμανε ότι «στην Ανατο-
λική Μεσόγειο εδώ και χρόνια, η Τουρκία 
παραβιάζει επιθετικά τον εναέριο χώρο 
της Ελλάδας. Αυτοί οι επικίνδυνοι ελιγ-
μοί έχουν απειλήσει τη ζωή των Ελλήνων 
πιλότων και των πολιτών που ζουν στα 
νησιά από κάτω. Η Ελλάδα θέλει καλές 
γειτονικές σχέσεις, αλλά η Τουρκία έχει 
δείξει το αληθινό της πρόσωπο».
Τέλος, ο γερουσιαστής Μενέντεζ περιέ-
γραψε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο 
ως μια «σοκαριστική προσπάθεια» ανα-
διαμόρφωσης των συνόρων μετά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. «Η εισβολή πρέπει 
να εξεταστεί για το τι είναι, μια παράνομη 
κατοχή που πρέπει να τελειώσει. Οι πρά-
ξεις της Τουρκίας το 1974 δεν ήταν πρά-
ξεις δημοκρατικής χώρας ή αξιόπιστου 
συμμάχου», τόνισε χαρακτηριστικά.

ΗΠΑ: Έκκληση γερουσιαστή 
Μενέντεζ για να ακυρωθεί η 
επίσκεψη του Ερντογάν

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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Α
πίστευτη ιστορία στους κόλπους 
της καθολικής εκκλησίας, καθώς 
δυο καλόγριες από τη Σικελία, οι 
οποίες βρέθηκαν στην Αφρική για 

ιεραποστολικό ταξίδι, διαπίστωσαν, όταν 
επέστρεψαν στη βάση τους, πως ήταν... έ-
γκυες!
Οι καλόγριες κατάγονται από την Αφρική, 
ενώ η μια εκ των δυο ήταν πρεσβυτέρα. Η 
πρώτη από τις δύο που ανακάλυψε, εντελώς 
τυχαία, την εγκυμοσύνη της, είναι 34 ετών 
(δεν έχει δευκρινιστεί η ταυτότητά της), ενώ 
βρέθηκε μπροστά στη μεγαλύτερη έκπληξη 
της ζωής της, όταν έκανε εξετάσεις, έπειτα 
από έντονους στομαχόπονους.

Η πρεσβυτέρα ανήκει σε ίδρυμα, που έχει 
βασικό αντικείμενο να βοηθάει τις «χωρι-
σμένες γυναίκες και τα παιδιά τους».
Η ρωμαιοκαθολική εκκλησία έχει διατάξει 
έρευνα για το περιστατικό, ενώ το πιθανό-
τερο σενάριο για τις δύο μοναχές μοιάζει να 
είναι αποβολή και η επιστροφή στα εγκό-
σμια.
«Φαίνεται πως οι δυο γυναίκες, κατά την 
επιστροφή στα έθνη τους, είχαν κάποιας 
μορφής σεξουαλική επαφή. Έχει ξεκινή-
σει ήδη η σχετική έρευνα, καθώς και οι δυο 
παραβίασαν τους αυστηρούς κανόνες της 
αγνότητας» ανέφερε εκκλησιαστική πηγή 
από τη Ρώμη.

διεθνή νέα

Τ
ην ανησυχία του για το μέλλον 
της Συμφωνίας των Πρεσπών ε-
ξέφρασε και πάλι ο Ζόραν Ζάεφ, 
μετά το «όχι» της Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης στο άνοιγμα των ενταξιακών δι-
απραγματεύσεων, που ήρθε ως συνέ-
πεια του βέτο που άσκησε ο Εμανουέλ 
Μακρόν.
Ο πρωθυπουργός των Σκοπίων εκτιμά 
ότι το «όχι» των Ευρωπαίων μπορεί να 
ανοίξει θέμα Συμφωνίας των Πρεσπών, 
την ώρα που στη χώρα του ενισχύονται 
οι εθνικιστικές φωνές και προειδοποί-
ησε ότι η περαιτέρω εφαρμογή της κιν-
δυνεύει.
«Μέρος της διαδικασίας είναι μη ανα-
στρέψιμο, αλλά ανησυχώ ότι μπορεί να 
υπάρξει επιστροφή στο κακό παρελ-
θόν που είχαμε», δήλωσε ο Ζάεφ στους 
Financial Times, προσθέτοντας: «Αν 
υπάρχει αρκετή εθνικιστική ρητορική 
και ακραίες ενέργειες και ομιλίες στη 
Βόρεια Μακεδονία, αυτό θα δώσει επι-
χειρήματα σε Ελληνες πολιτ ικούς να 
χρησιμοποιήσουν το ίδιο στιλ ρητορι-
κής. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
βήματα που δεν θα είναι καλά για την 
περιοχή ή τη χώρα μου».
Είναι η δεύτερη φορά που ο Ζόραν Ζάεφ 
θέτε ι εν αμφιβόλω τη 
Συμφωνία των Πρεσπών, 
ω σ τ ό σ ο  τ η ν  π ρ ώ τ η 
φορά, σε συνέν τευξή 
του σ το Euronews, τα 
μάζεψε.
Τόσο ο Ζόραν Ζάεφ όσο 
και ο Έντι Ράμα προειδο-
ποίησαν ότι χώρες τους 
βρίσκον ται αν τ ιμέ τω-
πες με τον κίνδυνο του ραγδαία αυξα-
νόμενου εθνικισμού και της κατάρρευ-
σης των οικονομικών μεταρρυθμίσεων, 
εξαιτίας της απόφασης της ΕΕ.

Το «όχι» δίνει χώρο σε τρίτες 
δυνάμεις
Αναλυτές υποστηρίζουν ότι η απόφαση 
της ΕΕ για τις δύο χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων ενδέχεται να προκαλέσει 
αποσταθεροποίηση σε μια ευαίσθητη 
περιοχή, όπου ενισχύεται η επιρροή 
άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων η 

Ρωσία και η Κίνα. Αυτή την ανησυχία 
εξέφρασε και ο Ζόραν Ζάεφ., που υπο-
στήριξε ότι «η απόφαση δίνει χώρο σε 
τρίτες δυνάμεις, που δεν έχουν υπάρξει 
πολύ βοηθητικές και οι οποίες δεν μας 
προσφέρουν δημοκρατία, ελευθερίες 
και κράτος δικαίου».
Από την πλευρά του, ο Εν τ ι Ράμα 
δήλωσε ότι η απόφαση να μην ανοίξουν 
οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις προ-
κάλεσαν ένα βαρύ ψυχολογικό σοκ στην 
Αλβανία και έβλαψαν την αξιοπιστία της 
ΕΕ στην περιοχή.
«Μας έκοψαν βάναυσα από την Ευρώπη 
δύο φορές, μία πριν από 5 αιώνες επί 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μετά 
για μισό αιώνα υπό το πιο σκληρό κομ-
μουνιστικό καθεστώς. Κανείς δεν μπο-
ρεί να ζήσει με την ιδέα ότι μπορεί να 
υπάρξει τρίτη φορά και ότι αυτή τη 
φορά μπορεί να είναι η Ευρώπη που 
μας αποκόβε ι βάναυσα», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός της 
Αλβανίας.

Ψάχνουν ακίνητο με… θέα τα 
Σκόπια στις Βρυξέλλες
Ακίνητο προς αγορά, αναζητά η κυβέρ-
νηση των Σκοπίων στις Βρυξέλλες, προ-

κειμένου να στεγάσει την 
έδρα της αποστολής της 
στο ΝΑΤΟ.
Με απόφαση του υπουρ-
γικού συμβουλίου, και 
μετά από εισήγηση του 
πρωθυπουργού Ζόραν 
Ζάεφ, θα διατεθούν 2,9 
εκατομμύρια ευρώ για 
την αγορά ακινήτου σε 

κεντρικό σημείο της βελγικής πρωτεύ-
ουσας, μ’ εμβαδό που θ’ αγγίζει τα 
1.000 τ.μ.
Στο ίδιο ποσό, συμπεριλαμβάνονται και 
οι αναγκαίες εργασίες ανακαίνισης και 
μετατροπής του εσωτερικού του ακι-
νήτου σε χώρους γραφείων, καθώς και 
του χώρου στάθμευσης.
Ήδη, διεθνής μεσιτική εταιρεία, έχει 
αναλάβει έρευνα γ ια τον εν τοπισμό 
του κατάλληλου ακινήτου στις Βρυξέλ-
λες, ενόψει και της πλήρους ένταξης της 
χώρας στο ΝΑΤΟ.

Ζάεφ για Συμφωνία των Πρεσπών: 
Ανησυχώ ότι θα επιστρέψουμε στο 
κακό παρελθόν 
Ο πρωθυπουργός των Σκοπίων εκφράζει φόβους ότι μετά το «όχι» της ΕΕ σε 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις, η Συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να ανοίξει και 
πάλι

Καλόγριες πήγαν στην Αφρική για 
ιεραποστολικό έργο κι επέστρεψαν... 
έγκυες
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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

Το διάβασμα για το σπίτι 
είναι δουλειά των παιδιών

Ο 
γονιός μπορεί να διευκολύ-
νει το παιδί να διαβάζει μόνο 
του εξασφαλίζοντάς του τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις 

για να συμβεί αυτό. Μπορούν γονιός 
και παιδί να αποφασίσουν σε έναν συ-
γκεκριμένο χρόνο μέσα στην ημέρα που 
το παιδί θα αφιερώνεται στη μελέτη και 
να τον τηρήσουν.
Αν το παιδί αντιμετωπίζει ασυνήθιστες 
δυσκολίες, μπορούν οι γονείς να του 
εξασφαλίσουν κάποια ιδιαίτερα μαθή-
ματα για ένα διάστημα έως ότου ξεπε-
ραστούν – όχι επ’αόριστον. Είναι αμφι-
λεγόμενο το αν πρέπει ο γονιός να ανα-
λάβει αυτό τον ρόλο, ακόμα και αν είναι 
ο ίδιος εκπαιδευτικός, γιατί οι δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζει το παιδί μπο-
ρεί να οφείλονται στην φτωχή σχέση 
μεταξύ τους εξ’αρχής. Αν η απροθυ-
μία του παιδιού να διαβάσει είναι μία 
μορφή αντίστασης στην πίεση που του 
ασκεί ο γονιός, τότε είναι απίθανο οι 
δυσκολίες του να ξεπεραστούν.
Βέβαια, ακόμα και αν αποστασιοποι-
ηθούμε και αφήσουμε ένα παιδί να 
αναλάβει τις ευθύνες του γύρω από 
τη μελέτη στο σπίτι, δεν είναι απαραί-
τητο ότι το παιδί θα αρχίσει να διαβάζει. 
Μπορεί να κλείνεται στο δωμάτιό του 
και να κάνει οτιδήποτε άλλο εκτός από 
διάβασμα την ώρα που έχει αποφασι-
στεί από κοινού.
Επομένως, πρέπει ως γονείς να αποφα-
σίσουμε μέσα μας ότι υπάρχουν κάποια 
πράγματα που είναι εκτός του ελέγχου 
μας. Ένα ζήτημα που προκαλεί τόσο 
μεγάλη τριβή στις οικογένειες όπως 
αυτό της μελέτης για το σπίτι, απλώς, 
δεν είναι στα χέρια μας. Δεν μπορούμε 
να κάνουμε κάποιον να διαβάσει και να 
εκπαιδευτεί. Η μάθηση είναι αποτέλε-
σμα προσωπικής βούλησης.

Όταν το παιδί ζητά τη βοήθειά 
μας στα μαθήματα
Όταν ένα παιδί ζητά τη βοήθειά μας για 

να διαβάσει τα μαθήματά του εννοεί-
ται πως θα σπεύσουμε να το βοηθή-
σουμε. Απλώς θέλει προσοχή: αν το 
παιδί ζητάει τη βοήθειά μας για να δια-
βάσουμε εμείς τα μαθήματά του ή να 
κάνουμε εμείς την εργασία του αντί για 
αυτό, τότε θα πρέπει να αποσυρθούμε. 
Αν έχει κάπου κολλήσει και θέλει 
κάποια καθοδήγηση, τότε μπορούμε να 
την παρέχουμε.
Ας έχουμε όμως στο νου μας ότι ένα 
παιδί μαθαίνει και εξελίσσεται ξεπερ-
νώντας τις δυσκολίες του μόνο του. 
Όταν έχει καταφέρει να ξεπεράσει ένα 
εμπόδιο με τις δικές του δυνάμεις, απο-
κτά αυτοπεποίθηση και πίστη στον 
εαυτό του ότι μπορεί να ξεπεράσει και 
το επόμενο.
Αντί να του δίνουμε έτοιμες λύσεις λοι-
πόν, μπορούμε να προσπαθήσουμε να 
το καθοδηγήσουμε ώστε να βρει μόνο 
του την απάντηση στο πρόβλημά του.

Η μελέτη για το σπίτι επανεξε-
τάζεται διεθνώς
Το όλο ζήτημα της μελέτης για το σπίτι 
βρίσκεται υπό αμφισβήτηση. Σε πολλά 
σημεία στον κόσμο, το διάβασμα για 
το σπίτι έχει ήδη εγκαταλειφθεί (1). Οι 
φωνές που συνηγορούν για την κατάρ-
γηση της υποχρεωτικής μελέτης στο 
σπίτ ι αυξάνονται ολοένα, εν μέρει 
επειδή τα παιδιά σφύζουν από υπο-
χρεώσεις από πολύ μικρές ηλικίες και 
χάνουν πολύτιμο χρόνο από την οικογε-
νειακή τους ζωή, αλλά κυρίως, επειδή 
οι έρευνες διαπιστώνουν μικρή ή καθό-
λου σχέση μεταξύ της εργασίας για το 
σπίτι και της επιτυχίας για τους μαθη-
τές (2).
Το διάβασμα, σύμφωνα με τις απόψεις, 
θα πρέπει να περιορίζεται σε περιόδους 
πριν από εξετάσεις και να γίνεται τον 
υπόλοιπο καιρό μόνο εθελοντικά, από 
παιδιά που θέλουν να ξαναθυμηθούν 
στο σπίτι κάτι που διδάχθηκε την ώρα 
του μαθήματος στο σχολείο.

Μ
ήπως χρησιμοποιείς ει-

ρωνική γλώσσα όταν μι-

λάς στα παιδιά σου; Αν 

ναι, μια πρόσφατη μελέ-

τη από το Πανεπιστήμιο του Calgary λέει 

ότι χάνεις τα λόγια σου. Διαπίστωσαν ότι 

τα παιδιά κάτω των δέκα ετών δεν κατα-

λαβαίνουν καν το σαρκασμό. Και τα παι-

διά που τον καταλαβαίνουν μπορεί να 

πληγωθούν. Η λέξη σαρκασμός σημαί-

νει «σχίζω τη σάρκα με τα δόντια, όπως 

ο σκύλος.» Άραγε αυτό  θέλουμε να πε-

τύχουμε με τα λόγια μας στα παιδιά μας; 

Ακόμα, ο σαρκασμός μπορεί να κάνει τα 

παιδιά μας πιο αναιδή (αυθάδη) και πιο 

αδιάντροπα. Γιαυτό να μιλάς στα παιδιά 

σου με ευθύτητα και με καλό τρόπο. Να 

ρωτάς τον εαυτό σου αν τα λόγια σου οι-

κοδομούν τα παιδιά σου ή τα τσακίζουν. 

Άραγε σε χαρακτηρίζει «ταπει-
νοφροσύνη»;
Ταπεινοφροσύνη δε σημαίνει ότι έχεις 

αυτοπεποίθηση σε χαμηλό βαθμό ή ότι 

δεν έχεις τίποτε να προσφέρεις. Αντίθετα 

σημαίνει ότι ξέρεις ακριβώς τι έχεις για 

να προσφέρεις και τίποτε περισσότερο. 

Εδώ έχουμε τρεις τρόπους για να καλλιερ-

γήσουμε την ταπεινοφροσύνη. Πρώτον, 

στάσου ειλικρινά και βρες την αξία σου. 

Μην καλλιεργείς υπερβολικές ιδέες για 

τον εαυτό σου. Δεύτερον, μη θεωρείς την 

«επιτυχία» ότι είναι κάτι το πολύ σπου-

δαίο.  Αν την πάρεις στα σοβαρά, η πτώση 

σου μπορεί να βρίσκεται πολύ κοντά. Τρί-

τον, να χαίρεσαι και να πανηγυρίζεις για 

τις επιτυχίες των άλλων γιατί αυτοί συνε-

τέλεσαν στη δική σου επιτυχία.

Σκέφτηκες ποτέ για τη συνταξι-
οδότησή σου;
Οι περισσότεροι από μας ίσως κάνουμε 

όνειρα για τα όμορφα εκείνα χρόνια. 

Πριν όμως κάνεις τα σχέδιά σου, σκέψου 

σοβαρά το εξής. Ποιος τόπε ότι πρέπει 

κάποτε να συνταξιοδοτηθούμε; Θέλω να 

πω, ποιος το αποφάσισε ότι η συνταξιο-

δότηση είναι υποχρεωτική; Το καλύτερο 

πράγμα που μπορούμε να κάνουμε στη 

ζωή μας είναι να μη σταματήσουμε να 

δουλεύουμε. Δεν εννοώ να έχουμε μία 

πλήρη απασχόληση, αλλά να εξακολου-

θούμε να δουλεύουμε ως παππούς ή για-

γιά, να εξακολουθούμε να υπηρετούμε 

τους άλλους και να εξακολουθούμε να 

κάνουμε το καλό. Μην παραιτείσαι ποτέ 

από τη ζωή. 

Εξακολουθείτε να βγαίνετε έξω 
οι δυο σας όπως όταν ήσασταν 
ερωτευμένοι;
Και να τι εννοώ. Όταν παντρευόμαστε λες 

και οι όμορφες ρομαντικές στιγμές ανή-

κουν στο παρελθόν. Εκείνη αδιαφορεί για 

την εμφάνισή της κι εκείνος δε βάζει το χέρι 

στο στόμα όταν ρεύεται – και μπορεί να τον 

ακούσει όλη η γειτονιά. Φυσικά είναι μεγάλο 

πράγμα να νιώθεις άνετα με τον άντρα σου ή 

με τη γυναίκα σου, αλλά πρέπει να προσπα-

θούμε να διατηρήσουμε τη φλόγα της αγά-

πης ζωντανή.  Έτσι λοιπόν, καθώς ασχολεί-

σαι με τα καθημερινά, θυμήσου τα όμορφα 

λόγια που λέγατε ή τα όμορφα πράγματα 

που κάνατε ο ένας για τον άλλον… που έβα-

ζες εκείνο το ωραίο άρωμα ή που της άνοι-

γες την πόρτα. Και μετά, τουλάχιστο πού 

και πού, ξανακάντε τα.

Μήπως μιλάς με σαρκασμό 
στα παιδιά σου;
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Τ
α τρανς λιπαρά παρά-
γονται κατά τη διαδικα-
σία της υδρογονοποίη-
σης, όταν τα υγρά φυτικά 

λάδια μετατρέπονται σε στερεά 
λίπη με την προσθήκη υδρογό-
νου. Τα υδρογονοποιημένα λί-
πη ταγκίζουν πολύ αργά και γι’ 
αυτό χρησιμοποιούνται ευρέως 
στη βιομηχανία τροφίμων. Βο-
ηθούν στη δημιουργία προϊό-
ντων με μεγάλη διάρκεια ζω-
ής στα ράφια. Προσθέτουν 
επίσης υφή και αυξάνουν 
τη σταθερότητα των τρο-
φών με ζύμες, εξοικονο-
μώντας πολλά χρήμα-
τα στους παρασκευ-
αστές. Τα τρανς ή 
υδρογονωμένα λι-
παρά υπάρχουν 
συνήθως στο φυτικό 
βούτυρο, στα συσκευα-
σμένα σνακ και στα είδη 
αρτοποιείου, όπως ζύ-
μες, σφολιάτες κ.λπ. 
Υπάρχουν στα κέικ, 
στα κράκερ, στα μπι-
σκότα, στις πίτες (π.χ. 
τυρόπιτες) γι’ αυτό απο-
φύγετέ τα ή καταργήστε τα 
τελείως. Υπάρχουν επί-
σης σε έτοιμες ζύμες 
και κρέμες για καφέ 
(γαλακτοκομικές και μη 
γαλακτοκομικές).
Τα αποτελέσματα του γαλ-
λικού τμήματος της Ευρω-
παϊκής Έρευνας για τον Καρ-
κίνο και τη Διατροφή δείχνουν 
ότι η μεγάλη κατανάλωση τρανς 
λιπαρών οξέων είναι ίσως ένας 
παράγοντας που συμβάλλει 
στον αυξημένο κίνδυνο επιθε-
τικού καρκίνου του μαστού στις 
γυναίκες. Άλλες δημοσιευμένες 
μελέτες δείχνουν επίσης ότι η 
μεγάλη κατανάλωση τρανς λιπα-
ρών σχετίζεται με αυξημένο κίν-
δυνο καρκίνου του εντέρου, του 
ορθού και του προστάτη.
Τα τρανς λιπαρά συμβάλλουν 
στη φλεγμονή, στην αντίσταση 
στην ινσουλίνη και στην αύξηση 
βάρους, αυξάνοντας έτσι τον 

κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Τι γίνεται με τα κορεσμέ-
να λίπη;
Τα στοιχεία για τα κορεσμένα 
λίπη είναι λίγο διαφορετικά. 
Για πολλά χρόνια θεωρούνταν 
ότι τα κορεσμένα λίπη τροφο-
δοτούν τη φλεγμονή και συμ-
βάλλουν στον καρκίνο. Σήμερα 
αυτό δεν είναι τόσο ξεκάθαρο.
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν 

ότι μια μέτρια αναλογία 
κορεσμένων λιπών στη δια-
τροφή δεν είναι βλαβερή, 

δεδομένου ότι η δια-
τροφή αυτή είναι πλού-
σια σε φυτικές τροφές, 
ελαιόλαδο, ω-3 λιπαρά 

και υδατάνθρακες χαμη-
λού γλυκαιμικού δεί-
κτη (το είδος των υδα-
τανθράκων που δεν 
αυξάνουν σημαντικά 

τα επίπεδα σακχά-
ρου στο αίμα). Ένα πλε-

ονέκτημα κορεσμένων λιπών 
είναι ότι δεν οξειδώνονται 

εύκολα όταν θερμαίνο-
νται.

Συστάσεις
Ελέγχετε τις ετικέτες των 
προϊόν των που αγορά-

ζετε. Αποφύγετε προϊό-
ντα με υδρογονοποιημένα 
ή μερικώς υδρογονοποι-

ημένα λίπη στη λίστα των 
συστατικών.

Μειώστε την εξάρτησή σας από 
συσκευασμένες τροφές. Ξεκι-
νήστε καταργώντας ένα τέτοιο 
τρόφιμο τη φορά. Για παρά-
δειγμα μαγειρεύετε τις πατάτες 
μόνοι σας και μην παίρνετε έτοι-
μες συσκευασίες.
Μειώστε την κατανάλωση έτοι-
μων κέικ, κράκερ, μπισκότων, 
πιτών και ορισμένων μπαρών 
δημητριακών και ειδών αρτο-
ποιείου.
Αποφύγετε τις επεξεργασμένες 
και τηγανητές τροφές γιατί οι 
περισσότερες είναι πλούσιες σε 
τρανς λιπαρά.

Ισορροπήστε στο… μετρό
Προσπαθήστε να ισορροπήσετε χωρίς να πιάνεστε από τις λαβές! Ισιώ-
στε την πλάτη, τραβήξτε την κοιλιά προς τα μέσα, σφίξτε τους γλουτούς 
και κρατήστε ισορροπία. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ενδυνά-
μωση των μυών της κοιλιάς, που σε συνδυασμό πάντα με δυνατούς ραχι-
αίους, ενισχύουν τον μηχανισμό προστασίας της μέσης.
Με προσοχή τα βάρη
Όταν πρόκειται να σηκώσουμε τη λεκάνη με τα ρούχα για άπλωμα 
πάντοτε λυγίζουμε γόνατα, χαμηλώνουμε όσο μπορούμε κάνοντας βαθύ 
κάθισμα και ρουφάμε την κοιλιά μας προς τα μέσα φέρνοντας τη λεκάνη 
όσο πιο κοντά στον κορμό γίνεται προκειμένου να την σηκώσουμε προ-
σεκτικά και ελεγχόμενα σφίγγοντας παράλληλα τους γλουτούς.
Με αυτό τον τρόπο άρσης όχι μόνο της λεκάνης αλλά οποιουδήποτε 
βάρους, η μέση προστατεύεται από τυχόν τραυματισμούς.
Στον πάγκο εργασίας
Στην κουζίνα ή σε οποιονδήποτε πάγκο εργασίας στεκόμαστε με σφιχτή 
κοιλιά και γλουτούς μπροστά – και κοντά – στον πάγκο και τα πόδια ελα-
φρώς ανοιχτά στο άνοιγμα των ώμων. Πρακτικά αποφεύγουμε να κυρ-
τώσουμε την πλάτη και προσπαθούμε συνειδητά, να κρατάμε ευθυτε-
νές το σώμα μας. Η διατήρηση της σωστής στάσης του σώματος είναι το 
κλειδί για να μην επιβαρύνεται η μέση και συνολικά η σπονδυλική στήλη, 
συμπεριλαμβανομένου και του αυχένα.
Η άσκηση που δυναμώνει την πλάτη
Η ακόλουθη άσκηση «ανοίγει» τον θώρακα – γιατί όλα πρέπει να είναι 
σε ισορροπία. Αν οι ώμοι κυρτώνουν και καμπουριάζουμε, τότε ούτε η 
μέση θα σωθεί. Πιάνουμε λοιπόν, τις άκρες μιας σχετικά μεγάλης πετσέ-
τας προσώπου (εναλλακτικά ενός ελαστικού ιμάντα) και σηκώνουμε τα 
χέρια μας ψηλά συνεχίζοντας την κίνηση προς τα πίσω νιώθοντας τους 
ώμους μας να στρίβουν στην εσοχή της άρθρωσής τους και το στήθος 
να προτάσσεται προς τα εμπρός. Κάνουμε τουλάχιστον 8 επαναλήψεις 
αργά, προσεκτικά και ελεγχόμενα.

Π
ροτιμήστε τα βραστά. Συ-
νήθως τα βραστά κολο-
κύθια, το μαρούλι, τα κα-
λοβρασμένα χόρτα και οι 

κομπόστες φρούτων γίνονται ανε-
κτά χωρίς πρόβλημα.
Περπατήστε. Η άσκηση (περπά-
τημα, τρέξιμο) μπορεί να βοηθήσει 
θεαματικά, ακόμη και να μειώσει 
την ανάγκη φαρμακευτικής αγωγής.
Πίνετε νερό. Πίνετε περί τα δύο 
λίτρα υγρών την ημέρα (π.χ. νερό, 
χυμούς, σούπες) σε συνδυασμό 
με τροφές πλούσιες σε φυτικές 
ίνες (δημητριακά ολικής άλεσης, 
φρούτα και σαλατικά), σε φάσεις 
έντονης δυσκοιλιότητας. Εάν όμως 
έχετε διάρροια, τότε αποφύγετε τις 
φυτικές ίνες.
Επιλέξτε αφεψήματα. Τα αφεψήματα 
χαμομηλιού και μέντας ενδεχομέ-
νως να απαλύνουν τους σπασμούς 
του εντέρου και να σας ανακουφί-
σουν στη φάση της διάρροιας. Στην 
ίδια λογική ίσως σας ανακουφίσει η 
χρήση μιας θερμοφόρας.
Ναι στις θετικές αλλαγές. Μια 
θετική αλλαγή(π.χ. μετακόμιση, 
αλλαγή επαγγέλματος μπορεί να 
συμβάλλει θεαματικά στη βελτί-
ωση του συνδρόμου ευερέθιστου 
εντέρου. Υπάρχουν λόγου χάρη 
περιπτώσεις γυναικών που είδαν τα 
συμπτώματά τους να υποχωρούν 
μόλις παντρεύτηκαν και άλλες που 
απαλλάχθηκαν από το φούσκωμα 
μόλις χώρισαν.
Αποφύγετε τις ύποπτες τροφές.  Τα 
τρόφιμα που συνήθως επιδεινώ-
νουν τα συμπτώματα του ευερέ-
θιστου εντέρου είναι κυρίως όσα 
έχουν  φυτικές ίνες όπως τα χόρτα, 
τα όσπρια, τα φρούτα και οι πράσι-
νες σαλάτες. Λιγότερο συχνά ενο-
χλούν τo τσάι, ο καφές, το κακάο και 
τα ανθρακούχα ποτά και σπανιό-
τερα ενοχλούν το γάλα, το αλκοόλ, 
το τυρί, η σοκολάτα, το βούτυρο, οι 
κρέμες, το κόκκινο κρέας. Ωστόσο 
η λίστα των ενοχλητικών τροφίμων 
είναι μακριά και σε μεγάλο βαθμό 
εξατομικευμένη.
Ηρεμήστε. Προσπαθήστε να ελέγ-
ξετε το στρες και σε περιόδους 
έντονης πίεσης προσέξτε ακόμη 
περισσότερο τη διατροφή σας. Ο 
κυριότερος ενοχοποιητικός παρά-
γοντας για το ευερέθιστο έντερο 
– σημαντικότερος και από τη δια-
τροφή ακόμη – είναι το στρες.

Σύνδρομο 
Ευερέθιστου 
Εντέρου: τρόποι 
να απαλλαγείτε

Οι τέσσερις κινήσεις που θα 
σώσουν τη μέση μας

Καρκίνος: Τα τρόφιμα που 
πρέπει να αποφύγετε για να 
μειώσετε τον κίνδυνο

υγεία

Τ
α συμπτώματα κατάθλι-
ψης και άγχους συχνά 
βελτ ιώνον ται με την 
άσκηση. Εμείς θα σας 

πούμε μερικές ρεαλιστικές συμ-
βουλές που θα σας βοηθήσουν 
να ξεκινήσετε και να παραμεί-
νετε ενεργοί.
Όταν έχετε κατάθλιψη ή άγχος, 
η άσκηση συχνά φαίνεται σαν 
το τελευταίο πράγμα που θέλετε 
να κάνετε. Αλλά όταν το πάρετε 
απόφαση, είναι αυτή που μπο-
ρεί πράγματι να κάνει την δια-
φορά.
Η άσκηση βοηθά στην πρόληψη 
και τη βελτίωση ορισμένων 
προβλημάτων υγείας, όπως η 
υψηλή αρτηριακή πίεση, ο δια-
βήτης και η αρθρίτιδα. Η έρευνα 
για την κατάθλιψη, το άγχος και 

την άσκηση δείχνει ότι τα οφέλη 
της άσκησης τόσο στην ψυχική 
υγεία όσο και στη φυσική κατά-
σταση μπορούν επίσης να βοη-
θήσουν στη βελτίωση της διά-
θεσης και σ τη μείωση του 
άγχους.
Η σχέση ανάμεσα στην κατά-
θλιψη, το άγχος και την άσκηση 
δεν είναι απολύτως σαφής, αλλά 
οι διάφορες μορφές άσκησης 
μπορούν σίγουρα να περιορί-
σουν τα συμπτώματα της κατά-
θλιψης ή του άγχους και να σας 
κάνουν να αισθανθείτε καλύ-
τερα. Η άσκηση μπορεί επίσης 
να κρατήσει μακριά την κατά-
θλιψη και το άγχος και να απο-
τρέψει την επιστροφή τους, 
μόλις αρχίσετε να αισθάνεστε 
καλύτερα.

Ο πιο αποτελεσματικός 
τρόπος να νικήσετε το άγχος 
και την κατάθλιψη
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ο 
Γιώργος Βατίκης, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη 
το 1918. Από το 1935, ξεκίνησε την ποδοσφαι-
ρική του καριέρα στον ΠΑΟΚ, αγωνιζόμενος ως 
αριστερός μπακ (οπισθοφύλακας που λένε οι πα-

λαιότεροι). Ήταν εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και το μέλλον 
του διαγραφόταν λαμπρό.
Λίγες μέρες πριν την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου, 
είχε ολοκληρώσει την εκπαίδευση του ως έφεδρος Ανθυ-
πασπιστής στη Σύρο. Βρέθηκε αμέσως στην πρώτη γραμμή. 
Στις 17 Νοεμβρίου 1940, η 573η Μονάδα Πυροβολητών, 
με διοικητή τον 22χρονο Βατίκη, σπεύδει να ενισχύσει το 
27ο Σύνταγμα Κοζάνης, που προσπαθεί να καταλάβει το 
ύψωμα 1878. Η διαταγή του Επιτελείου είναι ξεκάθαρη. Το 
ύψωμα πρέπει να καταληφθεί οπωσδήποτε, για να μπορέ-
σει ο Ελληνικός Στρατός να μπει στην Κορυτσά. Ο Βατίκης 
με 10 πυροβολητές, καταφέρνει να φτάσει στην κορυφή 
του 1878. Οι Ιταλοί όμως δεν το βάζουν κάτω. Χτυπάνε αλύ-
πητα τον Βατίκη και τους άντρες του. Ο ένας μετά τον άλλον, 
οι γενναίοι πυροβολητές, πέφτουν νεκροί. Τελευταίος σκο-
τώθηκαν ο Βατίκης, που μαχόταν βαριά λαβωμένος. Λίγο 
αργότερα ήρθαν οι ενισχύσεις, με επικεφαλής τον Ανθυ-
πολοχαγό Κων/νο Κολόμβα. Για τον Βατίκη και τους άλλους 
ήρωες, ήταν αργά. Ωστόσο, με τη θυσία τους άνοιξαν τον 
δρόμο για την κατάληψη της Κορυτσάς. Μετά θάνατον, ο 
Βατίκης προήχθη σε Ανθυπολοχαγό και του απονεμήθηκε 

Αργυρούν Αριστείο Ανδρείας και Δίπλωμα Ευγνωμοσύνης 
της Πατρίδος.
Ο Δημήτριος (Μίμης) Πιερράκος, γεννήθηκε το 1909 στο 
Γύθειο. Το 1912 η οικογένεια του εγκαταστάθηκε στην 
Αθήνα. Άρχισε να αγωνίζεται ως ποδοσφαιριστής στην 
Ένωση Αμπελοκήπων και το 1926, πήρε μεταγραφή για τον 
Παναθηναϊκό. Μετά από δύο χρόνια, καθιερώθηκε στους 
“πράσινους”. Αγωνιζόταν ως επιθετικός και είχε ιδιαίτερη 
ευχέρεια στο σκοράρισμα. Ήταν 4 φορές διεθνής με την 
Εθνική Ομάδα, με την οποία πέτυχε και ένα τέρμα. Μετά την 

κήρυξη του πολέμου το 1940, επιστρατεύτηκε και υπηρέ-
τησε στο μέτωπο ως ασυρματιστής.
Στις 18 Νοεμβρίου 1940, βρισκόταν στη Διποταμιά 
Βορείου Ηπείρου. Εκεί συνέλαβε αιχμάλωτο ένα Ιταλό 
αεροπόρο που είχε πέσει με αλεξίπτωτο. Λίγο αργότερα, 
η μονάδα του άρχισε να δέχεται πυρά από τους Ιταλούς.
Ο Πιερράκος έγραφε ένα γράμμα στον αδελφό του και δεν 
καλύφθηκε έγκαιρα. Έτσι χτυπήθηκε από θραύσματα μιας 
ιταλικής οβίδας και σκοτώθηκε.
Τάφηκε μαζί με άλλους Έλληνες στρατιώτες σε αλβανικό 
νεκροταφείο. Μετά τον πόλεμο, ο αδελφός του Στέφα-
νος με τη συνδρομή του έφεδρου Λοχία Χαράλαμπου 
Παπαδόπουλου, που συνυπηρετούσε με τον Μίμη κι ενός 
Βορειοηπειρώτη κατοίκου της Διποταμιάς που είχε βοηθή-
σει στην ταφή των Ελλήνων, εντόπισε τον τάφο του αδελ-
φού του. Το 1950, τα οστά του Μίμη Πιερράκου μεταφέρ-
θηκαν στην Ελλάδα και τάφηκαν στο νεκροταφείο Ζωγρά-
φου, με τιμές, σκεπασμένα με την ελληνική σημαία και το 
λάβαρο του Παναθηναϊκού (Πηγή: Βικιπαίδεια)
Ο Σπύρος Κοντούλης, γεννήθηκε το 1915 στον Πειραιά. 
Ξεκίνησε την καριέρα του από την Άμυνα Πειραιά. Το 1935, 
μεταγράφηκε στην ΑΕΚ. Ήταν ένας από τους καλύτερους 
μπαλαδόρους της εποχής. Τρεις φορές αγωνίστηκε με τα 
χρώματα της Εθνικής Ελλάδος. Πήρε μέρος στον ελληνο-
ϊταλικό πόλεμο όπου τραυματίστηκε στο πόδι. Η μοίρα 
όμως του έπαιξε άσχημο παιχνίδι.
Τον Απρίλιο του 1944, συνελήφθη από κατοχικές δυνά-
μεις στη Νίκαια, όπου είχε πάει για να του φροντίσει η 
μητέρα του ένα τραύμα από ποδοσφαιρικό αγώνα. Μετα-

φέρθηκε στο στρατόπεδο 
Χαϊδαρίου όπου συνάντησε 
τον αδελφό του του Βασίλη, 
που εκτελέστηκε αργότερα 
και τον συμπαίκτη του στην 
ΑΕΚ Κώστα Χριστοδούλου, 
που αν και βασανίστηκε φρι-
κτά, κατόρθωσε να επιζήσει.
Τον Ιούνιο του 1944, ενώ 
μεταφερόταν από τους Γερ-
μανούς με καμιόνι από το 
Χαϊδάρι στο Σκοπευτήριο 
της Καισαριανής για να εκτε-
λεστεί, ο Κοντούλης πήδηξε 
από το όχημα και άρχισε να 
τρέχει. Δυστυχώς, δεν πρό-
λαβε να πάει μακριά. Μια 

ριπή από αυτόματο, κοντά στο Μετς, του αφαίρεσε τη ζωή.
Στο Πόγραδετς, τραυματίστηκε σοβαρά ο ποδοσφαιριστής 
της ΑΕΚ Κώστας Βαλαβάνης, από όλμο που έσκασε μπρο-
στά του. Το ίδιο συνέβη και στον δρομέα Καψοκέφαλο. 
Στο Τεπελένι, πληγώθηκε βαριά στο πόδι ο σπουδαίος 
ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και μετέπειτα του Ολυμπιακού 
Αλέκος Χατζησταυρίδης, ο οποίος αποθεραπεύτηκε μετά 
από μεγάλες προσπάθειες. Στη φωτογραφία του 1939,βλέ-
πουμε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ μαζί,-
πριν τον Τελικό του Κυπέλλου!Κάτι αδιανόητο για τις μέρες 
μας...
Δυστυχώς σήμερα τα γήπεδα, έχουν μετατραπεί σε πραγ-
ματικά πεδία μάχης από ορισμένους ανεγκέφαλους-μυα-
λοφυγόδικους...

Ο Σμηναγός-Τενόρος Νικόλαος Τουμπακάρης
Κλείνουμε το αφιέρωμα αυτό, με έναν ακόμα καλλιτέχνη 
ήρωα. Πρόκειται για τον Νικόλαο Τουμπακάρη. Γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1901. Το 1922 κατατάχθηκε στο Ναυτικό. 
Υπηρέτησε για μικρό χρονικό διάστημα στη Ναυτική Αερο-
πορική Υπηρεσία και έπειτα κατατάχθηκε, με τον βαθμό 
του Σμηνία, στην Πολεμική Αεροπορία. Είχε πραγματική 
ψύχωση με τα αεροπλάνα και ήταν εξπέρ στις οριζόντιες 
πτήσεις. Στις 9 Φεβρουαρίου 1941, ο Σμηναγός, πλέον Ν. 
Τουμπακάρης, απογειώθηκε από το Παλαιό Φάληρο με 
αεροπλάνο ANSON.
Μαζί του ήταν, ο Σμηναγός Π. Λίνος ως παρατηρητής και ο 
ασυρματιστής Αρχιλοχίας Τσίγκας. Αποστολή τους ήταν η 
προστασία μιας αγγλικής νηοπομπής που μετέφερε πολε-
μικό υλικό στην Ελλάδα και η ανθυποβρυχιακή έρευνα, 
καθώς είχαν αρχίσει να εμφανίζονται ιταλικά υποβρύχια 
στο Νότιο Αιγαίο.
Δυστυχώς, κοντά στην Κρήτη, λόγω της κακοκαιρίας, το 
αεροσκάφος προσέκρουσε πάνω στα κύματα και διαλύ-
θηκε. Ο Τουμπακάρης και ο Λίνος σκοτώθηκαν, ενώ ο Τσί-
γκας σώθηκε από θαύμα.
Ο Νικόλαος Τουμπακάρης, εκτός από δεινός αεροπόρος, 
ήταν και σπουδαίος τενόρος. Με τις άριές του, ψυχαγω-
γούσε και γοήτευε όχι μόνο τους πολίτες, αλλά και τους 
συναδέλφους του. (Πηγή: Άρθρο του Σμήναρχου Ε.Α. Βασ. 
Ζαμπίκου στο περιοδικό “ΠΤΗΣΗ”, τεύχος 103, Ιούνιος 
1993).
Αυτοί ήταν μερικοί από τους “διάσημους ήρωες” του 1940-
1945. Πολλές χιλιάδες, ήταν οι “άσημοι ήρωες”, που δεν 
δίστασαν να τα βάλουν με τις δυνάμεις του Άξονα, όταν 
άλλοι λαοί δεν έριξαν ούτε μια ντουφεκιά...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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ιστορίες

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

Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΦΑΡΣΑ ΤΩΝ 10 ΓΕΛΟΙΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

Ε
ίναι πολύ λυπηρό να βλέπεις παιδιά τα οποία δεν 
γνωρίζουν την ιστορία και τι τιμούμε στις εθνικές πα-
ρελάσεις και εορτές. Παιδιά που πιστεύουν πως στο 
«έπος του '40» οι Έλληνες πολέμησαν τους Τούρκους. 

Ίσως γι αυτό να φταίει το εκπαιδευτικό σύστημα που αλλάζει 
κάθε τρεις και λίγο με μόνη σταθερότητα τη προχειρολογία, 
και τη παπαγαλία. Είναι ακόμα χειρότερο να βλέπει κάνεις τα 
δέκα κορίτσια που έγιναν ξεκουρδισμένα στρατιωτάκια στη 
μαθητική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, στη προσφυγική 
Νέα Φιλαδέλφεια.
H παρέλαση δεν είναι φασιστικό κατάλοιπο. Η παρέλαση 
δεν έχει καμία σχέση με στρατιωτική πειθαρχία η ρομποτο-
ποίηση των παιδιών. Είναι η ώρα που ο ασύνταχτος, ο απεί-
θαρχος Έλληνας συντονίζεται, συγχρονίζει το βήμα του, με 
το τύμπανο, και τη σκέψη του και τα συναισθήματα του με τα 
αγαθά της ελευθέριας και ανεξαρτησίας που απολαμβάνει, 
ενώ ακολουθεί τη σημαία του Έθνους. 
Η παρέλαση δεν είναι οι χαιρετούρες προς τους επισήμους 
πολλούς εκ των οποίων δεν εκτιμούμε. Οι επίσημοι και οι 
τιμώμενοι είναι οι νεκροί του πολέμου. Η παρέλαση είναι 
ένα είδος μνημόσυνου στη μνήμη εκείνων που αντιστάθη-
καν στην υποδούλωση, και έδωσαν τη ζωή τους για για τα 
ύψιστα αγαθά, την ελευθερία και την ανεξαρτησία για μας 
τους ζωντανούς. Μνημόσυνο σ’ αυτούς που απέδειξαν πως 
για ό,τι αξίζει κανείς να ζει, αξίζει και να πεθαίνει. 
Δεν κάνομε παρέλαση, για να το παίξουμε Ελληναράδες η 
γιατί είμαστε εθνικιστές. Το κάνουμε «τοις κείνων ρήμασί 
πειθόμενοι». Το κάνομε με την κρυφή ελπίδα τα παιδιά μας 
να γίνουν «πολλώ κάρρωνες» από εμάς. Το κάνομε για να 
μην ξεχάσουμε το ηρωικό παρελθόν μας.
Το φιάσκο της Νέας Φιλαδέλφειας άνοιξε τον ασκό του Αιό-
λου που παραφούσκωσε όλα αυτά τα χρόνια με διάφορα: 
ποσο κοντή είναι η φούστα των μαθητριών, αν η μαντίλα έχει 
θέση στη παρέλαση, αν ένας μαθητής με μη Έλληνες γονείς 
μπορεί να είναι σημαιοφόρος, αν το να φωνάζουν συνθή-
ματα έχει θέση στη παρέλαση κλπ. Ετσι, εκτοξευτήκαν λογής 
- λογής σχόλια. 
Γεγονος είναι ότι οι «μαθήτριες» δε σεβάστηκαν τον θεσμό. 
Τα επιχειρήματα από ελάχιστους «προοδευτικούς» υπερ των 
παρακτρεπομένων κοριτσιών είναι σαθρά και κούφια.
Μερικοί δικαιολογούν τα παντα με πολλή ευκολία. Άλλο το 
ανοιχτό μυαλό στη διαφορετικότητα και άλλο να ισοπεδώ-
νεις τα παντα. Και η καινοτομία και η αλλαγή χρειάζεται ήθος. 
Η ημιμάθεια, η αμυαλοσύνη της νεότατος, η πειθήνια υπα-
κοή σε κομματικά κελεύσματα εναντίον των παρελάσεων 
κάθε άλλο πάρα ήθος περιέχει.
Τα κορίτσια δεν παρουσίασαν ένα «καλλιτεχνικό δρώμενο», 
γελοίες ήταν. Δεν προτείναν μια «αλλαγή» χάριν της προό-
δου. Το Αλαλούμ δεν είναι πρόοδος ούτε καν χιούμορ, και 
δεν έχει καμία σχέση τους με στους Monte Python.
Η αμφισβήτηση, η διαφορετική φωνή, η επαναστατικότητα, 
η «αντισυστημικοτητα» δεν έχει θέση στη παρέλαση. Οι 
εθνικές εορτές με θεατρικά έργα, τραγούδια, ενημέρωση, 
επιμόρφωση, και μαθητικές επετειακές εκδηλώσεις ίσως 
να είναι εναλλακτικές λύσεις των παρελάσεων. Οι μαθη-
τικές παρελάσεις ώσπου, και εάν αντικατασταθούν έχουν 
καλούπι, και απαιτούν σεβασμό όχι μπάστε σκύλοι αλέστε 
και λογαριασμό μη δίνετε.
Ο ανθρωπισμός και η αλληλεγγύη περιλαμβάνει και αυτούς 
που ήρθαν από άλλες πατρίδες και ίσως δεν αισθάνονται 
ρίγη συγκινήσεως όταν ακούγεται ο εθνικός μας ύμνος. Ο 

πατριωτισμός όμως στηρίζεται στη παράδοση των κανο-
νικών, των προβλέψιμων, Ελλήνων και που η γαλανόλευκη 
σημαίνει κάτι.
Κάθισα και διάβασα χιλιάδες σχόλια απ αυτούς που σχολία-
σαν το βίντεο τη παρέλασης- φάρσας των δέκα «μαθητριών» 
για να πιάσω το σφυγμό του κοινού. Τα πυρά των σχολιαζό-
ντων στρέφονται πρώτα απ όλα εναντίον των γονιών που 
μεγάλωσαν τέτοια «προβληματικά παιδιά» και που απέτυ-
χαν να τα εμφυσήσουν με τα εθνικά ιδεώδη και σεβασμό σ 
αυτούς που έχασαν τη ζωή τους για μας. Μερικοί το γενικεύ-
ουν και αποδίδουν ευθύνη στο κοινωνικό φαινόμενο της 
διάλυσης της οικογενείας. 
Κατά δεύτερο λόγο στρέφονται ενάντια των καθηγητών που 
δεν τους έμαθαν σωστά αλλα και το σύστημα παιδείας που 
είναι ελαττωματικό, παπαγαλίστικο και δεν σφυρηλατεί 
χαρακτήρες. 
Τρίτον τα βάζουν με αυτόν που ειχε το πρόσταγμα της παρέ-
λασης και όλους τους επιτετραμμένους που δεν αντέδρασαν 
έγκαιρα. Ένα μικρό ποσοστό τα βάζει με τον εισαγγελέα που 
δεν επενέβη αυτεπαγγέλτως ώστε να τιμωρηθούν άμεσα τα 
κορίτσια.
Βέβαια υπαρχουν πολλοί που δεν πιστεύουν στα μάτια τους 
και αμφιβάλλουν αν είναι αληθινό το βίντεο: «Το βίντεο είναι 
fake, δεν είναι αληθινό, δεν το πιστεύω»
Ενδιαφέρον έχει η τεράστια ποικιλία από βρισιές που τις 
περιλούζουν: «Βρωμιάρες, γαϊδούρες, αμόρφωτες, ξεφτί-
λες, φοράδες, τιποτένιες, βρώμες, κότες, γκιόσες, κοπριές, 
σιχαμένες, σάπιες, κωλοπαιδαρέλια, σατανόπαιδα αρι-
στεροφασιστάκια τσογλάνια μαλακισμένα, χασισωμένα, 
μπαστάρδικα, καθυστερημένα, κοπρόσκυλα, σκουπίδια 
του κερατά, βλαμμένα, άχρηστα όντα, κακόψυχα, ανθέλ-
ληνες, σουργελα, αποβράσματα της κοινωνίας, σκουπίδια, 
κομπλεξικά, σοκακόπαιδα, ζώα, διαβολόπαιδα, παράσιτα, 
κόπροι, βλήματα, ελεεινά πλάσματα, ανιστόρησα υποκεί-
μενα, πατσαβουρόπανα καραγκιόζηδες βλάκες, αναρχοκο-
μουνιστές». 
Αρκετοί χρησιμοποιούν ανεπίτρεπτες σεξουαλικές, σεξιστι-
κές και ρατσιστικές βρισιές που δεν μπορούμε να επαναλά-
βουμε σε εφημερίδα.
Οι χοντρές συγκεντρώνουν μεγάλη οργή: «Ένα χοντρό βόδι 
που ήταν αναμεσά τους, δεν βλέπει τα χάλια της? Να πάει 
να αυτοκτονήσει να ξεβρωμίσει και ο τόπος, Μπετονιέρα, 
Γάμο το βόδι που χοροπηδάει, το παιδοβούβαλο είναι για 
τα μπάζα»
Πολλοί συνηγορούν στη βία: «Βούρδουλας χρειάζεται, επα-
νωτά χαστούκια στη μούρη, πάρτε ένα μεγάλο ρόπαλο και 
δώστε, είναι για πολλές μπουνιές, φάπες και κλοτσιές, σανίδι 
βρεγμένο και να τους δέρνει κάποιος από το πρωί μέχρι το 
βράδυ, δεν βρέθηκε κάποιος να τις κάνει τόπι στο ξύλο, Ε ρε 
Ερντογάν που σας χρειάζεται»
Οι πιο λογικοί αντιτίθενται σε μερικά σχόλια: «Ενοχλήθηκα 
πολύ περισσότερο διαβάζοντας αυτά τα υβριστικά και ελε-
εινά σχόλια που γράφτηκαν πάρα το βίντεο, η παιδική κακο-
ποίηση διώκεται ποινικά και θα έπρεπε να είστε στη στενή 
για αυτά που γράφετε, η παιδεία φαίνεται από τον τρόπο που 
σχολιάζουν μερικοί»!
Άλλοι κάνουν αυστηρές συστάσεις προς όλους τους εμπλε-
κομένους, κορίτσια, γονείς, σχολεία: «Να αποβληθούν για 
φέτος και να χάσουν τήν χρονιά τους, Να τις αποβάλουν από 
όλα τα σχολεία, Να εξοριστούν, να τις στείλουν στη Γιάρο, 
Να τα στείλτε τα μια βδομάδα στη Συρία να δουν, Στο στρατό 

γρήγορα, Να τους αρθεί η Ελληνική ιθαγένεια, Να απο-
κλειστούν από το κράτος από κάθε δημόσιο φορέα εργα-
σίας, Ηλεκτρική καρέκλα θέλουν, Να γίνει μήνυση στους 
γονείς τους για τα μορφώματα που δημιούργησαν, Να της 
μαζέψουν στο αυτοφώρω μαζί με τους δασκάλους και τους 
γονείς! Να έχουν κυρώσεις και επιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί, 
Να διώξουν τον διευθυντή του σχολείου». 
Το πιο συνηθισμένο σχόλιο είναι Αίσχος, Ντροπή, Κρίμα, 
Λυπάμαι, αλλα και πολλά αλλα από λογικά σε τρελλα σχόλια:
«Κρίμα το οξυγόνο που καταναλώνουν, 
Εύχομαι να βρούνε νεκρό ότι αγαπάνε,
Αυτή η εικόνα ντροπιάζει τους προγόνους μας, τους ήρωές 
μας, τη χώρα μας.. εμάς τους ίδιους..
Αντικατέστησαν το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια με το 
«χρήμα, αθεΐα χαβαλές»
Η ελευθερία λόγου και έκφρασης είναι δικαίωμα αλλά και ο 
σεβασμός είναι υποχρέωση!
Το κακό έχει παραγίνει, ντρεπόμαστε να υπερασπιστούμε ότι 
έχει να κάνει με την πατρίδα μας με το φόβο μην μας πούνε 
φασίστες 
Προσπαθώ να καταλέξω ποιος είναι πιο προσβλητικός/επι-
ζήμιος για το έθνος οι κοπέλες η οι σχολιαστές που συμφω-
νούν μαζί τους
Έλεος, για αυτά τα παιδιά αγωνίστηκαν οι προγονοί μας?
Χάθηκε ο προ-πάππους μου στα βουνά της Αλβανίας για σας 
ξεφτίλες.
Τσάμπα σκοτώθηκαν τόσα παλικάρια για την Ελευθερία των 
απογόνων τους,
Κάποιοι έδωσαν και την ζωή τους για να είναι ελευθέρα τα 
μπάσταρδα,
Καλα οι ανάπηροι πολέμου αλλα ανάπηροι στο μυαλό;
Συγχαρητήρια στους γονείς τους για την ανατροφή που τις 
δώσανε! 
Ο κάθε ανίκανος γονιός περιμένει απ τους δάσκαλος να δια-
παιδαγωγήσουν
Τι μανάδες γέννησαν αυτά τα τσογλάνια,
Να τα χαίρονται τα "Βούρλα" οι γονείς τους,
Οι γονείς τους τι έκαναν όταν αυτά γύρισαν στο σπίτι?
Οι γονείς είναι οι ηθικοί αυτουργοί..
Μάθαμε να χαϊδεύουμε παντα τα παιδιά γονείς, παππούδες 
καλά να πάθουμε!
Από zombie οικογένεια είναι,
Για κάτι τέτοια παιδάκια πρέπει να ξανά ανοίξει ο Καιάδας!
Τιμώρησαν με 20 μέρες τους μαθητές που τραγουδούσαν 
Μακεδονία Ξακουστή, αυτοί θέλουν κρέμασμα,
Χίλιες φορές οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, παρά αυτή η 
Ελληνική ξεφτίλα.
Και μας φταίγανε οι μαντίλες 
Είναι σίγουρα ελληνικής καταγωγής? Σε μερικά σχολεία τα 
περισσότερα παιδιά είναι άλλης εθνικότητας,
Ξεφτιλίσανε το Έθνος μας.. στο Κερατσίνι έκαναν παρέλαση 
με χρώματα του Ολυμπιακού, 
Τα ναρκωτικά θα τα παίρνετε λίγα- λίγα ... σας πειράζουν,
Όλη μέρα στα κινητά και από ιστορία και σεβασμό μηδέν,
Οι αυριανές μάνες τι μάνες θα είναι
Θεούλη μου τι μας περιμένει...
Γι αυτό πάμε κατά διαόλου, δεν υπάρχει σωτηρία,
Κάποτε υπήρχαν αξίες και ιδανικά, χάνονται μέρα με τη μέρα,
Κακομοίρη Ελλάδα αυτή είναι η επόμενη γενιά σου, κατάντια,
Καληνύχτα Ελλάδα...Έχουμε εκφυλλιστεί σαν λαός,
Τελειώνουμε ως έθνος, πάει το μέλλον της Ελλάδας».
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Τ
ο απόγευμα της Κυριακής που μας πέρασε έλαβε χώ-
ρα μια πολύ όμορφη εκδήλωση, που διοργάνωσε το 
Ελληνικό Προξενείο του Τορόντο με το Munk School 
of Global Affairs and Public Policy και την Αδελφότη-

τα Ποντίων Τορόντο «Παναγία Σουμελά» στο Innis Town Hall 
Theatre. Αρκετοί, λοιπόν, Πόντιοι κι όχι μόνο ομογενείς είχαν 
την ευκαιρία να δουν ένα ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε στην 
Τουρκία και στην Ελλάδα κι είχε ως θέμα τον ξεριζωμό και την 
Γενοκτονία των Ποντίων. Για το σκοπό αυτό είχαν ταξιδέψει στο 
Τορόντο ο σκηνοθέτης, κ. Γιώργος Δεμίρ, Τούρκος υπήκοος 
ελληνικής καταγωγής και ο σεναριογράφος, κ. Βαγγέλης Αρε-
ταίος, τους οποίους φιλοξενήσαμε την περασμένη εβδομάδα 
στην εκπομπή μας «ΣΑΒΒΑΤΙΑΤΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ με τον Θανάση 
Κουρτέση».
Το ντοκιμαντέρ είχε ιστορικό χαρακτήρα και αντιμετώπισε 
αυτή τη τουρκική θηριωδία από τις δύο πλευρές: την ελληνική, 

μέσω μαρτυριών απόγονων όσων την έζησαν προσωπικά, και 
την τουρκική είτε με προσωπική ιστορία τούρκων υπηκόων 
είτε ακαδημαϊκώς με αποδείξεις των γεγονότων που συμφω-
νούν ότι οι Τούρκοι εγκλημάτησαν απέναντι στους Έλληνες 
τους Πόντου και τους Αρμένιους. Είναι δυστυχώς μία μαύρη 
σελίδα για όλους τους Έλληνες με τους μεγαλύτερους χαμένους 
αυτούς που έχασαν την πατρίδα τους, το χώμα τους, άφησαν 
περιουσίες ολόκληρες για να ζήσουν, για να γλιτώσουν από 
τους εγκληματίες που δεν υπολόγισαν ούτε ηλικιωμένους, 
ούτε γυναικόπαιδα, ούτε αρρώστους. Όλοι έπρεπε να ποδο-
πατηθούν και να αφανιστούν από το χάρτη για κάποιο πολιτικό 
συμφέρον. Πολλοί προσπάθησαν να βοηθήσουν αυτούς τους 
Έλληνες να σωθούν από την αγριότητα των εξτρεμιστών, των 
«Νεότουρκων», αλλά η αγριότητα τους ήταν τόσο μεγάλη, που 
τελικά επικράτησε και πραγματικά θα μείνει αξέχαστη. Θα μεί-
νει αξέχαστη γιατί πονάει… είτε είσαι Πόντιος είτε όχι…

Μερικούς απογόνους από αυτούς έχουμε και στο Τορόντο. 
Μερικοί από αυτούς είναι μέλη σε διάφορες οργανώσεις και 
το θέμα είναι ένα: να αναγνωριστεί επιτέλους ΚΑΙ η Γενοκτονία 
των Ποντίων από όλους. Και αξίζουν μπράβο στον κ. Γιώργο 
Δεμίρ που γύρισε αυτό το ντοκιμαντέρ στην Τουρκία, που 
κατέγραψε και τις δύο πλευρές και εν μέρει έβαλε και τη ζωή 
του σε κίνδυνο, αφού τα γυρίσματα έγιναν λίγο μετά το απο-
τυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία, όπου, όπως καταλα-
βαίνετε, η ατμόσφαιρα ήταν ακόμη τεταμένη ενώ η χώρα βρι-
σκόταν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Επίσης, πολλά συγ-
χαρητήρια στον Ελληνικό Προξενείο, στον Γενικό Πρόξενο, 
κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη, που στήριξε αυτή τη προσπάθεια 
και μαζί με την Αδελφότητα Ποντίων και το Munk School of 
Global Affairs and Public Policy έφεραν την ταινία αυτή κοντά. 
Ελπίζουμε να υπάρξουν κι άλλες προβολές, μιας και πήραμε 
αρκετά μηνύματα για αυτούς που την έχασαν.

«ΠΟΝΤΟΣ»: Ένα ντοκιμαντέρ που παρουσίασε 
όσο πιο πολύ γίνεται το δράμα της Γενοκτονίας 

των Ποντίων. Μπράβο σ’ όλους τους συντελεστές
ΚΕΙΜΕΝΟ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ο σκηνοθέτης, κ. Γιώργος Δεμίρ, και ο σεναριογράφος κ. Βαγγέλης Αρεταίος δέχθηκαν ερωτήσεις από 
το κοινό απαντώντας στα ελληνικά και στα αγγλικά

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

Ο πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων,
 κ. Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης

Η κα Χριστίνα Κοτσαμποϊκίδη-Τσαβδαρίδη 
συντόνισε τις ομιλίες πριν την έναρξη του 

ντοκιμαντέρ και στην συνέχεια των ερωτήσεων

Από τα αριστερά ο κ. Στάθης Μιχαηλίδης από τη Παμποντιακή Ομοσπονδία ΗΠΑ - Καναδά, ο πρόεδρος 
της Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο «Παναγία Σουμελά», κ. Χρήστος Κοτσαμποϊκίδης, ο Βουλευτής, κ. 

Άρης Μπαμπικιάν, ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης με την σύζυγο του κα Αλεξία, ο 
σκηνοθέτης κ. Γιώργος Δεμίρ, ο σεναριογράφος κ. Βαγγέλης Αρεταίος, ο καθηγητής του Munk School, 

κ. Munk School of Global Affairs and Public Policy, κ. Φιλ Τριανταφυλλόπουλος, ο επίσης καθηγητής, κ. 
Θέμης Αραβοσιτάς, η κα  Χριστίνα Κοτσαμποϊκίδη και η κα Νίκη Γρηγοριάδη
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Συγκίνηση και δέος γέμισε τις καρδιές των θεατών 
με την προβολή του σημαντικού αυτού έργου

Η κα Παναγιώτα Αμμανατίδου
Ο κ. Στάθης Μιχαηλίδης από τη Παμποντιακή 

Ομοσπονδία ΗΠΑ - Καναδά

Ο Αρμένιος και με ελληνική καταγωγή Βουλευτής, κ. Άρης 
Μπαμπικιάν επίσης δεν θα μπορούσε να λείπει

Η κα Παρθένα Τριανταφυλλίδη 
και η κα Μελίνα Σταματόπουλος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, κ. Δημήτρης Καρύγιαννης, 
δεν θα μπορούσε να λείπει, άλλωστε έχει εργαστεί 

σκληρά για την αναγνώριση της Γενοκτονίας 
Η κα Ερασμία και η κα Σοφία 

σε όλες τις ποντιακές εκδηλώσεις είναι παρών

Από το Διπόταμο Καβάλας 

Ο κ. Σπύρος Βολονάκης, Διευθυντής 
Ελληνορθόδοξης Παιδείας Ι. 

Αρχιεπισκοπής Καναδά

Ο κ. Γιάννης και η κα Νίκη Γρηγοριάδη

Ο κ. Χρήστος Αθανασόπουλος
 έδωσε το παρών

Από τα αριστερά: Ο Γενικός Πρόξενος του Τορόντο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδξς 
με τη σύζυγο του κα Αλεξία, ο καθηγητής του Munk School of Global 
Affairs and Public Policy, κ. Φιλ Τριανταφιλόπουλο, ο σκηνοθέτης κ. 

Γιώργος Δεμίρ και ο σεναριογράφος κ. Βαγγέλη Αρεταίος με τον πρόεδρο 
της Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο, κ. Χρήστο Κοτσαμποϊκίδη O κ. Στάθης Μιχαηλίδης με την σύζυγο του κα Ρούλα

Ο κ. Γιώργος και η κα Ειρήνη Κερογλίδου

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος 
Παπαδάκης, με τον ταμία της Παμμακεδονικής, 

κ. Τάκη Μεδίτσκο και τον κ. Θεόδωρο 
Κερογλίδη
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Κυπριακό γλέντι στην κατάμεστη και εντυπωσιακά 
ανανεωμένης αίθουσα της Κυπριακής Κοινότητας με 

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Μ
ε μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε και φέτος το ετήσιο γλέντι των Κυπρίων 
του Τορόντο στην κοινότητα τους. Από νωρίς η ανακαινισμένη κι εντυ-
πωσιακή αίθουσα της Κυπριακής Κοινότητας γέμισε με κόσμο για να πε-
ράσουν μια αξέχαστη βραδιά.  Η υπέροχη ορχήστρα με τους Στέλιο Χόη, 

Στέφαν και Κεν Κακουλλή ξεσήκωσε τον κόσμο και το εντυπωσιακό σκετσάκι που έ-
χουν κάθε χρόνο έβγαλε πολύ γέλιο, ενώ το φαΐ ήταν πάλι πολύ γευστικό.
Όλα αυτά μαζί ήταν εγγύηση για άλλη μία αξέχαστη κυπριακή βραδιά. Μπράβο στην 
δραστήρια πρόεδρο, κα Ειρήνη Ραμφάλη, που αγωνίζονται για να διαιωνίσουν την 
πολιτιστική τους κληρονομιά από το νησί της Αφροδίτης, την πανέμορφη Κύπρο μας.

Τα νεώτερα μέλη από τα μπουζούκια KINGS, οι 
Ανδρέας Ιγνατίου και ο Βασίλης Μηλιώνης

Η κα Ειρήνη Ραμφάλη με την κα Έλλη Ττόφα

Τα υπέροχα μπουζούκια KINGS

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τους κυρίους Νίκο Χατζηγιάννη, Στέλιο 
Χόη, Στέφανο και Κεν Κακουλλή

Ο κ. Νίκος Χατζηγιάννης δίνει το σήμα για να 
ξεκινήσει η παράσταση Ο κ. Γιώργος Κονναρής στο τραγούδι

Η ορχήστρα με τους Στελιό Χόη, Στέφανο και Κεν Κακουλλή

Ο κ. Γιάννης Πετρής με τη σύζυγο του Μαρία και την κόρη τους, ο κ. Νίκος 
Χατζηγιάννης με τη σύζυγο του Μαίρη, ο κ. Κώστα Δέρης με τη σύζυγο του 

Παναγιώτα και η κα Πόπη Ευστρατίου

Στην προσευχή πριν το δείπνο ο κ. Ανδρέας 
Χατζηγιάννης

Η πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητος, 
κα Ειρήνη Ραμφάλη

Ο κ. Νίκος Χατζηγιάννης με τη σύζυγο του Μαίρη Ο κ. Γιάννης Πετρής με τη κόρη του

Η πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας, κα Ειρήνη 
Ραμφάλη, με τις κα Αιμιλία Ιωάννου και τη κα Μαρία 

Πετρή
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πολύ κέφι, κυπριακό σκετς, χορό κι υπέροχο φαγητό. 
Μπράβο στο Διοικητικό Συμβούλιο και τους εθελοντές

Το τραπέζι με την τυχερή της βραδιάς κα Παναγιώτα Γεωργίου, η οποία κέρδισε στην κλήρωση του 
λαχνού, και η παρέα της Ο κ. Αντώνης Ηλία με την οικογένεια του

Το τραπέζι του κ. Μεταξά Ηλία 

Ο κ. Νίκος Ιγνατίου με μέλη από τα μπουζούκια KINGS

Η παρέα του πρώην προέδρου της Κυπριακής Κοινότητος, κ. Γιάννη Γεωργίου

Το τραπέζι του αντιπροέδρου της ΠΣΕΚΑ Καναδά, κ. Σωτήρη Νικολάου

Η παρέα του κ. Σωτήρη Νικολάου Η παρέα του κ. Γιάννη Ζαμπακίδη και Ανδρέα Αντωνίου

Το τραπέζι των κυρίων Κονναρή και Πρίγκιπα Το τραπέζι του κ. Στέλιου Γεωργίου

Η πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητος, κα Ειρήνη Ραμφάλη, και ο αντιπρόεδρος,
 κ. Νίκος Λαγούδης , με την παρέα τους Ο κ. Ανδρέας Χατζηγιάννης με την παρέα του
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Θ
εωρώ αδέλφια μου –για να εξη-
γούμαι και να μην παρεξηγού-
μαι- όχι μόνο όσους γεννήθη-
καν Έλληνες,  αλλά κι όσους α-

γαπούν την Ελλάδα μας όσο κι εγώ και ί-
σως περισσότερο κι ας έχουν άλλη γεν-
νέτειρα χώρα ! Δεν θεωρώ αδέλφια μου 
και τους οικτήρω ( η ελληνική έκφραση 
απ’όπου προέρχεται το άι σιχτίρ) αυτούς 
που μιλούν ελληνικά για να λειτουργούν 
προδοτικά - πίσω από την πλάτη μου- για 
την πατρίδα μου και τους συμπατριώτες 
μου !  Και σταματήστε να ψάχνετε, κατά 
την άποψή μου, αυτούς τους δοσίλογους 
κρυψίνους προδότες , ανάμεσα στους με-
τανάστες Αλβανούς ή άλλους Βαλκάνιους 
ή από όπου γης ανθρώπους , οιουδήποτε 
χρώματος, που ασπάσθηκαν με μεγάλο σε-
βασμό την ελληνικότητα,  παρά περισσό-
τερο να τους ψάξετε , ανάμεσα στους τρια-
κόσιους της Βουλής ( της κατ΄ευφημισμόν ) 
των Ελλήνων ! Λέω , ... μήπως ;;;; 

Άλλο το ένα , άλλο το άλλο ...
Είναι άλλο αυτό που πρέπει να κάνεις ( 
και σου υποδεικνύει η συνείδησή σου , 
αν διαθέτεις απ΄αυτό το δυσεύρετο αγαθό 
συναίσθημα)  και άλλο αυτό που μπορείς 
να κάνεις ! Και όταν το συνειδητοποιείς 
είσαι ευτυχισμένος σχολιαστή μου !   
Ασπάζομαι τη φιλοσοφία σου , αν και 
ένας φιλόσοφος δεν είναι απαραίτητα και 
σοφός ! Θα συμπλήρωνα όμως και την 
τρίτη παράμετρο,  που έχει να κάνει, με το 
τί  κάθε φορά σε συμφέρει να κάνεις , όταν 
έρχεται η στιγμή να αποφασίσεις με ποι-
ούς θα πάς και ποιούς θα αφήσεις;;; τότε 
την πουλάς την μάνα σου ;; Για πες ... 
Ρητορικό το ερώτημα για σένα ... αλλά δεν 
είμαστε όλοι ίδιοι ! 

Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΠΑΡΤΙΑΤΗ
Θα ήταν κάποιος ανεδαφικά σκεπτόμενος, 
για να αναλογιστεί και μόνο, πως θα ήταν 
δυνατόν σήμερα, να προσαρμοστεί και 
πολυ περισσότερο, να επιβιώσει άνθρω-
πος, με το σκεπτικό του αρχαίου Σπαρ-
τιάτη, πόσο μάλλον με την μύηση του στην 
Αρετή της Μάχης. Αξίζει όμως να παρα-
θέσουμε κάτι χαρακτηριστικό , βγαλμένο 
από την ιστορία μας και έστω , να προσπα-
θήσουμε,  να αναλογιστούμε το μεγαλείο 
των ανδρών. 
Από το βιβλίο “Ξύλινο Τείχος” της Μαρίας 
Λαμπαδαρίδου -Πόθου.
“Βλέπεις εμείς δεν έχουμε πλούτη, δεν 
μας χρειάζονται και ούτε στοχεύουμε σε 
περιουσίες και μάταιες επιδιώξεις χλιδής. 
Τα υλικά αγαθά μας είναι άχρηστα. Έναν 
οβολό χρειαζόμαστε μόνο για τον βαρ-
κάρη. Κι αυτό μας ελευθερώνει , για να 
κατακτήσουμε τα άλλα αγαθά, εκείνα που 
σφυρηλατούν την ψυχή και το νου να φτά-
σουν σε ανώτερα επίπεδα αντίληψης της 
ζωής. “
Το απόσπασμα αφορά  απάντηση του 
Σπαρτιάτη Αριστόδημου στον μαθητή του 

τον νεαρό  Δεξίλαω ο οποίος ήταν Αθη-
ναίος και σπούδαζε στην στρατιωτική 
σχολή της Σπάρτης. 
Στις συζητήσεις τους επικρατούσε πάντα 
κάποια αντίθεση , αφού οι Σπαρτιάτες λει-
τουργούσαν μόνο κάτω από τους νόμους 
ενώ ο Αθηναίος εισήγαγε καινά δαιμόνια 
, όπως ποίηση , θέατρο , ελευθερία του 

λόγου ... 
Ο ίδιος ο Δεξίλαως καταλήγει: 
“Αλλά η λέξη που κλείνει όλα τα μυστικά 
της Σπάρτης είναι Μύηση. Πρώτη φορά 
αισθάνομαι την ανάγκη να φτάσω στο 
“βαθύ μυστικό”της αρετής του πολεμιστή 
,στη “μαγική υπέρβαση των εγκοσμίων ... 
”   

 ...ΚΑΙ Η ΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ 
MΑΣ!
Αν διαννοηθεί γονέας ή δάσκαλος να προ-
τείνει ή πολύ χειρώτερα να εξωθήσει το 
παιδί σε τέτοιου είδους Σπαρτιάτικη  ηθική 
υπόσταση έχω την εντύπωση πως θα αντι-
μετωπίσει τουλάχιστον εξορία . Πρώτα 
από το σπίτι του , τη δουλειά του, τους 
φίλους του και τέλος από τη χώρα του. Η 
αγωγή στις μέρες μας δεν ευνοεί τις ηθικο-
λογίες παρά κυρίως τον “σκοπό που αγιά-
ζει τα μέσα ! 
Το εμπορικό κομμάτι έχει κατά πολύ υπερ-
φαλαγγίσει το δημιουργικό στη ζωή μας,  
με αποτέλεσμα την ανισορροπία ανάμεσα 
σε ύλη και πνεύμα, κάτι με το οποίο οι νέοι 
ξεκινούν ως δεδομένο στη ζωή τους.  Το 
αποτέλεσμα είναι να απομακρυνόμαστε 
όλο και περισσότερο από τις ηθικές και 
πνευματικές αξίες ως κοινωνία και να συμ-
μετέχουμε μόνον υποκριτικά για την ενδυ-

νάμωση της προσωπικής υστεροφημίας . 
Θεσμοί όπως η οικογένεια , αρετές όπως ο 
σεβασμός, ιδέες ευγενικές όπως η άμιλλα 
, υποβαθμίζονται στην νεοελληνική πραγ-
ματικότητα με γεωμετρική πρόοδο. 

ΦΑΥΛΟΣ ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΣ
Μετά την επταετ ία της χούν τας σ την 

Ελλάδα μια από τις αλλαγές που έγιναν 
άμεσα ήταν στο χώρο της παιδείας με 
στόχο και προσανατολισμό τον περιορι-
σμό αρχικά και την σταδιακή κατάργηση 
σε βάθος χρόνου , της κλασσικής παιδείας 
στην εκπαίδευση. Κάτι το οποίο είναι σε 
εξέλιξη αν παρακολουθήσουμε τις “κατα-
κρεουργήσεις” που έχει υποστεί η γλώσσα 
μας τα τελευταία 35 χρόνια στα πλαίσια 
του “εκσυγχρονισμού” του συστήματος. 
Δεν μας ενδιαφέρει πια και ούτε ασχο-
λούμαστε με το γεγονός ότι “κουβαλάμε” 
στην πλάτη μας το μεγαλύτερο επιστη-
μονικό επίτευγμα στον πλανήτη Γη, την 
αρχαία ελληνική γλώσσα που έφθανε σε 
πλούτο τα 60.000.000 τύπους και λέξεις. 
Δεν μας απασχολεί εμάς τους νεοελληνα-
ράδες - και ιδιαίτερα την εκπαιδευτική κοι-
νότητα , πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- τί θα 
παραδώσουμε από αυτόν τον ανεκτίμητο 
πλούτο στα παιδιά μας και ούτε θα μας 
κουνήσει από τον καναπέ Βουργουνδίας 
μια τέτοια προβληματική σκέψη. Η ελλη-
νική γλώσσα είναι το στοιχείο που κρατάει 
τους Έλληνες δεμένους και ενωμένους για 
χιλιάδες χρόνια. Αυτό ήταν το βασικό επι-
χείρημα του Θεμιστοκλή για να δημιουρ-
γήσει την πρώτη μεγάλη συμμαχία μεταξύ 
32 πόλεων εναντίον του εισβολέα Ξέρξη .  
Η γλώσσα μας  έμεινε ζωντανή σαν το αιώ-
νιο Απολλώνειο Φως μετά από 400 χρόνια 
τούρκικα και το ανελέητο κυνήγι των ιου-
δαιοχριστιανών στα χρόνια του Βυζαντίου, 
για να μας θυμίζει πως , όποιος ξεχνά τις 
ρίζες του , είναι καταδικασμένος σε αφανι-
σμό από τις σελίδες της ιστορίας.
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Τ
έσσερις ομογενείς από τη Νέα Υόρκη 
περιλαμβάνονται μεταξύ των 18 συλ-
ληφθέντων που κατηγορούνται για ε-
μπλοκή σε ένα διεθνές κύκλωμα που 

απομυζούσε χρήματα ανυποψίαστων πολι-
τών, μέσω υποκλοπής στοιχείων χρεωστικών 
και πιστωτικών καρτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανα-
κοίνωση του Γραφείου του Εισαγγελέα της 
Νότιας Περιφέρειας Νέας Υόρκης, πρόκει-
ται για τους Νικόλαο Λυμπεράτo (Nikolaos 
Liberatos), 56 ετών, από το Ντιρ Παρκ, Θεό-
φραστο Λυμπεράτο (Theofrastos Liberatos) 
36 ετών, από το Κουίνς, Ανδρέα Ηλιόπουλο 
(Andrew Eliopoulos) 34 ετών, από το Κουίνς 
και Πίτερ Σαμόλη (Peter Samolis) 30 ετών, επί-
σης από Κουίνς.
Οι τέσσερις αυτοί Ελληνοαμερικανοί συνελή-
φθησαν στη Νέα Υόρκη, μαζί με άλλους τρεις 
φερόμενους ως συνεργούς τους (Kelly Karki 
Lam, Iuliana Mihailescu και Cristian Costea). 
Συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στο 
Μαϊάμι (Mircea Constantinescu, Alin Hanes 
Calugaru, Ionela Constantinescu, George 
Serban), στο Κάμπο Σαν Λούκας του Μεξικού 
(Florian Claudiu Martin) και την Περούτζια 
(Raul Ionut Vidrasan).
Παράλληλα, ήδη κρατούνταν για άλλες κατη-
γορίες οι Valentin Petrescu, Dragos Diaconu, 
Madlin Alexandru Anca και Cristian Ulmanu, 
με την πλειοψηφία των εμπλεκομένων να είναι 
Ρουμάνοι. Κατηγορούμενος επίσης είναι και ο 
Alex Donati.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, το κύκλωμα 
έδρασε από το 2014 έως και τον Σεπτέμβριο 
του 2019. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να 
είχαν εγκαταστήσει σε επιλεγμένα ΑΤΜ ειδι-
κές συσκευές, οι οποίες κατέγραφαν τους 
αριθμούς των χρεωστικών και πιστωτικών 
καρτών.
Στη συνέχεια, τους χρησιμοποιούσαν ή εξέ-
διδαν πλαστές κάρτες και κατάφεραν να απο-
σπάσουν χρήματα ή να πραγματοποιήσουν 
συναλλαγές που έφτασαν τα 20 εκατομμύρια 
δολάρια.

Μάλιστα, δεν περιόρισαν την δραστηριό-
τητά τους μόνο σε ΑΤΜ της Νέας Υόρκης, αλλά 
σε τουλάχιστον 17 Πολιτείες, στήνοντας ένα 
κύκλωμα το οποίο κυριολεκτικά θησαύριζε 
εις βάρος συναλλασσομένων, μέχρι να αντι-
ληφθούν ότι τα στοιχεία τους είχαν κλαπεί.
Εφόσον οι κατηγορούμενοι βρεθούν ένοχοι 

σε κάποια από τις τρεις κατηγορίες που αντι-
μετωπίζουν, οι καθείρξεις κυμαίνονται από 2, 
7,5 έως 30 έτη, ανάλογα με τη βαρύτητά της.
«Το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήμα-
τος του FBI στη Νέα Υόρκη και οι συνεργάτες 
μας, εργάστηκαν εξαντλητικά για την επιβολή 
του νόμου και για τον εντοπισμό των μελών 
της εγκληματικής αυτής οργάνωσης. Οι συλ-
λήψεις και οι κατηγορίες είναι μια απόδειξη 
της σκληρής δουλειάς τους, η οποία στέκεται 
εμπόδιο στα σχέδια των δραστών να δημι-
ουργήσουν περισσότερα προβλήματα στους 
ανθρώπους που θέλουν να έχουν πρόσβαση 
στα χρήματά τους, τα οποία κερδήθηκαν με 
σκληρή δουλειά», δήλωσε ο Υποδιευθυντής 
του FBI, Ουίλιαμ Σουίνεϊ Τζούνιορ (William F. 
Sweeney Jr).
Στην επιχείρηση για τη σύλληψη των υπόπτων 
συμμετείχε το FBI, η Interpol, το NYPD και το 
CBP και οι Αρχές του Μεξικού.
«Θέλω να ευχαριστήσω τους ομοσπονδια-
κούς εταίρους μας και τους ντετέκτιβ του 
NYPD για το συντονισμό τους και τις άοκνες 
προσπάθειές τους για να φέρουν αυτή τη 
σημαντική υπόθεση», ανέφερε εκ μέρους 
του NYPD ο Αρχηγός, Τζέιμς Ο’ Νιλ (James P. 
O’Neill) ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε 
και ο Διευθυντής Επιχειρήσεων του CBP στη 
Νέα Υόρκη, Τρόι Μίλερ (Troy Miller).
«Αυτή η υπόθεση αποτελεί ένα καλό παρά-
δειγμα συντονισμένης προσπάθειας των 
Αρχών για την καταπολέμηση διεθνών 
κυκλωμάτων παραβίασης χρεωστικών καρ-
τών. Το Τελωνείο των ΗΠΑ σε συνεργασία με 
το FBI και το NYPD θα εξακολουθήσουν να 
εργάζονται άοκνα για να διασφαλίσουν ότι 
οι εγκληματίες που συνδέονται με ανάλο-
γες οργανώσεις θα λογοδοτούν στην δικαι-
οσύνη».

Εμπλοκή ομογενών 
σε διεθνές κύκλωμα 
τραπεζικής απάτης

ΠΗΓΗ: AFTODIOIKISI.GR
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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

Έργα στον ισθμό Κορίνθου 

Η βασίλισσα Φρειδερίκη

Παιδιά του Δίστομου στη 
θέση Διάσελο (1944)

Πάμε;;;

Ύψωση της Ελληνικής Σημαίας στην Κρήτη τη 1η Δεκεμβρίου του 1913

Κατασκευή πλοίων στον 
Πειραιά, δεκαετία 1960

«Πρόγονος» του ηλεκτρονικού τσιγάρου υπόσχεται 0% νικοτίνη

Η Μελίνα Μερκούρη και ο  Ζυλ Ντασσέν 
με λαχταριστές λιχουδιές τριγύρω 

Άστεγοι πρόσφυγες στην Αθήνα το 1948

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη και η Τζένη 
Καρέζη σύμφωνα με τα δημοσιεύματα 

τότε είχαν μεταξύ τους μεγάλη κόντρα. 
Το ταλέντο των δύο ηθοποιών ωστόσο 

ήταν αδιαμφισβήτητo
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 

• Σύναξις των Αρχαγγέλων και Αγγέλων

Σάββατο 9 Νοεμβρίου

• Νεκταρίου μητροπολίτου Πανταπόλεως
• Οσίου Ελλαδίου
• Οσίας Θεοκτίστης της Λεσβίας
• Αγίων Χριστοφόρου και Μαύρας

Κυριακή 10 Νοεμβρίου

• Οσίου Αρσενίου Καππαδόκου
• Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα
• Ιερομάρτυρος Μίλου του θαυματουργού
• Αγίου Ορέστου του Τυανέως
• Αγίου Ωρίωνος

Δευτέρα 11 Νοεμβρίου

• Μηνά μεγαλομάρτυρος
• Μάρτυρος Βικεντίου διακόνου
• Αγίου Βίκτωρος Μεγαλομάρτυρος
• Αγίου Δράκωνα

Τρίτη 12 Νοεμβρίου

• Ιωάννου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας και 
Λέοντος πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως

•  Μαρτύρων Αντωνίου Γερμανού και Νικηφόρου
• Αρσακίου, Αγίου Νείλου

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου

• Οσιομάρτυρος Δαμασκηνού του 
Κωνσταντινοπολίτου

• Ιωάννου Χρυσοστόμου αρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου

• Γρηγορίου του Παλαμά αρχιεπισκόπου 
Θεσσαλονίκης

• Φιλίππου του Αποστόλου

Συναξάρι ποια αγαπημένα, γνωστά σας πρόσωπα γιορτάζουν

(ονομαστική εορτή) σήμερα, αύριο και όλη την εβδομάδα

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
392 Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου 
Μέγας Θεοδόσιος καταργεί με διάταγμά 
του την ειδωλολατρία και απαγορεύει την 
προσέλευση σε ειδωλολατρικούς ναούς.
1901 Βίαιες συμπλοκές ξεσπούν στο 
κέντρο της Αθήνας, με αφορμή τη μετά-
φραση του Ευαγγελίου στη δημοτική από 
τον Αλέξανδρο Πάλλη (Ευαγγελικά). Κατά 
τις συγκρούσεις σκοτώνονται 8 άνθρω-
ποι και τραυματίζονται 80. Η Δημοτική 
θα αναγνωριστεί ως επίσημη γλώσσα 
του ελληνικού κράτους 75 χρόνια αργό-
τερα.
1961 Ο Γεώργιος Παπανδρέου κηρύσσει 
τον «ανένδοτο» μετά τις εκλογές βίας και 
νοθείας.

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
959 Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος Ζ’ ο Πορ-
φυρογέννητος, αυτοκράτορας του Βυζα-
ντίου. (Γεν. 2/9/905)
1866 Το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκα-
δίου στην Κρήτη. Ο Κωνσταντίνος Για-
μπουδάκης βάζει φωτιά στην πυριτιδα-
ποθήκη και ανατινάζει την ανατολική 
πτέρυγα της μονής, καταπλακώνοντας 
Χριστιανούς και Τούρκους.
1919 Φορολογική μεταρρύθμιση από την 
κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. 
Εισάγεται η φορολογία του προσωπικού 
εισοδήματος.
1931 Η εικόνα της Παναγίας Σουμελά, 
έργο του ευαγγελιστή Λουκά, επιστρέ-
φει στην Αθήνα από την Τραπεζούντα του 
Πόντου.

10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
1924 Ταραχές και συγκρούσεις ξεσπούν 
στην Καβάλα, μεταξύ καπνεργατών από 
τη μία πλευρά, και στρατού και χωρο-
φυλακής από την άλλη. Στη διάρκεια των 
επεισοδίων σκοτώνονται μία εργάτρια κι 
ένας αξιωματικός της χωροφυλακής.
1949 Ο ΟΤΕ αποκτά τον πρώτο του συν-
δρομητή.

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
1942 Η τουρκική Βουλή ψηφίζει νόμο 
που επιβάλλει έκτακτη εισφορά στην 
κινητή και ακίνητη περιουσία (Varlik 
vergisi). Ο νόμος αυτός, όργανο φυλετι-
κού διωγμού, στρέφεται κυρίως εναντίον 
των Ελλήνων, των Εβραίων και των Αρμε-
νίων.
1950 Σμήνος ελληνικών πολεμικών 
αεροσκαφών αναχωρεί για την Κορέα, 
προκειμένου να λάβει μέρος στις εκεί 
επιχειρήσεις, υπό τις δυνάμεις του ΟΗΕ. 
(Πόλεμος της Κορέας)
1990 Απεβίωσε ο Γιάννης Ρίτσος, Έλλη-
νας ποιητής. (Γεν. 1/5/1909)
2002 Το σχέδιο Ανάν για την επίλυση του 
Κυπριακού, που συνέταξε ο γ.γ. του ΟΗΕ, 
Κόφι Ανάν, παραδίδεται στην Κυπρι-
ακή Δημοκρατία, στην τουρκοκυπρι-
ακή πλευρά και στις εγγυήτριες δυνάμεις 
Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία. Ο Έλλη-
νας πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης, και 

ο κύπριος πρόεδρος, Γλαύκος Κληρίδης, 
δηλώνουν ότι «το σχέδιο είναι διαπραγ-
ματεύσιμο».

12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
333 π. Χ. Ο Μέγας Αλέξανδρος συντρί-
βει τους Πέρσες στην Ισσό. (Η Μάχη της 
Ισσού)
1940 Μετά την αποτυχία της ιταλικής 
επιθέσεως στο Αλβανικό Μέτωπο, ο 
Αδόλφος Χίτλερ εκδίδει διαταγή προς το 
Γενικό Επιτελείο του να εκπονήσει σχέδιο 
και να προπαρασκευάσει επίθεση κατά 
της Ελλάδας.
1942 Ο πρώτος νεκρός πυροσβέστης 
στην Ελλάδα. Ο δόκιμος πυροσβέστης Β’ 
τάξεως, Κωνσταντίνος Πούλιος, σκοτώ-
νεται κατά την προσπάθεια κατάσβεσης 
πυρκαγιάς σε διώροφο οίκημα στη Θεσ-
σαλονίκη. Η 12η Νοεμβρίου έχει καθιε-
ρωθεί στη χώρα μας ως Ημέρα Μνήμης 
Πεσόντων Πυροσβεστών.
1944 Απεβίωσε ο Τέλλος Άγρας, φιλολο-
γικό ψευδώνυμο του Ευάγγελου Ιωάν-
νου, Έλληνας ποιητής και κριτικός. (Γεν. 
1899)

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
1864 Δημοσιεύεται το νέο Σύνταγμα 
της Ελλάδας, με το οποίο καταργείται η 
Συνταγματική Μοναρχία και καθιερώνε-
ται η Βασιλευόμενη Δημοκρατία.
1957 Γεννήθηκε η Άννα Βερούλη, Ελλη-
νίδα αθλήτρια, πρωταθλήτρια Ευρώπης 
το 1982 στον ακοντισμό.
1973 Ο υπουργός Παιδείας, Παναγιώτης 
Σιφναίος, επισκέπτεται το Πολυτεχνείο 
και προσπαθεί, σε κοινή συνεδρίαση με 
τη Σύγκλητο, να εκφοβίσει τις επιτροπές 
αγώνα των φοιτητών, ώστε να σταματή-
σουν τη δράση τους για άμεση διενέρ-
γεια ελεύθερων εκλογών στις σχολές. Ο 
υπουργός της δοτής κυβέρνησης Μαρκε-
ζίνη τους απειλεί με χρήση βίας, σε περί-
πτωση διαδηλώσεων και απεργιών.
1979 Απεβίωσε ο Γιάννης Μαρής, έλλη-
νας δημοσιογράφος και συγγραφέας 
αστυνομικών μυθιστορημάτων. (Γεν. 
1916)

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
565 Απεβίωσε ο Ιουστινιανός (Φλάβιος 
Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός), αυτο-
κράτορας του Βυζαντίου. (Γεν. 11/5/483)
1896 Καταρρακτώδης βροχή προκαλεί 
έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε Αθήνα 
και Πειραιά με μεγάλες καταστροφές. 
61 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, ενώ 
καταρρέουν 450 σπίτια.
1973 Αρχίζουν στο Πολυτεχνείο γενι-
κές συνελεύσεις των φοιτητών. Στο προ-
αύλιο εκατοντάδες φοιτητές φωνάζουν 
αντιδικτατορικά συνθήματα. Η αστυνο-
μία περικυκλώνει το κτίριο. Οι φοιτητές 
που μετείχαν στην παμφοιτητική συγκέ-
ντρωση στη Νομική μεταβαίνουν στο 
Πολυτεχνείο. Το βράδυ συγκροτείται η 
πρώτη Συντονιστική Επιτροπή και οργα-
νώνεται η κατάληψη.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
Μια γρήγορη επισκόπιση στην ιστορία

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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Καφέ Γκρέκο 1760
Το πιο ιστορικό καφέ της 

Ρώμης το ίδρυσε ένας Έλληνας

Ε
ίναι το πιο ιστορικό καφέ της ιταλι-
κής πρωτεύουσας και βρίσκεται σ’ έ-
ναν από τους πιο πολυσύχναστους 
δρόμους της Ρώμης, στη Βία Κοντόττι 

(Via Condotti) αριθ. 86, κοντά στην Πιάτσα 
ντι Σπάνια. Ιδρύθηκε το 1760 από τον Έλλη-
να Νικόλα ντέλλα Μανταλένα (Nicola della 
Maddalena), από τον οποίο πήρε και το όνο-
μά του.
Το «Καφέ Γκρέκο» κατά το δέκατο όγδοο 
αιώνα σ’ ένα έγγραφο απογραφής του 1760, 
που φυλάγεται στην εκκλησία του Σαν Λορέ-
ντσο στην πόλη της Λούτσινα, όπου αναφέ-
ρεται και το όνομα του Έλληνα ιδιοκτήτη του.
Ο διάσημος Τζιάκομο Καζανόβα γράφει στα 
«Απομνημονεύματά» του για την πρώτη φορά 
που πήγε το 1742, με κάποιους Ρωμαίους 
φίλους του, στο «Καφέ της οδού Κοντόττι», 
πράγμα που σημαίνει πως το «καφέ» υπήρχε 
ίσως και πριν το αποκτήσει ο Έλληνας ιδιοκτή-
της του.
Και ο Γάλλος ζωγράφος Πιερ Πωλ Προυντόν, 
σε επιστολή του σε κάποιο φίλο του γραμμένη 
το 1760, περιγράφει το «Καφέ Γκρέκο», ως 
πασίγνωστο στέκι φιλολογικών και καλλιτε-
χνικών κύκλων.
Η χρυσή εποχή για το «Καφέ Γκρέκο» εκτείνε-
ται σ’ όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Σ’ αυτό 
σύχναζαν κατά καιρούς μεγάλες προσωπικό-
τητες, όπως ζωγράφοι, γλύπτες, μουσουργοί 
και άνθρωποι των γραμμάτων από ολόκληρη 
την Ευρώπη, οι οποίοι επισκέπτονταν ή ζού-
σαν στη Ρώμη.
Ανάμεσα σ’ αυτούς περιλαμβάνονται μονάρ-
χες, όπως ο βασιλιάς Λουδοβίκος Α’ της Βαυα-
ρίας, και πάπες, όπως ο Πάπας Λέων ΙΓ’.
Ο βασιλιάς Λουδοβίκος της Βαυαρίας, όταν 
σύχναζε στο Καφέ Γκρέκο στα χρόνια της 
ελληνικής εθνεγερσίας, συνήθιζε να εκδηλώ-
νει σ’ ένα κύκλο φίλων του καλλιτεχνών τον 
ένθερμο φιλελληνισμό του.
Το 1833, ο Δανός αρχιτέκτων Κρίστιαν Χάνσεν 
στο Καφέ Γκρέκο πήρε την απόφαση να επι-
σκεφθεί την Ελλάδα για να μελετήσει τα μνη-
μεία της ελληνικής αρχαιότητας.
Διάσημοι θαμώνες της καφετέριας ήταν μια 
πλειάδα συγγραφέων απ’ όλο τον κόσμο, 
όπως ο Κάρλο Γκολντόνι, ο Νικολάι Γκόγκολ 

(που έγραψε εδώ ένα μέρος από το μυθιστό-
ρημά του «Νεκρές Ψυχές», 1845), ο Νίτσε, 
ο Γκαίτε, ο Σοπενχάουερ, ο Ανρί Σταντάλ, ο 
Κάρολος Ντίκενς, ο Σατωμπριάν, ο Μαρκ Του-
αίν, ο Ναθάνιελ Χώθορν, ο Ουίλλιαμ Θάκαι-
ραιη, ο Λόρδος Βύρων, ο Πέρσι Σέλλεϋ, ο 
Τζων Κητς, ο Τζιάκομο Λεοπάρντι, ο Σαρλ 
Μπωντλαίρ, ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, ο Ανα-
τόλ Φρανς, ο Ιππόλυτος Ταιν, ο Γκαμπριέλε ντ’ 
Αννούντσιο, ο Αλμπέρτο Μοράβια και άλλοι.
Ο Άγγλος ποιητής Τζων Κητς πέρασε τους τρεις 
τελευταίους μήνες της ζωής του (πέθανε το 
1821 σε ηλικία 25 ετών) σ’ ένα μικρό δωμάτιο 
ενός σπιτιού κοντά στο «Καφέ Γκρέκο», δίπλα 
στη σκαλινάτα της Πιάτσα ντι Σπάνια.
Εδώ σύχναζαν και οι ζωγράφοι Ζαν Ωγκύστ 
Ενγκρ και Ζαν-Μπατίστ Κορό, καθώς και οι 
γλύπτες Αντόνιο Κανόβα και Μπέρτελ Τόρ-
βαλντσεν. Από τους νεώτερους καλλιτέχνες, 
θαμώνας του Καφέ Γκρέκο ήταν και ο διάση-
μος σουρεαλιστής ζωγράφος Σαλβαδόρ Νταλί.
Επίσης, μεγάλοι συνθέτες σύχναζαν ή είχαν 
επισκεφθεί τις αίθουσες του «Καφέ Γκρέκο»: 
ο Φραντς Λιστ, ο Ρίχαρντ Βάγκνερ, ο Φέλιξ 
Μέντελσον, ο Τζοακίνο Ροσσίνι, ο Εκτόρ Μπερ-
λιόζ, ο Ζωρζ Μπιζέ και ο Αρτούρο Τοσκανίνι.
Αλλά και φωτογράφοι από τη Γαλλία, την 
Αγγλία και την Ιταλία, με την επωνυμία 
«Ομάδα του Καφέ Γκρέκο», σύχναζαν εδώ 
στη δεκαετία του 1840, όπως οι Frederic 
Flacheron, Eugene Constant, Alfred-Nicolas 
Norman, James Andersen και Giacomo 
Canova.
Ο Ιταλός ζωγράφος Ρενάτο Γκουτούζο στον 
πίνακά του «Καφέ Γκρέκο» (1976), που βρίσκε-
ται σήμερα στη Συλλογή Λούντβιχ στο Άαχεν, 
εικονογραφεί μια καλλιτεχνική παρέα με τους 
Απολλιναίρ, Πικάσσο, Ντυσάν, Αντρέ Ζιντ 
και τον εαυτό του στο περιβάλλον του Καφέ 
Γκρέκο. Μια καλλιτεχνική συντροφιά στο 
«Καφέ Γκρέκο» απεικονίζεται και σε παλαιό-
τερο πίνακα του 1856 (βλ. ένθετη φωτογρα-
φία) του Αυστριακού ζωγράφου Λούντβιχ 
Πασσίνι (1832 – 1903).
Τον Αύγουστο του 1953 το Υπουργείο Δημό-
σιας Εκπαίδευσης της Ιταλίας, με ειδικό διά-
ταγμα, κήρυξε το «Καφέ Γκρέκο» ως «τόπο 
ιστορικού και εθνικού ενδιαφέροντος.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΑ

Statement 
by Jim 

Karygiannis
November 6, 2019

I was advised earlier today by the Clerk of the City of Toronto that, 
based on the Supplementary Financial Statement filed for the 2018 
election, I was no longer a city of Toronto Councillor for Ward 22.
 
Upon close examination of the Supplementary Financial Statement, it 
was ascertained that there had been a clerical error in the completing 
of the paperwork.  I am in contact with my solicitor and auditor in 
order to correct the error.
 
I look forward to continuing my work City of Toronto Councillor for 
Ward 22 and serving the people of Scarborough-Agincourt.
  
 Jim Karygiannis 
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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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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

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

Α
νοίγει ο κύκλος επαφών του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη με τους αρχη-
γούς των πολιτικών κομμάτων, στο 
πλαίσιο του οποίου θα αναζητη-

θούν τυχόν συναινέσεις για τη νομοθετική 
καθιέρωση της επιστολικής ψήφου των Ελ-
λήνων του εξωτερικού.
Η έγκριση της συγκεκριμένης πρωτοβου-
λίας προϋποθέτει 200 «ναι» στη Βουλή των 
Ελλήνων (σ.σ. για να ισχύσει από τις επό-
μενες βουλευτικές εκλογές), κάτι το οποίο 
καθιστά εκ προοιμίου εξαιρετικά δύσκολο 
το εγχείρημα της κυβέρνησης, δεδομένων 
των σαφών αντιρρήσεων και ενστάσεων 
μέρους της αντιπολίτευσης.
Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, η συζήτηση 
για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού 
καταδεικνύει την ωρίμανση ενός πάγιου 
αιτήματος της ελληνικής ομογένειας, τα 
μέλη της οποίας δεν μπορούν να ψηφίσουν 
προς το παρόν από τον τόπο διαμονή τους.
Ωστόσο, το αβίαστο ερώτημα που προκύ-
πτει είναι το εξής:
Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα 
Αλλαγής, το ΚΚΕ και τα υπόλοιπα κοινοβου-
λευτικά – και μη – κόμματα διαθέτουν τους 
κατάλληλους μηχανισμούς, προκειμένου να 
κερδίσουν την εμπιστοσύνη και κυρίως την 
ψήφο των ομογενών;
Για την κινητοποίηση των εν δυνάμει ψηφο-
φόρων σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζουν – 
αν μη τι άλλο – οι τοπικές κομματικές οργα-
νώσεις. Δηλαδή κομματικές συλλογικότη-
τες, οι οποίες ελέγχονται από το εκάστοτε 
κόμμα και εδρεύουν στο εξωτερικό.
Λόγω της πολυετούς κρίσης, της σημαντι-
κής μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης, 
αλλά και της τάσης «απομάκρυνσης» των 
πολιτών από τα πολιτικά κόμματα, τα τελευ-
ταία χρόνια η ισχύς των κομματικών οργα-

νώσεων στο εξωτερικό, στις περισσότερες 
των περιπτώσεων, έχει φθίνει.
Βέβαια, η πιθανότητα ένταξης των ομογε-
νών στο εκλογικό σώμα, δύναται να αλλάξει 
άρδην τα δεδομένα.

Η παρουσία του κάθε κόμματος 
στο εξωτερικό
Η Νέα Δημοκρατία διαθέτει μία από τις 
ισχυρότερες παρουσίες ελληνικού κόμμα-
τος στο εξωτερικό, δίνοντας το «παρών» σε 
μία σειρά χωρών, όπου ζει και ακμάζει η 
ελληνική ομογένεια.
Μέσω της Γραμματείας Οικουμενικού Ελλη-
νισμού, της οποίας πρόεδρος είναι ο Πανα-
γιώτης Σκανδαλάκης, η «γαλάζια» παράταξη 
εκπροσωπείται σε δεκάδες πόλεις των ΗΠΑ, 
του Καναδά, της Γερμανίας και της Αυστρα-
λίας.
Παράλληλα, διατηρεί τοπικές οργανώσεις 
σε αρκετές χώρες της Ευρώπης – πέραν της 
Γερμανίας – όπως η Κύπρος, το Ηνωμένο 
Βασίλειο (Μεγάλη Βρετανία), η Γαλλία, το 
Βέλγιο, η Σουηδία, η Δανία, η Σουηδία κ.α.
Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει 

μία εμφανώς μικρότερη παρουσία στο εξω-
τερικό, κάτι το οποίο δικαιολογείται από την 
ολίγων ετών καθιέρωσή του ως «μεγάλου 
κόμματος».
Ως εκ τούτου, το κόμμα της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης διαθέτει οργανώσεις μελών 
σε Νέα Υόρκη, Αυστραλία, Ηνωμένο Βασί-
λειο, Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία, Κύπρο, 
Ρουμανία, Βουλγαρία, Βέλγιο, Λουξεμ-
βούργο, Σουηδία και Δανία.
Πάντως, πηγές από την Κουμουνδούρου 
θεωρούν ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρ-
ξει επίσπευση των διαδικασιών για την 
ίδρυση κομματικών οργανώσεων σε περισ-
σότερες χώρες, με στόχο την εκπροσώπηση 
του ΣΥΡΙΖΑ όπου υπάρχει ελληνική φωνή.
Το Κίνημα Αλλαγής, παράλληλα, παρά την 
εκλογική φθορά και τη μερική περιθωριο-
ποίησή του, εξακολουθεί να διαθέτει δυνα-
μική παρουσία στο εξωτερικό, με κομματι-
κές οργανώσεις σε μία σειρά χωρών: Ολλαν-
δία, Γερμανία, Βέλγιο, Κύπρο, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Δανία, Σουηδία, Γαλλία, ΗΠΑ, 
Καναδά και Αυστραλία.
Μάλιστα, στόχος των ιθυνόντων της Χαρι-

λάου Τρικούπη είναι η μεγέθυνση αυτής 
της παρουσίας, μέσω της επαναλειτουργίας 
οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες έκλει-
σαν με το εκλογικό «μαράζωμα» του κόμ-
ματος και τον περιορισμό των διαθέσιμων 
χρημάτων.
Παρεμφερής είναι, όμως, η μοίρα και των 
περισσότερων κομματικών οργανώσεων 
του ΚΚΕ, οι οποίες λόγω της μείωσης της 
κρατικής επιχορήγησης και του περιορι-
σμού των συνδρομών των μελών, αναγκά-
στηκαν να βάλουν λουκέτο.
Έτσι, σήμερα, το ΚΚΕ διατηρεί μόνο μία κομ-
ματική οργάνωση στο εξωτερικό, και αυτή 
στη Γερμανία. Βέβαια, οι φίλοι του κόμμα-
τος έχουν καταφέρει να οργανωθούν μέσω 
εναλλακτικών δομών, οι οποίες φέρουν το 
όνομα «Λέσχη Φίλων ΚΚΕ».
Το κενό των κομματικών οργανώσεων έχει, 
επομένως, εν μέρει αναπληρωθεί από τις 
Λέσχες Φίλων, οι οποίες βρίσκονται σε 
αρκετές χώρες του πλανήτη: ΗΠΑ, Καναδάς, 
Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τσεχία και 
Ουγγαρία.
Από την πλευρά του, το ΜέΡΑ25 του Γιάνη 
Βαρουφάκη, αν και νεόκοπο κόμμα, διαθέ-
τει ήδη ένα αξιοσημείωτο δίκτυο οργανώ-
σεων σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μέσω 
του project «Diem25» - προάγγελο του 
ΜέΡΑ25.
Ως εκ τούτου, το κόμμα του πρώην υπουρ-
γού Οικονομικών δίνει το «παρών» σε Ιτα-
λία, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ισπανία, Πορτογαλία και Τσεχία.
Τέλος, η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελό-
πουλου δεν έχει προλάβει ή δεν έχει κατα-
φέρει να αναπτύξει ακόμα ένα διεθνές 
δίκτυο κομματικών οργανώσεων, κάτι το 
οποίο ενδεχομένως να πράξει το επόμενο 
χρονικό διάστημα.

Η παρουσία των ελληνικών κομμάτων στο εξωτερικό
ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΧΙΩΝΗ/SPUTNIKNEWS.GR
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Ο 
ίδιος φέρεται να τηλεφώνησε στην αστυνομία. Το πρωί της Πέμπτης λίγο πριν τις 
11 η αστυνομία δέχθηκε μια κλήση για την βοήθεια δύο αγοριών 9 και 12 ετών. 
Αρχικά, οι πρώτες βοήθειες δεν θεώρησαν πως ο θάνατος τους των παιδιών ήταν 
ύποπτος, ωστόσο, λίγο αργότερα ο ιατροδικαστής βρήκε αποδείξεις για το αντί-

θετο. Η αστυνομία στην συνέχεια ερεύνησε το σπίτι και διαπίστωσε πως έχουν αποκρυφθεί 
αποδεικτικά στοιχεία. Μετά από την έρευνα συνελήφθη ο 52χρονος πατέρας και κατηγορεί-
ται ως φερόμενος ως δράστης για την δολοφονία των παιδιών.

Τ
ο αυτοκίνητο για άγνωστους 
μέ χρι  τώρα λόγους  έπεσε 
σε χαν τάκ ι κον τά σ το Por t 
Perry, κι οδηγός, όπως ήταν 

το αναμενόμενο, κάλεσε την υπηρε-
σ ία tow truck γ ια να τον βοηθήσει 
να ξεκολλήσει από τα χιόνια και να 
σηκώσει το αυτοκίνητο. Ωστόσο, o 
οδηγός του tow truck βρήκε τραγικό 
θάνατο από διερχόμενο αυτοκίνητο 

την ώρα που προσπαθούσε να ση-
κώσει το αυτοκίνητο. Το περιστατικό 
συγκεκριμένα συνέβη σ το Highway 
12 ανάμεσα από το Scugog Line 2 
και Scugog Line 3 το πρωί της Πέ-
μπτη όπου έπεσαν τα πρώτα χιόνια 
του φετινού χειμώνα. Μέχρι στιγμής 
δεν έχουν δοθεί περισσότερα στοι-
χεία γ ια το θύμα ούτε γ ια τον δρά-
στη.

Ο
ι Αρχές αναφέρουν πως 
το περιστατικό μάλλον 
σχετίζεται με εγκλημα-
τική οργάνωση. Το Σάβ-

βατο ένας 15χρονος βρέθηκε νε-
κρός μέσα σε μια επιχείρηση, με 
την αυτοψία να δείχνει πως δέχθη-
κε πυροβολισμό. Το βράδυ της Τε-
τάρτης συνελήφθη ένας 15χρονος 
για την στυγερή δολοφονία και με-
τά από έρευνα της αστυνομίας ε-
ντοπίστηκαν άλλοι δύο δράστες, 
ένας 15χρονος κι ένας 17χρονος. 
Και οι τρεις κατηγορούνται για δο-
λοφονία εκ προμελέτης.

Οδηγός tow truck σκοτώθηκε 
την ώρα που βοηθούσε οδηγό 
αυτοκινητού

Συνελήφθησαν τρεις έφηβοι για 
την δολοφονία ενός 15χρονου 

στο Saskatoon

Βρέθηκαν οι δύο έφηβοι από το 
Amber Alert της Τετάρτης

Τ
ο βράδυ της Τετάρτης εκδό-
θηκε Amber Alert από την 
αστυνομία για ένα 15χρονο 
κορίτσι κι ένα 13χρονο 

αγόρι, τα οποία φέρεται να απή-
χθησαν από τον πατέρα και την 
σύντροφο του. Μάλιστα, η ανα-
κοίνωση ανέφερε πως ο δράστης 
χρησιμοποίησε ταξί, είτε τις εται-
ρείες Lyft και Uber για να διαφύγει. 
Σε λιγότερο από μία ώρα, ωστόσο, 
οι δύο έφηβοι βρέθηκαν σώοι και ο 
δράστης συνελήφθη. Περισσότερα 
στοιχεία δεν δόθηκαν στην δημο-
σιότητα, ενώ ο δράστης παραμένει 
υπό κράτηση.

Πατέρας κατηγορείται για την 
δολοφονία των δύο παιδιών του 
στο Brampton
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LIFE

Nathalia Soliani:  
Πάντα καλοκαίρι 
με τέτοια παρέα

Παραλία, 
κορμάρα και ότι 
άλλο μπορείτε να 
φανταστείτε…τι 
θα μπορούσε να 
είναι;;…μα φυσικά 
Βραζιλία !

Είναι από τις πιο 
εντυπωσιακές 
παρουσίες του 
μόντελινγκ, αλλά 
και του Instagram. 
Διαθέτει φινέτσα, 
ομορφιά κι ένα 
καλλίγραμμο κορμί.

Ο λόγος για την 
Nathalia Soliani, 
το εντυπωσιακό 
μοντέλο από τη 
Βραζιλία. Η 
Nathalia είναι από 
τα γνωστά μοντέλα 
της χώρας της, ενώ 
μπήκε στο χώρο όταν 
ήταν 15 χρόνων.

Οι φωτογραφίες της 
στο Instagram τα 
«σπάνε» και ειδικά 
εκείνες με μαγιό, 
που αναδεικνύουν το 
καλλίγραμμο κορμί 
της, αναστατώνουν 
ευχάριστα τους 
followers της.
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Θ
α τον θυμά-
σ τ ε  σ ίγου -
ρα μέσα από 
την συμμετο-

χή του στο παιχνίδι του 
Σκάϊ «Power of love».Bέ-
βαια τον Αλέξανδρο δεν 
είναι η πρώτη φορά που 
τον βλέπουμε αφού είχε 
πάρει σε αρκετές πράγ-
ματα όπως την συμμετο-
χή του σε πολύ γνωστό 
σήριαλ με μεγάλη ακρο-
αματικότητα..συμμετοχή 
σε πολύ γνωστό διαγω-
νισμό ομορφιάς που ευ-
τυχώς για αυτά τα παιδιά 
δεν κατόρθωσε να γίνει 
εκείνη την περίοδο.
Αδικήθηκε και μέσα 
από την συμμετοχή του 
στο παιχνίδι. Ο Αλέξαν-
δρος είναι ένας αρκετά 
έξυπνος άντρας,αρκετά 
ελκυστικός άλλα αρκετά 
παρορμητικός,φουντώ-
νει με το παραμικρό σε 
σημείο που μπορεί να 
γίνει αντιπαθής άλλα και 
όχι.

Η Νικολέττα Ράλλη 

μας χαρίζει το κλικ της 

χρονιάς

Είναι μία από τις πιο εντυπω-
σιακές Ελληνίδες, μία από 
αυτές τις γυναίκες που την βλέ-
πεις και το στόμα σου απο-
φασίζει να έρθει σ’ επαφή με 
το πάτωμα και να μείνει για 
πάντα εκεί ή μέχρι να χάσεις 
τις αισθήσεις σου (ό,τι έρθει 
πρώτο).
Ο λόγος για τη Νικολέττα 
Ράλλη, μια γυναίκα της εγχώ-
ριας showbiz που είναι απλά 
από άλλο θηλυκό ανέκδοτο και 
με καμπύλες που προκαλούν 
παρατεταμένη ζάλη.

«Από μικρός 

γυμνάζομαι και ξέρω 

να τρέφομαι σωστά»

Ο Κωνσταντίνος Φραντζής το 
2011 συμμετείχε στο talent 
show «Greek Idol», ενώ 
πρόσφατα κυκλοφόρησε 
από την Cobalt Music το «Ι 
love you» feat Jay. Κι αφού 
είδαμε μία εμφανή διαφορά 
μέσα σε δύο χρόνια, απο-
φασίσαμε να «ψαρέψουμε» 
για να δούμε που οφείλεται 
όλη αυτή η αλλαγή. «Δεν έχω 
κάποιο μυστικό, απλά από 
μικρός γυμνάζομαι και ξέρω 
να τρέφομαι σωστά λόγω των 
σπουδών μου»

Έχει ασχοληθεί με τη ρυθ-
μική γυμναστική, έχει συμ-
μετάσχει στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες και έχει καταφέρει να 
αποκτήσει ένα καλοσχηματι-
σμένο κορμί που όλες ζηλεύ-
ουν. Η Όλγα Πηλιάκη μπο-
ρεί να είναι μητέρα δύο παι-
διών, αλλά δεν χάνει στιγμή 
το σεξαπίλ και τη θηλυκότητά 
της.

Κολυβάς Αλέξανδρος...
αδικημένος «γίγαντας»..!!

Η Βίκυ Κάβουρα βρίσκει 
πάντα τον τρόπο

Η Όλγα Πηλιάκη έχει 

το καλύτερο κορμί 

που έχεις αντικρίσει

Μ
ικαέλα Φωτιάδη βρέθηκε στην 
Κύπρο για επαγγελματικούς λό-
γους και στην τελευταία της φω-
τογραφία μάς σύστησε την αδερ-

φή της.
Η πρώην παίκτρια του GNTM απέδειξε ακόμα 
μία φορά την αξία των γονιδίων αφού η 

αδερφή της Αλεξάνδρα είναι επίσης μία καλ-
λονή που θα στεκόταν άνετα στο ριάλιτι μόδας 
των μοντέλων.
Η Αλεξάνδρα είναι ένα από τα 4 αδέρφια 
Φωτιάδη, είναι και αυτή μοντέλο ενώ στο 
παρελθόν έχει λάβει μέρος στον διαγωνισμό 
ομορφιάς Μις Κρήτη 2017.

Κερδίζει άνετα το GNTM η αδερφή της 
Μικαέλας Φωτιάδη

Έ
χει αποδε ίξε ι 
με πολλές φω-
τογραφίσεις και 
εμφανίσεις της 

το πόσο σέξι θηλυκό εί-
ναι, κερδίζοντας μία θέ-
ση στις καρδιές των α-
ντρών. Η Βίκυ Κάβου-
ρα είναι από τις πιο hot 
περσόνες της εγχώ-
ριας σόουμπιζ, διαθέ-
τοντας και έναν ακόμη 
πιο hot λογαριασμό στο 
Instagram.
Ποζάροντας το καλο-
καίρι με μαγιό και τα 
απολύτως απαραίτητα, 
το φθινόπωρο με ρούχα 
που αναδεικνύουν το 
κορμί της, σε κάθε περί-
πτωση κλέβει τις εντυ-
πώσεις και μαγνητίζει τα 
βλέμματα.



LIFE 55ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

8 Νοεμβρίου 2019
www.hellasnews-radio.com GOSSIP

Π
ήγε στην παραλία 
και δεν πρόσεξε 
καθόλου…
Η αναφορά γίνε-

ται για την Chloe Ferry, που 
βρέθηκε στην παραλία για 
να κάνει τη βουτιά της, αλλά 
το μαγιό της δεν έλεγε με 
τίποτα να σταθεί στη θέση 
του.
Με αποτέλεσμα οι εικόνες 
της να κάνουν τον γύρο του 
διαδικτυού.

Ο 
Κριστιάνο Ρο-
νάλντο πρωτα-
γωνιστεί εντός 
και εκτός γη-

πέδων, δείχνοντας ότι ε-
κτός από κορυφαίος πο-
δοσφαιριστής είναι εξαι-
ρετικός επιχειρηματίας. Ε-
κτός από τις απίθανες επι-
δόσεις του μέσα στα γήπε-
δα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο 
εντυπωσιάζει ιδιαίτερα 
και στις επιχειρηματικές 
του δραστηριότητες. Η ι-
ταλική εφημερίδα Corriere 
della Sera, παρουσίασε 
την επενδυτική εικόνα του 
Πορτογάλου επιθετικού 
της Γιουβέντους, αναλύ-
οντας τα στοιχεία της CRS 
Holding, της εταιρείας από 
το Λουξεμβούργο με την 
οποία ο CR7 διαχειρίζεται 
τις επενδύσεις του.
Η εταιρεία χαρτοφυλα-
κίου, η οποία μέχρι πριν 
από λίγα χρόνια ήταν στον 
έλεγχο ενός «τραστ» και 
τώρα ελέγχεται άμεσα από 
τον Ρονάλντο, έχει ανατα-
ξινομηθεί και τα 9 εκατομ-
μύρια χρέη έχουν εξαφα-
νιστεί. 

O επιχειρηματίας Κριστιάνο 
Ρονάλντο! 

Ξ
επέρασε τον 
ε α υ τ ό  τ ο υ 
ο  Φ λ ά β ι ο 
Μπρια τόρε . 

Το άλλοτε αφεντικό 
της ομάδας της Renault 
στην Formula 1 είχε 
πάντα την φήμη του… 
playboy και αρκετές 
σχέσεις με πολύ νεότε-
ρες συντρόφους, αλλά 
η νέα του κατάκτηση έ-
σπασε κάθε ρεκόρ. Πρό-
κειται για την 20χρονη 
Μπενεντέτα Μπόζι, φοι-
τήτρια νομικής στο Μιλά-
νο. Η διαφορά τους είναι 
μόλις… 49 χρόνια.
Ο Μπριατόρε είχε σχέ-
σεις μεταξύ άλλων με την 
Ναόμι Κάμπελ, την Χάιντι 
Κλουμ και την Ελισαμπέτα 
Γκρεγκοράτσ ι έ χον τας 
αποκτήσει και από ένα 
παιδί με τις δύο τελευταίες.

Έφυγε το μαγιό από 
τηλεοπτική σταρ

Γνωστή ηθοποιός 
«ανατίναξε» το Instagram

Η 
29χρονη καλλονή διαθέτει 

έναν από τους πιο καυτούς 

λογαριασμούς στο γνωστό 

μέσο κοινωνικής δικτύω-

σης και οι πόζες που ανεβάζει μπορούν 

να προκαλέσουν ακόμα και… εγκεφα-

λικά.

Βλέπετε, οι καμπυλάρες και η κορμάρα 

της είναι κολασμένες. Άλλωστε, η ξαν-

θιά σεξοβόμβα αποτελεί ένα… μείγμα 

μεταξύ Κολομβίας, Πουέρτο Ρίκο και Ιτα-

λίας και μέσα στους στόχους της είναι να 

γίνει διάσημη ηθοποιός. Πάντως, την 

ομορφιά την έχει!

Η νέα κατάκτηση του Μπριατόρε 
είναι 49 χρόνια μικρότερη



LIFE56 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

8 Νοεμβρίου 2019
www.hellasnews-radio.comΤΑΞΙΔΙ

Ο Κολοκοτρώνης είναι πανταχού 
παρών στην Αρκαδία. Σε όποιο χωριό 
και να πας, μαθαίνεις ότι από εδώ 
έχει περάσει, δράσει ή θριαμβεύσει ο 
ηγέτης της Ελληνικής Επανάστασης. 
Στο συγκεκριμένο ταξίδι όμως 
δεν ήθελα να βρω αυτόν, αλλά τον 
αρχαίο θεό που ταυτίστηκε με την 
Αρκαδία όσο λίγοι το έκαναν με 
έναν συγκεκριμένο τόπο. Τον θεό-
συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον 
άνθρωπο και στη φύση, σύντροφο 
των βοσκών, σύμβολο της μοναξιάς 
και της μοναχικότητας, που η μητέρα 
του –λέει ο μύθος– τον εγκατέλειψε 
επειδή ήταν άσχημος, χωρίς να μπορεί 
να προβλέψει το λαμπρό μέλλον του.   

Τ
ον βρήκα τον Πάνα. Κατ’ αρχάς στο 
χωριό του, την όμορφη Πιάνα, στα 
1.090 μ., σε μια πλαγιά του Μαινά-
λου, μεταξύ Βυτίνας και Τρίπολης. Ε-

κτός από το όνομα του παραδοσιακού οικι-
σμού που συνδέεται με τον θεό, εδώ βρίσκε-
ται και η σπηλιά του. Παίρνεις το μονοπάτι 
από την πλατεία του χωριού, συνεχίζεις α-
νάμεσα σε βράχους και ξερά φύλλα, προχω-
ράς κι άλλο, περνάς τη στρούγκα του Κόκ-
κορη και μετά από 20 λεπτά πεζοπορίας μέ-
τριας δυσκολίας φτάνεις εν τέλει στο άντρο 
του τραγοπόδαρου προστάτη της βουκολι-
κής ζωής, τα ίχνη του οποίου είναι παντού: 
στους ήχους από τα κουδούνια των ζώων 
που βγαίνουν ρυθμικά μέσα από τις λαγκα-
διές, αλλά και στην κοπριά γύρω από τη σπη-
λιά, δείγμα ότι χρησιμοποιείται ακόμη ως πέ-
ρασμα βοσκών.
Τον βρήκα όμως και αλλού. Στο πρόσωπο 
της Δήμητρας, μιας τσοπάνισσας όλο μεγα-
λοπρέπεια, που εμφανίστηκε ξαφνικά με 
το κοπάδι της, όπως συνέβη με τόσους και 
τόσους βοσκούς οι οποίοι σκάνε μπροστά 
σου από το πουθενά και φράζουν κεντρικούς 
και επαρχιακούς δρόμους της Αρκαδίας, δεί-
χνοντάς σου σε ποιον ανήκει πραγματικά 
αυτός ο τόπος. Κυρίως όμως τον Πάνα τον 
εντόπισα στην Τζάνα, τη φοράδα Ανδραβί-
δας και αρχηγό του κοπαδιού του Χρήστου 
Σιμόπουλου, που μας έκανε μια βόλτα στο 
δάσος έξω από την Ελάτη. Δυναμική και τζα-
ναμπέτα, αλλά ταυτόχρονα καλόβολη και γλυ-
κιά, όπως ο θεός της αρκαδικής πανίδας, τη 
μία σε άκουγε και την άλλη έκανε το δικό της, 
σταματώντας το περπάτημα για να μασου-
λήσει τις βελόνες των ελάτων και να ξύσει το 
κεφάλι της πάνω στα δέντρα με μανία.

ΜΑΝΙΑ ΟΠΩΣ ΜΑΙΝΑΛΟ
Από αυτή τη λέξη λένε ότι προέρχεται το 
όνομα του βουνού, δηλαδή από την ορμή 
της άγριας φύσης. Είναι εντυπωσιακό το πώς 
αυτή έχει παραμείνει ανέπαφη εδώ, όπου 
δεν συνωστίζονται τζιπ, όπως στα χωριά τα 
Σαββατοκύριακα, παρά μόνο πεζοπόροι που 
διασχίζουν το Menalon Trail, το σπονδυλωτό 
μονοπάτι 75 χλμ. που ξεκινάει από τη Στεμνί-
τσα και καταλήγει στα Λαγκάδια, περνώντας 
από επτά ακόμα χωριά της περιοχής (όπως 
είναι η Δημητσάνα, τα Μαγούλιανα, η Ελάτη 
κ.ά.). Είναι το πρώτο ελληνικό και το δέκατο 

ευρωπαϊκό μονοπάτι που πήρε την πιστοποί-
ηση Leading Quality Trail από την Ευρωπαϊκή 
Συνομοσπονδία Πεζοπόρων.
Με συνοδό τον Δημήτρη Μπαρδάκη, κάναμε 
δύο πεζοπορίες σε τμήματα του Menalon 
Trail. Περπατήσαμε πλάι στα νερά του Λού-
σιου, ακούγοντάς το βουητό τους, είδαμε 
μισάνοιχτα καρύδια (είναι η εποχή τους και 
τα μαζεύουν παντού), μανιτάρια που έχουν 
φυτρώσει σαν μπουκέτα στο χώμα και πάρα 
πολλά έλατα. Κάποια στιγμή, κοιτώντας τα, 
συνειδητοποίησα πόσο περίεργο μου φαι-
νόταν που τα έβλεπα στο δάσος – και όχι 
στολισμένα με λαμπάκια και ψεύτικο χιόνι 
σε ένα σαλόνι. Αλλοτριωμένος ο άνθρω-
πος της πόλης, σκέφτηκα, κι ας ήμουν εγώ 
αυτός ο άνθρωπος. Δεν πειράζει, όμως, γιατί 
η Αρκαδία είναι κοντά και προσφέρεται για 
ταχύρρυθμα μαθήματα φύσης και περιπέ-
τειας. Την επόμενη φορά που θα πάτε, μην 
εστιάσετε τόσο στα χωριά της, που συνήθως 
τραβούν το ενδιαφέρον των τουριστών. Είναι 
πολύ όμορφα, σίγουρα. Η φύση της όμως 
είναι καλύτερη. Κι εκεί θα βρείτε, με τον ένα 
ή τον άλλο τρόπο, χωμένο σε σπηλιές ή σκε-
πασμένο με ελατοβελόνες, και τον Πάνα.   

TA ΥΛΙΚΑ THΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗΣ ΓΗΣ
ΞΥΛΟ: Περνώντας μέσα από το χωριό Χρυ-
σοβίτσι, επικρατούσε απόλυτη σιγή. Ήταν 
καθημερινή και, όπως συμβαίνει σε αρκετά 
χωριά της περιοχής, βλέπεις ότι δεν υπάρχει 
ζωή ή, αν υπάρχει, είναι κρυμμένη. Δύσκολο 
να φανταστείς ότι αυτό ήταν το πρώτο χωριό 
της Αρκαδίας που ηλεκτροδοτήθηκε, το 
1957, δεκαετίες πριν γίνουν τρεντ η Βυτίνα 
και η Δημητσάνα. Ο λόγος ήταν ότι εδώ λει-
τουργούσε ένα κρατικό εργοστάσιο ξυλείας, 
από το οποίο περίσσευε ρεύμα και για το 
Χρυσοβίτσι. Η πρώτη ύλη για την ατμομη-
χανή του εργοστασίου ήταν τα πριονίδια από 
την κοπή των ελάτων. Επρόκειτο δηλαδή για 
ένα ενεργειακά αυτόνομο εργοστάσιο, όπου 
το ξύλο δεν ήταν μόνο προϊόν αλλά και καύ-
σιμο. Πλέον, το πριστήριο του Χρυσοβιτσίου 
έχει μετατραπεί στο Μουσείο Δασικής Ιστο-
ρίας Μαινάλου. Σε αυτή την επίσκεψη, θα 

μάθετε πώς τα έλατα του Μαινάλου συγκε-
ντρώνονταν στην κορμοπλατεία, πριονίζο-
νταν στον καταρράκτη, γίνονταν ψαλίδια, 
μαδέρια, σανίδες, τάβλες, πηχάκια και κατέ-
ληγαν στους κλάδους της οικοδομής και της 
επιπλοποιίας. Αλλά κυρίως θα δείτε το ξύλο 
ως έκθεμα στον φυσικό του χώρο: σε ένα 
εργοστάσιο ξυλείας, ανάμεσα στα έλατα.
ΜΕΛΙ: Στην Αρκαδία, το πιο γνωστό μέλι 
είναι η ΠΟΠ βανίλια Μαινάλου, που «δεν 
έχει καμία σχέση με το φυτό βανίλια, ούτε 
έχει άρωμα βανίλιας», όπως μας λέει ο Βασί-
λης Ρουμελιώτης, παραγωγός βιολογικής 
μελισσοκομίας και υπεύθυνος της εταιρείας 
Αρκαδικό Μέλι. Η βανίλια είναι ένα λευκό 
ελατόμελο υψηλής ποιότητας, που δεν κρυ-
σταλλώνει και έχει φανατικούς θαυμαστές. 
Τα τελευταία χρόνια, η παραγωγή έχει συρρι-
κνωθεί λόγω της ολοκλήρωσης του κύκλου 
ζωής των μικροοργανισμών του ελάτου 
στους οποίους χρωστάει την ύπαρξή της 
αλλά και εξαιτίας των αλλοπρόσαλλων και-
ρικών συνθηκών («το μελίσσι, για να βγά-
λει το συγκεκριμένο μέλι, δεν θέλει βροχή 
και πρέπει να έχει σταθερή θερμοκρασία και 
υγρασία, έτσι ώστε να μπορέσει η μέλισσα 
να τρυγήσει»). Παρ’ όλα αυτά, δεν νοείται 
να ταξιδέψετε στην Αρκαδία και να μην το 
γευτείτε. Ιδανικά αγοράστε το μέλι από τους 
ίδιους τους παραγωγούς, για να γνωρίσετε 
και τους ανθρώπους πίσω από το προϊόν. 
Δοκιμάστε επίσης γύρη, κηρήθρα και βασι-
λικό πολτό, για να «ενισχύσετε το ανοσοποι-
ητικό», όπως λέει και ο Βασίλης.  
ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΑΣΗΜΙ: Αρκαδικά προϊόντα 
μπορεί να μην είναι, κατά παράδοση όμως 
έχουν ταυτιστεί με αυτόν τον τόπο, και 
συγκεκριμένα με τη Στεμνίτσα. Εδώ ο χρυσός 
και το ασήμι δεν είναι απλώς δύο πολύτιμα 
μέταλλα: είναι το γάλα με το οποίο τρέφο-
νται οι νεοσσοί αργυροχρυσοχόοι που βγαί-
νουν από τη σχολή χειροποίητου κοσμήμα-
τος του χωριού, η οποία διανύει φάση εξω-
στρέφειας. Γεγονός που μεταξύ άλλων οφεί-
λεται στη συμμετοχή σε σημαντικούς διε-
θνείς διαγωνισμούς, όπως αυτός των Young 
Designers Corner στο Μόναχο. Στην τάξη 

των δευτεροετών, γνωρίζουμε τις μαθήτριες 
που διακρίθηκαν στη φετινή διοργάνωση: 
τη Νίκη Λαφαζάνη, την Αλεξάνδρα Τσούλου 
και τη Λένα Γκρινιάρη. Ακόμα μία συμμετέ-
χουσα στον διαγωνισμό είναι η απόφοιτος 
Ζωή Παπαρίζου, που έστειλε ένα δαχτυλί-
δι-Αρλεκίνο από ασήμι και γρανάδα πέτρα. 
Δεν είναι και λίγο το ότι τέσσερις αργυροχρυ-
σοχοόι της Στεμνίτσας κατέλαβαν τις μισές 
από τις συνολικά οκτώ διακρίσεις ενός διε-
θνούς διαγωνισμού κοσμήματος, έχοντας 
γαλουχηθεί «στο μικρότερο ΙΕΚ του μικρότε-
ρου μέρους της Ελλάδας», όπως το περιγρά-
φει η διευθύντρια, Σοφία Ταγκαλάκη. Ένα ΙΕΚ 
που όχι μόνο προσελκύει νέο κόσμο στην 
επαρχία, αλλά βγάζει και ολοκληρωμένους 
κοσμηματοποιούς, που δεν μαθαίνουν μόνο 
να σχεδιάζουν ή μόνο να φτιάχνουν κοσμή-
ματα –όπως συμβαίνει σε άλλες σχολές–, 
αλλά και τα δύο. Κατά τα άλλα, το μάθημα 
των δευτεροετών, στο οποίο μπήκαμε εμβό-
λιμα, περιλάμβανε τη δημιουργία ενός σταυ-
ρού από ασήμι. Δάσκαλος ήταν ο Γιώργος 
Βαρβερόπουλος, με τον οποίο μοιραζόμαστε 
την ίδια αγάπη για τον Πάνα, προς τιμήν του 
οποίου έχει φτιάξει ένα σφραγιστικό δαχτυ-
λίδι από ασημόχρυσο και μαύρο όνυχα, με 
τον αρκαδικό θεό να παίζει τη σύριγγα.
ΝΕΡΟ: Είναι ένα από τα κλασικά και πολυδια-
φημισμένα αξιοθέατα της Αρκαδίας, υπάρχει 
όμως λόγος γι’ αυτό. Το Υπαίθριο Μουσείο 
Υδροκίνησης στη Δημητσάνα (που ανήκει 
στο δίκτυο μουσείων ΠΙΟΠ), με τον μπαρου-
τόμυλο, τον αλευρόμυλο και το βυρσοδε-
ψείο, είναι αφιερωμένο στον πολιτισμό του 
νερού. Στο πώς δηλαδή το νερό λειτούργησε 
σαν μοχλός ανάπτυξης της περιοχής κατά την 
προβιομηχανική περίοδο, αλλά και στο πώς 
διαμορφώνονταν οι κοινωνικές ταυτότητες, 
αφού άλλο στάτους είχε ο επαναστάτης του 
1821 που έφτιαχνε μπαρούτι, άλλο ο μυλω-
νάς και άλλο ο εργάτης του βυρσοδεψείου 
που δούλευε τα δέρματα με ασβέστη και 
κόπρανα ζώων. Αν είστε τυχεροί, μπορεί να 
πετύχετε μέρα όπου οι Δημητσανιώτες φέρ-
νουν τα χαλιά τους για μια ζωντανή επίδειξη 
της νεροτριβής.

Αρκαδία: Αναζητώντας τον Πάνα
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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Ήταν μια γυναίκα που απατούσε συνέχεια 
τον άντρα της.
Κάποια στιγμή λοιπόν, εκεί που βρισκόταν 
με τον εραστή της στο κρεβάτι, ακούει τον 
ήχο από το κλειδί στην πόρτα!
- Ας γινόταν ένα θαύμα, σκέφτηκε, να εξα-
φανιζόταν ο εραστής μου από το κρεβάτι 
πριν προλάβει να μπει ο άντρας μου στο 
δωμάτιο!
Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη σκέψη της 
και εμφανίζεται μπροστά της ένα τζίνι.
-Θα κάνω αυτό που ζητάς. Να ξέρεις μόνο 
ότι το αντίτιμο είναι βαρύ… Αν εξαφα-
νίσω αυτόν τον άνθρωπο, σε τρία χρόνια 
από τώρα θα πρέπει να πεθάνεις !
Σκέφτεται στα γρήγορα η γυναίκα «κι αν 
δεν μου τον εξαφανίσεις, θα πεθάνω σε 
τρία λεπτά» και «σε τρία χρόνια ποιος ζει 
ποιος πεθαίνει» και του λέει ΕΝΤΑΞΕΙ!
Τσουπ! Εξαφανίζεται μεμιάς ο άντρας από 
το κρεβάτι, πριν μπει ο σύζυγος μέσα!
Πέρασαν σχεδόν τρία χρόνια κι ο καλός 
σύζυγος της έκανε δώρο-έκπληξη, μια 
κρουαζιέρα, να πάει μαζί με τις φίλες της 
στις Μπαχάμες!
– Πάρε το εισιτήριό σου και πήγαινε να 
διασκεδάσεις! Μόνο γυναίκες θα είναι 
στο καράβι και όλες σου οι φίλες. Θα δια-
σκεδάσετε μια χαρά!
Την ημέρα που επιβιβαζόταν η κυρία στο 
κρουαζιερόπλοιο, έκλειναν τα τρία χρό-
νια της συμφωνίας της με το τζίνι. Ξεκίνη-
σαν λοιπόν, και μεσοπέλαγα, ενώ ο καιρός 

ήταν γαλήνιος, πιάνει μια θάλασσα τρο-
μερή! Τα κύματα χτυπούσαν λυσσασμένα 
ως τη γέφυρα του καραβιού και τότε 
εκείνη κατάλαβε ότι έφτασε το τέλος της…
- Καλό μου τζίνι, είπε. Καλά εγώ να 
πεθάνω, το είπαμε αυτό… Οι άλλες όμως 
οι κακομοίρες, τι φταίνε;
Και τότε ακούστηκε βροντερή η φωνή του 
τζίνι:
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΥ ΠΗΡΕ 
ΝΑ ΣΑΣ ΜΑΖΕΨΩ ΟΛΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ!

Σταματησαν και οι ειδησεις στα Αρα-
βικα στην ΕΡΤ,χασαμε πια το ενδια-
φερον μας για ενημερωση...

-Μπαμπά σου αρέσουν οι  γόβε ς 
μου?
-Ρε Κώστα αγόρι μου θες να με στεί-
λεις πριν την ώρα μου?
-Μα γιατι μπαμπά?
-Μα 300 ευρώ γόβες???

Αυτή την σ τ ιγμή κάποιοι ερωτεύο-
νται, κάποιοι χωρίζουν και
κάποιοι σαν εμένα έχουν ήσυχο το 
κεφάλι τους.

FUN

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

ΤΑΥΡΟΣ
Οικονομικές συμφωνίες ή επαγγελματικές 
προτάσεις που σας είχαν γίνει, χρειάζονται 
επανεξέταση. Μία σύνθετη εβδομάδα, που 
θα σας απασχολήσουν πολλά θέματα και 
διάφοροι άνθρωποι. Βάζετε τη ζωή σας σε 
νέες βάσεις, ενώ αποφασίζετε να πολεμή-
σετε και να υπερασπιστείτε ανοιχτά, όλα 
αυτά που από χρόνια πιστεύατε και θέλατε. 
Οικονομικά θα υπάρξουν δυσκολίες.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Πρέπει να καταλάβετε πως η καλή φυσική 
σας κατάσταση εξαρτάται και από την ψυχική 
σας διάθεση. Αν και το κλίμα είναι ευμετά-
βλητο και οι διαθέσεις των ανθρώπων 
ασταθείς, εσείς θα διατηρήσετε μια δυνα-
μική ισορροπία και θα εκφράζεστε εντονό-
τερα, ειδικά αν ανήκετε στους καλλιτεχνι-
κούς τύπους του ζωδίου σας. Οι επιχει-
ρηματίες θα έχετε νέες ιδέες που 
θα πάνε πολύ καλά στην πρα-
κτική τους εφαρμογή. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Ωραία ονειρευτήκατε, 
ωραία παρακαλέσατε, 
ελπίσατε, ευχηθήκατε, 
κλάψατε… Με τις ευχές 
και τα όνειρα όμως δεν 
πραγματοποιούνται οι 
επιθυμίες. Πρέπει να οργα-
νωθείτε. Χρειάζεστε πρό-
γραμμα και πράξη, και ίσως τότε 
καταφέρετε αυτά που επιθυμείτε. Βρείτε 
επειγόντως το στόχο σας και φτιάξτε το σχέ-
διό σας. Κατακτήστε και μην τεμπελιάζετε!!! 

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

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Όλα δείχνουν ότι περνάτε μια μεταβατική 
κατάσταση, μετά την οποία πολλά στην 
προσωπική και την οικογενειακή σας ζωή 
θ’ αλλάξουν. Αυτό το διάστημα θα πάρετε 
αποφάσεις για οικονομικά και οικογενειακά 
θέματα. Είναι σκόπιμο να μην κάνετε τίποτα 
βιαστικό. Είστε δυναμικοί, γεμάτοι ζωτικό-
τητα και αισιοδοξία. Όμως, κάπως καταπι-
έζετε τους άλλους με τις επίμονες ιδέες και 
επιθυμίες σας.

ΖΥΓΟΣ
Ορισμένοι, μπορεί να πιεστείτε για κάποια 
πληρωμή ή για κάτι που θέλετε να αποκτή-
σετε. Κάποιοι άλλοι, μπορεί να απογοητευ-
θείτε από την συμπεριφορά ενός αγαπη-
μένου σας ανθρώπου. Οι συνθήκες ίσως 
φέρουν μια ξαφνική αλλαγή στην εργασία 
σας, που παρά τις πρώτες ενδείξεις, θα είναι 
μάλλον για το καλό σας. Μην σταματήσετε τις 
προσπάθειές σας για τους επαγγελματικούς 
σας στόχους και προσπαθήστε να διερευνή-
σετε την κοινωνική σας δραστηριότητα. 

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Όσοι έχετε τυπικές ή νομικές διεκδικήσεις, 
προετοιμαστείτε με τις ενέργειές σας το έδα-
φος, για να μην υπάρξουν δυσάρεστες εξε-
λίξεις. Κάποιος δικός σας άνθρωπος μπο-
ρεί να γίνει αφορμή για να στεναχωρηθείτε 
λίγο, αλλά με τη λογική θα το αντιμετωπί-
σετε. Η ζωή σας βελτιώνεται αρκετά, αλλά 
αυτό δε σημαίνει ότι όλα είναι ρόδινα.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Υπερασπιστείτε τις ιδέες σας και βρείτε 
τρόπο να κάνετε τη θεωρία, πράξη. Θα 
έχετε την υποστήριξη και άλλων ανθρώ-
πων, όμως θα χρειαστεί να προσπαθή-
σετε πιο πολύ. Μια περίεργα κακή αίσθηση 
στα οικονομικά σας θα σας κάνει να πάρετε 
πολύ βιαστικές αποφάσεις. Προσέξτε τα 

άσκοπα έξοδα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αυτή την περίοδο απομα-

κρύνετε κάθε δυσάρεστη 
σκέψη που μόνο αρνη-
τικά αποτελέσματα μπο-
ρεί να έχει στη ζωή και 
στη σκέψη σας. Πάρτε 
αποφάσεις σε σημα-

ντικά θέματα που σας 
απασχολούν και ιδιαίτερα 

σε θέματα που αφορούν την 
καριέρα σας. Ήρθε η ώρα να 

δράσετε επιτέλους και θα δείτε πως 
σε λίγο καιρό θα έχετε αποτελέσματα. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Οι μέρες αυτές είναι μέρες γεμάτες πίεση, 
άγχος και πολύ στρες. Τρέχετε για να τα 
προλάβετε όλα την τελευταία στιγμή και δεν 
προλαβαίνετε… Μέσα σε αυτή την έντονη 
κατάσταση, έρχονται να προστεθούν οι 
κινήσεις φίλων και γνωστών οι οποίοι έστω 
και άθελά τους προσπαθούν να σας τραβή-
ξουν την προσοχή. Αν όμως θέλετε να επι-
βιώσετε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση 
και να είστε εντάξει με τις υποχρεώσεις 
σας, μην αφήσετε τίποτα και κανέναν να σας 
αποσπάσει την προσοχή από το στόχο σας! 

ΙΧΘΕΙΣ
Πρέπει να φανείτε προσεκτικοί στις επιλο-
γές και στις αποφάσεις σας γιατί αυτές είναι 
που καθορίζουν και την πορεία της ζωής 
σας. Κοιτάξτε πίσω στο παρελθόν και προ-
σπαθήστε να διορθώσετε το μέλλον. Στο 
χώρο της εργασίας σας, η στάση σας και η 
θετικότητά σας, σας κάνει να απολαμβάνετε 
την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση από 
άτομα κύρους.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Η διασπορά των ελληνικών 
αρχαιοτήτων τους 
τελευταίους πέντε αιώνες και 
ο ρόλος που διαδραμάτισε 
η ελληνική αρχαιότητα στη 
διαμόρφωση της νεότερης 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
ταυτότητας, αλλά και τη 
δημιουργία του ελληνικού 
κράτους, βρίσκονται στο 
επίκεντρο της νέας σειράς 
ντοκιμαντέρ «Το κάλεσμα των 
μαρμάρων», σε παραγωγή 
COSMOTE TV.

Σ
το «κάλεσμα των μαρμά-
ρων», σπουδαίοι Έλλη-
νες και Ευρωπαίοι ιστορι-
κοί και αρχαιολόγοι, μετα-

ξύ των οποίων και οι διευθυντές 
κορυφαίων αρχαιολογικών σχο-
λών (Αμερικανική Σχολή Κλασι-
κών Σπουδών Αθήνας, Βρετανική 
Σχολή Αθηνών, Γαλλική Σχολή Α-
θηνών, Γερμανικό Αρχαιολογικό 
Ινστιτούτο Αθηνών, Ιταλική Αρχαι-
ολογική Σχολή Αθηνών) που δρα-
στηριοποιούνται στην Ελλάδα τα 
τελευταία 150 χρόνια, καταθέτουν 
τις απόψεις τους σχετικά με το εν-
διαφέρον που έδειξε ήδη από τον 
13ο αιώνα η Δυτική Ευρώπη για 
την απόκτηση ελληνικών αρχαιο-
τήτων. Σήμερα, η επιρροή της Αρ-
χαίας Ελλάδας είναι εμφανής σε 
πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, κυρί-
ως μέσα από αρχιτεκτονικά μνη-
μεία και κτίρια.

«Αν περπατήσετε σήμερα στο Λον-
δίνο, θα βρείτε μικρούς Παρθε-
νώνες, μικρά Ερέχθεια και μικρά 
Προπύλαια. Όχι μόνο στο Λον-
δίνο, αλλά και στο Εδιμβούργο, 
στο Μπαθ και αλλού. Υπάρχει 
μια αισθητική και η αισθητική 
δεν αφορά την ομορφιά, αλλά 
την τελειότητα. Όταν έρχεσαι σε 
επαφή με το τέλειο, όπως έλεγαν 
οι Αρχαίοι, ‘εγκρίνεσαι’ ως άνθρω-
πος, αποκτάς παιδεία. Αλλά όταν 
αυτή η μεταφορά γίνεται σε μία 
σύγχρονη χώρα, η παιδεία χάνεται 
και καταλήγει να γίνει διακοσμη-
τικό στοιχείο» αναφέρει στη σειρά 
ο William St Clair, ιστορικός στο 
Ινστιτούτο Αγγλικών Σπουδών στο 
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Στη σειρά της COSMOTE TV, ιδι-
αίτερη αναφορά γίνεται και στην 
αρπαγή και τη μεταφορά των μαρ-
μάρων του Παρθενώνα από τον 
Τόμας Μπρους, 7ο Κόμη του Έλγιν 
(1803), ενώ τονίζεται ότι η άφιξή 
τους στο Λονδίνο αποτέλεσε ορό-
σημο για την εξέλιξη της πόλης.
«Η Αθήνα έγινε πόλη-παράδειγμα 
για το Λονδίνο. Και όταν έφτασαν 
τα γλυπτά του Παρθενώνα στο 
μουσείο, θεωρήθηκαν μέρος της 
αθηναϊκής ταυτότητας. Τι είχε το 
Λονδίνο; Μερικούς σταθμούς διο-
δίων και μεσαιωνική ρυμοτομία 
και εντέλει το Βρετανικό Μουσείο 
είχε πολύ λίγα ακόμα πράγματα 
να δείξει. Έτσι πήραν παράδειγμα 
από τη μικρή, γενναία Αθήνα με 

τα σοκάκια και τα μικρά σπίτια, τη 
μικρή γενναία Αθήνα και τη δόξα 
της, πέρα από τη χλιδή», δηλώνει 
ο Dr. Ian Jenkins, Επίτιμος Έφο-
ρος του Τμήματος Ελληνικών και 
Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων του Βρε-
τανικού Μουσείου.
Τα επεισόδια της νέας σειράς, 
σε σενάριο και σκηνοθεσία Κλε-
άνθη Δανόπουλου, θα προ-
βάλλονται σε Α’ προβολή στο 
COSMOTE HISTORY HD κάθε 
Τρίτη βράδυ στις 22.00 και σε 
επανάληψη κάθε Παρασκευή στις 
19.00. Μετά την προβολή τους 
στο κανάλι, όλα τα επεισόδια θα 
είναι διαθέσιμα για δωρεάν on 
demand θέαση στην υπηρεσία 
COSMOTE TV PLUS.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σ
ημαντικά αρχαιολογικά τεκμήρια περιλαμ-
βάνονται στα ευρήματα της πρώτης υπο-
βρύχιας ερευνητικής αποστολής στον θα-
λάσσιο χώρο της νήσου Κάσου.

Συνολικά εντοπίστηκαν πέντε ναυάγια, καθώς και 
μία πιθανή αρχαία λιμενική εγκατάσταση. Ιδιαί-
τερα αξιόλογο εύρημα αποτελεί ένα ναυάγιο της 
ύστερης κλασικής περιόδου, το οποίο έφερε 
πέντε λίθινες πυραμιδοειδείς άγκυρες. Το φορ-
τίο του πλοίου περιλαμβάνει, εκτός από αμφο-
ρείς τεσσάρων τουλάχιστον διαφορετικών τύπων, 
λεπτή κεραμική καθώς και τμήματα αποθηκευτι-
κών πίθων. Με βάση την κεραμική που περισυλ-
λέχθηκε και ανελκύστηκε, το ναυάγιο μπορεί να 
χρονολογηθεί στα τέλη του 4ου ή τις αρχές του 
3ου αιώνα πΧ. Το είδος του φορτίου και οι λίθινες 
άγκυρες που εντοπίστηκαν παρουσιάζουν ομοιό-
τητες με το ναυάγιο της Αντιδραγονέρας Κυθήρων 
που χρονολογείται στον ύστερο 4ο αιώνα π.Χ.
Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα τέσσερα ναυάγια, πρό-
κειται για ένα ναυάγιο με φορτίο Ροδιακών αμφο-
ρέων του 1ου αιώνα π.Χ., ένα ναυάγιο με αμφο-
ρείς και επιτραπέζια κεραμική της βυζαντινής περι-
όδου, χρονολογούμενο μεταξύ του 8ου και του 

10ου αιώνα μ.Χ., ένα ξύλινο σκαρί πλοίου χρονο-
λογούμενο στην μετεπαναστατική περίοδο και ένα 
ναυάγιο νεότερων χρόνων που μετέφερε οικοδο-
μικό υλικό. Εκτός των προαναφερθέντων ναυα-
γίων, εντοπίστηκε επίσης μεγάλος αριθμός μεμο-
νωμένων ευρημάτων, μεταξύ των οποίων σιδε-
ρένια κανόνια, βυζαντινές και νεότερες άγκυρες, 
καθώς και απορρίψεις κεραμικής, που μαρτυρούν 
τη συνεχή και αδιάλειπτη χρήση του θαλασσίου 

χώρου από την αρχαιότητα ως και τους νεότερους 
χρόνους.
Η απομακρυσμένη, ακριτική Κάσος, αποτέλεσε για 
πρώτη φορά πεδίο συστηματικής ενάλιας αρχαιο-
λογικής έρευνας στο πλαίσιο ενός τριετούς ερευνη-
τικού προγράμματος (2019 – 2021), το οποίο έχει 
ως βασικό στόχο τον εντοπισμό, την τεκμηρίωση 
και τη μελέτη των ενάλιων αρχαιοτήτων μίας περι-
οχής που αποτέλεσε σταυροδρόμι πολιτισμών.

Σε δημοπρασία 
αυτόγραφο 
ποίημα του Κ.Π. 
Καβάφη και 
σπάνια έργα 

Έ
να αυτόγραφο του ποι-
ήματος «Μακρυά» του 
Κ.Π. Καβάφη βρίσκεται 
στα δημοπρατούμενα 

αντικείμενα του Οίκου Δημο-
πρασιών ΒΕΡΓΟΣ που θα βγουν 
στο «σφυρί» στις επόμενες ημέ-
ρες.
Ο Οίκος Δημοπρασιών εγκαι-
νιάζει τη χειμερινή περίοδο με 
μια διήμερη δημοπρασία σπα-
νίων ειδών.
Όπως αναφέρεται σε ανακοί-
νωση του οίκου Δημοπρασιών. 
από τα είδη της πρώτης ημέ-
ρας ξεχωρίζουν το ιδιαίτερα 
σπάνιο έργο «Album Grec» 
του Γάλλου ζωγράφου, φιλέλ-
ληνα και αρχαιολάτρη Louis 
Dupre, το οποίο εκδόθηκε στο 
Παρίσι μετά τον θάνατό του 
(περίπου 1837) και περιλαμβά-
νει 12 λιθογραφίες μη επιχρω-
ματισμένες όπως επίσης και ένα 
αντίτυπο του «Περί φιλοσόφου, 
φιλοσοφίας, φυσικών, μεταφυ-
σικών, πνευματικών και Θείων» 
του λόγιου και πρωτοπόρου 
διανοητή του Νεοελληνικού 
Διαφωτισμού Χριστόδουλου 
Παμπλέκη (Βιέννη 1786).
Πέραν του αυτόγραφου ποι-
ήματος του Κ.Π. Καβάφη, στη 
συλλογή περιλαμβάνεται το το 
προσωπικό ημερολόγιο του 
ταξιδιού του πρίγκιπα Νικο-
λάου στη Ρωσία, ο οποίος την 
επισκέφθηκε ως απεσταλμένος 
του αδερφού του Κωνσταντί-
νου προκειμένου να ζητήσει την 
υποστήριξη του Τσάρου (Ιούλι-
ος-Αύγουστος 1916).
Από την πλούσια συλλογή των 
έργων ζωγραφικής της δεύτε-
ρης ημέρας, το ενδιαφέρον των 
συλλεκτών αναμένεται να προ-
σελκύσουν, μεταξύ άλλων, τα 
παρακάτω έργα:
-Η σύνθεση «Ρεμβασμός στο 
χάρτη» του Σπύρου Βασιλείου
-To έργο «Πεπόνια» του Γιάννη 
Κόττη
-Το έργο «Κορίτσι» της Lila De 
Nobili

«Το κάλεσμα των μαρμάρων»: ντοκιμαντέρ για 
τη διασπορά των ελληνικών αρχαιοτήτων

Αρχαιολογικοί θησαυροί στην Κάσο: 
Εντοπίστηκαν πέντε ναυάγια 
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Η 
αποστολή του Ολυμπιακού στην Allianz 
Arena για την 4η αγωνιστική των ομίλων 
του Champions League ήταν δύσκολη εξ 
ορισμού. Απέναντι στην Μπάγερν Μονά-

χου οι ‘ερυθρόλευκοι’ χρειάζονταν κάτι σπέσιαλ για 
να φύγουν με αποτέλεσμα και το είχαν κατά το ήμι-
συ. Για την ακρίβεια το πλάνο του Πέδρο Μαρτίνς εί-
χε μια αδυναμία, ένα ρίσκο, που ωστόσο ήταν από-
λυτα λογικό. Αποδείχθηκε όμως και αξεπέραστο ε-
μπόδιο για να λειτουργήσει στην εντέλεια το σχέδιο 
απόδρασης του Πορτογάλου τεχνικού. Η Μπάγερν 
γρήγορα διάβασε αυτό το ‘μονοπάτι’ και επέμεινε 
να το περπατά, μέχρι που δικαιώθηκε όταν στο 69’ ο 
Λεβαντόφσκι έκανε το 1-0 και έριξε τον Ολυμπιακό 
στο καναβάτσο πριν ο Πέρισιτς ‘καθαρίσει’ το ματς 
στο 89’ για το 2-0.
Σε διάταξη 4-3-3, τρεις κλασικούς κεντρικούς 
μέσους και προφανή στόχο να αμυνθεί απο-
τελεσματικά πίσω από τη μπάλα, ο Ολυ-
μπιακός έψαχνε πρωτίστως την ανα-
σταλτική σταθερότητα και δευτε-
ρευόντως τη δική του στιγμή σε μια 
κόντρα επίθεση. Σε αυτό το πλάνο 
υπήρχε σίγουρα μια αδυναμία, την 
οποία γρήγορα διάβασαν οι Βαυα-
ροί: ο Ποντένσε αδυνατεί να ακολου-
θήσει τον ρυθμό και τις απαιτήσεις αμυ-
ντικά σε αυτό το επίπεδο, με αποτέλεσμα οι 
γηπεδούχοι να εκδηλώνουν κατά κόρον τις επιθέ-
σεις τους από την πλευρά του Πορτογάλου ακραίου 
κυνηγού. Ο Τσιμίκας έδινε πολλές μάχες μόνος απέ-
ναντι σε δύο αντιπάλους και όταν έφθανε βοήθεια 
στην πλευρά από έναν κεντρικό χαφ, ο Ολυμπιακός 
άδειαζε στον άξονα, με αποτέλεσμα ο Γκορέτσκα να 
βρίσκεται πολλές φορές μόνος στο ημικύκλιο της 
περιοχής απειλώντας είτε με εκτέλεση, είτε με δημι-
ουργία.
Το ημίχρονο κύλησε αναμενόμενα, με την Μπά-
γερν Μονάχου να έχει την κατοχή της μπάλας και 
να ψάχνει την επιθετική υπεραριθμία για να τρυπώ-
σει στην περιοχή του Ολυμπιακού με προϋποθέ-
σεις για σκορ. Ο Ολυμπιακός ευτύχησε σε όλο αυτό 
το διάστημα να έχει τον γκολκίπερ του όπως ακρι-
βώς απαιτούσαν οι περιστάσεις: συγκεντρωμένο 
και έτοιμο να επέμβει σε κάθε ευκαιρία των αντιπά-
λων. Στο 5’, ο Σα εξουδετέρωσε την προσπάθεια του 
Γκορέτσκα από το ύψος της περιοχής. Στο 34’ έκανε 
εκπληκτική επέμβαση στο ‘μυτάκι’ του Κομάν από 
θέση μέσα δεξιά στην μικρή περιοχή και στην εξέ-

λιξη της φάσης ήταν στη σωστή θέση για να μπλοκά-
ρει την προσπάθεια του Μίλερ με το αριστερό.
Στην εκπνοή του πρώτου μέρους, ο Πορτογάλος 
γκολκίπερ είχε και την -απαραίτητη σε τέτοιες απο-
στολές- τύχη με το μέρος του, όταν σε εκτέλεση 
κόρνερ ο Παβάρ σημάδεψε το αριστερό δοκάρι με 
κεφαλιά. Ο Ολυμπιακός είχε την δική του στιγμή στο 
16’, με τον Γκερέρο να μυρίζεται μια ασυνεννοησία 
στην περιοχή της Μπάγερν και να πατάει τη μπάλα 
στον Ραντζέλοβιτς, που σούταρε άουτ με το δεξί. Το 
0-0 του 45’ ήταν μια πρώτη επιτυχία για τους ‘ερυ-
θρόλευκους’.
Η εικόνα του δεύτερου μέρους ήταν καρμπόν. Το 
θέμα του Ολυμπιακού εξακολουθούσε να είναι η 
αδυναμία στο κράτημα της μπάλας και η αμυντική 
‘τρύπα’ του Ποντένσε. Ο Σα εξακολουθούσε να κρα-
τάει απαραβίαστη την εστία του, έχοντας εξαιρετικές 

επεμβάσεις στις προσπάθειες των Γκορέτσκα 
και Κομάν στο 50’ και 60’ αντίστοιχα, 

ωστόσο το ζήτημα ήταν πόσο θα αντέ-
ξει με την Μπάγερν Μονάχου μονί-
μως σε θέση επίθεσης. Ερώτημα που 
απαντήθηκε στο 69’, όταν ο Κομάν 
βρήκε την κίνηση του Λεβαντόφσκι 
στο πρώτο δοκάρι και ο Πολωνός με 

πλασέ σε πρώτο χρόνο νίκησε τον Σα 
για το 1-0. Οι Βαυαροί είχαν πετύχει σε 

μεγάλο βαθμό να εξουθενώσουν προηγου-
μένως τον Τσιμίκα, χτυπώντας στην αδυναμία του 
Ποντένσε να του δίνει βοήθεια.
Ο Μαρτίνς είχε επιχειρήσει να δώσει στον μπακ 
του ένα στήριγμα βάζοντας τον Μασούρα μπρο-
στά του (στέλνοντας δεξιά τον Ποντένσε), κίνηση 
που δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει το μοιραίο. 
Ο Πορτογάλος τεχνικός τράβηξε στον πάγκο και τον 
Μπουχαλάκη για να ρίξει στη μάχη τον Βαλμπου-
ενά, όντας πλέον αναγκασμένος να πάρει ένα ρίσκο 
παραπάνω. Η Μπάγερν εξακολουθούσε να έχει το 
πάνω χέρι στο ματς, ο Ολυμπιακός δεν πλησίαζε με 
αξιώσεις την περιοχή της, έτσι ο Μαρτίνς έβαλε στο 
παιχνίδι και τον Ελ Αραμπί αντί του Ποντένσε στο 
79’. Το πρόβλημα για τους ‘ερυθρόλευκους’ πλέον 
ήταν πως δεν είχαν δυνάμεις για να κυνηγήσουν την 
ισοφάριση, έτσι η απόσταση μεταξύ των γραμμών 
μεγάλωνε και ήταν δύσκολο να βγουν συνεργασίες 
που θα φέρουν την μπάλα μπροστά. Από λάθη που 
ήταν προϊόν κούρασης ήρθε η φάση του 89’, όταν ο 
Πέρισιτς ουσιαστικά εξ επαφής νίκησε τον Σα για το 
2-0, που ήταν και το τελικό στην Allianz Arena.
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O Oλυμπιακός άντεξε μέχρι το 69’ το... σφυροκόπημα της Μπάγερν, έχοντας τον Σα φύλακα-
άγγελο, όμως το γκολ του Λεβαντόφσκι άνοιξε τον δρόμο για το τελικό 2-0 του Μονάχου, το 
οποίο διαμόρφωσε ο Πέρισιτς στο 89’

Λύγισε...
Τρομερό παιχνίδι και εντυπωσιακό «τρίποντο» με μεγάλη ανα-
τροπή για την ΑΕΛ! Βρέθηκε από το 7ο λεπτό πίσω στο σκορ με 
δύο τέρματα, πέτυχε... πέντε, είδε τα δύο εξ αυτών ν’ ακυρώνονται 
σωστά από το VAR, όμως, κατάφερε να πάρει όλους τους βαθμούς 
με το τελικό 3-2. Ανατροπή από 2-0 ξανά μετά από το ματς κόντρα 

στον Άρη στα τέλη του Σεπτέμβρη!
Αποβλήθηκε στο πρώτο ημίχρονο ο Κούγιας που κατέβηκε στον πάγκο 
να διαμαρτυρηθεί και ο Κομίνης τον έδιωξε αμέσως! 
Κενά που προκαλούν ανησυχία για τον ΟΦΗ στα μετόπισθεν, με την 
ομάδα του Σίμου πραγματικά να πετάει στα σκουπίδια δυο γκολ από το 
πρώτο δεκάλεπτο και να μην καταφέρνει να επιβληθεί...
Οι γηπεδούχοι της ΑΕΛ παρουσιάστηκαν με το 3-5-2, έχοντας τον Κρί-
στινσον κάτω απ’ τα δοκάρια και τους Μπράλιτς, Μόρα, Μιχαήλ στα 
μετόπισθεν. Οι φουλ μπακ ήταν οι Μπέρτος (δεξιά) και Στάνκοβιτς (αρι-
στερά), οι Σεσέροβιτς και Κάτσε ήταν στα χαφ και ο Μιλοσάβλιεβιτς ως 
επιτελικός μέσος πίσω από τους Ουάρντα και Νούνιτς.
Ο ΟΦΗ παρατάχθηκε με τον Ουόλι στα γκολπόστ, ο Μαρινάκης βρέθηκε 
στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Κοροβέσης στο αριστερό και οι Κουτρου-
μπής/Γιαννούλης στο κέντρο. Ο Σακόρ με τον Νάστο ήταν στο χώρο του 
κέντρου, μπροστά τους ο Ναμπί έχοντας τον Τσιλιανίδη δεξιά και τον 
Σεμέντο αριστερά και προωθημένος ο Φιγκεϊρέδο.
Ξεκίνημα βγαλμένο από ποδοσφαιρικό όνειρο και ευλογία για τον προ-
πονητή οποιασδήποτε ομάδας που βλέπει τους παίκτες του να πετυχαί-
νουν δυο γκολ στα πρώτα εφτά λεπτά σε αντίπαλη έδρα! Οι Κρητικοί 
σόκαραν τους Λαρισαίους! Ο Σεμέντο με απίθανη λόμπα στο 3ο λεπτό 
άνοιξε το σκορ και ο Τσιλιανίδης «χορεύοντας» τον Μόρα στο 7’ έκανε 
το 2-0 σε ένα... μεγάλο κρητικό γλέντι που έστησαν οι ποδοσφαιριστές 
του Σίμου! Οι «βυσσινί» κατάφεραν να μειώσουν πολύ γρήγορα τεστά-
ροντας τις πολύ καθυστερημένες αντιδράσεις της άμυνας του ΟΦΗ για 
να φτάσουν στο 2-1 στο 14ο λεπτό με τον Μόρα να κάνει το μονοκόματο 
σουτ από εκτέλεση φάουλ του Κάτσε και να γράφει το 2-1. Και κάπου 
εκεί... ο χαμός! Ο Γιώργος Κομίνης είχε ν’ αντιμετωπίσει σκληρά μαρκα-
ρίσματα, ένταση από τους παίκτες, κυρίως της ΑΕΛ και δυο περιπτώσεις 
όπου με τη βοήθεια του VAR ακυρώθηκαν ολόσωστα τόσο το μαγικό 
γκολ του Ουάρντα στο 35ο λεπτό με την αριστερό «οβίδα» (υπήρχε και 
οφσάιντ και επιθετικό φάουλ), όσο και λίγο αργότερα (40’) ένα πλασέ 
από εκτεθειμένο ποδοσφαιριστή.
Το ματς παρέμεινε αρκετά ανοιχτό ως απόδειξη του τρόπου με τον οποίο 
έχουν «χτιστεί» φέτος οι δύο συγκεκριμένες ομάδες. Η πρόθεση για 
γκολ υπήρχε και για από τις δύο πλευρές, καθαρές ευκαιρίες για γκολ δεν 
μπορεί να πει κανείς ότι παρατηρήθηκαν, όμως οι γηπεδούχοι έδειχναν 
να έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν έβγαιναν μπροστά. Στο 68ο 
λεπτό ο Μιλοσάβλιεβιτς σούταρε εκτός περιοχής και ο Γιαννούλης άθελά 
του με κόντρα δυσκόλεψε τον Ουάιλι για να γίνει το 2-2 με τον Σέρβο 
μεσοεπιθετικό! Το ματς ήρθε τούμπα ολοκληρωτικά από τον Ντάουντα 
που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 76’ και τρία λεπτά αργότερα με 
δεξί χαμηλό σουτ σκόραρε για να χαρίσει στην ΑΕΛ τεράστια νίκη με 
τεράστιο come-back!
ΑΕΛ: Κρίστινσον, Μιχαήλ, Ουάρντα, Μιλοσάβλιεβιτς, Μόρας, Σεσέρο-
βιτς, Μπέρτος, Κάτσε (82’ Φατιόν), Μπράλιτς (62’ Ασούμπρε), Νούνιτς 
(76’ Ντάουντα), Στάνκοβιτς
ΟΦΗ: Γουόλι, Σακόρ (75’ Στάικος), Κουτρουμπής, Νάστος, Ναμπί, Σεμέ-
ντο, Μαρινάκης, Γιαννούλης, Τσιλιανίδης, Φιγκεϊρέδο, Κοροβέσης (81’ 
Μάνος)

ΑΕΛ - ΟΦΗ 3-2
«Βυσσινί θύελλα» 

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

αθλητικά
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αθλητικά

Έ
πειτα από την ήττα στο Καραϊσκά-
κη, η νίκη κόντρα στον Ατρόμητο 
ήταν επιτακτική για την ΑΕΚ. Όπως 
άλλωστε και σε κάθε παιχνίδι από 

εδώ και πέρα προκειμένου να μην χάσει 
κι άλλο πολύτιμο έδαφος από την κορυφή. 
Και το τρίποντο, έστω και με αρκετό άγχος, 
ήρθε για την Ένωση με μεγάλο πρωταγω-
νιστή τον Νέλσον Ολιβέιρα. Ο Πορτογάλος 
με συμμετοχή και στα τρία γκολ (το τρίτο 
και νικητήριο τέρμα στις καθυστερήσεις) 
έκανε την ανατροπή στο δεύτερο μέρος και 
στο τέλος έδωσε στην ΑΕΚ τη νίκη με 3-2 
σε ένα ματς... ακατάλληλο για καρδιακούς, 
καθώς ο Ατρόμητος είχε ισοφαρίσει προ-
σωρινά με γκολ του Ανδρούτσου στο 89’!
Ο Κωστένογλου ξεκίνησε με τον Βέρντε να 
κινείται πίσω από τον προωθημένο Ολι-
βέιρα και τον Λιβάια στο αριστερό άκρο 
με τον Ντέλετιτς από τα δεξιά. Οι κιτρινό-
μαυροι προσπαθούσαν να κυκλοφορή-
σουν την μπάλα για να ανοίξουν διαδρό-
μους χωρίς όμως να έχουν ουσία στο παι-
χνίδι τους, με τον Ατρόμητο να μην αφήνει 
χώρους και να κερδίζει και συνεχόμενα 
κόρνερ στο πρώτο δεκάλεπτο. Οι Περι-
στεριώτες περίμεναν να «χτυπήσουν» την 
κατάλληλη στιγμή και το κατάφεραν 
στο 18’, στην πρώτη τους πραγ-
ματικά απειλητική στιγμή, με 
την ανατροπή του Ανδρού-
τσου μέσα στην περιοχή από 
τον Οικονόμου. Ο Μανού-
σος δύο λεπτά αργότερα 
(20’) ανέλαβε την εκτέλεση 
του πέναλτι, με τον Τσιντώτα 
να αποκρούει αρχικά, αλλά τους 
παίκτες της ΑΕΚ να έχουν κακή αντί-
δραση και τον επιθετικό του Ατρόμητου 
να πηγαίνει πρώτος στην μπάλα και να τη 
σπρώχνει στα δίχτυα για το 0-1!
Ο Κωστένογλου αναπροσάρμοσε τα επι-
θετικά του σχέδια περνώντας τον Λιβάια 
πίσω από τον Ολιβέιρα, φέρνοντας τον 
Βέρντε στα δεξιά και τον Ντέλετιτς στο 
αριστερό άκρο. Η ΑΕΚ δημιούργησε δύο 
απειλητικές στιγμές με το σουτ του Τσι-
γκρίνσκι έπειτα από την εκτέλεση κόρνερ 
του Λιβάια στο 26’ (φάση που σταμάτησε 
στη συνέχεια ως οφσάιντ στον Σιμόες) και 
με το σουτ του Βέρντε στο 29’ από πλάγια 
θέση το οποίο σταμάτησε ο Μανδάς. Αυτό 
που της έλειπε όμως ήταν η κλασική ευκαι-
ρία για να μπορέσει να απαντήσει στο γκολ 
του Μανούσου πριν βγει το ημίχρονο.
Ο τραυματισμός του Μπαένα με την 

έναρξη του δευτέρου μέρους υποχρέωσε 
τον Αναστασίου να αλλάξει τα πλάνα του, 
περνώντας τον Στρούγγη ως τρίτο στόπερ 
και αλλάζοντας τον σχηματισμό σε 5-4-
1. Η ΑΕΚ άρχιζε να πιέζει και στο 55’ το 
δυνατό αριστερό του Κρίστιτσιτς πέρασε 
δίπλα από το κάθετο, με τον Κωστένογλου 
τέσσερα λεπτά αργότερα να περνάει τον 
Μάνταλο στο παιχνίδι θέλοντας να βρει 
περισσότερη δημιουργία στο παιχνίδι 
της Ένωσης. Στο 62’ έστω και με τη δόση 
της τύχης οι κιτρινόμαυροι κατάφεραν να 
φέρουν το ματς στα ίσια. Ο Ολιβέιρα με 
ένα σουτ από πλάγια θέση σημάδεψε το 
κάθετο δοκάρι, αλλά η μπάλα χτύπησε 
στην πλάτη του Μανδά και κατέληξε στα 
δίχτυα με τον Πορτογάλο να γράφει το 1-1 
και να «ζεσταίνει» τον κόσμο της ΑΕΚ στο 
ΟΑΚΑ.
Στο 67’ ο Κωστένογλου πέρασε και τον 
Αλμπάνη στο παιχνίδι στη θέση του Βέρντε 
με την ΑΕΚ να ψάχνει την ανατροπή. Το σουτ 
του Λιβάια στο ίδιο λεπτό δεν ανησύχησε 
τον Μανδά, αλλά στο 72’ η ΑΕΚ κατάφερε 
να γυρίσει το ματς και να πάρει κεφάλι στο 
σκορ έπειτα από ένα ωλέθριο λάθος του 
γκολκίπερ του Ατρόμητου. Ο Γούτας γύρισε 

την μπάλα προς τα πίσω, ο Ολιβέ-
ιρα κυνήγησε πανέξυπνα την 

μπαλιά, με τον Μανδά στην 
προσπάθειά του να διώξει 
να κάνει τεράστια «γκέλα» 
και τον Πορτογάλο φορ 
σε κενή εστία να κάνει το 

2-1 με το δεύτερο προσω-
πικό του γκολ στο ματς! Τέσ-

σερα λεπτά αργότερα πάντως ο 
Ατρόμητος έχασε σπουδαία φάση 

να απαντήσει όταν ο Λόπες έχασε τον 
Μανούσο, με τον τελευταίο να βγάζει τη 
σέντρα, τον Βέλλιο να κάνει την προβολή 
και τον Τσιντώτα να σώζει.
Όλα έδειχναν ότι η ΑΕΚ θα κρατούσε αυτό 
το 2-1, αλλά μια ακόμα κάκιστη αντίδραση 
της αμυντικής της γραμμής της στοίχισε. 
Στο 89’ ο Οικονόμου έχασε την κεφαλιά 
από τον Γιακουμάκη και ο Ανδρούτσος που 
είχε μείνει αμαρκάριστος από τον Λόπες 
ισοφάρισε σε 2-2 «παγώνοντας» το ΟΑΚΑ! 
Η ΑΕΚ κυνήγησε στις καθυστερήσεις το 
γκολ της νίκης και στο 93’ ο Ολιβέιρα εκμε-
ταλλεύτηκε την κεφαλιά του Μάνταλου 
στο πίσω δοκάρι και έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα σημειώνοντας το γκολ της νίκης 
και γράφοντας με ένα άκρως επεισοδιακό 
τρόπο το τελικό 3-2 για την Ένωση!

ΑΕΚ - Ατρόμητος 3-2
Ο Ολιβέιρα με τα δώρα!

Με πέναλτι που κέρδισε ο Κρέσπο 
σε... νεκρό χρόνο και το εκτέλεσε 
εύστοχα ο Βιεϊρίνια στο 101’ ο 
ΠΑΟΚ «έσωσε» το αήττητο, καθώς 
ισοφάρισε σε 2-2 και παράλληλα 
στέρησε από τον Παναθηναϊκό ένα 
μεγάλο διπλό! Δύο γκολ ο αρχηγός 
του Δικεφάλου, Ζαχίντ και Μακέντα 
τα «πράσινα» γκολ.

Χ
ωρίς καμία έκπληξη, ούτε στον 
σχηματισμό αλλά ούτε και στα 
πρόσωπα, παρέταξε τον Παναθη-
ναϊκό ο Γιώργος Δώνης.

Ο Έλληνας τεχνικός ξεκίνησε με τον Διούδη 
στην υπεράσπιση της εστίας.
Αριστερό μπακ ο Ινσούα, δεξί ο Γιόχαν-
σον και ο Πούγγουρας με τον Σένκεφελντ 
στο κέντρο της άμυνας. Κουρμπέλης και 
Δώνης στον άξονα της μεσαίας γραμμής. 
Στα «φτερά» Μπουζούκης και Χατζηγιο-
βάνης, ο Ζαχίντ σε ελεύθερο ρόλο και στην 
κορυφή του 4-2-3-1 ο Κίκο Μακέντα.
Όσον αφορά τον γηπεδούχο ΠΑΟΚ που με 
«τρίποντο» σκαρφάλωνε στην κορυφή της 
βαθμολογίας και «έπιανε» τον Ολυμπιακό, 
ο Ζίβκοβιτς ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια. 
Ίνγκασον και Κρέσπο οι δύο στόπερ. Μάτος 
δεξί μπαξ, Γιαννούλης αριστερό.
Ντάγκλας Αουγκούστο και Μίσιτς το 
δίδυμο στο κέντρο του γηπέδου. Μπίσε-
σβαρ σε ελεύθερο ρόλο, Λημνιός στο δεξί 
«φτερό», Στοχ στο αριστερό και «φουνταρι-
στός» ο Σβιντέρκσι.

Ο ανώτερος Παναθηναϊκός πήρε 
το... δώρο του Κρέσπο!
Στο πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός ήταν 
η ομάδα που εκτελούσε άψογα το πλάνο 
του προπονητή της απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ 
που τα βρήκε σκούρα στην πίεση ψηλά των 
«πρασίνων», δεν είχε υπομονή να κυκλο-
φορήσει την μπάλα και έδειχνε ανέτοιμος 
για αυτό το παιχνίδι.
Το σύνολο του Δώνη είχε την κατοχή της 
μπάλας, δεν απειλήθηκε ουσιαστικά από 
τους γηπεδούχους(εξαίρεση ένα σουτ του 
Μίσιτς στο 15’) και έφτανε με ευκολία στο 
επιθετικό τρίτο, δημιουργώντας ρήγματα 
κυρίως από τα δεξιά. Οι «πράσινοι» είχαν 
άριστες αλληλοκαλύψεις, έβγαζαν περισ-
σότερη ενέργεια και δύναμη στις δεύτερες 
μπάλες και δεν επέτρεψαν στον ΠΑΟΚ να 
κάνει το παιχνίδι του.
Παρόλα αυτά, το «τριφύλλι» δεν είχε την 
σωστή επιλογή στην τελική πάσα για να 

βρεθεί... φάτσα με το γκολ. Όσες φορές και 
αν πάτησε στην περιοχή.
Κάτι που του έκανε... δώρο στο 44’ ο Κρέ-
σπο. Ο στόπερ του ΠΑΟΚ που δεν ταιριά-
ζει με την ποιότητα και την εμπειρία του, 
γύρισε με αδύναμη πάσα την μπάλα προς 
τον Ζίβκοβιτς. Ο Ζαχίντ «μυρίστηκε» το 
λάθος, πέρασε με υπέροχη σκαφτή ντρί-
μπλα τον πορτιέρο του «δικεφάλου» που 
έπεσε στα πόδια του και σε κενή εστία 
άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό!

Ροντέο και θρίλερ στο... 101’!
Ο Φερέιρα με την έναρξη του δευτέρου 
μέρος έριξε στο παιχνίδι τον Βιερίνια και 
τον Καντουρί. Ο Παναθηναϊκός προσπά-
θησε να διαχειριστεί το αποτέλεσμα αλλά 
με εντελώς λάθος τρόπο. Δεν κρατούσε 
μπάλα, κλείστηκε στα δύο τρίτα του γηπέ-
δου και άφησε την μπάλα στους γηπεδού-
χους.
Μέχρι το 60’ ο «δικέφαλος» δεν είχε φάσεις 
αλλά το εικοσάλεπτο που ακολούθησε 
ήταν... φωτιά!
Η είσοδος του Άκπομ έβαλε δύσκολα στην 
άμυνα των «πρασίνων». Ο Άγγλος στο 64’ 
είχε κεφαλιά που έβγαλε ο Διούδης και ένα 
λεπτό αργότερα ο Βιερίνια με δυνατό σουτ 
έξω από την περιοχή έφερε το παιχνίδι στα 
ίσια.
Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει για την ανα-
τροπή. Ο Δώνης έριξε στο ματς τον Κολοβέ-
τσιο και τον Περέα, γύρισε το σύστημα σε 
5-3-2 αλλά η ορμή του «δικεφάλου» ήταν 
μεγάλη μέχρι και το 80’.
Στο 72’ ο Άκπομ από καλή θέση σούταρε 
άουτ, στο 77’ η κεφαλιά του Μάτος βρήκε 
το δοκάρι!
Από το 80’ και έπειτα ο Παναθηναϊκός 
ισορρόπησε και στο 87’ κατάφερε να... 
παγώσει την Τούμπα με άψογη αντεπίθεση 
και πλασέ του Μακέντα! Σε μία φάση που 
ξεκίνησε από απόκρουση του Διούδη σε 
προβολή του Ίνγκασον!
Και ενώ όλα έδειχναν νίκη των «πρασί-
νων», στο 96’ ο Κρέσπο κέρδισε πέναλτι 
από τον Κουρμπέλη, ο Βιερίνια ευστόχησε 
και έγραψε το τελικό 2-2!
ΠΑΟΚ: Ζίβκοβιτς, Μάτος, Ίνγκασον, Κρέ-
σπο, Γιαννούλης, Λημνιός (46’ Βιεϊρίνια), 
Μίσιτς, Αουγκούστο (64’ Άκπομ), Στοχ (46’ 
Ελ Καντουρί), Μπίσεσβαρ, Σφιντέρσκι.
Παναθηναϊκός: Διούδης, Γιόχανσον, Σένκε-
φελντ, Πούγγουρας, Ινσούα, Κουρμπέλης, 
Δώνης, Μπουζούκης (81’ Αποστολάκης), 
Ζαχίντ (70’ Περέα), Χατζηγιοβάνης (68’ 
Κολοβέτσιος), Μακέντα.

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-2

Ο Βιεϊρίνια τον... έσωσε στο 101’!
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Συναρπαστικό ήταν το παιχνίδι στα 
Γιάννενα, όπου ΠΑΣ κι Εργοτέλης 
ήρθαν ισόπαλοι 2-2, με τους 
Κρητικούς να προηγούνται δυο φορές 
και τον Κατσιμήτρο να κρατάει τον 
βαθμό στο 92’!

Ο
ι γηπεδούχοι, ήταν ανώτεροι από 
την αρχή της αναμέτρησης, όμως 
κόντρα στην ροή του παιχνιδιού 
ο Εργοτέλης έκανε το 0-1. Μετά 

από μια εκτέλεση κόρνερ του ΠΑΣ, οι φιλο-
ξενούμενοι έφυγαν στην αντεπίθεση, με τον 
Έφορντ μετά από τρομερή ενέργεια και πάσα 
του Κουατένγκ, πλάσαρε εύστοχα προ κενής 
εστίας ανοίγοντας το σκορ. Από το 19΄ που 
έγινε το 0-1 κι έπειτα, ο ΠΑΣ Γιάννινα έχασε 
πολλές ευκαιρίες να φτάσει στο γκολ της ισο-
φάρισης πριν το ημίχρονο, κάτι που τελικά 
δεν έγινε με τους Κρητικούς να πηγαίνουν 
στα αποδυτήρια με αυτό το 0-1 υπέρ τους.
Ίδια εικόνα με τους γηπεδούχους να κυρι-
αρχούν και στο δεύτερο ημίχρονο, φτάνο-
ντας στην ισοφάριση στο 55’ μετά από εκτέ-
λεση πέναλτι του Παμλίδη, ο οποίος και το 
κέρδισε σε μια φάση που οι φιλοξενούμενοι 
έχουν αρκετά παράπονα. Κι εκεί που φαινό-
ταν πως ο ΠΑΣ Γιάννινα εύκολα ή δύσκολα 
θα έβρισκε ακόμα ένα τέρμα και θα έπαιρνε 
τη νίκη, σε μια φάση και πάλι κόντρα στη 
ροή της αναμέτρησης ο Εργοτέλης πήρε εκ 
νέου το προβάδισμα! Συγκεκριμένα, στο 58’ 
ο Ροβίθης μετά από γύρισμα του Μπούση 
πλάσαρε προ κενής εστίας για το 1-2. 
Ο ΠΑΣ Γιάννινα συνέχισε να πιέζει και στο 
73’ βρήκε ξανά το γκολ της ισοφάρισης και 
πάλι με τον Παμλίδη, ο οποίος κρέμασε υπέ-
ροχα τον Κατσιμήτρο. Οι γηπεδούχοι από 
εκεί κι έπειτα είχαν και πάλι αρκετές ευκαι-
ρίες για να φύγουν με το τρίποντο της νίκης, 
με κορυφαία αυτή του 92ου λεπτού όπου ο 
Κατσιμήτρος απέκρουσε πάνω στη γραμμή 
μια κεφαλιά κρατώντας το 2-2.

Δόξα Δράμας - Απόλλων Λάρισας 
0-0
Ο βαθμολογικός πίνακας σπάνια κάνει λάθος 
και αυτό αποδείχθηκε περίτρανα για Δόξα 
Δράμας και Απόλλωνα Λάρισας. Πριν από 
την μεταξύ τους αναμέτρηση, και οι δύο 
ομάδες μετρούσαν από μία νίκη και μία 
ήττα στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος και η 
μεταξύ τους «μονομαχία» συμφώνησε στην 
κοινή πορεία που διαγράφουν μέχρι στιγ-
μής.

Σε ένα ματς χωρίς πολλές ευκαιρίες αλλά με 
μπόλικο πάθος και δυνατές κόντρες, Δόξα 
και Απόλλων έμειναν στο μηδέν, σε μια ισο-
παλία που διατήρησε τις δύο ομάδες ισό-
βαθμες με τέσσερις πόντους μετά από τρεις 
στροφές στη φετινή Superleague 2.
Οι φιλοξενούμενοι του Άριαν Μπέλα μπή-
καν πιο δυνατά στην αναμέτρηση και βρή-
καν την καλύτερη τους στιγμή στο ματς στην 
πρώτη τους ευκαιρία, μόλις στο 3ο λεπτό, με 
την σέντρα σουτ του Τασιουλή να βρίσκει 
στο οριζόντιο δοκάρι. Η γηπεδούχος Δόξα 
κατάφερε σταδιακά να ξεπεράσει το «σοκ» 
των πρώτων λεπτών, πήρε με το μέρος της 
τον έλεγχο του παιχνιδιού κι έχασε σημα-
ντική ευκαιρία για το 1-0 στο 34’, όταν ο 
Κρητικός έπιασε την κεφαλιά στην καρδιά 
της περιοχής μετά από σέντρα του Σιώπη για 
να αποκρούσει εντυπωσιακά ο Γκέκας. 
Στο δεύτερο ημίχρονο η Δόξα έφτασε περισ-
σότερες φορές στην περιοχή του γκολ-
κίπερ Γκέκα, όμως ο Απόλλων ήταν αυτός 
που βρήκε την πιο επικίνδυνη στιγμή, με την 
μπάλα μετά από κεφαλιά του Γκουστάβο να 
σκάει στο χορτάρι και να περνά βασανιστικά 
αργά από το δοκάρι του Μένκα στο 67’. Από 
κει και πέρα, ο φόβος για την ήττα κυριάρ-
χησε της προσπάθειας για… κλοπή του τρι-
πόντου και από τις δύο ομάδες.

Συνεχίζει ακάθεκτος για την επι-
στροφή ο Απόλλων Σμύρνης
Τη μοναξιά της πρωτιάς στην Superleague 2 
απολαμβάνει ο Απόλλων Σμύρνης μετά από 
τρεις αγωνιστικές, επικρατώντας εύκολα με 
4-0 του Απόλλωνα Πόντου και εκμεταλλεύ-
τηκε τις «γκέλες» Πλατανιά και Καραϊσκάκη 
για να κάνει το 3Χ3.
Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» ήταν εμφατική απέ-
ναντι στον Απόλλωνα Πόντου και φιλοδώ-
ρησε την ομάδα της Καλαμαριάς με τέσσερα 
τέρματα (4-0) για να φτάσει σε σημείο να 
φιγουράρει μόνη πρώτη στην κατάταξη με 9 
βαθμούς και το απόλυτο νικών.
Το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου μοί-
ρασε την απόδοση του ισόποσα, «χτύπησε» 
από δύο φορές σε κάθε ημίχρονο και έκαμψε 
με άνεση την μηδενική αντίσταση των φιλο-
ξενούμενων. Μαρκόσφκι με πέναλτι στο 32 
και Βάρκας με ιδανική κεφαλιά κλείδωσαν 
την υπόθεση νίκης από το πρώτο μέρος, 
ενώ στο δεύτερο 45λεπτο ο Μπαστιανός 
με υπέρχοη ατομική ενέργεια στο 61’ και 
ο Λαρέα στο 73’ συνέθεσαν το τελικό 4-0, 
αφήνοντας πίσω στους επτά βαθμούς Πανα-
χαϊκή και Πλατανιά.

αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα - Εργοτέλης 2-2
H χαρά των γκόλ...

Καναδάς
Αβέβαιο το μέλλον του 
Bradley στο Toronto FC

Η 
σεζόν που είχε φέτος το Toronto FC στο MLS είχε ευχάριστες ανατροπές, αφού η 
ομάδα μετά από δύο χρόνια επιστρέφει στον τελικό της διοργάνωσης, ενώ ένα 
μήνα πριν δεν ήταν καν σίγουρο αν θα περάσει στα play-offs. Ωστόσο, οποιαδή-
ποτε κι αν είναι το αποτέλεσμα του τελικού του Σαββάτου όπου το TFC θα αντι-

μετωπίσει τους Seattle Sounders, ο Bradley θα μείνει χωρίς συμβόλαιο αφού μέχρι στιγμής 
δεν έχει ανανεωθεί. 
Ο μέσος δεν απάντησε καθαρά για το αν σκέφτεται να αποχωρήσει από την ομάδα με τον 
προπονητή, Greg Vanney, να δηλώνει: «Για εμάς θα είναι τεράστια επιτυχία αν την επόμενη 
ημέρα ξέρουμε ότι είμαστε πρωταθλητές και ξέρουμε ότι θα παραμείνει».  Το The Athletic 
αναφέρει πως εάν ο 32χρονος ανανεώσει το συμβόλαιο του αυτό θα σημαίνει πως μια ενδε-
χόμενη μεταγραφή μπορεί να αποφέρει $6,5 εκατομμύρια στην ομάδα.

Altidore: «Μόνο με θαύμα θα προλάβω τον τελικό»
Παιχνίδια μυαλού φαίνεται να παίζει ο επιθετικός του Toronto FC εν όψει του τελικού του 
MLS το Σάββατο με τους Seattle Sounders. Ο Jozy Altidore έκατσε στον πάγκο στα παιχνίδια 
των play-off, ενώ έμεινε εκτός αποστολής στον τελικό της Ανατολής απέναντι στην Atlanta 
United FC (2-1). Ο Αμερικανός επιθετικός πέτυχε στην κανονική διάρκεια της σεζόν 11 γκολ 
με 22 εμφανίσεις και παρά την απογοήτευση του για τον τραυματισμό του δηλώνει πως οι 
«Κόκκινοι» έχουν αυτό που χρειάζεται για να στεφθούν πρωταθλητές το Σάββατο. 

Χειρουργείο για τον McCaw 
Ο swingman των Toronto Raptors, Patrick 
McCaw, χρειάστηκε να χειρουργηθεί την 
Τετάρτη για να αφαιρεθεί ένας καλοηθής 
όγκος από το πίσω μέρος στο γόνατο του. Ο 
24χρονος που έγινε draft το 2016 από τους 
Milwaukee Bucks θα μείνει για τουλάχιστον 
τέσσερις εβδομάδες εκτός δράσης, ενώ ο 
χρόνος που θα χρειαστεί για να αναρρώσει 
πλήρως δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός. Αυτή 

τη σεζόν κατάφερε να παίξει σε τρία παιχνί-
δια σκοράροντας σε μέσο όρο 4 πόντους 
και σημείωσε 1.5 κλεψίματα. 

Επιστρέφει ο Hyman στους Leafs
Ο Zach Hyman μετά από έξι μήνες αποχής 
από την ενεργό δράση θα επιστρέψει στις 
προπονήσεις για να προλάβει να παίξει τη 
φετινή σεζόν στους Toronto Maple Leafs, 
aν και δεν είναι ξεκάθαρο ποτέ ακριβώς θα 
επιστρέψει στην ενεργό δράση. Παρόλα 
αυτά ο Hyman ευχαρίστησε όλο το ιατρικό 
επιτελείο των Leafs τονίζοντας πως πέρα 
των ιατρικών, τον βοήθησαν στο να παρα-
μείνει θετικός και να συνεχίσει την προσπά-
θεια. Ο Hyman τραυματίστηκε στα play offs 
την περασμένη σεζόν παθαίνοντας ρήξη 
χιαστών. 

ΓΡΑΦΕΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ
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αθλητικά

Η 
Ελλάδα προκρίθηκε και τυπικά, 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες Τόκιο 
2020, στην ποδηλασία δρόμου, στο 
αγώνισμα της αντοχής. Η χώρα μας 

φιγουράρει στην 36η θέση στην παγκόσμια Ο-
λυμπιακή κατάταξη τις UCI με  1068,43 βαθ-
μούς, θέση που τις δίνει το δικαίωμα να δώσει 
το παρών, με έναν αθλητή δρόμου, σε λίγους 
μήνες στην Ιαπωνία. 
Η πρόκριση είναι της χώρας και όχι ονομα-
στική. Φυσικά στο ποιος αθλητής θα πάει στο 
Τόκιο θα προσμετρηθούν η θέση τους στο Ολυ-
μπιακό ranking list, αλλά κι άλλα κριτήρια που 
έχει βάλει η Ομοσπονδία. Θυμίζουμε ότι την 
ΠροΟλυμπιακή ομάδα αποτελούν οι Πολυχρό-
νης Τζωρτζάκης, Γιώργος Μπούγλας, Χαράλα-
μπος, Καστραντάς, Στέλιος Φαραντάκης.   
Η πρόκριση - επιβράβευση επετεύχθη με 
σκληρή προσπάθεια όλων, με το άθροισμα τις 

βαθμολογίας των 8 καλύτερων βαθμολογού-
μενων Ελλήνων αθλητών, μετά από μια πολύ 
καλή χρονιά. 
«Είναι η καλύτερη αγωνιστική χρονιά για 
την Εθνική ομάδα δρόμου τα τελευταία χρό-
νια. Από τον περασμένο Ιούλιο ήμασταν σχε-
δόν σίγουροι για την πρόκριση. Η “κόκκινη 
γραμμή” για εμάς ήταν η 50η θέση και βλέπο-
ντας την ομάδα να κάνει μια φανταστική χρονιά 
μιλούσαμε για σίγουρη πρόκριση. Η οριστικο-
ποίηση ήρθε την περασμένη Τρίτη, 22/10, ημε-
ρομηνία που ολοκληρώθηκε η τελική κατάταξη 
των χωρών. Για να επιτευχθεί η πρόκριση χρει-
άσθηκε η προσπάθεια όλων, αθλητών, προπο-
νητών, αλλά και την στήριξη της Ομοσπονδίας, 
όσο περισσότερο μπορούσε. Όλοι μας πιστεύ-
ουμε σε ένα ακόμα καλύτερο μέλλον», δήλωσε 
ο ομοσπονδιακός προπονητής του δρόμου 
Μιχάλης Φαραντάκης.

Οι Έλληνες ποδηλάτες «σφράγισαν» 
το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα SuperleagueΟ «Αυτοκράτορας» λύγισε την 
«πρωτάρα»

Σ
’ ένα παιχνίδι για γερά νεύρα που διεξήχθη στη Γλυφάδα ο Εθνικός κέρδισε με 8-9 
την ΑΕΚ και προκρίθηκε στη Β’ φάση του Κυπέλλου. 
Η ΑΕΚ που είναι στην Α2 και έδωσε το πρώτο της παιχνίδι στο Κύπελλο έδειξε πολύ 
καλά στοιχεία και πλησίασε στη μεγάλη νίκη απέναντι σε μια ομάδα που έχει τερά-

στια ιστορία αλλά έχει δώσει και πολλά παιχνίδια πρωταθλήματος εν αντιθέσει μ’ εκείνη 
που δεν έχει ρυθμό αφού δεν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα της. 

Προκρίθηκε στο Κύπελλο και κοιτάζει τη Ζόλνοκ ο Ολυμπιακός
Με το... δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Ελλάδος ο Ολυμπιακός. Ο κάτοχος 
του τίτλου κέρδισε με 19-2 στον Πειραιά τον τυπικά γηπεδούχο ΝΟΠ και πλέον στρέφει το 
ενδιαφέρον της στην αναμέτρηση της Παρασκευής (8/11. 20.00 ώρα Ελλάδας) με τη Σόλνοκ 
στην Ουγγαρία, για την 4η αγωνιστική του Τσάμπιονς Λιγκ.

Άνετη πρόκριση για τον ΠΑΟΚ
Στη Β’ φάση του Κυπέλλου Ελλάδος προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ κερδίζοντας με 20-7 την ΠΕΚΕ 
Βροντάδου σ’ αγώνα που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη. 
Η ομάδα της Χίου που είναι στην Α2 αξίζει να σημειωθεί ότι κατέβηκε ν’ αγωνιστεί με 10 
παίκτες.
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Την ευκαιρία να αναρριχηθεί 
ψηλότερα στο βαθμολογικό πίνακα 
της Φούτμπολ Λιγκ έχει ο Ολυμπιακός 
Βόλου.

Ο
ι «ερυθρόλευκοι» στην περίπτω-
ση που νικήσουν την Κυριακή 
τον Ιάλυσο στο γήπεδο της Νεά-
πολης και σημειώσουν την τρίτη 

σερί νίκη τους στο πρωτάθλημα, θα κερδί-
σουν σίγουρα κάποιες θέσεις στην κατά-
ταξη. Κι αυτό, καθώς την 7η αγωνιστική υ-
πάρχουν αρκετά ντέρμπι μεταξύ ομάδων 
που βρίσκονται ψηλότερα από τον Ολυμπι-
ακό στη βαθμολογία.
Στον Ολυμπιακό, πάντως, δεν ασχολούνται 
με τα παιχνίδια των άλλων ομάδων, αλλά 
αποκλειστικά με το παιχνίδι με τον Ιάλυσο. 
Ο Σούλης Παπαδόπουλος αυτό που τονί-
ζει στους παίκτες του είναι, πως σε καμία 
περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρήσουν 
εύκολο το ματς.
Ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» θέλει να 
δει τους παίκτες του να ανεβαίνουν σκα-
λί-σκαλί, όπως τόνισε, στο βαθμολογικό 
πίνακα, ικανοποιώντας τους φιλάθλους με 
τις εμφανίσεις τους και τα αποτελέσματα. 
Ο κόσμος του Ολυμπιακού βλέπει πως κάτι 
αλλάζει το τελευταίο διάστημα στην ομάδα, 
καθώς οι «ερυθρόλευκοι» όχι μόνο κερ-
δίζουν, αλλά δείχνουν σαφώς καλύτερη 
εικόνα μέσα στο γήπεδο.
Παρατηρείται διαφορετική αγωνιστική 
νοοτροπία στους παίκτες μετά την έλευση 
του Σούλη Παπαδόπουλου, η ομάδα προ-
σπαθεί να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο 
και προέρχεται από μια πολύ σπουδαία 
εμφάνιση στην Καλαμάτα, απέναντι σε μια 
ομάδα που θεωρείται από τα φαβορί για 
την άνοδο.
Οι δύο σερί νίκες έχουν φέρει τον Ολυμπι-
ακό δύο βαθμούς από την κορυφή, με την 
ομάδα να έχει μπει ξανά σε τροχιά ανόδου, 
όταν υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να μείνει 
από νωρίς πολύ πίσω στη βαθμολογία.
Ο Σούλης Παπαδόπουλος δεν μπορεί να 
υπολογίζει στις υπηρεσίες των τραυμα-
τιών Ιμπάν Ράντι και Φίλιππου Σκοπελίτη. 
Ο πρώτος, ως γνωστόν, υπέστη θλάση στο 
ματς με την Ιεράπετρα και βρίσκεται στο 
στάδιο της αποθεραπείας. Ο Σκοπελίτης 
υπέστη διάστρεμμα τρίτου βαθμού στην 
αναμέτρηση με την Καλαμάτα και θα απου-
σιάσει από την ενεργό δράση για ένα περί-
που μήνα.

Πήραν ανάσες στον Διαγόρα
Την ευκαιρία να ξεκουραστούν και να γεμί-
σουν τις μπαταρίες τους είχαν χθες οι ποδο-
σφαιριστές του Διαγόρα, καθώς ο Πέτρος 
Ρουτζιέρης τους έδωσε ρεπό, έτσι ώστε να 
ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους ενόψει της 
δύσκολης συνέχειας της Football League, 
αρχής γενομένης από το εντός έδρας παι-
χνίδι της Κυριακής με την Νίκη Βόλου στο 
πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής.
Σήμερα οι αθλητές του «γηραιού» θα επι-
στρέψουν σε κανονικούς ρυθμούς προπο-
νήσεων, έτσι ώστε να ξεκινήσουν την προ-
ετοιμασία τους για την κυριακάτικη αναμέ-
τρηση (15:00 δημοτικό στάδιο Ρόδου).
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί το μεσημέρι 
στο «Κλεόβουλος Χατζηγεωργίου», με τον 
Πέτρο Ρουτζιέρη να αναμένεται να επικε-
ντρωθεί σε ασκήσεις φυσικής κατάστασης 
και τακτικής, όπως και σε αγωνιστικά παι-
χνίδια στην κατοχή και την κυκλοφορία της 
μπάλας.
Αγωνιστικά προβλήματα δεν 
υπάρχουν στον «γηραιό», 
αφού εκτός από τον τραυμα-
τία εδώ και μεγάλο χρονικό 
διάστημα Κριστιάνο Μεντί, 
όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαι-
ριστές είναι διαθέσιμοι.
Οι προπονήσεις του Διαγόρα 
θα είναι καθημερινές έως και το 
πρωί του Σαββάτου που θα ολοκλη-
ρωθεί η προετοιμασία ενόψει Νίκης Βόλου.
Ο Πέτρος Ρουτζιέρης έχει ζητήσει από τους 
ποδοσφαιριστές του να ξεχάσουν το ισό-
παλο ντέρμπι με τον ΓΑΣ Ιάλυσος και να 
συγκεντρωθούν στην Νίκη Βόλου, προκει-
μένου να προετοιμαστούν όσο καλύτερα 
γίνεται.
Ο έμπειρος τεχνικός έχει επιστήσει στην 
προσοχή στους ποδοσφαιριστές του, 
καθώς η Νίκη Βόλου μπορεί να βρίσκεται 
στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού 
πίνακα, ωστόσο, διαθέτει ποιοτικούς ποδο-
σφαιριστές στην μεσοεπιθετική της γραμμή 
που μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους 
εφόσον ο Διαγόρας δεν είναι σοβαρός, 
συγκεντρωμένος και πειθαρχημένος από το 
πρώτο λεπτό της αναμέτρησης.
Ο «γηραιός» στοχεύει στην κατάκτηση της 
νίκης, έτσι ώστε να πλησιάσει στις πρώτες 
θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Διπλή ενίσχυση στον Ακράτητο
Στην απόκτηση των αδερφών Δημήτρη & 
Γρηγόρη Συκαρά προχώρησε ο Ακράτητος.

Η ανακοίνωση:
Ανακοινώνουμε την απόκτηση των αδερ-
φών Δημήτρη & Γρηγόρη Συκαρά.
Ο Δημήτρης γεννημένος το 2000 προέρχε-
ται από το Μοσχάτο, ενώ ο Γρηγόρης γεν-
νημένος το 1998 από την Διάνα Ηλιούπο-
λης.
Τους ευχόμαστε ότι καλύτερο στην νέα τους 
ομάδα.

Τρίγλια: Νέο σοκ – Χάνει τη σεζόν 
κι ο Μενικάλι
Δεύτερο ισχυρό πλήγμα στην Τρίγλια, μετά 
τη ρήξη χιαστών του Αλέξανδρου Τσεμπε-
ρίδη. 
Η ομάδα της Χαλκιδικής χάνει και δεύτερη 
μονάδα για το υπόλοιπο της χρονιάς, αφού 
υπέστη αποκόλληση αχίλλειου τένοντα ο 
Λορέντζο Μενικάλι, σε ανύποπτη φάση στο 
δεύτερο μέρος του αγώνα με την Ιεράπε-
τρα!
Έτσι, ήρθε μια σημαντική παράπλευρη 
απώλεια, που «πόνεσε» παραπάνω και από 
την ήττα για την ομάδα του Κώστα Γεωρ-
γιάδη.
Ο Ιταλός πλάγιος μπακ (κυρίως δεξιός) 
έφυγε στην πατρίδα του για επέμβαση και 
θα λείψει μίνιμουμ 4-5 μήνες, χάνοντας 
ουσιαστικά την υπόλοιπη σεζόν.
Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε 
ανάλογους τραυματισμούς, παρατηρείται 
και πρόωρο φινάλε σε καριέρες ποδοσφαι-
ριστών, κάτι που φυσικά άπαντες απεύχο-
νται.
Αναγκαστικά η Τρίγλια θα πορευτεί με 
λύσεις εκ των έσω για περίπου ενάμιση 
μήνα (στη θέση άλλωστε υπάρχει και ο 
Ζώτος), αναζητώντας ενισχύσεις στις μετα-

γραφές του Γενάρη, ανάλογα και με 
τη θέση της ομάδας.

Οι Χαλκιδικιώτες, που φιλο-
δοξούν να «ξεκολλήσουν» 
από την τελευταία θέση, την 
Κυριακή παίζουν ξανά εντός, 
με την Καλαμάτα, θέλοντας 
τη δεύτερη φετινή νίκη (η 

παρθενική με Ασπρόπυργο).
Ο τραυματισμός του Σγουρή κρί-

νεται επιπόλαιος και ο γηγενής στό-
περ αναμένεται να είναι διαθέσιμος.

Τρίκαλα: Ματς κριτήριο αυτό με 
τη Βέροια…
Πληρώνοντας τον παίκτη λιγότερο για 
ένα ημίχρονο, αλλά και την κόπωση από 
το ματς του κυπέλλου με την Εργοτέλη, ο 
ΑΟ Τρίκαλα “άφησε” δυο βαθμούς στο 
γήπεδο του Ασπρόπυργου.
Οι “κυανέρυθροι” κατά γενική ομολογία 

στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στην ομάδα 
του Γιώργου Βαζάκα έκαναν την καλύτερη 
τους εμφάνιση και το “διπλό” έμοιαζε ιδι-
αίτερα εύκολο.
Ωστόσο οι ισορροπίες άλλαξαν με την απο-
βολή του Παντελή Ριζογιάννη ο οποίος δεν 
υπολογίζεται από τον Περικλή Αμανατίδη 
και για το ντέρμπι του Σαββάτου με την 
Βέροια, οι γηπεδούχοι πίεσαν και έφτασαν 
στην ισοφάριση με τον Αστέριο Γιακουμή 
μάλιστα να “φωνάζει” παρών όταν χρειά-
στηκε.
Σήμερα ο τεχνικός του ΑΟΤ έδωσε ρεπό 
στους παίκτες του για να γεμίσουν τις μπα-
ταρίες τους και τους περιμένει αύριο Τρίτη 
για να ξεκινήσει η προετοιμασία για το 
ματς με την ομάδα του Σάκη Θεοδοσιάδη 
η οποία έχει στόχο την άνοδο στην S2 και 
προέρχεται από τη νίκη επί του Αιγάλεω 
με 3-1.
Κατά πάσα πιθανότητα ο κ. Αμανατίδης 
θα έχει στην διάθεση του και τον Μπόγιαν 
Άλεξιτς ενώ ο Γιάννης Ντόσης αναμένεται 
να ανεβάσει ρυθμούς μέσα στην εβδο-
μάδα.

Νίκη Βόλου: Επίσημα νέος προ-
πονητής ο Στάικος Βεργέτης
Η διοίκηση της βολιώτικης ΠΑΕ ανακοί-
νωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας 
με τον Στάικο Βεργέτη, ο οποίος θα καθίσει 
για πρώτη φορά στον πάγκο των «κυανο-
λεύκων» την Κυριακή 10/11 στο παιχνίδι με 
τον Διαγόρα στη Ρόδο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ανακοινώνει την 
έναρξη της συνεργασίας της με τον προπο-
νητή κ. Στάικο Βεργέτη, ο οποίος και ανα-
λαμβάνει άμεσα την τεχνική ηγεσία της 
ομάδας μας.
Καλωσορίζουμε τον κ. Βεργέτη και του 
ευχόμαστε υγεία κι επιτυχίες στη μεγάλη 
κυανόλευκη οικογένειά μας».

Βέροια: Χειρουργήθηκε στους 
κοιλιακούς ο Λεφίδης
Σε επέμβαση στους κοιλιακούς υποβλή-
θηκε ο Δούκας Λεφίδης και ο αριστερός 
μπακ της Βέροιας αναμένεται να μείνει 
τρεις-τέσσερις εβδομάδες εκτός δράσης, 
όπως προβλέπεται συνήθως μετά το χει-
ρουργείο με τη μέθοδο της λαπαροσκό-
πησης.
Για τον σαββατιάτικο σημαντικό αγώνα στα 
Τρίκαλα (με τηλεοπτική μετάδοση), ο Σάκης 
Θεοδοσιάδης ποντάρει στην επάνοδο των 
Γιάννη Πασά (εξέτισε την ποινή του έμπει-
ρος εξτρέμ) και Σταύρου Πεταυράκη (απο-
θεραπεύτηκε).

Το πανόραμα των μικρών κατηγοριών
Θέλει τρίτη σερί νίκη με Ιάλυσο ο Ολυμπιακός Βόλου

αθλητικά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

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

Ματσάρα μύθος στο “Στάμφορντ 
Μπριτζ”, με τον Αγιαξ να προηγείται 1-
4, να έχει δύο αποβολές και εις βάρος 
πέναλτι στην ίδια φάση και την Τσέλσι 
με αμέτρητες τελικές να ισοφαρίζει 4-
4.

Ε
λάχιστα δευτερόλεπτα, τρεις στιγμές, 
μία παράνοια. Αυτό που συνέβη γε-
νικότερα στο “Στάμφορντ Μπριτζ” 
και ειδικότερα στη φάση του 68’, ή-

ταν τρελό, φανταστικό, λατρεία. Οχι σίγουρα 
για τον Αγιαξ, αλλά αναμφίβολα για την Τσέλ-
σι και όλον τον υπόλοιπο κόσμο (σ.σ.: πέραν 
βέβαια όσων το είχαν διπλό και ετοιμάζονταν 
για ταμείο). Ο Αίαντας μέχρι τότε προηγού-
νταν 2-4 (είχε προηγηθεί και με 1-4) και 
ξαφνικά είδε να αποβάλονται δύο 
παίκτες του, να του καταλογίζε-
ται εις βάρος πέναλτι και τελικά 
το ταμπλό να σταματάει να... 
γράφει στο εκπληκτικό 4-4.
Ας τα πάρουμε όμως με τη 
σειρά. Στα 105 δευτερόλε-
πτα ο Αμπραχαμ έβαλε το τρίτο 
ταχύτερο αυτογκόλ στην ιστορία 
του Champions League. Στο επό-
μενο δίλεπτο ισοφάρισε με πέναλτι ο Ζορ-
ζίνιο, αλλά οι φιλοξενούμενοι ήταν τρομερά 
εύστοχοι. Τη στιγμή που οι Λονδρέζοι έχαναν 
άπειρες φάσεις, ο Πρόμες εξ επαφής (20’) και 
ο Κέπα (35’) που μετά από εκτέλεση φάουλ 
η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, στο πρόσωπό 
του και χρεώθηκε αυτογκόλ, έκαναν το 1-3. 
Το κοντινό πλασέ του Φαν ντε Μπέεκ (55’) 
φάνηκε να ολοκληρώνει το θαύμα του Αγιαξ 
στο Λονδίνο, μα όπως είπαμε, θα συνέβαιναν 
απίθανα πράγματα.
Ο Αθπιλικουέτα (63’) έδωσε μία ελπίδα στην 
Τσέλσι, για να φτάσουμε στο 68’. Ο Μπλιντ 
έκανε φάουλ για κάρτα. Ο διαιτητής άφησε 
πλεονέκτημα στη φάση και η εξέλιξη ήταν 
να κάνει πέναλτι ο Φέλτμαν. Αυτό σήμαινε 
ότι και οι δύο παίκτες του Αγιαξ έπρεπε να 
δεχτούν κάρτα. Ηταν η δεύτερη για αμφότε-
ρους. Ο Ζορζίνιο (71’) ευστόχησε στο πέναλτι 
και από εκεί και μετά έγινε μακελειό...
Το γήπεδο πήρε φωτιά και θα μπορούσαν να 
έχουν μπει άλλα 3-4 γκολ και στις δύο εστίες. 
Τελικά ο Τζέιμς (74’) έγινε ο νεότερος παίκτης 
(19 ετών, 332 ημερών) των Μπλε που σκό-
ραρε στον θεσμό και τους χάρισε τον βαθμό 
ενός επικού fight back. Θα μπορούσαν να 
πάρουν και το τρίποντο, αλλά σε ακόμα μία 
τρελή φάση καραμπόλα σωστά ακυρώθηκε 
το γκολ του Αθπιλικουέτα. Το φινάλε βρήκε 
την Τσέλσι να είναι μόλις η δεύτερη ομάδα 

στον θεσμό που επιστρέφει από μειονέκτημα 
τριών γκολ (Βέρντερ Βρέμης- Αντερλεχτ το 
1993 5-3 από 0-3) και τους δύο της βραδιάς, 
μαζί με τη Βαλένθια να ισοβαθμούν σε έναν 
απίθανο όμιλο...

Λίβερπουλ - Γκενκ 2-1
Η Λίβερπουλ συνέχισε ακάθεκτη και στο 
Champions League, επικράτησε 2-1 της 
Γκενκ και βρέθηκε στην κορυφή του 5ου 
Ομίλου. Οι Reds μετά την τεσσάρα στο Βέλ-
γιο, έπαιξαν όσο χρειάστηκε και πήραν το 
τρίποντο που τους έδωσε την ευκαιρία να 
κάνουν το τεράστιο βήμα για την πρωτιά. 
Παράλληλα, έκαναν εξαιρετική διαχείριση 
ενόψει του ντέρμπι με τη Σίτι για την Premier 
League. Μάλιστα, οι Κόκκινοι έμειναν 24ο 

διαδοχικό ευρωπαϊκό ματς αήττητοι, 
μιας και η τελευταία ήττα χάνεται 

τον Οκτώβριο του 2014 (0-3 
από τη Ρεάλ Μαδρίτης). Στο 
14ο λεπτό ο Βαϊνάλντουμ 
άνοιξε το σκορ, ωστόσο, ο 
Σαματά από ασίστ του Χάινεν 
πέτυχε το 1-1. Ο Τσάμπερλεϊν 

ήταν ο κορυφαίος του ματς και 
στο 53’ με εντυπωσιακό τρόπο 

διαμόρφωσε το 2-1. Μάλιστα, ήταν 
το 4ο γκολ του στα ισάριθμα τελευταία, 

όσα είχε πετύχει στα προηγούμενα 45!

Λυών - Μπενφίκα 3-1
Η ανοδική πορεία της Λυών με τον Ρούντι 
Γκαρσία στον πάγκο συνεχίστηκε με μεγάλη 
νίκη με 3-1 επί της Μπενφίκα, που της δίνει 
πλεονέκτημα για την πρόκριση στην επόμενη 
φάση. Από το πρώτο λεπτό οι γηπεδούχοι 
είχαν την πρωτοβουλία και βρήκαν το γρή-
γορο γκολ με τον Άντερσεν μόλις στο 4’!
Ο ρυθμός των λιονέ διακόπηκε μόνο με τον 
τραυματισμό του Φερέιρα από τον Βλαχο-
δήμο, με τους φιλοξενούμενους να δείχνουν 
σοκαρισμένοι και ανήμποροι να αντιδρά-
σουν. Έτσι, στο 33’ ήρθε και το 2-0, με τον 
Αουάρ να κάνει εκπληκτική προσπάθεια και 
να δίνει την ασίστ στον Ντεπάι! Η μοναδική 
καλή στιγμή για την Μπενφίκα ήρθε στις 
καθυστερήσεις, όταν ο Τσικίνιο δεν κατά-
φερε να νικήσει τον Λόπες.
Το παιχνίδι άνοιξε περισσότερο στην επα-
νάληψη, με την είσοδο του Σεφέροβιτς να 
αποδεικνύεται ευεργετική για τους φιλο-
ξενούμενους. Ο Ελβετός ήταν επικίνδυνος 
και στο 76’ μείωσε σε 2-1 για να ξαναβάλει 
τους Λουζιτανούς στο ματς. Χωρίς αποτέ-
λεσμα, όμως, καθώς στο 89’ ο Τραορέ με 
ωραία προσπάθεια έκανε το τελικό 3-1 για 
την Λυών.

Τσέλσι – Αγιαξ 4-4

Παράνοια... 

Α
πό το πρώτο ματς των δύο ομά-
δων πριν δύο εβδομάδες, αυ-
τό που έληξε 2-2, είχε φανεί ό-
τι μπορεί να συμβούν τα πάντα. 

Και συνέβησαν τελικά στο δεύτερο... Στο 
90ο λεπτό η Ντιναμό πανηγύριζε για μια 
νίκη που την έφερνε αγκαλιά με την πρό-
κριση στους «16», στο 93’ η Σαχτάρ μεί-
ωσε, στο 95’ ο διαιτητής έδωσε πέναλτι 
που δεν ήταν και όταν πήγε στο VAR είδε 
πέναλτι που είχε γίνει δευτερόλεπτα νω-
ρίτερα στον... τερματοφύλακα Πιάτοβ και 
έδωσε αυτό, για να ισοφαρίσουν έτσι οι 
φιλοξενούμενοι και να πάρουν το προβά-
δισμα στην ισοβαθμία!
Μέχρι να φτάσουμε, όμως, στην τρέλα 
των καθυστερήσεων, είχαμε ένα 90λεπτο 
στο οποίο οι δύο ομάδες έδειχναν ισο-
δύναμες. Η Σαχτάρ προηγήθηκε στο 13’ 
με τον Πάτρικ, η Ντιναμό ισοφάρισε στο 
25’ με την κεφαλιά του Πέτκοβιτς και στη 
συνέχεια το ματς ήταν ισορροπημένο και 
ανοιχτό σε όλα τα αποτελέσματα. Στο 74’ 
οι Ουκρανοί χάρηκαν για την αποβολή του 
Μόρο των γηπεδούχων, αλλά στο 79’ ήταν 
η σειρά των Κροατών να γελάσουν επειδή 
αποβλήθηκε και ο Μάρλος των φιλοξε-
νούμενων, για να οδηγηθούμε στην παρά-
νοια των τελευταίων λεπτών: Πλασέ του 
Ιβανούσετς στο 83’ για το 2-1, λάθος του 
Πιάτοβ στο 89’ και 3-1 από τον Αντέμι, 
κεφαλιά του Μοράες στο 93’ για το 3-2 
και μετά έγινε το μαγικό που περιγράψαμε 
παραπάνω, για να έρθει το 3-3 από την 
εκτέλεση πέναλτι του Ματέους Τετέ!

Αταλάντα - Μάντσεστερ Σίτι 1-1
Οι Πολίτες μάλλον είχαν το μυαλό τους 
στο Anfield και οι Μπεργκαμάσκι βρήκαν 
την ευκαιρία να πανηγυρίσουν τον πρώτο 
βαθμό στο Champions League. Εχασε 
πέναλτι ο Ζεσούς.
Στο San Siro το ματς άρχισε με ευκαιρία της 
Αταλάντα στο 4’ με τον Χάτεμπερ και με 
γκολ της Σίτι στο 7’ με τον Στέρλινγκ, μετά 
το τακουνάκι του Ζεσούς (0-1). Η ομάδα 
του Πεπ Γκουαρδιόλα είχε τον έλεγχο, είχε 
ευκαιρίες για δεύτερο γκολ και στο 43’ 
είχε τη μεγαλύτερη όλων, με το πέναλτι 
που κέρφισε για χέρι του Ιλιτσιτς. Ο 
Ζεσούς όμως που ανέλαβε την εκτέλεση, 
έστειλε την μπάλα άουτ... Ετσι, οι Μπερ-
γκαμάσκι έμειναν ζωντανοί και το απέδει-
ξαν στο β’ μέρος. 

Η ωραία σέντρα του Γκόμες στο 49’ είχε 
ως αποτέλεσμα την κεφαλιά του Πάσαλιτς 
για το 1-1 κι από εκείνο το σημείο η Ατα-
λάντα το πίστεψε περισσότερο και έψαξε 
το δεύτερο γκολ. Δεν το έβαλε όμως, ούτε 
όταν η Σίτι είχε στο τέρμα ένα... δεξί μπακ. 
Με τον Εντερσον να τραυματίζεται και να 
βγαίνει στο ημίχρονο, ο Γκουαρδιόλα είδε 
τον Μπράβο να βλέπει κόκκινη κάρτα στο 
81’ για φάουλ στον Ιλιτσιτς εκτός περιο-
χής και έβαλε στη θέση του τον Γουόκερ. 
Και δεν έπαθε και καμία ζημιά, αφού το 
1-1 έμεινε ως το τέλος και οι Πολίτες είναι 
ακόμη πιο κοντά στην πρόκριση και στην 
1η θέση του ομίλου.

Λοκομοτίβ Μόσχας - Γιουβέ-
ντους 1-2
Τα θετικά για τη Γιουβέντους είναι ότι η 
πρόκριση στους «16» εξασφαλίστηκε 
και μαθηματικά δύο αγωνιστικές πριν 
το τέλος των ομίλων, όπως και το γεγο-
νός ότι ο Ντάγκλας Κόστα δείχνει να επέ-
στρεψε καλά από τον τραυματισμό του. 
Αυτά. Από εκεί και πέρα, η ομάδα του 
Μαουρίτσιο Σάρι θα πρέπει να αλλά-
ξει αρκετά πράγματα όταν θα έρθει ο 
Φεβρουάριος, αν δε θέλει να αποχωρή-
σει πρόωρα από το Champions League, 
γιατί αν συνεχίσει έτσι, δεν πάει που-
θενά... 
Το είδαμε σε ματς της Serie A, το είδαμε 
και στη Μόσχα. Εβαλαν το γκολ στο 4’ με 
τον Ράμσεϊ μετά το λάθος του Γκιγέρμε 
στο φάουλ του Ρονάλντο και αμέσως... 
σταμάτησαν να παίζουν. Ηταν δεδομένο, 
επομένως, ότι δε θα αργούσε η ισοφά-
ριση και η επιβεβαίωση ήρθε στο 12’, 
όταν ο Μίραντσουκ μόνος του σηκώ-
θηκε για κεφαλιά και μόνος του συνέ-
χισε και τη φάση όταν η μπάλα πήγε στο 
κάθετο δοκάρι, κάνοντας το 1-1 στην επα-
ναφορά. Τίποτα νέο για τη Γιούβε, αφού 
αυτό κάνει σε κάθε αγώνα. Η διαφορά 
αυτή τη φορά ήταν ό,τι έγινε πολύ νωρίς 
αυτό, οπότε υπήρχε χρόνος για να μπει 
το δεύτερο γκολ και να απλοποιηθούν τα 
πράγματα. Σιγά μη γινόταν έτσι... 
Τόσα πολλά, ώστε οι Ρώσοι να πιστεύουν 
ότι θα πάρουν αποτέλεσμα, μέχρι που 
ήρθε η φάση του 93ου λεπτού... Τρέλα 
Ντάγκλας Κόστα, ο οποίος συνεργάστηκε 
άψογα με τον Ιγουαΐν, γκολ, 1-2, πρό-
κριση.

Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Σαχτάρ 3-3

Τρέλα στις καθυστερήσεις
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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.

Οι παίκτες του Γιώτη Εγκωμίτη «καθάρισαν» εύκολα, αλλά αυτοί του 
Πάμπου Χριστοδούλου, αν και είχαν ισχυρό προβάδισμα, 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 μαυροπράσινοι κέρδισαν τον ΠΟ Ξυλο-
τύμβου στο Μακάρειο με 5-3 (28′ Ακόστα, 32′ Eνόχ, 36′ Μπιλάλ, 41′ 
Αζουλάο, 86’ Αγιτέ / 39′ Ταραλίδης, 52′ Μούσιτς, 83’ Πικής), ενώ οι 
μπλε της Άχνας με τέσσερα γκολ (όλα στην επανάληψη), επιβλήθηκαν του 
Ονήσιλου Σωτήρας στο «Τάσος Μάρκου» με 5-1 (82′ Πιτσιλλίδης / 47′ Δ. 
Χαραλάμπους, 52′ Α. Ηλία, 64′, 66′ Μ. Ηλία, 80′ Μ. Μαρκόσκι).
Ο προπονητής του Ολυμπιακού Πάμπος Χριστοδούλου και της Άχνας 
Γιώτης Εγκωμίτης, είχαν την ευχέρεια να δοκιμάσουν κάποιες διαφορε-
τικές 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 ομάδες που πήραν σήμερα 
τη νίκη, προκρίθηκαν στο β’ γύρο της διοργάνωσης.

O Σάλιτς έστειλε δεύτερη την Αγιά Νάπα
Με εκτός έδρας νίκη της Αγίας Νάπας επί του ΑΣΙΛ Λύσης με 2-1 ολοκλη-
ρώθηκαν σήμερα οι εκκρεμότητες στον πρώτο όμιλο του Πρωταθλήμα-
τος Β’ Κατηγορίας.
Ο αγώνας στο Στάδιο ΓΣΖ συνεχίστηκε από το χρονικό σημείο (16ο 
λεπτό) της διακοπής του.
Όπως είναι γνωστό, στον πιο πάνω αγώνα (18 Οκτωβρίου) είχαμε δια-
κοπή λόγω τεχνικού προβλήματος με τους προβολείς του Σταδίου ΓΣΖ 
και την ώρα της διακοπής η Αγία Νάπα ήταν μπροστά στο σκορ με 1-0. 
O Σολάρι στο 40′ ισοφάρισε προσωρινά σε 1-1, όμως η Αγία Νάπα με 
τέρμα του Σάλιτς στο 52′ πήρε τη νίκη με 2-1 και έφτασε τους 10 βαθ-
μούς.

Πολεμιδιώτικο βήμα αντεπίθεσης, «μοναξιά» ο Ερμής, 
εννέα γκολ η Αλκή!
Με εφτά αναμετρήσεις που αποτελούν το κυρίως πιάτο της 5ης αγωνι-
στικής, συνεχίστηκε ο «μαραθώνιος του πρωταθλήματος της Β’ Κατη-
γορίας. Η αυλαία για την 5η στροφή άνοιξε το βράδυ της Παρασκευής 
(1/11) στο Τσίρειο για τον α’ όμιλο. Ο Άρης επικράτησε του ΑΣΙΛ (2-1) και 
παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας.
Όσον αφορά στα σημερινά ματς, το βήμα για την ανάκαμψή της και την 
έναρξη της αντεπίθεσής της έκανε η Καρμιώτισσα Πάνω Πολεμιδιών, στο 
πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας.
Οι ερυθρόμαυροι, με ευδιάθετη βελτίωση στο ηθικό τους μετά την απο-
μάκρυνση του Παντελή Δημητρίου, στο ντεμπούτο του νέου τους προ-
πονητή Χρύση Μιχαήλ, επικράτησαν της Αγίας Νάπας με 2-0, χάρις σε 
τέρμα του Ράμος (33’) και του Ρόμο (71’) και πλέον  βρίσκονται στη 2η 
θέση, όπου ισοβαθμούν με τον πρωτοπόρο Άρη στους εννέα βαθμούς.
Όσον αφορά στον β’ όμιλο, στη μάχη της κορυφής, κερδισμένος βγήκε 
ο Ερμής, ο οποίος στο δημοτικό γήπεδο της Αραδίππου, επικράτησε του 
ΠΟ Ξυλοτύμπου με 2-0 (37′ Θεοχάρους, 52′ Κύπρου) και πλέον με 11 
βαθμούς απολαμβάνουν μόνοι το… ρετιρέ οι «φτεροπόδαροι».
Όσον αφορά στα υπόλοιπα ματς του α’ ομίλου, στη «λευκή» ισοπαλία 
(0-0) «κόλλησαν» ΕΝΥ/Διγενής και Ομόνοια Αραδίππου στο κοινοτικό 
γήπεδο Πύργου, ενώ η Αλκή Ορόκλινη ξέσπασε με εφτά γκολ (9-0) απέ-
ναντι στην για άλλη μία φορά τραγική Ομόνοια Ψευδά, η οποία δύσκολα 
φαίνεται πως μπορεί να σταθεί όρθια στο πρωτάθλημα.

Λίγες ώρες πριν τα 93α γενέθλιά του ο ΑΠΟΕΛ 
πέτυχε μια σπουδαία νίκη επί της Καραμπάχ 
με 2-1 στο ΓΣΠ, την πρώτη του στη φάση των 
ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ, με την οποία μπήκε 
δυναμικά στο κόλπο της πρόκρισης στους «32» 
της διοργάνωσης.

Τ
εράστια νίκη με ανατροπή για τους γαλαζοκί-
τρινους που ήταν πίσω στο σκορ από το 10’ 
(Μενβέντεφ), όμως έφεραν «τούμπα» την ανα-
μέτρηση με τέρματα των Σόουζα (58’) και Νι-

κόλας Ιωάννου μετά από φοβερή προσπάθεια του Ε-
φραίμ (88’). Ο Κύπριος άσος μπήκε στον αγωνιστικό 
χώρο ως αλλαγή στο 75΄ και στο 88’ με ένα φοβερό βολ 
– πλανέ μετά από εκτέλεση κόρνερ του 
Μάτιτς έστειλε την μπάλα προς την 
εστία και ο Ιωάννου την έσπρω-
ξε στα δίχτυα.
Ο ΑΠΟΕΛ έφτασε τους 4 βαθ-
μούς στον όμιλο και πέρασε 
στη δεύτερη θέση, καθώς 
υπερτερεί στην ισοβαθμία της 
Καραμπάχ. Πρώτη η Σεβίλλη 12 
βαθμούς, καθώς επικράτησε 5-2 
της Ντουντελάνζ στο άλλο παιχνίδι 
του ομίλου. Στον έναν βαθμό η ομάδα από το Λουξεμ-
βούργο.

Κάκιστος στο α’ μέρος και αποδοκιμασίες
Προκλητικά «άνευρος» και κακός με δεδομένη την κρι-
σιμότητα της αναμέτρησης ήταν ο ΑΠΟΕΛ στο πρώτο 
ημίωρο της αναμέτρησης. Στην πρώτη καλή φάση του 
αγώνα η Καραμπάχ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του 
Μενβέντεφ στο 10’ έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του 
Κιντάνα. Ένα «φτηνό» γκολ που έβαλε τον ΑΠΟΕΛ από 
νωρίς πίσω στο σκορ. Οι γαλαζοκίτρινοι ήταν επηρεα-
σμένοι και δεν κατάφεραν να γίνουν απειλητικοί προς 
την εστία του Μπέγκοβιτς με τον κόσμο να αποδοκιμά-
ζει στις εξέδρες.
Το τελευταίο τέταρτο του πρώτου σαρανταπενταλέ-
πτου ο ΑΠΟΕΛ έδειξε διάθεση και στο 35΄ έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα με τον Πάβλοβιτς, μετά από ωραίο 
συνδυασμό των Μάτιτς και Χαλένιους, όμως το τέρμα 
ακυρώθηκε ορθά, καθώς ο Σέρβος ήταν εκτεθειμένος. 
Ακολούθησε ένα μακρινό σουτ του Νικόλα Ιωάννου, 

το οποίο έδιωξε με γροθιές ο Μπέγκοβιτς.

«Σωτήρας» Μπέλετς και «κάρφωμα» 
Σόουζα
Ο Τόμας Ντολ (για άλλη μία φορά) αντιλήφθηκε 
καθυστερημένα το λάθος του να αφήσει τον Τάα-

μαρι εκτός ενδεκάδας και τον έριξε στον αγώνα 
με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Ο ΑΠΟΕΛ 

μπήκε και πάλι «μουδιασμένα» στο παιχνίδι, όμως 
είχε ως φύλακα άγγελο τον Βιντ Μπέλετς. Ο Σλοβένος 
τερματοφύλακας σε διάστημα 13΄ έσωσε τρεις φορές 

την εστία του ΑΠΟΕΛ από δεύτερο γκολ 
και κράτησε ζωντανούς τους πρωταθλη-
τές Κύπρου.
Στο 59’ ο ΑΠΟΕΛ κατάφερε να εκμεταλλευ-
τεί το δυνατό του σημείο στη φετινή σεζόν, 
τις στατικές φάσεις, και με κεφαλιά του 
Λούκας Σόουζα μετά από εκτέλεση κόρ-
νερ του Μάτιτς «κάρφωσε» την μπάλα στα 
δίχτυα των Αζέρων ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Γκολ για Όσκαρ από τον Εφραίμ, 
το έφερε «τούμπα» ο ΑΠΟΕΛ
Στο τελευταίο μισάωρο της αναμέτρησης 
ο ΑΠΟΕΛ ρίσκαρε για να πάρει την πολυ-
πόθητη πρώτη νίκη του στη φάση των ομί-
λων του Γιουρόπα Λιγκ. Ο Τόμας Ντολ έκανε 
πιο επιθετική την ομάδα του ρίχνοντας στο 
ματς τους Μπέζιακ και Εφραίμ. Η δικαίωση 
για τους γαλαζοκίτρινους ήρθε στο 88’ με 
ένα εκπληκτικό τέρμα, χάρμα ήδεσαι. Μετά 
από εκτέλεση κόρνερ του Μάτιτς ο Κύπριος 
εξτρέμ έκανε ένα εκπληκτικό βολ-πλανέ 
και μετά από ανεπιτυχή προσπάθεια αμυ-
ντικού της Καραμπάχ να διώξει την μπάλα 
αυτή κατέληξε στα δίκτυα.

αθλητικά
ΑΠΟΕΛ-Καραμπάχ 2-1

Μην τον υποτιμά κανείς και ποτέ!
«Kαθάρισαν» Ολυμπιακός 
και Άχνα!
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Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 67-86
Του γίνεται συνήθεια η ήττα

Η Αναντολού Εφές υποχρέωσε τον Ολυμπιακό σε μία ακόμη ήττα στο ΣΕΦ αφού νίκησε με 67-
86. Οι «ερυθρόλευκοι» στο δεύτερο δεκάλεπτο έπαιξαν πάρα πολύ άσχημα, έχασαν την επαφή 
με το σκορ και στη συνέχεια η όποια αντίδρασή τους, δεν επέτρεψε κάτι καλύτερο.

Μ
ία εβδομάδα μετά από τον εντός έ-
δρας διασυρμό από τη Μακάμπι Τελ 
Αβίβ του Γιάννη Σφαιρόπουλου, ο Ο-
λυμπιακός ήταν ξανα αποκαρδιωτι-

κός. Τι κι αν ο Κεστούτις Κεμζούρα είχε μια εβδο-
μάδα για να προετοιμάσει την ομάδα του για τον 
αγώνα της 7ης αγωνιστικής, τι κι αν ο κόσμος στά-
θηκε ξανά στο πλευρό της, η Αναντολού Εφές είχε 
όσα δεν έχουν φέτος οι Πειραιώτες. Έπαιξε σπου-
δαίο μπάσκετ, είχε συγκέντρωση, καλή κυκλοφο-
ρία, έναν ηγέτη με τρομερό κίνητρο, βάθος στον 
πάγκο της και κυρίως έναν σπουδαίο προπονητή 
για να φτάσει σε μια εύκολη επικράτηση (86-67) 
που την έστειλε στο 5-2 και την κράτησε σε τρο-
χιά κορυφής.
Σέιν Λάρκιν και Βασίλιε Μίτσιτς έκαναν πράγ-
ματα και θαύματα λίγες μέρες μετά από την 
ήττα στο ΟΑΚΑ, με τον Σέρβο να δίνει 
και στο παρκε απαντήσεις στον προ-
πονητή του αφού προηγουμένως το 
είχε κάνει και μέσω του Sport24.
gr. Ελάχιστα πράγματα από τους 
Πειραιώτες, με τον Μπράντον Πολ 
και τον Νίκολα Μιλουτίνοβ να είναι 
οι πιο συνεπείς και τον Γιώργο Πρί-
ντεζη να δίνει και να κερδίζει αρκε-
τές μάχες. Από εκεί και πέρα, ο Κεμ-
ζούρα δεν βρήκε άλλες λύσεις, με τον 
Τέιλορ Ρότσεστι και τον Γουίλι Ριντ να έχουν 
έναν εντελώς συμπληρωματικό ρόλο στο δεύτερο 
παιχνίδι τους με τα ερυθρόλευκα. Επόμενος αγώ-
νας, απέναντι στη Ζάλγκιρις Κάουνας, ξανά στο 
ΣΕΦ.
Πρίν από μία εβδομάδα, ο Εργκίν Αταμάν «έβγαλε 
στη σέντρα» τον MVP της φετινής σεζόν της Ανα-
ντολού Εφές. Είπε σκληρά λόγια ο Τούρκος προ-
πονητής για την εμφάνιση του παίκτη του στο 
ΟΑΚΑ και εκείνος φρόντισε να του απαντήσει με 
πράξεις, στο παρκέ του ΣΕΦ. Μεγαλειώδης εμφά-
νιση από τον Σέρβο γκαρντ, που διέλυσε κάθε 
αμυντικό πλάνο του Ολυμπιακού και έκανε ρεκόρ 
καριέρας με 27 πόντους από 6/9 δίποντα και 5/6 
τρίποντα. Και όμως, δεν εκτέλεσε βολή σε 34:43, 
ενώ γέμισε τη στατιστική του με δύο ριμπάουντ, 
πέντε ασίστ και δύο κλεψίματα. Όσο για τον Σέιν 
Λάρκιν; Έγραψε 24 πόντους από 4/5 δίποντα, 3/3 
τρίποντα και 7/9 βολές, μαζί με έξι ριμπάουντ και 
τρεις τελικές πάσες.
51 πόντους είχε το δίδυμο Μίτσιτς - Λάρκιν από 

10/14 δίποντα, 8/9 τρίποντα (!) και 7/9 βολές. Δεν 
βλέπουμε συχνά τέτοιο stat-line από δίδυμα στη 
EuroLeague. Η Αναντολού έκλεισε τον αγώνα με 
61% στο δίποντο και 55% στο τρίποντο, την ώρα 
που ο Ολυμπιακός σούταρε με 28.6% από την 
περιφέρεια (8/28), έκανε 16 λάθη για τις 14 τελικές 
του πάσες και έκλεβε μόλις πέντε μπάλες. Εφιαλ-
τικό βράδυ για τον Βασίλη Σπανούλη που είχε 0/5 
σουτ, σκόραρε μόνο με βολές και είχε μία ασίστ 
για τρία λάθη σε 22 λεπτά συμμετοχής.

Ο ΑΓΩΝΑΣ
Με τους Τσέρι, Σπανούλη, Πολ, Πρίντεζη, Μιλου-
τίνοβ στο αρχικό του σχήμα, ο Ολυμπιακός μπήκε 
εντυπωσιακά στο ματς και έγραψε το 9-4 στο τρίτο 
λεπτό. Οι Τούρκοι αντέδρασαν με τον Μίτσιτς να 

βάζει δύο τρίποντα για το 9-10, όμως οι Πει-
ραιώτες ήταν συγκεντρωμένοι, έβρι-

σκαν λύσεις από τους κοντούς τους 
και με τετράποντο του Ρότσεστι στο 
9’ έγραψαν το 24-21 της πρώτης 
περιόδου. Με τον Ριντ στο παρκέ, 
η Αναντολού έκανε ό,τι ήθελε, 
έτρεξε ένα επί μέρους 1-8 για το 
25-29, με τον Ντάνστον να ξεχωρί-

ζει και τον Λάρκιν να «ζεσταίνεται» 
για το 28-36 στο 14’. Η άμυνα της 

Εφές έγινε πολύ σκληρή, οι γηπεδούχοι 
δεν έβρισκαν με συνέπεια τρόπους για να τη 

σπάσουν, η διαφορά άνοιξε (35-45 στο 17’) από 
3/3 βολές του Λάρκιν και το ημίχρονο έκλεισε στο 
35-53 με το σκορ της περιόδου στο 11-32. Η μία 
ομάδα έπαιζε μπάσκετ ΠΟΛΥ υψηλού επιπέδου, η 
άλλη δεν μπορούσε να κάνει σχεδόν τίποτα.
Οι ερυθρόλευκοι είχαν ενέργεια και πείσμα στο 
τρίτο δεκάλεπτο, η αλήθεια είναι ότι έδειξαν ένα 
αρκετά καλό πρόσωπο, όμως η Αναντολού ήταν 
απλά ποιοτικότερη. Βρήκε σημαντικά καλάθια από 
Λάρκιν και Σίμον (45-61 στο 26’), κράτησε τους 
γηπεδούχους σε απόσταση και δεν προβληματί-
στηκε ιδιαίτερα, αν και ο Αταμάν κάλεσε στο επό-
μενο λεπτό timeout για να σπάσει ένα μικρό 4-0 
του Ολυμπιακού. Ο έμπειρος κόουτς είχε δει ότι οι 
Πειραιώτες πίεζαν, είδε και τον Πολ να βάζει τρί-
ποντο στην εκπνοή για το 58-67 της τρίτης περι-
όδου, όχι όμως και κάτι περισσότερο. Οι παίκτες 
του ήταν αποφασισμένοι να πάρουν εύκολα τη 
νίκη και αυτό έκαναν με το δίδυμο Μίτσιτς - Λάρ-
κιν να οργιάζει.

Μπαντίρμα - ΑΕΚ 50-68
Επτά λεπτά αρκούσαν!

Έ
να σερί 12-0 σε 7 λε-
πτά αρκούσε σ την Α-
ΕΚ, γ ια να πάρει τον 
έ λε γ χο σ την αναμέ-

τρηση την Μπαν τ ίρμα και 
να κάνει την πρώτη εκτός έ-
δρας νίκη (50-68), για την 4η 
αγων ισ τ ική του Basketball 
Champions League.
Για ακόμα ένα ματς, η ομάδα 
του Ηλία  Παπαθεοδώρου 
έπαιξε καλή άμυνα, με αποτέ-
λεσμα να κρατήσει τους Τούρ-
κους σ τους 7 πόν τους σ την 
δεύτερη περίοδο και να μπο-
ρέσει να επιβάλει τον ρυθμό 
της.
Οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν 
σερί 12-0 (14-19, 9’ σε 14-31, 
16’) κι έκτοτε δεν... κοίταξαν 
ξανά πίσω, φτάνοντας μέχρι 
το +21 στο 36’ (45-66).
Ο πρώην παίκτης του Άρη, 
Ομάρ Προύιτ, προσπάθησε να 
δημιουργήσει πρόβλημα στην 
«Βασίλισσα» και ολοκλήρωσε 
το ματς με 16 πόντους και 4/7 
τρίπον τα. Ο Τέρι έφτασε σε 
double double (10π., 10ρ.).
Φίλοι της ΑΕΚ βρέθηκαν στο 
γήπεδο κ ι  έδωσαν ώθηση 
στην ομάδα τους, για να κάνει 
την πρώτη εκτός έδρας ν ίκη 
της σ το BCL και να φτάσει 
στο 3-1. Στο 1-3 η ομάδα του 
Χακάν Ντεμίρ.
Δεν έκανε ντεμπούτο ο Μάριο 
Τσάλμερς.

Το ματς
Η Μπαν τ ίρμα προσπάθησε 
να έχει τον έλεγχο στην αρχή 
του ματς (12-10, 8’), αλλά η 
ε ίσοδος του Γιαννόπουλου, 
μαζί με τον Σαντ-Ρος, έδωσαν 
ώθηση στην ΑΕΚ για σερί 9-0 
(12-19, 9’). Ο διεθνής σουτέρ 
της «Βασ ίλισσας» έκανε το 
+8 στο 10’ (14-22), ενώ λίγο 
αργότερα, οι «κιτρινόμαυροι» 
με νέο σερί (0 -8) και καλή 
άμυνα, πήγαν την διαφορά 
στο +17 (14-31, 16’). Η Μπα-
ντίρμα πέτυχε τους πρώτους 
της πόν τους σ την δεύτερη 
περίοδο με τον Σμιθ (17-31, 
17’), ο οποίος δεν μπόρεσε 

να μειώσει στο ημίχρονο (21-
33, 20’), καθώς το βεβιασμένο 
τρίποντό του βρήκε σίδερο.
Ο Προύιτ απείλησε από τα 
6.75μ (3/3τρ.) στην τρίτη περί-
οδο (33-46, 26’), αλλά οι βοή-
θειες του Ματσιούλις (8π.) και 
τα τρίποντα του Χρυσικόπου-
λου, κράτησαν την διαφορά 
για την ΑΕΚ (35-49, 28’), για 
να κάνε ι ο Λάνγκφορν τ το 
37-53 στο 30’. Τέρι και Προύιτ 
αντέδρασαν στην έναρξη του 
τελευταίου δεκαλέπτου (41-
53, 31’), όμως, τα τρίπον τα 
των Σαντ-Ρος και Λάνγκφορντ, 
το κάρφωμα του Ματσιούλις 
στον αιφνιδιασμό και ακόμα 
ένα τρίπον το του Αμερικα-
νού, πήγαν την διαφορά στο 
+21 (45-66, 36’). Γιλμάζ και 
Ερντέκ έκαναν το 50-68 στο 
τέλος (40’).
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Άμυνα, ριμπά-
ουντ, ασίστ και τρίποντα ήταν 
αυτά που έδωσαν την ν ίκη 
στην ΑΕΚ.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Από 
ποιον να ξ εκ ινήσε ις;  Από 
τον... πανταχού παρών Σαντ-
Ρος (8π.,  6ρ.,  9ασ.,  2κλ.); 
Από το... ξέσπασμα του Λάν-
γκφορντ (14π., 4ρ.) στο δεύ-
τερο μέρος; Ή από την... επα-
νεμφάν ιση του Ματσ ιούλις 
(11π., 4ρ., 2κλ.);
ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Γιαννό-
πουλος με την είσοδό του στο 
ματς «έσπρωξε» την ΑΕΚ (9π., 
3ρ.), ενώ ο Σλότερ μάζεψε 11 
ριμπάουντ.
ΠΕΡΑ ΣΕ  Κ Α Ι  ΔΕΝ ΑΚΟΥ-
ΜΠΗΣΕ: Οι «κιτρινόμαυροι» 
έκαναν καλή δουλειά πάνω 
στον πρώτο σκόρερ της Μπα-
ντίρμα, Τζέιμι Σμιθ (είχε 21.3 
πόντους κατά μέσο όρο μέχρι 
το ματ ς), και ο Αμερικανός 
έμεινε σ τους 3 πόντους (1/5 
σουτ) σε 24:35 κι είχε 3 λάθη.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Το σερί 12-0 
της ΑΕΚ.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Μπαντίρμα τα 
5/27 τρίποντα και η ΑΕΚ τ ις 
χαμένες βολές (10/16).
Τα δεκάλεπτα: 14-22, 21-33, 
37-53, 50-68.
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