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Eurostat: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια ανεργίας στην ΕΕ και 
τον Ιούλιο

«
Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για τα 
θύματα της φυσικής καταστροφής που έπληξε τις 
προηγούμενες ώρες τις γαλλικές Αντίλλες» είπε 
ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας υποδεχόμενος 

τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο 
Μαξίμου.
«Η επίσκεψή σου έχει σημασία για την εμβάθυνση των 
ελληνογαλλικών σχέσεων της ελληνογαλλικής φιλίας αλλά 
ταυτόχρονα είναι και μια σημαντική ευκαιρία να μιλή-
σουμε όχι μόνο για το παρόν αλλά και για το μέλλον της 
Ευρώπης» συνέχισε ο κ. Τσίπρας και συμπλήρωσε ότι 
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου της Γαλλι-
κής Δημοκρατίας στην Αθήνα θα συζητήσουν για το πως 
θα διαμορφωθούν οι αλλαγές «για να ξανακάνουμε την 
Ευρώπη πιο ελκυστική στη γενιά μας αλλά και στις γενιές 
που έρχονται».
«Πιστεύω ότι η σημερινή σου επίσκεψη μπορεί να αποτε-
λέσει ένα ορόσημο για ελληνογαλλικές σχέσεις που έχουν 
ρίζες σε βάθος χρόνου όσο όμως και για τις αναγκαίες 
τομές που πρέπει να σχεδιάσουμε για να βγει η Ευρώπη 
από τη σημερινή της κρίση» επισήμανε ο κ. Τσίπρας.
«Ας μην ξεχνάμε, η ελληνική κρίση, ήταν ταυτόχρονα και ευρω-
παϊκή κρίση. Η έξοδος λοιπόν της Ελλάδας από την κρίση θα 
σηματοδοτήσει και την οριστική έξοδο της Ευρώπης από την 
κρίση» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός.
Από την πλευρά του ο Γάλλος πρόεδρος ξεκίνησε τον χαι-
ρετισμό του μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες αναφε-
ρόμενος στον κυκλώνα Ίρμα. «Περιμένω να βελτιωθούν 
λίγο οι καιρικές συνθήκες για να μπορέσω να πάω κι εγώ 
στην περιοχή» που χτυπήθηκε από τον κυκλώνα Ίρμα, 
τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν και συμπλήρωσε: «Δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε ότι αυτές οι φυσικές καταστροφές έχουν ως 
αφορμή την κλιματική αλλαγή»
«Προσβλέπω στις επαφές γιατί πρέπει να μιλήσουμε για 
την έξοδο από την κρίση μετά τις τρομακτικές προσπάθειες 
του ελληνικού λαού» ήταν το βαρυσήμαντο μήνυμα που 
έστειλε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις και το 
ΔΝΤ να μην προβάλλει νέους όρους
Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η συνέντευξη Τύπου που 
παραχωρούν αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί-
πρας και ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ 
Μακρόν, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών τους στο 

Μέγαρο Μαξίμου. 
Ο κ.Τσίπρας ξεκίνησε εκφράζοντας την αλληλεγγύη 
των Ελλήνων στον γαλλικό λαό για τις καταστροφές του 
κυκλώνα Ίρμα.
«Τα πρώτα τρίμηνα του 2017 ήταν ενθαρρυντικά, όπως η 
εκπληκτική επίδοση και η άνοδος του τουριστικού κλά-
δου, τόσο σε επίπεδο αφίξεων όσο και στα έσοδα» είπε ο 
Έλληνας πρωθυπουργός.
«Είμαστε πολύ πιο αισιόδοξοι ότι είμαστε στο τέλος μιας 
μεγάλης περιπέτειας. Πολύ πιο αισιόδοξοι ότι το 2017 θα 
πετύχουμε ρυθμούς ανάπτυξης κοντά στο 2%» τόνισε ο κ. 
Τσίπρας.
«Στόχος είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμμα-
τος τον Αύγουστο του 2018» επισήμανε και συμπλήρωσε: 
«Είμαι βέβαος ότι την ίδια προσέγγιση έχουν και οι υπό-
λοιποι θεσμοί ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις».
«Έχω την εντύπωση»  συνέχισε ο Αλέξης Τσίπρας «ότι ο 

χρόνος είναι κλειδί της στρατηγικής μας για επιτυχή ολο-
κλήρωση του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018» και 
χαρακτήρισε «εξαιρετικά θετική η απόφαση του Eurogroup 
για τον αλγόριθμο που κλειδώνει το θέμα του χρέους».
«Υπ’ αυτή την έννοια πιστεύω ότι δημιουργούμε ένα κλίμα 
εμπιστοσύνης στους επενδυτές που διαπιστώνουν ότι 
έπειτα από χρόνια η Ελλάδα επιστρέφει» είπε ο κ.Τσίπρας 
και εκτίμησε ότι «μπορούμε να αφήσουμε πίσω μας τα 
δύσκολα χρόνια της κρίσης και είναι σημαντικό όχι μόνο 
για την Ελλάδα, αλλά για την Ευρώπη ολόκληρη».
«Το οριστικό πέρασμα της ελληνικής κρίσης θα σημάνει 
το τέλος της κρίσης για όλη την Ευρώπη» είπε ο πρωθυ-
πουργός και ανέφερε ότι συμφώνησαν «με τον πρόεδρο 
Μακρόν να συνεργαστούμε στενά και στον τομέα των 
επενδύσεων».
«Θα’θελα να καλωσορίσω το γεγονός ότι ήρθαν μαζί με 
τον πρόεδρο Μακρόν μεγάλος αριθμός διευθυντικών στε-
λεχών, 40 τον αριθμό, να χαιρετίσω την συμμετοχή στο 
λιμάνι Θεσσαλονίκης κονσόρτσιουμ εταιρειών στην οποία 
συμμετέχουν γαλλικές εταιρείες» τόνισε ο πρωθυπουρ-
γός και ανέφερε ως πιθανούς τομείς συνεργασίας «τις νέες 
τεχνολογίες, την ενέργεια, τις μεταφορές, τις υποδομές, 
τον τομέα των ακινήτων, την αμυντική τεχνολογία».
«Και ευχαριστώ την γαλλική κυβέρνηση για τη βοήθεια 
που μας παρέχει στην προσπάθειά μας να μεταρρυθμί-
σουμε τη δημόσια διοίκηση».

Μπριτζίτ Μακρόν: Είμαστε πολύ χαρούμενοι 
που είμαστε στην Αθήνα
Την χαρά της που βρίσκεται στην Αθήνα εξέφρασε στους 
δημοσιογράφους που την περίμεναν στον Ιερό Βράχο της 
Ακρόπολης η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας Μπριτζίτ Μακρόν. 
Η κυρία Μακρόν έφτασε στον αρχαιολογικό χώρο 
λίγο μετά τις 4:30 το απόγευμα συνοδευόμενη από την 
σύντροφο του πρωθυπουργού Περιστέρα Μπαζιάνα και 
έμειναν εκεί για περισσότερο από μία ώρα.
«Είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα και έχει 
σημασία αυτό. Είναι μεγάλη χαρά που είμαι εδώ και που 
μας υποδέχτηκαν», είπε η κυρία Μακρόν, δείχνοντας την 
σύζυγο του Έλληνα πρωθυπουργού, Μπέτυ Μπαζιάνα 
που πάντως δεν θέλησε να μιλήσει στις κάμερες, και η 
Γαλλίδα συμπλήρωσε: «Στέλνω μήνυμα συμπαράστασης 
στους Γάλλους που έχασαν τη ζωή του στον τυφώνα στο 
Σεν Μάρτιν».

Θα μιλήσουμε «όχι μόνο για το 

παρόν αλλά και για το μέλλον της 

Ευρώπης» είπε ο Αλέξης Τσίπρας 

λίγη ώρα αφού ο Γάλλος πρόεδρος 

παρουσίασε τ ις προτάσεις του 

γ ια τη νέα αρχιτεκτον ική της 

Ευρωζώνης
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Κ
ορυφώνεται η αγωνία για την πο-
λύκροτη υπόθεση της απαγωγής 
του Ηρακλειώτη επιχειρηματία 
Μιχάλη Λεμπιδάκη.

Όπως μετέδωσε στο κεντρικό του δελτίο 
ειδήσεων ο Αντέννα, οι απαγωγείς εμφανί-
στηκαν τα τελευταία 24ωρα και σε επικοι-
νωνία που είχαν με την οικογένεια του επι-
χειρηματία έριξαν το ποσό των λύτρων που 
ζητούσαν μέχρι και σήμερα για την απελευ-
θέρωση του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι οποίες 
διασταυρώθηκαν από το Cretalive, τώρα 

ζητούν 30 εκατομύρια ευρώ και όχι 50 ή 70 
εκατομμύρια που απαιτούσαν μέχρι πρό-
τινος.
Στην επικοινωνία τους μάλιστα με την οικο-
γένεια, οι απαγωγείς επεσήμαναν ότι αυτή 
«είναι η τελευταία ευκαιρία» και αν δεν 
βρεθεί το ποσό να «μην τους ενοχλήσουν 
πάλι». 
Οι πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι το 
ποσό που έχει καταφέρει να συγκεντρώ-
σει η οικογένεια απέχει κατά πολύ από το 
ζητούμενο και δεν υπερβαίνει τα 10 εκα-
τομ. ευρώ.

«Τελευταία ευκαιρία» για τον 
Λεμπιδάκη τα 30 εκατ. ευρώ, λένε οι 
απαγωγείς

Στο κενό η προσπάθεια Τσίπρα 
να αλώσει την κεντροαριστερά 
μέσω… Ανδρέα

Το άρθρο του πρωθυπουργού για τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο δεν… 
συγκίνησε κανέναν, ούτε συνάντησε θετικά σχόλια, αλλά προκάλεσε τη μήνη 
της Χαριλάου Τρικούπη και φούντωσε το μέτωπο εναντίον του

Α
ν κατάφερε κάτι ο Αλέξης Τσί-
πρας με την φαεινή ιδέα του να 
γράψει ένα δήθεν επαινετικό 
άρθρο για τον Ανδρέα Παπαν-

δρέου,  ανήμερα της επετείου της 3ης Σε-
πτέμβρη - ήταν να ενώσει τελικά όλο το 
ΠΑΣΟΚ και τις δυνάμεις της κεντροαρι-
στεράς, εναντίον του. Το… επίτευγμά του 
ήταν μεγάλο: την ώρα που εξελίσσεται η 
σφοδρή μάχη εντός της κεντροαριστεράς 
για την ηγεσία της νέας, ανασυγκροτημέ-
νης παράταξης, οι διεκδικητές της ηγεσί-
ας και όλες οι τάσεις του χώρου, ενώθη-
καν για να αποκρούσουν από κοινού την 
προσπάθεια του πρω-
θυπουργού να εμφα-
νιστεί περίπου ως ο… 
αυθεντικός συνεχιστής 
του Ανδρέα Παπανδρέ-
ου και να κερδίσει εκεί-
νος την έκφραση του 
ευρύτερου προοδευτι-
κού χώρου.
Και επιπλέον: αντί να 
πετύχει κάποιου είδους 
άνοιγμα προς τη σοσιαλδημοκρατία, το 
άρθρο οδήγησε στο να πέσει νέο λάδι στη 
φωτιά της κόντρας, καθώς ο κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπου-
λος, στην προσπάθεια του να απαντήσει 
στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που σχολίασε 
ειρωνικά τους πρωθυπουργικούς ύμνους 
στον Ανδρέα, επιτέθηκε και πάλι στην… 
κεντροαριστερά. Χάνοντας την ψυχραι-
μία του ο κ. Τζανακόπουλος σημειώνει 
σε δήλωσή του ότι την… υπεράσπιση και 
δικαίωση της πολιτικής του Κωνσταντίνου 
Μητσοτάκη «την έχουν αναλάβει τα στε-
λέχη και οι μνηστήρες της Κεντροαριστε-
ράς». Και φουντώνοντας κι άλλο την αντι-
παράθεση με τον κεντρώο χώρο, σημεί-
ωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έχει να 
γράψει άρθρα για τον ομοϊδεάτη του, κ. 
Κώστα Σημίτη»!
Η προσπάθεια του κ. Τζανακόπουλου να 
μετατοπίσει τη συζήτηση από τις άγριες 
σχέσεις ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και την 
κεντροαριστερά, στο μέτωπο ΣΥΡΙΖΑ – ΝΔ 
είναι εμφανής, ίσως γιατί θεωρεί αυτό το 
πεδίο προνομιακό για το κυβερνών κόμμα.

Όπως και να έχει το άρθρο του Αλέξη Τσί-
πρα με τις διάφορες καινοφανείς θεωρίες 
και τις ύστερες ομολογίες αναγνώρισης 
του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και την 
υποκριτική προσέγγιση του φαινομένου 
«ΠΑΣΟΚ», κατά την περίοδο αρχηγίας του 
ιδρυτή του, δεν συγκίνησε κανέναν στο 
Κίνημα. Τουναντίον. Προκάλεσε αφενός 
την οργή των Πασόκων, οι οποίοι θυμή-
θηκαν ότι ο κ. Τσίπρας κατηγορεί κατά 
τεκμήριο τον Ανδρέα Παπανδρέου για 
την… χρεοκοπία της χώρας, αλλά και ότι 
η αριστερά τον κυνήγησε το 1989 (από 
κοινού με τη δεξιά του Μητσοτάκη τότε), 

αφετέρου και τη θυμη-
δία, αφού η προσπάθεια 
του πρωθυπουργού είναι 
άγαρμπη και με ολοφά-
νερη τη σκοπιμότητα και 
την πολιτική ιδιοτέλεια – 
πιθανόν δε φανερώνει και 
τον μεγαλοϊδεατισμό και 
τη μεγαλομανία του κ. Τσί-
πρα, που βλέπει τον εαυτό 
του ως... νέο Ανδρέα!

Σε κάθε περίπτωση η εκτίμηση των 
περισσοτέρων είναι ότι με το άρθρο 
του αυτό ο κ. Τσίπρας επιβεβαιώνει πως 
φοβάται την ανασυγκρότηση της κεντρο-
αριστεράς και την αυτόνομη πορεία 
της απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ (αλλά και τη 
ΝΔ), με τη δημιουργία ενός ενοποιημέ-
νου πολιτικού χώρου, ικανού να υποδε-
χθεί δυσαρεστημένους ψηφοφόρους, 
κυρίως από την κυβερνητική πολιτική 
των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ.
Ήδη, με την πρώτη αντίδρασή της, η επι-
κεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράτα-
ξης, χρέωσε στον κ. Τσίπρα «προσπά-
θεια που δεν είναι απλά αλαζονική και 
κωμική, είναι ύβρις». Σημείωσε δε ότι 
«ο άνθρωπος που αλυσόδεσε την χώρα, 
που εκχώρησε τον εθνικό πλούτο, που 
υπονομεύει τους θεσμούς και διχάζει 
συνειδητά τους Έλληνες, ο λαθρέμπο-
ρος ελπίδας, δεν έχει καμία απολύτως 
σχέση με τον μεγάλο ηγέτη των αξιών, 
τον άνθρωπο που έφερε την εθνική συμ-
φιλίωση και έκανε το αίτημα της Αλλαγής 
πράξη».
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Μειώνονται οι προσωπικές διαφορές σε κύριες και επικουρικές - Καταργούνται επιδόματα, «παγώνουν» 
οι αυξήσεις, καταργείται το ΕΚΑΣ από χαμηλοσυνταξιούχους

Μ
ε τα πιο μελάνα χρώματα πε-
ριγράφει το Ενιαίο Δίκτυο 
Συνταξιούχων την κατάστα-
ση με τις συντάξεις αναπτύσ-

σοντας τις επτά αλλαγές που φέρνει ο α-
σφαλιστικός νόμος του Γιώργου Κατρού-
γκαλου σε εκατοντάδες χιλιάδες νέους και 
παλαιούς συνταξιούχους.
Όπως επισημαίνει το Δίκτυο στην ανακοί-
νωσή του ενόψει της συγκέντρωσης έξω 
από το Συμβούλιο της Επικρατείας στις 
6 Οκτωβρίου, ημερομηνία στην οποία 
συζητείται στο σύνολό του ο νόμος του 
πρώην υπουργού Εργασίας, οι συνταξι-
ούχοι το 2019 θα χάσουν έως 3 συντάξεις.
Η απώλεια αυτή στους ήδη επιβαρυμέ-
νους συνταξιούχους προκύπτει από τη 
μείωση κατά 18% της προσωπικής δια-
φοράς όλων των κύριων καταβαλλόμενων 
συντάξεων, τη μείωση κατά 18% της προ-
σωπικής διαφοράς όλων των επικουρικών 
συντάξεων, την κατάργηση των οικογενει-
ακών επιδομάτων (συζύγου και τέκνων) 
από όλες τις κύριες και επικουρικές συντά-
ξεις, του παγώματος των αυξήσεων σε 
όλες τις συντάξεις μέχρι τον Δεκέμβριο 
του 2021 και, τέλος, την κατάργηση του 
ΕΚΑΣ για 280.000 χαμηλοσυνταξιούχους.
Οι  7 νέες αλλαγές  που έρχονται στο 
ασφαλιστικό και στις συντάξεις είναι οι 
παρακάτω:
1.Μικρότερες κατά 30% είναι οι νέες 
συντάξεις που εκδίδονται με βάση το 
νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή όσες λαμ-
βάνουν οι αιτούντες συνταξιοδότησης 
από τις 13 Μαΐου του 2016 και μετά.Συνο-
λικά  έως το 2020 περίπου 200.000 ασφα-
λισμένοι που θα αποχωρήσουν από την 
εργασία θα υποστούν περικοπές που σε 
ορισμένες περιπτώσεις θα αγγίξουν και 
το 30%.Η μέση μείωση εκτιμάται στο 12% 
με 16% για τους νέους συνταξιούχους και 
τις μεγαλύτερες απώλειες θα έχουν οι εξής 
ομάδες ασφαλισμένων:
-Δημόσιοι υπάλληλοι, ιδίως όσοι έχουν 
πάνω από 30 χρόνια υπηρεσίας και ανή-
κουν στις κατηγορίες πανεπιστημιακής και 
τεχνολογικής εκπαίδευσης.
-Ασφαλισμένοι του ΙΚΑ με υψηλές αποδο-
χές, από 1.500 ευρώ και πάνω, που κατα-

θέτουν αίτηση συνταξιοδότησης έπειτα 
από τουλάχιστον 30 χρόνια ασφάλισης.
-Ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΕΒΕ σε μέσες 
και υψηλές ασφαλιστικές κατηγορίες, 
καθώς χάνουν τουλάχιστον 220 ευρώ.
-Ασφαλισμένοι στο ΤΑΕ που προέρχονται 
από τις δύο ανώτατες κατηγορίες και απο-
χωρούν με περισσότερα από 30 χρόνια 
ασφάλισης.
-Ασφαλισμένοι του Ταμείου Νομικών και 
του ΤΣΑΥ ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλι-
σης.
2.Εως 300 ευρώ θα είναι η απώλεια  από 
την περικοπή της προσωπικής  διαφο-
ράς  στις καταβαλλόμενες συντάξεις από 
το 2019 με ορατό τον κίνδυνο να υπάρξει 

πλήρης περικοπή της διαφοράς. Με την 
ήδη ψηφισμένη  ρύθμιση παλαιοί συντα-
ξιούχοι ευθυγραμμίζονται με τους νέους. 
Χάνουν άμεσα έτσι έως 18% κύριας και 
επικουρικής σύνταξης. Ωστόσο οι μειώ-
σεις δεν θα είναι 18%, αλλά φτάνουν και 
στο 25%, γιατί δεν κόβεται μόνο σύνταξη, 
λόγω προσωπικής διαφοράς, αλλά καταρ-
γούνται και τα επιδόματα συζύγου και 
τέκνων.
3.Πάνω από 140.000 χαμηλοσυνταξι-
ούχοι θα δουν νέα περικοπή  στο ΕΚΑΣ 
το 2018, καθώς κόβονται άλλα 238 εκατ. 
ευρώ από το επίδομα και θα πληρωθούν 
μόλις 85 εκατ. ευρώ για όσους συνεχί-
σουν να το λαμβάνουν και την επόμενη 
χρονιά.Οι δικαιούχοι σήμερα είναι περί-
που 210.000 και θα μείνουν για το 2018 
περίπου οι 70.000.Τα νέα κριτήρια θα μει-
ώνουν και τα όρια εισοδήματος αλλά και 
τα ποσά του ΕΚΑΣ, καθώς αυτό το μικτό 
σύστημα περικοπής το έχει ήδη ψηφίσει 
η κυβέρνηση.
4.Το 20% των εκκρεμών επικουρικών 

συντάξεων (δηλαδή 25000 επί συνόλου 
127000) αναμένεται να αποδοθούν μειω-
μένες κατά 10% (του Δημοσίου) έως 20% 
(του ιδιωτικού τομέα). Η εκκαθάριση των 
εκκρεμών αιτήσεων αναμένεται να ολο-
κληρωθεί έως τα τέλη του 2019.Mε πρό-
σφατη νομοθετική ρύθμιση  για τις επι-
κουρικές  προβλέπεται  συντελεστής 0,45 
(δηλ. χαμηλότερος από το σημερινό) για 
τον υπολογισμό της συγκεκριμένης κατη-
γορίας εν αναμονεί συντάξεων, όπως 
ισχύει ήδη και για τις συντάξεις τις οποίες 
αιτήθηκαν ασφαλισμένοι προ τις 1.1.2015 
(δηλ. μέχρι 31.12.2014).Έτσι, ξεμπλοκάρε-
ται η έκδοση συντάξεων (αναμένεται μέσα 
στον Σεπτέμβριο να εκδοθούν οι πρώτες 
επικουρικές συντάξεις μετά από ενάμισι 
έτος στην ουρά) μετά το πρόβλημα που 
είχε με τον δημιουργηθεί με τον ανύπαρ-
κτο» δείκτη της ΕΛΣΤΑΤ που προέβλεπε ο 
νόμος Κατρούγκαλου.  Οι συνολικές μνη-
μονιακές μειώσεις στις επικουρικές φτά-
νουν συνολικά έως και το 80%.
5.Περίπου 65.000 εκκρεμή εφάπαξ 
του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (τα 
οποία αιτήθηκαν ασφαλισμένοι μετά τις 
1/9/2013)θα μειωθούν έως και 20%. Η 
απονομή αυτών των εφάπαξ θα ολοκλη-
ρωθεί έως τον Αύγουστο του 2018.
6.Όσοι συνταξιούχοι έχουν λάβει την 
κύρια σύνταξη τους κατά την 1/1/2019 θα 
δουν τις κύριες συντάξεις να μην λαμβά-
νουν κατά το έτος αυτό καμία ονομαστική 
αύξηση (με βάση το ρυθμό ανάπτυξης 
και τον πληθωρισμό του προηγούμενου 
έτους).
7.Τον Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να εκδί-
δονται οι πρώτες οριστικές συντάξεις 
χηρείας με βάση το νόμο Κατρούγκα-
λου. Οι περίπου 15.000 δικαιούχοι των 
νέων ψαλιδισμένων συντάξεων χηρείας 
περιμένουν στην ουρά εδώ και ενάμισι 
χρόνο ενώ μόλις το Νοέμβριο του 2016 
έλαβαν προσωρινές συντάξεις ύψους 345 
ευρώ μηνιαίως. Μόνο στο υποκατάστημα 
του ΕΦΚΑ στην Αθήνα έχουν συσσω-
ρευτεί 3.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης 
που αφορούν θανάτους οι οποίοι έλαβαν 
χώρα μετά το Μάιο του 2016. (εφαρμογή 
νόμου Κατρούγκαλου).

Οι επτά «πληγές» Κατρούγκαλου στους 
συνταξιούχους: Θα χάσουν έως 3 συντάξεις Moscovici: Σκάνδαλο 

για τη δημοκρατία το 
ελληνικό πρόγραμμα 
προσαρμογής

Το παρών στο Οικονομικό Φόρουμ του 
ιδρύματος Αμπροσέτι, που διεξάγεται 
στις όχθες της λίμνης του Κόμο, έδωσε 
ο ευρωπαίος επίτροπος, αρμόδιος 
Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων 
της ΕΕ, Πιέρ Μοσκοβισί, ο οποίος σε 
συνέντευξή του στην εφημερίδα «Corriere 
della Sera» αναφέρθηκε στο πρόγραμμα 
δημοσιονομικής προσαρμογής που 
εφαρμόζεται στην Ελλάδα

«
Πρόκειται για σκάνδαλο σχετικά με τις δη-
μοκρατικές διαδικασίες, όχι επειδή οι απο-
φάσεις ήταν σκανδαλώδεις, αλλά διότι το 
να λαμβάνεις αποφάσεις με αυτό τον τρόπο 

για το μέλλον ενός λαού, το να επιβάλλονται λεπτο-
μερείς αποφάσεις στον τομέα των συντάξεων, της 
αγορά εργασίας… Αναφέρομαι στις κύριες λεπτο-
μέρειες από τις οποίες εξαρτάται η ζωή μιας χώρας. 
Οι λεπτομέρειες αυτές αποφασίσθηκαν μέσα σε έ-
ναν Οργανισμό, κεκλεισμένων των θυρών, από τε-
χνοκράτες, χωρίς τον παραμικρό έλεγχο εκ μέρους 
ενός κοινοβουλίου. Χωρίς τα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης να γνωρίζουν τι πραγματικά λεγόταν, χωρίς 
αμετάβλητα κριτήρια ή μια ενιαία γραμμή».

Στα εξήν τα του ο Πιέρ Μοσκοβισ ί δεν φαίνε-
ται πολιτικός μεσήλικας, γράφει η ιταλική εφημε-
ρίδα για τον Γάλλο πολιτικό. Είναι πάντα, το ίδιο 
παιδί θαύμα του γαλλικού σοσιαλισμού – συνεχί-
ζει - όπως ήταν πριν από ένα τέταρτο του αιώνα, 
αν και δεν μπορεί να κρύψε την κόπωση: Αυτή ενός 
ανθρώπου που έζησε πολλά χρόνια την οικονομική 
κρίση στην πρώτη γραμμή. Πρώτα ως Υπουργός 
Οικονομίας στο Παρίσι, στη συνέχεια, Ευρωπαίος 
Επίτροπος Νομισματικών Υποθέσεων, στις Βρυξέλ-
λες γράφει η ιταλική Corierre Della sera.

«Πρέπει να λύσουμε ένα τριπλό έλλειμμα στην 
Ευρώπη. Το πρώτο αφορά την αποτελεσματικό-
τητα: χρειαζόμαστε πολιτικές που αποσκοπούν 
στην ανάπτυξη, η οποία μπορεί να επιφέρει αύξηση 
των επενδύσεων και οικονομική ενίσχυση. Υπάρ-
χει επίσης μια έλλειψη αλληλεγγύης, γιατί η ανά-
καμψη έρχεται άνισα στις διάφορες χώρες, οι δια-
φορές αυξάνονται και αυτό είναι πάντα μια απειλή 
για τη συνοχή. Το ιταλικό χρέος είναι διπλάσιο από 
το γερμανικό, το εξωτερικό πλεόνασμα στη Γερμα-
νία είναι διπλάσιο από αυτό της ζώνης του ευρώ, 
το ποσοστό ανεργίας είναι το χαμηλότερο», είπε 
ακόμα, μεταξύ άλλων, στην συνέντευξή του ο κ. 
Μοσκοβισί.
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Του κόλλησε κερήθρα στο 
στόμα - Έκανε αστεία ότι η 
εταιρεία, που πουλήθηκε 
σε ισπανική εταιρεία, είναι 
σαν την Μπαρτσελόνα στο 
ποδόσφαιρο - «Δεν ξέρω αν 
πρέπει να με δέσει κάποιος 
στο κατάρτι» απάντησε στην 
προτροπή του προέδρου της 
εταιρείας να λειτουργήσει ως 
πολύτροπος Οδυσσέας για 
να προχωρήσει η οικονομία

Τ
ους ελιγμούς με την επιχει-
ρηματικότητα συνεχίζει ο 
Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος 
προσπαθεί να υιοθετήσει 

την ιδεολογίας της ελεύθερης α-
γοράς αν και ήταν ο ίδιος που μέ-
χρι το 2014 έως και απειλούσε ε-
πιχειρηματίες να μην τολμήσουν 
να δραστηριοποιηθούν στην Ελ-
λάδα.
Αυτή τη φορά ο πρωθυπουρ-
γός κίνηθηκε και πιο... ευρωπα-
ϊκά αφού επέλεξε να επισκεφθεί 
την εταιρεία Apivita, η οποία μετά 
από διαπραγματεύσεις με σειρά 
ελληνικών και ξένων ομίλων καλ-
λυντικών, κατέληξε τον Μάρτιο 
του 2017 σε συμφωνία εξαγοράς 
της από την ισπανική εταιρία Puig, 
που εδρεύει στη Βαρκελώνη.
Η... εξοικείωση με την επιχει-
ρηματικότητα ξεκίνησε για τον 

Αλέξη Τσίπρα από την επίσκεψη 
στην εταιρεία Παπαστράτος στον 
Ασπρόπυργο, όπου αποκάλυψε 
και τον τρόπο με τον οποίο σκε-
φτόταν μέχρι πρόσφατα καθώς 
θυμήθηκε τι είχε πει στον Δημή-
τρη Τζανακόπουλο όταν ο εν λόγω 
επιχειρηματίας τον είχε ενημερώ-
σει για την πρόθεσή του να προ-
χωρήσει σε επένδυση 300 εκατ. 
ευρώ. «Είσαι σίγουρος πώς δεν 
μας κοροϊδεύει;» ήταν η ατάκα του 
Αλέξη Τσίπρα στον τότε διευθυντή 
του πολιτικού του γραφείου.
Ο κ. Τσίπρας συνομίλησε με τους 
Έλληνες και ξένους εκπροσώπους 
της Apivita ενώ δοκίμασε προϊ-
όντα όπως τσάι και κερήθρα. Το 
τελευταίο προϊόν, μάλιστα, προ-
κάλεσε και ένα πρόβλημα στον 
πρωθυπουργό καθώς κόλλησε 
στα δόντια του με τον ίδιο να προ-
σπαθεί για αρκετά δευτερόλεπτα 
να «απελευθερωθεί».
Αφού ξεναγήθηκε στις εγκαστά-
σεις της εταιρείας και ενημερώ-
θηκε για τα βότανα ο Αλέξης Τσί-
πρας επιχείρησε να κάνει και έναν 
αστεϊσμό με την παρουσία της 
Apivita λέγοντας, κατά πληροφο-
ρίες, πως «ό,τι είναι η Μπαρτσε-
λόνα για το ποδόσφαιρο είναι για 
η Apivita γι τα προϊόντα».
«Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε 
πως το πέρασμα σε μια άλλη 
εποχή για τη χώρα, την οικονο-

μία, την επιχειρηματικότητα, την 
παραγωγή, δεν θα έρθει χωρίς να 
αξιοποιήσουμε τον νου, τις γνώ-
σεις, τις εμπειρίες και κυρίως τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
πατρίδας μας, της ελληνικής γης», 
τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε χαιρε-
τισμό του στις εγκαταστάσεις της 
Apivita..
Το σημαντικότερο συγκριτικό πλε-
ονέκτημα της χώρας μας είναι η 
ελληνική φύση, που παρείχε τη 
δυνατότητα στους παππούδες 
μας, σε εμάς, αλλά και στο μέλλον 
στα παιδιά μας, να γεύονται αυτά 
τα ασύγκριτα σε ποιοτικό επίπεδο 
προϊόντα, αλλά και να τα αξιοποι-
ήσουμε και να δημιουργήσουμε 

ένα νέο παραγωγικό πλαίσιο που 
θα δώσει δυναμική στην ελληνική 
οικονομία», σημείωσε ο Αλέξης 
Τσίπρας.
Μιλώντας για την κρίση ο πρω-
θυπουργός σημείωσε πως «κατέ-
στρεψε τις ζωές μας, την ψυχολο-
γία μας, την ελπίδα μας για το μέλ-
λον». Ο Αλέξης Τσίπρας σημεί-
ωσε πως η «Ελλάδα βγαίνει από 
την καταιγίδα. Μπορούμε να υπο-
δομήσουμε μια οικονομία σε μία 
καλύτερη φιλοσοφία. Μπορούμε 
να πετύχουμε, να σταθούμε στα 
πόδια μας με δυναμισμό». 
Απαντώντας, δε, στην προτροπή 
του προέδρου της εταιρείας να 
λειτουργήσει ως πολύτροπος 

Οδυσσέας για να επιτευχθεί ένα 
σχέδιο εθνικής συνεννόησης  
ώστε να προχωρήσει η Ελληνική 
Οικονομία και να έλθουν επενδύ-
σεις στη χώρα, ο Αλέξης Τσίπρας 
απάντησε ότι «δεν ξέρω αν πρέπει 
να με δέσει κάποιος στο κατάρτι».
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του 
ισπανικού Τύπου, η Puig απέ-
κτησε πλειοψηφικό ποσοστό της 
Apivita έναντι ποσού 40 εκατ. 
ευρώ, τα οποία κατευθύνθηκαν 
σε επενδύσεις, ωστόσο οι ιδρυτές 
και βασικοί μέτοχοι της εταιρίας, 
το ζεύγος Νίκης και Νίκου Κου-
τσιανά, διατηρούν καταστατική 
μειοψηφία και ρόλο στη συνέχεια 
της εταιρίας.

Σόου «επιχειρηματικότητας» Τσίπρα στην Apivita με απρόοπτα
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μήνυμα στην Άγκυρα κατά το δείπνο προς τιμήν του Γάλλου προέδρου

Παυλόπουλος ενώπιον Μακρόν: Αδιανόητη η αμφισβήτηση της 
Συνθήκης της Λωζάνης
«Σκόπια και Τίρανα υπονομεύουν 
την ευρωπαϊκή τους προοπτική» είπε 
ακόμη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας - 
«Θέλουμε να ζήσουμε συνεργαζόμενοι, 
οι επιχειρηματίες είναι εδώ για να 
βοηθήσουν την Ελλάδα να πετύχει» είπε 
στην αντιφώνησή του ο Γάλλος ομολογός 
του

Σ
την ανάγκη στήριξης του Κοινωνικού Κρά-
τους Δικαίου στην ΕΕ, ως προϋπόθεση α-
ντιμετώπισης των κινδύνων ρήξης του κοι-
νωνικού ιστού στα κράτη-μέλη της, ανα-

φέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκό-
πης Παυλόπουλος, στο πλαίσιο της προσφώνησής 
του κατά το δείπνο, που παρέθεσε προς τιμήν του 
προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ 
Μακρόν.
Ο κ. Παυλόπουλος, ο οποίος μνημόνευσε στην 
προσφώνησή του τις "εμβληματικές φυσιο-
γνωμίες του γαλλικού πνεύματος", τον συγγρα-
φέα Αντρέ Μαλρό και την ελληνίστρια Ζακλίν ντε 
Ρομιγύ, εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι η Γαλλία 
θα εκπληρώσει στο ακέραιο την ιστορική απο-
στολή που της αναλογεί ως προς την Ευρωπαϊκή 
Ολοκλήρωση και ως προς τον πλανητικό ρόλο της 
ΕΕ, στάθηκε ιδιαίτερα στην απαίτηση της θεσμι-
κής εμβάθυνσης του Ευρωπαϊκού Οικοδομήμα-
τος, της υπεράσπισης του Κοινωνικού Κράτους 
Δικαίου στην ΕΕ και της πλήρους ενεργοποίησης 
του πυλώνα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και 
της Πολιτικής Ασφάλειας της κοινότητας.
Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
απαιτείται η θεσμική εμβάθυνση του Ευρωπα-
ϊκού Οικοδομήματος, η οποία θα το οδηγήσει 
στην ολοκλήρωσή του υπό όρους μιας Ομοσπον-
δίας, η οποία στηρίζεται στις αρχές της Αντιπρο-
σωπευτικής Δημοκρατίας και, συνακόλουθα την 
Δημοκρατική Αρχή. Διότι δίχως αυτό το υπό-
στρωμα, σημείωσε ο κ. Παυλόπουλος, το μέλ-
λον της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αβέβαιο, όπως 
ακόμη περισσότερο αβέβαιο καθίσταται και το 
μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομικής και νομισμα-
τικής ενοποίησης.Ως προς την υπεράσπιση του 
Κοινωνικού Κράτους Δικαίου στην ΕΕ , τόνισε ότι 
«μπορεί ν’ αντιμετωπίσει τους κινδύνους ρήξης 
του κοινωνικού ιστού στα κράτη-μέλη της». Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτούς τους κινδύνους 
επιχειρούν να εκμεταλλευθούν τα λαϊκιστικά ως 
και νεοναζιστικά μορφώματα, που επιχειρούν 
να κατεδαφίσουν το όλο Ευρωπαϊκό Οικοδό-
μημα είπε ο κ. Παυλόπουλος και συνέχισε: Κατά 
το 2017 οι Λαοί της Ευρώπης -και ιδίως ο Γαλ-
λικός Λαός μέσω της εκλογής σας- έδωσαν την 
δέουσα απάντηση στους εχθρούς της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Όμως οι Λαοί της Ευρώπης αναμέ-
νουν από την Ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 
λήψη εκείνων των αποφάσεων, που θα θωρακί-
σουν οριστικά το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα έναντι 
των υπονομευτών του, υπογράμμισε ο κ. Παυλό-
πουλος.
Για το θέμα της πλήρους ενεργοποίησης του 
πυλώνα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και της 
Πολιτικής Ασφάλειας, και με αφορμή τα τεκται-
νόμενα σήμερα στην Μέση Ανατολή, στην Βόρεια 
Αφρική και στην Βόρεια Κορέα, ο κ. Παυλόπουλος 
είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν έχει το δικαί-
ωμα να ολιγωρήσει εν προκειμένω, όταν μάλιστα 

πολλές από τις προκλήσεις αυτές έχουν ευθείες 
επιπτώσεις στους Λαούς της, με κυριότερη εκείνη 
της τρομοκρατίας και της επέκεινα τρομοκρατι-
κής βαρβαρότητας, η οποία διαπράττει εγκλήματα 
κατά της Ανθρωπότητας».
Ειδική μνεία έκανε ο κ. Παυλόπουλος στις ευρω-
παϊκές υποχρεώσεις της Ελλάδας, τις οποίες η 
χώρα «εκπληρώνει στο ακέραιο» και «αναμένει 
την αυτονόητη αμοιβαιότητα εκπλήρωσης υπο-
χρεώσεων και από την πλευρά των Εταίρων μας».
Τέλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε 
στα εθνικά θέματα, τα οποία η 
Ελλάδα «υπερασπίζεται υπό το 
φως και στην βάση των θεμά-
των της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του Ευρωπαϊκού Δικαίου». 
Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως 
πλήρες μέλος της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, δεν είναι νοητή με 
περιορισμένη κυριαρχία, την 
οποία θα προκαλούσαν στρα-
τεύματα κατοχής και αναχρονιστικές εγγυήσεις 
τρίτων είπε ο κ. Παυλόπουλος, ενώ χαρακτήρισε 
αδιανόητη κάθε αμφισβήτηση της Συνθήκης της 
Λωζάνης, πολλώ μάλλον όταν οδηγεί, μέσω της 
αμφισβήτησης των συνόρων της Ελλάδας, και 
στην αμφισβήτηση των συνόρων της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης.
Έστειλε μάλιστα μηνύματα προς Σκόπια και Τίρανα 
ότι υπονομεύουν την ευρωπαϊκή τους προοπτική, 
με τη χρήση του ονόματος που αποπνέει αλυτρω-
τισμό η πρώτη, και την παραβίαση των Θεμελιω-
δών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ιδίως της 
ιδιοκτησίας, η δεύτερη.
Συγκεκριμένα, ο κ. Παυλόπουλος είπε για τα 
εθνικά θέματα τα εξής:
Ως προς το Κυπριακό -και με την αυτονόητη 
βεβαίως διευκρίνιση ότι αυτό αποτελεί διεθνές 
και, κυρίως, ευρωπαϊκό ζήτημα- επιδιώκουμε, 
το συντομότερο δυνατό, την δίκαιη και βιώσιμη 
λύση του. Όμως η Κυπριακή Δημοκρατία, ως 
πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι 
νοητή με περιορισμένη κυριαρχία, την οποία θα 
προκαλούσαν στρατεύματα κατοχής και ανα-
χρονιστικές εγγυήσεις τρίτων. Τούτο είναι αντί-
θετο προς κάθε έννοια Διεθνούς και Ευρωπαϊκού 
Δικαίου. Επιπλέον δε, θα δημιουργούσε ένα επι-

κίνδυνο ως και καταστροφικό προηγούμενο για 
την κυριαρχία κάθε κράτους-μέλους της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης.
Ως προς τα ελληνικά σύνορα, με έμφαση σ' εκείνα 
του Αιγαίου, η Συνθήκη της Λωζάνης, σύμφωνα 
με την πεμπτουσία του Διεθνούς Δικαίου, πρέπει 
να γίνεται απ’ όλους πλήρως σεβαστή. Κάθε αμφι-
σβήτησή της, άμεση ή έμμεση, είναι αδιανόητη 
και αυτονοήτως απορριπτέα. Πολλώ μάλλον όταν 
οδηγεί, μέσω της αμφισβήτησης των συνόρων 
της Ελλάδας, και στην αμφισβήτηση των συνό-

ρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στο σημείο τούτο πρέπει να 
επισημάνω ότι εμείς τείνουμε 
πάντοτε χείρα φιλίας και καλής 
γειτονίας προς την Τουρκία. 
Εμείς, οι Έλληνες, θέλουμε 
μια Τουρκία δημοκρατική, 
θέλουμε μια Τουρκία ευημε-
ρούσα, μια Τουρκία η οποία 
να έχει ευρωπαϊκή προοπτική. 

Αλλά αυτό προϋποθέτει, για να γίνει πράξη, από 
την πλευρά της Τουρκίας μια πλήρη, ειλικρινή και 
έμπρακτη απόδειξη του σεβασμού του Διεθνούς 
και του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο σύνολό τους. Αν 
αυτό δεν συμβαίνει, τότε δεν είναι δυνατό να χτι-
σθεί πραγματική φιλία. Οι φιλίες χτίζονται πάνω 
στην ειλικρινή βάση του Διεθνούς και του Ευρω-
παϊκού Δικαίου. Εμείς το εννοούμε αυτό και είμα-
στε εδώ να ζήσουμε ως φίλοι και καλοί γείτονες. 
Αλλά είμαστε έτοιμοι επίσης, αν χρειασθεί, να 
υπερασπισθούμε και τα εθνικά μας θέματα που, 
όπως είπα πριν, είναι και θέματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
Προς την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας καθίσταται σαφές ότι όσο επι-
μένει στην χρησιμοποίηση ονόματος, το οποίο 
πέραν της προκλητικής παραχάραξης της Ιστορίας 
αποπνέει αλυτρωτισμό, υπονομεύει την ευρω-
παϊκής της προοπτική. Το ευρωπαϊκό κεκτημένο 
αποκλείει υποψήφια κράτη-μέλη τα οποία αμφι-
σβητούν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, το status quo 
των συνόρων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Παρεμφερές είναι και το μήνυμα της 
Ελλάδας προς την γείτονα Αλβανία: Όταν προβαί-
νει σε πράξεις, οι οποίες έρχονται σε σαφή αντί-
θεση προς το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο -όπως π.χ. 

η πρόσφατη ωμή παραβίαση των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ιδίως της ιδιο-
κτησίας- υπονομεύει και εκείνη την ευρωπαϊκή 
της προοπτική. 

«Η ΕΕ έχει πλανητικό ρόλο»
Η ΕΕ έχει πλανητικό ρόλο και η αποστολή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερβαίνει τους λαούς της, 
τόνισε ακόμη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όπως 
είπε, απαιτείται άμεση ενεργοποίηση του πυλώνα 
της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής 
Ασφάλειας της ΕΕ "και τούτο γιατί οι παγκόσμιες 
προκλήσεις εντείνονται συνεχώς, όπως προκύ-
πτει και από τα τεκταινόμενα σήμερα στην Μέση 
Ανατολή, στην Βόρεια Αφρική και στην Βόρεια 
Κορέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει το δικαίωμα 
να ολιγωρήσει εν προκειμένω, όταν μάλιστα πολ-
λές από τις προκλήσεις αυτές έχουν ευθείες επι-
πτώσεις στους Λαούς της, με κυριότερη εκείνη 
της τρομοκρατίας και της επέκεινα τρομοκρατι-
κής βαρβαρότητας, η οποία διαπράττει εγκλήματα 
κατά της Ανθρωπότητας".

Η αντιφώνηση Μακρόν
Ο Γάλλος πρόεδρος, στην αντιφώνησή του προς 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τόνισε πως πρέ-
πει να είμαστε απαιτητικοί για την Ελλάδα και την 
Ευρώπη και εξέφρασε τη συμφωνία του με πολλές 
από τις επισημάνσεις του κ. Παυλόπουλου.
"Η ΕΕ δεν ήξερε πως να αντιδράσει , πήρε απο-
φάσεις που δεν ήταν συντονισμένες για την αντι-
μετώπιση της κρίσης και ήταν σε βάρος των πολι-
τών" σημείωσε και συνεχάρη τους Έλληνες πολίτες 
και ιδίως τους νέους που στηρίζουν την Ευρώπη, 
παρά τις σκληρές θυσίες που υπέστησαν".
Τόνισε ακόμη πως τον συνοδεύουν επιχειρημα-
τίες που πιστεύουν στην Ευρώπη και "ήρθαν εδώ 
να βοηθήσουν την Ελλάδα να πετύχει". Συνέχισε, 
λέγοντας ότι στόχος είναι "να βρει η Ελλάδα την 
οικονομική της κυριαρχία της και να ζήσει μέσα 
από την ανάπτυξη".
Παράλληλα, είπε πως "αυτή η στρατηγική συνερ-
γασία θέλουμε να πετύχει προς όφελος όλων... 
θέλουμε να ζήσουμε συνεργαζόμενοι".
"Ήρθε η ώρα η Ελλάδα να ξανακοιτάξει προς το 
μέλλον, όχι εφαρμόζοντας κανόνες που έχουν 
αποφασίσει άλλοι" συμπλήρωσε.
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επικαιρότητα

«Λουκέτο» για το ιστορικό μαγαζί στη 
συμβολή της Πανεπιστημίου 46 με 
την Χαριλάου Τρικούπη - «Η εταιρεία 
λύνεται. Τα χρέη συσσωρεύτηκαν, 
η κίνηση έπεσε σημαντικά, οι 
φόροι ανέβηκαν. Ίσως έπρεπε να το 
αποφασίσουμε νωρίτερα» δηλώνει ο 
τελευταίος ιδιοκτήτης, Γιώργος Φύλλας

Μ
ε μια λιτή ανακοίνωση, οι φίλοι 
του ιστορικού καταστήματος με 
λουκουμάδες, «Αιγαίον», πλη-
ροφορήθηκαν ότι κατεβάζει ρο-

λά, έπειτα από έναν αιώνα ζωής στην «καρ-
διά» της Αθήνας. 
«Σχεδόν ένας αιώνας πέρασε! Το «Αιγαίον» 
κλείνει εδώ έναν κύκλο. 
Αισιοδοξούμε να γλυκά-
νουμε και πάλι τους πελά-
τες μας σε νέες συνθήκες στο 
προσεχές μέλλον!» αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά. 
Από το 1926, οι Λουκουμά-
δες Αιγαίον, ιστορικό κατά-
στημα του κέντρου της Αθή-
νας, γλύκαιναν ακατάπαυστα 
την πόλη με τους λαχταριστούς τους λουκου-
μάδες. Ένας ολόκληρος αιώνας παράδοσης 
στο ημιυπόγειο κατάστημα της Πανεπιστη-
μίου με την μυρωδιά της χιώτικης συνταγής 
του Γεωργίου Φύλλα, η οποία άντεξε στον 
χρόνο, αλλά όχι στην δύσκολη οικονομική 
πραγματικότητα. 
Τα τελευταία χρόνια ο συνεχιστής της επιχεί-
ρησης και συνονόματος εγγονός του προ-
σπαθούσε με κάθε τρόπο να βάλει σε τάξη τα 
χρέη, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Οι επιπλέον 
φόροι, το υψηλό ενοίκιο και η σημαντική 
πτώση της κίνησης οδήγησαν στο λουκέτο 
έπειτα από 91 χρόνια. 
«Κλείνουμε λόγω κρίσης. Ήταν μια δύσκολη 
απόφαση, αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Η εται-
ρεία λύνεται. Τα χρέη συσσωρεύτηκαν, η 
κίνηση έπεσε σημαντικά, οι φόροι ανέβηκαν. 
Ίσως έπρεπε να το αποφασίσουμε νωρίτερα. 
Ένας ακόμη σημαντικός λόγος είναι τα ενοί-
κια. Το κτίριο είναι του ΙΚΑ, το ενοίκιο ήταν 
τεράστιο, μειώθηκε, αλλά όχι όσο έπρεπε 
για να είναι βιώσιμο. Δεν μπορούσαμε να 
το αντέξουμε. Η Πανεπιστημίου ερήμωσε 
πλέον. Πριν δέκα χρόνια έμπαιναν πέντε 
φορές περισσότεροι πελάτες» λέει με συγκί-
νηση στο protothema.gr ο κ. Γιώργος Φύλ-

λας, εγγονός του ιδρυτή της επιχείρησης και 
τελευταίος ιδιοκτήτης.
Και προσθέτει: «Ελπίζω στο μέλλον να 
καταφέρω να ξαναστήσω την επιχείρηση 
με το ίδιο όνομα και την ίδια παραδοσιακή 
συνταγή». 
Το κατάστημα Λουκουμάδες Αιγαίον, από την 
ίδρυσή του και μετά, στεγάστηκε στο νεοκλα-
σικό κτίριο κατασκευής του 1890 στην οδό 
Πανεπιστημίου 46 και Χαριλάου Τρικούπη, 
στο κέντρο της Αθήνας. Ο Γιώργος Φύλλας, με 
καταγωγή από τα Μεστά της Χίου, ήρθε στην 
Αθήνα για δουλειά και αποφάσισε να ανοίξει 
ένα καφενείο με την ίδια επωνυμία ως μέλος 
της Αδελφότητας Καφεπωλών Αθηνών. 
Λίγα χρόνια αργότερα, εισάγει στον τιμο-
κατάλογό του τον λουκουμά, βασισμένο σε 

μια παραδοσιακή χιώτικη 
συνταγή της μητέρας του, 
που το αναγάγει σε περιώ-
νυμο αθηναϊκό στέκι και θα 
του δώσει ιδιαίτερη φήμη 
έως σήμερα. Οι Λουκου-
μάδες Αιγαίον, που προ-
πολεμικά συναγωνίζονταν 
αρκετά καταστήματα του 
είδους στην περιοχή, θα επι-

κρατήσουν, μεταφέροντας έναν σχεδόν ολό-
κληρο αιώνα παράδοσης.
«Από το κατάστημα στην οδό Πανεπιστη-
μίου πέρασαν πολλοί επώνυμοι της Αθήνας, 
πολιτικοί, ηθοποιοί, τραγουδιστές. Ο Μίκης 
Θεοδωράκης ήταν ένας από αυτούς, ερχόταν 
συχνά στο μαγαζί μας. Επειδή γύρω υπήρ-
χαν πολλά θέατρα, οι περισσότεροι ηθο-
ποιοί, μόλις τελείωναν, περνούσαν για να 
γλυκαθούν. Έχω χιλιάδες μνήμες στα μαρμά-
ρινα τραπεζάκια. Εκεί μου έβαζε ο παππούς 
μου να φάω, εκεί έκανα πρόταση γάμου στη 
γυναίκα μου» αναφέρει ο κ. Φύλλας.
Η φιλοσοφία του ιδιοκτήτη ήταν μία: να δια-
τηρήσει τον χαρακτήρα μιας πιστής οικογενει-
ακής επιχείρησης, που του επέτρεψε τελικά, 
να μεταφέρει γνήσια μέχρι σήμερα κάτι από 
την ατμόσφαιρα και την κουλτούρα του παρα-
δοσιακού αυτού γλυκού, της παραδοσιακής 
γεύσης και της εμπειρίας της στο ανάλογο 
παραδοσιακό περιβάλλον. 
Παρ’ όλη την εξέλιξη της σύγχρονης ζαχα-
ροπλαστικής, το Αιγαίον έμεινε ανέπαφο 
και ανεπηρέαστο, διαιωνίζοντας μια υγι-
εινή, παραδοσιακή, γλυκιά συνήθεια της 
ελληνικής κουζίνας που τελικά τους κέρδισε 
όλους.

Πικρό τέλος για τους 
λουκουμάδες «Αιγαίον»: 
Κατεβάζουν ρολά λόγω κρίσης

Αλλάζουν χέρια ιδιοκτησίες στη 
χώρα, και κυρίως στην Αθήνα, με 
αιχμή του δόρατος το ενδιαφέρον 
για την εξαγορά ή τη δημιουργία 
νέων ξενοδοχειακών μονάδων και 
την προσέλκυση κεφαλαίων από το 
εξωτερικό σε εταιρείες επενδύσεων 
ακινήτων (ΑΕΕΑΠ) που αποτελούν 
τον πιο ασφαλή τρόπο για να 
τοποθετηθεί κάποιος σε ακίνητη 
περιουσία.

Τ
ο real estate δεν αφορά μια ομογε-
νοποιημένη αγορά αλλά μια αγορά 
με πολλές ταχύτητες, με μια κοινή 
συνισταμένη: καταγράφεται μεγάλη 

προσφορά προς πώληση ακινήτων που πι-
έζει προς τα κάτω τις τιμές και ταυτόχρονα 
έλληνες και ξένοι επενδυτές με μεγάλη ρευ-
στότητα επιλεκτικά βγαίνουν αγοραστές.
«Αυτή την περίοδο πωλείται όλη η Ελλάδα», 
αναφέρει παράγοντας του χώρου και εξη-
γεί «Τα μεγάλα πρότζεκτ όπως Ελληνικό, 
Αστέρας Βουλιαγμένης, Αστέρια Γλυφάδας, 
Κασσιόπη, Αφάντου κ.α. έχουν προσελκύ-
σει τους ξένους επενδυτές..Τέτοια μεγέθους 
έργα δεν έχουμε άλλα καθώς είμαστε μικρή 
χώρα. Αντιθέτως, έντονη κινητικότητα κατα-
γράφεται στον κλάδο των ξενοδοχειακών 
μονάδων, με μεγάλα ονόματα της παγκό-
σμιας αγοράς να έχουν ήδη προχωρήσει σε 
αγοραπωλησίες λόγω της διαρκούς αύξη-
σης της τουριστικής κίνησης».
Σημαντικές εισροές ξένων κεφαλαίων έχουν 
καταγραφεί εκτός από τον κλάδο των ξενο-

δοχείων στις ανώνυμες εταιρείες επενδύ-
σεων ακινήτων. Όπως γράφει η εφημερίδα, 
στην Πανγαία ο όμιλος Invel επένδυσε 650 
εκατ. ευρώ για να αποκτήσει το 66% της 
εταιρείας, στην Grivalia η Fairfax έβαλε επι-
πλέον 88 εκατ. ευρώ για να ενισχύσει τη 
συμμετοχή της στο 51% και άλλα 45 εκατ. 
έβαλε ο κολοσσός στη διαχείριση κεφα-
λαίων Pimco για να αποκτήσει 5 εκατ. μετο-
χές της Grivalia. 
Επίσης η αμερικανική Varde κατέβαλε 61,3 
εκατ. ευρώ για να αποκτήσει το 31,7% της 
εταιρείας Lamda Malls που διαχειρίζεται τα 
εμπορικά κέντρα The Mall, Golden hall και 
Mediterraanean.
Παράλληλα, αυτή την περίοδο η PQH, ο Ενι-
αίος Ειδικός Εκκαθαριστής των 16 πιστωτι-
κών και χρηματοδοτικών υπό ειδική εκκα-
θάριση ιδρυμάτων στην Ελλάδα, έχει ξεκι-
νήσει τη διαδικασία για την εκποίηση έξι 
ακινήτων επί συνόλου 300 που διαθέτει 
στο χαρτοφυλάκιό της.
«Θα βγάζουμε κάθε δύο μήνες σε πλει-
στηριασμό πέντε μεγάλα και 15 μικρά ακί-
νητα σε τιμές αγοράς με αποδόσεις σημε-
ρινές» δήλωσε στο «ΒΗΜΑ» ο διευθύνων 
σύμβουλος της PQH κ. Κώστας Μητρόπου-
λος. Η PQH πωλεί και χαρτοφυλάκιο συμ-
βάσεων leasing, που αφορούν ακίνητα και 
κινητό εξοπλισμό, λογιστικής αξίας περίπου 
271 εκατ. ευρώ. 
Εν τω μεταξύ αναθέρμανση καταγράφεται 
και στην αγορά επαγγελματικών κτηρίων 
και κτηρίων γραφείων. Σήμερα περίπου το 
1/3 αυτών είναι άδεια ως απόρροια της κρί-
σης.

Οι «λύκοι» του real estate 
μπήκαν στην Αθήνα

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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Ε
πιχειρήσεις, οι οποίες είτε δεν διέθεταν εγκε-
κριμένες ταμειακές μηχανές είτε δεν εξέδιδαν 
νόμιμες αποδείξεις, είτε είχαν διαφορά στο 
ταμείο τους που δεν δικαιολογείτο, εντόπισαν, 

μεταξύ άλλων οι λειτουργοί του Τμήματος Φορολογί-
ας κατά τις περίπου 420 στοχευμένες επισκέψεις, πα-
γκύπρια, που πραγματοποίησαν όλο τον Αύγουστο, 
ημέρα και νύκτα, σε υποστατικά επιχειρήσεων, που 
έχουν σχέση με τον κυρίως με τον τουρισμό.
Ειδικότερα, σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο Βοηθός Έφορος 
Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης είπε ότι οι στοχευ-
μένες επισκέψεις συμμόρφωσης προς φορολογού-
μενους που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, 
εντάσσονται στα πλαίσια της εφαρμογής του νέου 
στρατηγικού σχεδιασμού του Τμήματος, που μεταξύ 
άλλων έχει στόχο την αύξηση της εθελούσιας φορο-
λογικής συμμόρφωσης και υπογράμμισε ότι πρόθεση 
του Τμήματος Φορολογίας είναι οι επισκέψεις αυτές 
να πραγματοποιούνται σε συστηματική βάση και καθ΄ 
όλη τη διάρκεια του έτους.
Σημείωσε ότι το Τμήμα ξεκίνησε τον Αύγουστο με 
έντονο τρόπο αυτή την εκστρατεία, πραγματοποιώ-
ντας επισκέψεις σε επιχειρήσεις που έχουν σχέση με 
τον τουρισμό και συνεχίζει εντός Σεπτεμβρίου τις επι-
σκέψεις τους και σε επιχειρήσεις από άλλους τομείς 

της οικονομίας.
Αναφερόμενος στον τρόπο που επίλεγε το Τμήμα να 
επισκεφθεί μια επιχείρηση, ο κ. Μαρκίδης είπε ότι 
«ήταν ένας συνδυασμός υψηλού κινδύνου, περιοχής 
και πληροφοριών που είχε το Τμήμα».
Αναφερόμενος στα σημαντικότερα προβλήματα που 
εντόπισαν οι λειτουργοί του Τμήματος, ο Βοηθός Έφο-
ρος Φορολογίας είπε ότι αυτά ήταν η μη χρήση από 
κάποιες επιχειρήσεις ταμειακών μηχανών, που προ-
βλέπονται από τη νομοθεσία, ενώ σε κάποιες άλλες 
επιχειρήσεις εντοπίστηκε πρόβλημα με τα υπόλοιπα 
των ταμείων τους, δηλαδή, όπως εξήγησε, μετά από 
καταμέτρηση του ταμείου διαπιστώθηκε πως υπήρχε 
κάποια διαφορά που δεν μπορούσε να δικαιολογη-
θεί.
Είπε ακόμη ότι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, που 
ήταν και οι λιγότερες, διαπιστώθηκε από τους λει-
τουργούς του Τμήματος ότι δεν εκδίδονταν νόμιμες 
χειρόγραφες αποδείξεις.
Ο κ. Μαρκίδης είπε στο ΚΥΠΕ ότι οι λειτουργοί του 
Τμήματος ενημέρωναν τους φορολογούμενους για τις 
εκκρεμούσες φορολογικές τους υποχρεώσεις και για 
τα προβλήματα που εντόπισαν, δίδοντας τους και μια 
επιστολή προειδοποίησης για επίλυση των προβλη-
μάτων αυτών.

Ταμειακές «πειραγμένες» και ψεύτικες 
αποδείξεις σε 420 ελέγχους

Συνέχεια στην υπόθεση ΧΥΤΥ – ΧΥΤΑ

Μ
ε την κατάθεση νέων αιτημάτων από την 
πλευρά της υπεράσπισης του κατηγορού-
μενου Θεοφάνη Λώλου σε σχέση με την 
κατηγορία 88 (συνωμοσία) συνεχίστηκε 

σήμερα ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας η δί-
κη για την υπόθεση ΧΥΤΥ – ΧΥΤΑ.
Τα νέα αιτήματα προέκυψαν σύμφωνα με την υπερά-
σπιση του κ. Λώλου μετά και τη χτεσινή απόφαση του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου επί της αίτησης για έκδοση 
εντάλματος Certiorari για την κατηγορία 88, απόφαση 
με την οποία, σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπι-
σης του Θεοφάνη Λώλου, Κρις Τριανταφυλλίδη και Νίκο 
Μαγκλαρά, απορρίφθηκε μεν η αίτηση λόγω του ότι η 
παραβίαση της Αρχής της ειδικότητας η οποία υπήρξε 
διορθώθηκε με την τροποποίηση της κατηγορίας με απά-
λειψη της Ελλάδας ως τόπου διάπραξης του αδικήματος, 
έγινε ωστόσο παραδεκτή η παραβίαση της αρχής της 
ειδικότητας.
Με την έναρξη της σημερινής δικάσιμου ο συνήγορος 
υπεράσπισης του Θεοφάνη Λώλου Κρις Τριανταφυλλί-
δης υπέβαλε αίτημα για τροποποίηση της κατηγορίας 88 
με επαναφορά της στην αρχική της μορφή (προσθήκη 
της Ελλάδας ως τόπου διάπραξης του αδικήματος), πριν 

δηλαδή το Δικαστήριο εγκρίνει την τροποποίηση που είχε 
αιτηθεί η κατηγορούσα Αρχή για απάλειψη της Ελλάδας 
ως τόπου διάπραξης του αδικήματος από την κατηγορία.
Ο κ. Τριανταφυλλίδης εξήγησε στο Δικαστήριο ότι το 
αίτημα υποβάλλεται αφενός γιατί το Δικαστήριο είχε 
αποφασίσει να εγκρίνει το αίτημα της κατηγορούσας 
Αρχής για τροποποίηση της κατηγορίας 88 θεωρώντας 
ότι δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα του κατηγορούμε-
νου ενώ το Ανώτατο Δικαστήριο αποδέχτηκε ότι υπήρξε 
παραβίαση της αρχής της ειδικότητας και αφετέρου 
επειδή η κατηγορούσα Αρχή ενώ είχε δηλώσει ότι δεν 
έχει μαρτυρία σε σχέση με την Ελλάδα, σήμερα το Δικα-
στήριο έχει ενώπιον του προσαχθείσα μαρτυρία (μάρτυ-
ρας Κων/νος Κοτζάμπασης) για επιστολή που στάλθηκε 
από την Ελλάδα.
Από την πλευρά της η κατηγορούσα Αρχή απάντησε ότι 
το θέμα με την κατηγορία 88 δεν υφίσταται και έχει λήξει 
μετά και τη χτεσινή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
Το Δικαστήριο αποφάσισε να απορρίψει ως αβάσιμο το 
αίτημα της υπεράσπισης υποδεικνύοντας στην απόφαση 
του μεταξύ άλλων πως δεν είναι στη δικαιοδοσία του να 
κρίνει αν ορθά ή λανθασμένα αποφάσισε την τροποποί-
ηση της κατηγορίας 88.

Η 
συνεχής μάθηση κατά τη διάρκεια της απασχόλησης 
επιτρέπει στους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν τις 
επιπτώσεις της τεχνολογίας, σύμφωνα με έρευνα της 
PwC.

Η έρευνα δείχνει, επίσης, ότι το 74% των συμμετεχόντων στην 
έρευνα δηλώνει έτοιμο να μάθει μια νέα δεξιότητα ή να επανεκ-
παιδευτεί, ώστε να παραμείνει στην αγορά εργασίας, θεωρώντας 
ότι η συνεχής αναβάθμιση των δεξιοτήτων του αποτελεί δική του 
ευθύνη και όχι των εργοδοτών του.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα συμπεράσματα προκύπτουν από 
την τελευταία έκθεση της PwC με τίτλο «Workforce of the future: 
the competing forces shaping 2030», η οποία είναι το αποτέλε-
σμα έρευνας ανάμεσα σε 10.000 συμμετέχοντες στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, τη Γερμανία, την Κίνα, την Ινδία και τις ΗΠΑ.
Οι απόψεις τους επιβεβαιώνουν την τάση για συνεχή μάθηση 
κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, ως ένα μέσο που επιτρέπει 
στους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της τεχνο-
λογίας στις θέσεις εργασίας και στο εργασιακό τους περιβάλλον.
Η έκθεση εξετάζει τέσσερα διαφορετικά σενάρια εργασιακού 
περιβάλλοντος με χρονικό πλαίσιο το 2030, με στόχο να αναδεί-
ξει τον τρόπο με τον οποίο ανταγωνιστικές δυνάμεις, περιλαμ-
βανομένης της αυτοματοποίησης, διαμορφώνουν το ανθρώπινο 
δυναμικό του μέλλοντος. Ο τεράστιος αντίκτυπος του κάθε σενα-
ρίου στον κόσμο της εργασίας δεν μπορεί να αγνοηθεί από τις 
κυβερνήσεις, τους οργανισμούς αλλά και τον κάθε εργαζόμενο 
ατομικά, σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστεύει ότι η τεχνολογία θα 
βελτιώσει τις επαγγελματικές τους προοπτικές (65%), με τους 
εργαζομένους στις ΗΠΑ (73%) και στην Ινδία (88%) να εμφανίζο-
νται πιο αισιόδοξοι από τους εργαζόμενους στο Ηνωμένο Βασί-
λειο (40%) και στη Γερμανία (48%). Τα τρία τέταρτα σχεδόν των 
συμμετεχόντων στην έρευνα πιστεύουν ότι η τεχνολογία δεν θα 
αντικαταστήσει ποτέ την ανθρώπινη ευφυΐα (73%), ενώ η πλειο-
ψηφία (86%) δηλώνει ότι πάντοτε θα υπάρχει ζήτηση για ανθρώ-
πινες δεξιότητες.
Ενώ οι συμμετέχοντες στην έρευνα αντιμετωπίζουν θετικά τον 
αντίκτυπο της τεχνολογίας, με το 37% να δηλώνει ενθουσια-
σμό για το εργασιακό περιβάλλον του μέλλοντος και να διαβλέ-
πει έναν κόσμο γεμάτο ευκαιρίες, εξακολουθούν να εκφράζο-
νται ανησυχίες ότι η αυτοματοποίηση θέτει σε κίνδυνο ορισμέ-
νες θέσεις εργασίας. Το 37% των συμμετεχόντων στην έρευνα 
πιστεύει ότι η αυτοματοποίηση θέτει σε κίνδυνο την εργασία 
τους, σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό του 33% το 2014. 
Επιπλέον, περισσότεροι από τους μισούς (56%) πιστεύουν ότι οι 
κυβερνήσεις θα πρέπει να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα για την 
προστασία των θέσεων εργασίας από την αυτοματοποίηση.
Η έκθεση παρουσιάζει τέσσερα μελλοντικά σενάρια εργασια-
κού περιβάλλοντος το 2030, για να αναδείξει τις πιθανές εξε-
λίξεις των δέκα επόμενων ετών ως αποτέλεσμα του αντίκτυπου 
των κυριότερων τάσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, της αυτο-
ματοποίησης και της νοημοσύνης των μηχανών. Εξετάζει πώς 
το ανθρώπινο δυναμικό θα προσαρμοζόταν στα περιβάλλοντα 
αυτά, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία επηρεάζει 
τη λειτουργία του καθενός.

Έρευνα της PwC δείχνει 
ανάγκη για πλήρη 
επανακατάρτιση εργαζομένων
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Γ
ια πρώτη φορά, πραγμα-
τοποιήθηκε στις 3 το από-
γευμα σε χώρο στην Λεω-
φόρο Μακαρίου ΙΙΙ στην 

Λακατάμεια πλειστηριασμός 
από την Ελληνική Τράπεζα για 
μια κατοικία στην Εγκωμη, που 
είναι η πρώτη και κύρια κατοι-
κία νεαρού ζευγαριού με ένα 
παιδί.
Ο πλειστηριασμός κράτησε μια 
ώρα και κατά την διάρκεια του 
δεν έγινε οποιαδήποτε προ-
σφορά για αγορά της κατοικίας.
Πρόκειται για κατοικία συνολι-
κού εμβαδού περίπου 263 τ.μ., 
με εμβαδόν καλυμμένων βερα-
ντών 15 τ.μ., εμβαδόν καλυμμέ-
νου χώρου στάθμευσης 30 τ.μ., 
και εμβαδόν κιόσκι πισίνας 78 
τ.μ.
Ιδιοκτήτες είναι το ζεύγος Γιάν-
νος Παπαφυλακτού και η Κων-
σταντίνα Χατζηβασίλη. Εχουν 
ένα αγοράκι επτά χρόνων.
Η Τράπεζα προχωρεί στην 
εκποίηση της κατοικίας για χρέη 
της οικογενειακής επιχείρησης 
στην οποία είναι μέτοχος μαζί 
με τα αδέλφια και τους γονείς 
της, η κάτοχος του σπιτιού στην 
`Εγκωμη, Κωνσταντίνα Χατζη-
βασίλη.
Με την έναρξη του πλειστηρια-
σμού από τον δημοπράτη Γεώρ-
γιο Μουσκίδη, ο Γιάννος Παπα-
φυλακτού φώναξε ότι «η κατοι-
κία δεν είναι προς πώληση, για 
όσους νομίζουν ότι θα την αγο-
ράσουν».
Ο αδελφός της ιδιοκτήτριας 
Σπύρος Χατζηβασίλης χαρα-
κτήρισε την κίνηση της Ελληνι-
κής Τράπεζας που οδήγησε στον 
πλειστηριασμό ως «εχθρική».
Έξω από τον χώρο που γινόταν 
ο πλειστηριασμός συγκεντρώ-
θηκαν αρκετοί πολίτες καθώς 
και μέλη του Κινήματος Ενάντια 
στις Εκποιήσεις που κρατούσαν 
πανό πάνω στο οποίο αναγρα-
φόταν «Κύπρος – Δίχως Εκποι-
ήσεις». Παρόντες ήταν και μέλη 
κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Δεν υπήρξε 
προσφορά 
στον πρώτο 
πλειστηριασμό 
πρώτης κατοικίας

Η Κύπρος διαδραματίζει ένα 
νέο ενεργό ρόλο ασφάλειας, 
σταθερότητας και διαχείρισης 
κρίσεων, ενώ οι εξελίξεις στον 
τομέα υδρογονανθράκων 
δίνουν στη χώρα ρόλο 
πυλώνα ειρήνης και 
σταθερότητας στην 
ευρύτερη περιοχή, δήλωσε ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης, 
σημειώνοντας πως η ΕΦ 
καλείται να συνεχίσει την 
αποτελεσματική επιτήρηση 
της κυπριακής ΑΟΖ.

Σ
την ομιλία του στην τελετή 
διαβεβαίωσης του Υπαρχη-
γού της Ε.Φ. Υποστράτηγου 
Αντρέα Μαρκίδη, ο Πρόε-

δρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε 
επίσης στην αναβάθμιση της επι-
χειρησιακής ικανότητας του στρα-
τού με την απόφαση της Κυβέρνη-
σης για πρόσληψη επαγγελματιών 
οπλιτών και την αποτελεσματική 
ενσωμάτωση τους στο σώμα. Κάτι 
που, όπως είπε, έδωσε και τη δυ-
νατότητα της μείωσης της στρατι-
ωτικής θητείας στους 14 μήνες, με 
την πρώτη σειρά εθνοφρουρών να 
απολύεται την εβδομάδα που δια-
νύουμε.
«Σε αυτά τα πλαίσια, αντιμετωπί-
σαμε επιτυχώς τα όποια προβλή-
ματα αντιμετωπίζουν τα μόνιμα 
στελέχη της Εθνικής Φρουράς 
και ήδη έχουμε προωθήσει στη 
Νομική Υπηρεσία σχετικές τρο-
ποποιήσεις στους Κανονισμούς 
που αφορούν τις Μόνιμες Εθελό-
ντριες και τους Συμβασιούχους 
Υπαξιωματικούς, και σύντομα θα 
προωθηθεί στη Νομική Υπηρε-
σία ο Κανονισμός που αφορά τους 
Μόνιμους Αξιωματικούς της Δύνα-
μης», είπε.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος σημεί-
ωσε πως επιδιώκοντας την ενί-
σχυση του γεωστρατηγικού ρόλου 
της Κύπρου, έχουν δημιουργηθεί 
οι απαραίτητες υποδομές, βάσει 
των οποίων η Κύπρος διαδραμα-
τίζει ένα νέο ενεργό ρόλο ασφά-
λειας, σταθερότητας και διαχείρι-
σης κρίσεων, και έδωσε ως παρά-
δειγμα τη δημιουργία του υπερ-
σύγχρονου Κέντρου Συντονισμού 
Έρευνας και Διάσωσης.
Πρόσθετα, συνέχισε ο Πρόεδρος, 
προχώρησε επιτυχώς ο σχεδια-
σμός της πρώτης φάσης του νέου 
μας εξοπλιστικού προγράμματος, 
με έμφαση την αναβάθμιση των 
δυνατοτήτων που παρουσιάζει ο 
αεροναυτικός τομέας.
Ανέφερε, επίσης, πως η υπο-
γραφή -για πρώτη 
φορά- των υψίστης 
σ ημασ ίας  αμυ -
ν τ ικών συμφω -
νιών με γειτονικές, 
ευρωπαϊκέ ς και 
άλλες φίλες χώρες, 
έχουν καταστήσει 
τη χώρα αξιόπιστο 
εταίρο στο διεθνές, ευρωπαϊκό 
και περιφερειακό αμυντικό περι-
βάλλον.
«Οι εξελίξεις στον τομέα υδρογο-
νανθράκων δίνουν τη δυνατότητα 
στην πατρίδα μας να διαδραματί-
ζει ουσιαστικό ρόλο ως πυλώνας 
ειρήνης και σταθερότητας στην 
ευρύτερη περιοχή, συμβάλλοντας 
ταυτόχρονα και στην ενεργειακή 
ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης», σημείωσε.
Οσον αφορά το επαναδιορισμό 
του Υποστράτηγου στη θέση του 
Υπαρχηγού, ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας είπε ότι η συνέχιση των 
καθηκόντων του καθίσταται επι-
βεβλημένη έτσι ώστε να διασφα-
λιστεί η συνέχιση της καταγραφής 

προόδου και βελτίωσης, στο πλαί-
σιο του αποτελεσματικού προ-
γράμματος των μεταρρυθμίσεων 
που έχει και ο ίδιος διαμορφώσει 
σε συνεργασία με τον Υπουργό, 
τον Αρχηγό του ΓΕΕΦ, τους επι-
τελείς και όλους τους αρμόδιους 
φορείς, και οι οποίες ήδη παρά-
γουν σημαντικά αποτελέσματα.
Όπως είπε, η Εθνική Φρουρά 
καλείται να συνεχίσει την αποτε-
λεσματική επιτήρηση της Απο-
κλειστικής Οικονομικής Ζώνης της 
χώρας, ειδικά αυτή την περίοδο 
που ο ενεργειακός σχεδιασμός της 
Κυπριακής Δημοκρατίας εισέρχε-
ται σε κρίσιμη καμπή, λαμβάνο-
ντας πάντοτε υπόψη τις απαράδε-
κτες τουρκικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίσαμε από την αρχή της 

διαδικασίας. «Όσο 
υπάρχει παράνομα 
κατοχ ικός σ τρα-
τός στην Κύπρο, η 
Εθνική Φρουρά θα 
συνεχίσει να προ-
ασπίζει την εδα-
φική ακεραιότητα, 
ειρήνη και ασφά-

λεια της ιδιαίτερης μας πατρίδος», 
τόνισε.
Από την πλευρά του ο Υπαρχη-
γός της ΕΦ στην αντιφώνηση του 
είπε πως η απόφαση για ανανέ-
ωση της θητείας του αποτελεί για 
τον ίδιο την ύψιστη ηθική αμοιβή 
που έτυχε να λάβει κατά τη διάρ-
κεια της θητείας του, κάτι που τον 
κάνει να αισθάνεται υπερήφα-
νος. Όπως είπε στον ένα χρόνο 
ως Υπαρχηγός έχει επιτευχθεί ένα 
πολύ σημαντικό έργο και οι αλλα-
γές που επήλθαν έχουν γίνει πλέον 
ορατές από την κοινωνία.
Ο Υπαρχηγός είπε πως το έργο που 
επιτελείται στην ΕΦ αποτελεί απο-
τέλεσμα συλλογικής προσπάθειας 
όλου του προσωπικού, και διαβε-

βαίωσε ότι τόσο η ηγεσία της ΕΦ 
όσο και οι υφιστάμενες Διοικήσεις 
μέχρι το κατώτατο κλιμάκιο, «βρί-
σκονται σε στιβαρά χέρια και όλο 
το προσωπικό είναι έτοιμο, μη φει-
όμενο χρόνου και κόπου να οδη-
γήσει την ΕΦ εκεί όπου εσείς την 
οραματιστήκατε μετουσιώνοντας 
σε έργα τις εξαγγελίες της Κυβέρ-
νησης σας», είπε.
Καταλήγοντας, διαβεβαίωσε πως 
και ο ίδιος κάτω από τις οδη-
γίες του νέου Αρχηγού της ΕΦ, με 
εθνική ευθύνη και συνέπεια και 
στο πλαίσιο αγαστής συνεργασίας, 
θα συνεχίσει το έργο που του εμπι-
στεύθηκε και παραμείνει πιστός 
στρατιώτης προσφέροντας τις 
υπηρεσίες του στην πατρίδα.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
παρέλαβε την Ετήσια Έκθε-
ση 2016 της ΕΕΥ
Την ευχή η Επιτροπή Εκπαιδευ-
τικής Υπηρεσίας να συνεχίσει να 
εργάζεται αποφασιστικά για τη 
βελτίωση των όποιων αδυναμιών 
υπάρχουν στο σύστημα, εξέφρασε 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης, σημειώνο-
ντας πως διανύουμε μια από τις πιο 
καλά οργανωμένες και προετοιμα-
σμένες χρονιές.
Ο Πρόεδρος Ανασ τασ ιάδης 
μιλούσε κατά την παραλαβή της 
Ετήσιας Έκθεσης για το 2016 της 
Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρε-
σίας στο Προεδρικό.
Παραδίδοντας την Έκθεση του 
2016, ο Πρόεδρος της ΕΕΥ Πανα-
γιώτης Αντωνίου είπε πως  μη 
Έκθεση περιλαμβάνει τα πεπραγ-
μένα της ΕΕΥ μαζί με αρκετές σκέ-
ψεις και εισηγήσεις για τη βελτί-
ωση του υφιστάμενου συστήμα-
τος για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
του εκπαιδευτικού συστήματος με 
σκοπό το καλό του τόπου.

Αναστασιάδης: Η Κύπρος πυλώνας σταθερότητας και 
ειρήνης στην περιοχή
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Η 
Βρετανία θα τερματίσει την ελεύθε-
ρη μετακίνηση των Ευρωπαίων ερ-
γαζομένων, αμέσως μόλις ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία του Brexit.

Παράλληλα, θα εισάγει μέτρα, για να μειώσει 
τον αριθμό των μεταναστών χαμηλής εξειδί-
κευσης από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως υποστηρίζει η βρετανική εφημερίδα The 
Guardian, επικαλούμενη σχετικό κυβερνητικό 
έγγραφο, 82 σελίδων, που «διέρρευσε» και 
έχει ημερομηνία «Αύγουστος 2017».
Το υπουργείο Εσωτερικών δεν ήταν άμεσα 
διαθέσιμο να σχολιάσει το έγγραφο αυτό. Σύμ-
φωνα με το δημοσιεύμα, πάντως, ακόμη δεν 
το έχουν υιοθετήσει οι κορυφαίοι υπουργοί 

της κυβέρνησης της Τερέζα Μέι.
«Για να το θέσουμε ξεκάθαρα, αυτό σημαίνει 
ότι, για να θεωρείται πολύτιμη για τη χώρα 
συνολικά, η μετανάστευση δεν θα πρέπει να 
ωφελεί μόνο τους ίδιους τους μετανάστες, 
αλλά και τους υφιστάμενους κατοίκους» ανα-
φέρεται στο κείμενο.
Στο έγγραφο περιγράφεται η εισαγωγή, σε 
φάσεις, ενός νέου μεταναστευτικού συστή-
ματος, που τερματίζει το δικαίωμα εγκατά-
στασης στη Βρετανία για τους περισσότερους 
Ευρωπαίους μετανάστες, ενώ ταυτόχρονα επι-
βάλλονται σκληρότεροι, νέοι περιορισμοί στο 
δικαίωμά τους να φέρνουν στη χώρα μέλη της 
οικογένειάς τους.

Έ
ντονες αντιδράσεις επιχειρηματιών, πο-
λιτικών και εκπροσώπων οργανώσεων 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκάλεσε η 
ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ να 

καταργήσει το πρόγραμμα προστασίας ανηλί-
κων μεταναστών (DACA).
«Ελπίζω ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων και η 
Γερουσία, με την ηγεσία του προέδρου, θα είναι 
σε θέση να επιτύχουν συναίνεση για μια μόνιμη 
νομοθετική λύση που θα περιλαμβάνει την δια-
σφάλιση ότι όσοι δεν έχουν κάνει τίποτε λάθος 
μπορούν να συνεχίσουν να συνεισφέρουν ως 
ένα άξιο κομμάτι αυτής της σπουδαίας χώρας», 
τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώ-
πων Πολ Ράιαν με ανακοίνωσή του.
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, 
χαρακτήρισε «λάθος, αυτοκαταστροφική και 
σκληρή» την απόφαση για 
κατάργηση του προγράμματος 
DACA, τονίζοντας πως αυτοί 
οι «ονειροπόλοι» νέοι, μεγά-
λωσαν και σπούδασαν στις 
ΗΠΑ, ξεκίνησαν καριέρες και 
ορκίστηκαν στη σημαία της 
Αμερικής.
«Η απόφαση του προέδρου 
Τραμπ να τερματίσει το πρό-
γραμμα DACA είναι μια βαθύτατα επονείδιστη 
πράξη πολιτικής δειλίας και μια ελεεινή επίθεση 
σε αθώα νέα παιδιά σε κοινότητες σε όλη την 
Αμερική», δήλωσε η Νάνσι Πελόσι, επικεφαλής 
της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων.
«Σήμερα είναι μια βάρβαρη μέρα για τους Ονει-
ροπόλους (σ.σ. οι σχεδόν 800.000 νέοι, που 
προστατεύονταν από απέλαση από το συγκε-
κριμένο διάταγμα), τις οικογένειες τους και όλους 
τους Αμερικάνους... Ο πρόεδρος Τραμπ μόλις 
πέταξε τις ζωές και το μάλλον 800.000 Ονειρο-
πόλων και των οικογενειών τους, ανάμεσά τους 
και της δικής μου, σε μια αναστάτωση γεμάτη 
φόβο και προκάλεσε χάος και αβεβαιότητα σε 
χιλιάδες χώρους εργασίας και κοινότητες σε όλη 
την Αμερική. Χρησιμοποιεί ως πιόνια τις ζωές 
800.000 ανθρώπων», τόνισε η Λορέλα Πραέλι, 
διευθύντρια μεταναστευτικής πολιτικής της Αμε-
ρικανικής Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών.
Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τζον Μακέιν 
τόνισε ότι πρόκειται για μια «κακή προσέγγιση», 

σημειώνοντας ότι τα παιδιά που έφτασαν παρά-
νομα με τους γονείς τους «δεν θα πρέπει να ανα-
γκαστούν να επιστρέψουν σε μια χώρα που δεν 
γνωρίζουν».
«Επικροτώ τον πρόεδρο Τραμπ για την σταδιακή 
κατάργηση του DACA…Το πρόγραμμα της περι-
όδου Ομπάμα ξεπέρασε την νομοθετική εξου-
σία της εκτελεστικής εξουσίας...», σημείωσε ο 
υπουργός Δικαιοσύνης του Τέξας Κεν Πάξτον.
«Αυτή είναι μια θλιβερή μέρα για την χώρα 
μας», δήλωσε ο Μαρκ Ζούντεμπεργκ, ιδρυτής 
του Facebook. Η απόφαση για την κατάργηση 
του DACA δεν είναι απλά λανθασμένη. Είναι ιδι-
αίτερα βάρβαρο να προσφέρεις στους νέους 
ανθρώπους το Αμερικανικό Όνειρο, να τους 
ενθαρρύνεις να βγουν από τις σκιές και να εμπι-
στευτούν την κυβέρνησή μας και τότε να τους 

τιμωρείς για αυτό», πρόσθεσε.
«Ας πούμε τη γυμνή αλήθεια: 
Ο πρόεδρος Τραμπ συνειδητά 
εξαπάτησε τον Αμερικανό λαό 
τους τελευταίους επτά μήνες 
σχετικά με τις προθέσεις του να 
προστατέψει αθώους άνδρες 
και γυναίκες του προγράμμα-
τος DACA…Τώρα θα ξαγρυ-
πνήσουν αναρωτώμενοι αν 

αύριο θα είναι η τελευταία τους μέρα στην επι-
κράτεια των ΗΠΑ», δήλωσε ο Χαβιέ Παλομα-
ρέζ, πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου 
των Ισπανόφωνων των ΗΠΑ.
«Όταν άνθρωποι έρχονται εδώ για να σπουδά-
σουν, να εργαστούν σκληρά και να δώσουν πίσω 
στις κοινότητές τους, θα πρέπει να τους επιτρέ-
ψουμε να παραμείνουν στις ΗΠΑ», υποστήριξε 
ο Τζέιμι Ντίμον διευθύνοντας σύμβουλος της 
JPMorgan Chase.
«Δηλώνουμε ότι παρότι η Microsoft…ενδια-
φέρεται ιδιαίτερα για τον εκσυγχρονισμό του 
φορολογικού συστήματος, κάνοντας το πιο 
δίκαιο και πιο ανταγωνιστικό... χρειάζεται να 
θέσουμε τις ανθρωπιστικές ανάγκες αυτών των 
800.000 ανθρώπων στο νομοθετικό καλεντάρι 
πριν από ένα φορολογικό νομοσχέδιο», ανέφερε 
ο πρόεδρος της Microsoft Μπραντ Σμιθ με ανα-
κοίνωσή του, σημειώνοντας ότι η εταιρεία έχει 
στις τάξεις της τουλάχιστον 39 Ονειροπόλους 
(Dreamers) και θα πληρώσει για την νομική τους 
εκπροσώπηση για να παραμείνουν στις ΗΠΑ.

ΗΠΑ: Ξεσηκωμός μετά την 
κατάργηση του προγράμματος για 
τους ανήλικους μετανάστες
Ομπάμα: Λάθος, αυτοκαταστροφική και σκληρή απόφαση - Για «κακή προσέγγιση» 
μίλησε ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Μακέιν - «Συναίνεση για μία μόνιμη 
νομοθετική λύση», ζήτησε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Πολ Ράιαν

Λονδίνο: Απόρρητο έγγραφο 
για μείωση των Ευρωπαίων 
μεταναστών μετά το Brexit
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Δ
εν απέκλεισε το ενδεχόμενο να εξα-
πολύσει στρατιωτική επίθεση ενα-
ντίον της Βόρειας Κορέας, η οποία 
πραγματοποίησε σήμερα την έκτη 

πυρηνική της δοκιμή, ο Ντόναλντ Τραμπ. 
Ειδικότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος απο-
χωρώντας από μια θρησκευτική εκδήλωση 
απάντησε με ένα αινιγματικό «θα δούμε» σε 
δημοσιογράφο που τον ρώτησε εάν οι ΗΠΑ 
πρόκειται να επιτεθούν στην Πιονγκγιάνγκ, 
μετά την νέα προκλητική δοκιμή.
Ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε επίσης στο 
Twitter πως εξετάζει το ενδεχόμενο να δια-
κόψει τις εμπορικές σχέσεις με οποιαδήποτε 
χώρα έχει συναλλαγές με τη Βόρεια Κορέα.
Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ συγκάλεσε πριν 
λίγες ώρες την ομάδα εθνικής ασφαλείας προ-
κειμένου να συζητήσει με τους συμβούλους 
του την πυρηνική δοκιμή της Βόρειας Κορέας.
«Η ομάδα εθνικής ασφαλείας παρακολου-
θεί εκ του σύνεγγυς το θέμα», ανέφερε σε μία 
δήλωση η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου 
Σάρα Σόντερς. «Ο πρόεδρος και η ομάδα του 
για την εθνική ασφάλεια θα έχουν μια συνά-
ντηση για να συζητήσουν περαιτέρω αργό-
τερα σήμερα. Θα ενημερώνουμε όταν απαι-
τείται.»
Νωρίτερα ο Τραμπ είχε γράψει στο Twitter: 
«Λέξεις και οι ενέργειες [της Βόρειας Κορέας] 
εξακολουθούν να είναι πολύ εχθρικές και πολύ 
επικίνδυνες για τις Ηνωμένες Πολιτείες» και 
είχε συμπληρώσει πως «Η Βόρεια Κορέα είναι 
ένα κράτος παρίας που έχει γίνει μεγάλη απειλή 
και πηγή αμηχανίας για την Κίνα, που προσπα-
θεί να βοηθήσει αλλά με λίγη επιτυχία».

Αύξηση της πίεσης συμφώνησαν 
Τραμπ-Αμπε
Ο ιάπωνας πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε και ο 
αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμ-
φώνησαν σήμερα ότι η διεθνής κοινότητα 
πρέπει να ενισχύσει την απάντησή της στη 
Βόρεια Κορέα αφού η Πιονγκγιάνγκ ανακοί-
νωσε πως προχώρησε στη δοκιμή μιας βόμ-
βας υδρογόνου, μετέδωσε το πρακτορείο 
ειδήσεων Kyodo.
Οι δύο ηγέτες, στη δεύτερη τηλεφωνική επι-
κοινωνία που είχαν σήμερα και την τέταρτη 
από την Τρίτη που η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε 
έναν πύραυλο πάνω από την Ιαπωνία, σύμ-
φώνησαν ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να 
ασκήσει ισχυρότερη πίεση απ’ όση έχει χρη-

σιμοποιηθεί μέχρι τώρα, μετέδωσε το Kyodo.
Το πρακτορείο δεν ανέφερε τις πηγές της πλη-
ροφορίας.

Δράση από το Συμβούλιο Ασφαλεί-
ας ζητά η Ν. Κορέα 
Ο πρόεδρος της Νοτίου Κορέας ζήτησε από 
την διεθνή κοινότητα να δοθεί «η πιο ισχυρή» 
απάντηση στη Βόρεια Κορέα. Ο Μουν Τζε Ιν 
επεσήμανε ότι θα πιέσει ώστε να ληφθούν 
«όλα τα διπλωματικά μέτρα, και κυρίως 
ενέργειες από το Συμβούλιο ασφαλείας του 
ΟΗΕ, ώστε να απομονωθεί εντελώς η Βόρεια 
Κορέα».Στο μεταξύ, μετά τη συνεδρίαση του 
Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ο σύμβου-
λος νοτιοκορεάτη προέδρου, Τσουνγκ Εουι 
Γιονγκ επεσήμανε Ουάσινγκτον και Σεούλ 
συζήτησαν το ενδεχόμενο να αναπτύξουν 
στην κορεατική χερσόνησο αμερικανικά 
στρατηγικά στρατιωτικά μέσα.

Έκτακτους ελέγχους για ραδιενέρ-
γεια ξεκινά η Κίνα
Η δόνηση που σημειώθηκε σήμερα στη 
Βόρεια Κορέα μετά τη νέα πυρηνική δοκιμή κι 
έγινε αισθητή στη βορειοανατολική Κίνα, ήταν 
μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.  Οι 
μεθοριακές πόλεις Γιαντζί και Μπαϊσάν επλή-
γησαν από τη σεισμική δόνηση, η οποία όμως 
έγινε αισθητή και στην πρωτεύουσα της επαρ-
χίας, την Τσανγκτσουνγκ, η οποία βρίσκε-
ται περισσότερα από 400 χιλιόμετρα μακριά 
από τον ποταμό που χωρίζει την Κίνα από τη 
Βόρεια Κορέα. Η Υπηρεσία Πυρηνικής Ασφά-
λειας της Κίνας ανακοίνωσε ότι ξεκινά σήμερα 
έκτακτους ελέγχους των επιπέδων ραδιενέρ-
γειας στα σύνορα με τη Βόρεια Κορέα.

Ψυχραιμία ζητά η Ρωσία
Η χώρα του Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε την 
βαθύτατη ανησυχία της για την έκτη πυρη-
νική δοκιμή που ισχυρίζεται ότι πραγματο-
ποίησε το καθεστώς της Πιόνγιανγκ. Ειδικοί 
που μέτρησαν τα επίπεδα ραδιενέργειας στη 
ρωσική Άπω Ανατολή ανακοίνωσαν πως βρί-
σκονται σήμερα «στα κανονικά επίπεδα». 
Κάτοικοι του Βλαδιβοστόκ δήλωσαν ότι ένιω-
σαν τη δόνηση που προκλήθηκε από την 
πυρηνική δοκιμή. «Δεν καταγράφηκε καμία 
αύξηση της ραδιενέργειας στην περιοχή Πρι-
μόρσκι», επεσήμανε σε ανακοίνωσή της η 
υπηρεσία ελέγχου.

συμφώνησε με τον Άμπε να δώσουν από κοινού απάντηση

Τραμπ: «Θα δούμε» αν θα 
επιτεθούμε στη Βόρεια Κορέα

Ο
ι ενέργειες των τουρκικών αρχών 
καθιστούν «αδύνατο» για τη χώ-
ρα να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, διατρανώνει η Ευρωπα-

ϊκή Επιτροπή, ενισχύοντας την ανακοίνωση 
της γερμανικής καγκελαρίας που ανακοίνω-
σε ότι η Άγκυρα «δεν πρέπει να γίνει μέλος» 
της Ένωσης.
Εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε στην 
καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου: «Η Τουρ-
κία απομακρύνεται με μεγάλα βήματα από 
την Ευρώπη και αυτό καθιστά αδύνατο 
να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 
Οποιαδήποτε απόφαση για το κατά πόσον 
θα σταματήσει επίσημα η διαδικασία των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων εξαρτάται 
από τα 28 κράτη μέλη της Ένωσης και όχι 
από την Επιτροπή, διευκρινίζεται πάντως 
εμφατικά.
Η Κομισιόν κλείνει την πόρτα της ΕΕ στη 
σημερινή Τουρκία«Τα λόγια της καγκελα-
ρίου μιλούν από μόνα τους», δήλωσε λίγο 
νωρίτερα ο εκπρόσωπος της Άνγκελα Μέρ-
κελ, Στέφεν Ζάιμπερτ, μετά τις δηλώσεις 

της καγκελαρίου χθες στο προεκλογικό ντι-
μπέιτ, όπου ο κύριος αντίπαλός της, ο Σοσι-
αλδημοκράτης Μάρτιν Σουλτς, δεσμεύθηκε 
να σταματήσει την προσπάθεια της Άγκυ-
ρας να γίνει μέλος της ΕΕ, αν εκλεγεί καγκε-
λάριος.
«Αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν είναι καθό-
λου σε θέση να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Στην πραγματικότητα, οι διαπραγ-
ματεύσεις αυτή τη στιγμή είναι εν υπνώσει», 
είπε, και πρόσθεσε πως οι ηγέτες της ΕΕ θα 
ασχοληθούν με το θέμα όταν συναντηθούν 
τον Οκτώβριο.
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
έσπευσε να κατηγορήσει τους Γερμανούς 
πολιτικούς ότι ενδίδουν στον λαϊκισμό, εξέ-
φρασε όμως την ελπίδα ότι οι τεταμένες σχέ-
σεις μεταξύ των δύο χωρών θα βελτιωθούν.
«Ελπίζουμε πως η προβληματική ατμό-
σφαιρα που έκανε τις τουρκο-γερμανικές 
σχέσεις θύμα αυτού του στενού πολιτικού 
ορίζοντα θα τελειώσει», έγραψε στο Twitter 
ο εκπρόσωπος του Ερντογάν, Ιμπραχίμ 
Καλίν.

Kομισιόν: Η Τουρκία δεν 
μπορεί να είναι μέλος της ΕΕ

Επιστήμονες: Ποιο είναι το υψηλότερο 
όριο ζωής που μπορεί να ζήσει ένας 
άνθρωπος

Τ
ο υψηλότερο δυνατό όριο ζωής 
που μπορεί να ζήσει ένας ανθρώ-
πινος οργανισμός φαίνεται πως α-
νακάλυψαν επιστήμονες από την 

Ολλανδία και ο μαγικός αριθμός είναι 
115,7 χρόνια.
Μάλιστα, ο αριθμός αφορά τις γυναί-
κες, καθώς όπως υπολογίστηκε, για τους 
άντρες το υψηλότερο δυνατό όριο ζωής 
είναι ελαφρώς μικρότερο και αγγίζει τα 
114,1 χρόνια.
Στα παραπάνω συμπεράσματα κατέληξαν 
στατιστικοί επιστήμονες από τα πανεπι-
στήμια του Tilburg και του Rotterdam, οι 
οποίοι μελέτησαν δεδομένα από περισ-
σότερους από 75.000 ανθρώπους, οι 
οποίοι απεβίωσαν στην Ολλανδία τα 
τελευταία 30 χρόνια.
Ένας από τους τρεις επιστήμονες που διε-
νέργησαν την έρευνα, ο καθηγητής John 

Einmahl, δήλωσε πως: «Κατά μέσο όρο, 
οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, αλλά 
οι πολύ ηλικιωμένοι ανάμεσα μας δεν 
μεγάλωσαν τα τελευταία τριάντα χρό-
νια. Υπάρχει σίγουρα ένα “ταβάνι” εκεί. 
Φυσικά και έχει αυξηθεί ο μέσος όρος 
ζωής, αλλά το υπέρτατο όριο δεν έχει 
αλλάξει».
Τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας 
φαίνεται να βρίσκονται σε συμφωνία με 
μια αμερικανική έρευνα, η οποία υποστή-
ριξε πως ένα άτομο στα 90 του χρόνια 
είναι απίθανο να ξεπεράσει τα 115 χρό-
νια ζωής.
Ωστόσο, το ρεκόρ του γηραιότερου 
ανθρώπου στον κόσμο κρατά η Γαλλίδα 
Jeanne Louise Calment, η οποία άφησε 
την τελευταία της πνοή στα 122 της χρό-
νια, ξεπερνώντας το όριο που θέτουν οι 
έρευνες.
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Ο 
Ντόναλντ Τραμπ που αποκάλυψε 
την ύπαρξη της επιστολής είχε ε-
πι ότι ήταν θαυμάσια. Φρόντισε 
όμως να μην πει τίποτα για το πε-

ριεχόμενο της και να το κρατήσει ως επτα-
σφράγιστο μυστικό. 
Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN αποκάλυψε 
σήμερα το περιεχόμενο της και ίσως να μην 
είναι τυχαίο το γεγονός ότι με αυτήν ο πρώην 
πρόεδρος των ΗΠΑ παρακινεί τον διάδοχο 
του να εργαστεί για την στήριξη της διεθνής 
τάξης που όπως αναφέρει «επεκτείνεται στα-
θερά από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και 
από την οποία εξαρτάται τόσο ο δικός μας 
πλούτος όσο και η ασφάλειά μας».  
Συγκεκριμένα στην επιστολή του ο Ομπάμα 
αναφέρει:
«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Συγχαρητήρια για την αξι-
οσημείωτη προεκλογική 
εκστρατεία σας. Εκατομμύ-
ρια άνθρωποι έχουν ενα-
ποθέσει τις ελπίδες τους σε 
εσάς και όλοι μας, ανεξαρ-
τήτως κόμματος, ελπίζουμε 
για αυξημένη ευημερία και 
ασφάλεια κατά τη διάρκεια 
της θητείας σας. Αυτό είναι 
ένα μοναδικό αξίωμα, χωρίς σαφές σχέδιο 
επιτυχίας, οπότε δεν γνωρίζω αν κάποια συμ-
βουλή από μένα θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. 
Ωστόσο, επιτρέψτε μου να σας προσφέρω 
λίγες σκέψεις από τα τελευταία 8 χρόνια.
Κατ’ αρχάς, είμαστε και οι δύο ευλογημένοι, 
με διαφορετικούς τρόπους, με πολύ μεγάλη 
τύχη. Δεν είναι όλοι τόσο τυχεροί. Εναπόκει-
ται σε εμάς να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να 
οικοδομήσουμε περισσότερες σκάλες επιτυ-

χίας για κάθε παιδί και οικογένεια που είναι 
πρόθυμη να εργαστεί σκληρά.
Δεύτερον, η αμερικανική ηγεσία σε αυτόν 
τον κόσμο είναι πραγματικά απαραίτητη. 
Εξαρτάται από εμάς, μέσω δράσης και παρα-
δειγμάτων, να στηρίξουμε τη διεθνή τάξη, 
που επεκτείνεται σταθερά από το τέλος του 
Ψυχρού Πολέμου και από την οποία εξαρ-
τάται τόσο ο δικός μας πλούτος όσο και η 
ασφάλειά μας.
Τρίτον, είμαστε απλώς προσωρινοί κάτοι-
κοι αυτού του γραφείου. Αυτό μας καθιστά 
θεματοφύλακες των δημοκρατικών θεσμών 
και παραδόσεων -όπως το κράτος δικαίου, 
ο διαχωρισμός των εξουσιών, η ίση προ-
στασία και οι ελευθερίες των πολιτών- για 
τις οποίες οι πρόγονοί μας πολέμησαν και 

μάτωσαν. Ανεξάρτητα από 
τα πάνω-κάτω της πολιτι-
κής, εναπόκειται σε εμάς να 
αφήσουμε αυτά τις λειτουρ-
γίες της Δημοκρατίας μας 
τουλάχιστον τόσο ισχυρές 
όσο τις βρήκαμε.
Και τέλος, αφιερώστε 
χρόνο -μέσα στη βιασύνη 
των γεγονότων και των 
ευθυνών- για τους φίλους 

και την οικογένεια. Θα σας βοηθήσουν εν 
μέσω των αναπόφευκτων, δύσκολων μονο-
πατιών.
Η Μισέλ κι εγώ ευχόμαστε σε εσάς και στη 
Μελάνια τα καλύτερα, καθώς ξεκινάτε αυτή 
τη μεγάλη περιπέτεια. Θέλω να γνωρίζετε 
ότι είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε με 
οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε.
Καλή τύχη και καλή επιτυχία
Μπαράκ Ομπάμα»

Αποκάλυψη από το CNN: Αυτή 
είναι η επιστολή που έγραψε ο 
Ομπάμα πριν αποχωρήσει

Το τεραστίων διαστάσεων φαινόμενο 
σαρώνει με ανέμους 290 χιλιομέτρων 
την ώρα τις νησιωτικές περιοχές του 
Ατλαντικού και κατευθύνεται προς τη 
χερσόνησο της Φλόριντα

Ο 
κυκλώνας Ίρμα, ένας από τους ισχυ-
ρότερους που πλήττουν τον Ατλαντι-
κό εδώ και έναν αιώνα, οδεύει προς 
τη Δομινικανή Δημοκρατία, αφού 

ισοπέδωσε μια σειρά νησιών της Καραϊβικής 
και άφησε πίσω του τουλάχιστον 14 νεκρούς.
Με ανέμους ταχύτητας έως και 290 χιλιομέ-
τρων την ώρα, η Ίρμα σάρωσε πολλά μικρά 
νησιά της βορειοανατολικής Καραϊβικής, όπως 
την Μπαρμπούντα, τον Άγιο Μαρτίνο και τις 
Βρετανικές Παρθένους Νήσους, ξεριζώνοντας 
δέντρα, ξηλώνοντας στέγες και γκρεμίζοντας 
σπίτια.
Νωρίς σήμερα το πρωί το μάτι του κυκλώνα 
πέρασε στα βόρεια του Πουέρτο Ρίκο. Από τους 
ανέμους και την καταρρακτώδη βροχή, σχε-
δόν το 70% του πληθυσμού έχει μείνει χωρίς 
ηλεκτρικό ρεύμα, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης 
Ρικάρντο Ροσέλο.
Ο κυκλώνας κινείται δυτικά-βορειοδυτικά, 
στα ανοιχτά των βόρειων ακτών της Δομινικα-
νής Δημοκρατίας. Η ακριβής πορεία που θα 
ακολουθήσει παραμένει αβέβαιη. Είναι όμως 
πιθανό να εξασθενήσει και να υποβαθμιστεί 
σε κυκλώνα κατηγορίας 4 μέχρι να φτάσει στη 
Φλόριντα, όπως ανέφερε το Εθνικό Κέντρο 
Κυκλώνων (NHC) των ΗΠΑ.
Οι αρχές στη Δομινικανή Δημοκρατία διέταξαν 
την εκκένωση πόλεων κατά μήκος των βόρειων 
ακτών του Ατλαντικού, καθώς η πρωτοφανής 
σε ένταση και μέγεθος καταιγίδα κινείται προς 
το λιμάνι Πουέρτο Πλάτα, έναν δημοφιλή του-
ριστικό προορισμό. «Υπάρχει πολύς αέρας και 
βροχή. Αναμένουμε ότι η κατάσταση θα επιδει-
νωθεί» είπε ο αντεισαγγελέας Χουάν Κάρλος 
Κάστρο Ερνάντες.
Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο γαλ-
λοολλανδικό νησάκι Άγιος Μαρτίνος και άλλοι 
23 τραυματίστηκαν. Ο απολογισμός αυτός ανα-
μένεται ότι θα αυξηθεί όταν τα σωστικά συνερ-
γεία καταφέρουν να φτάσουν στις απομονω-
μένες, αποκομμένες κοινότητες. «Πρόκειται 
για πελώρια καταστροφή. Το 95% του νησιού 
καταστράφηκε. Είμαι σοκαρισμένος», είπε ο 
Ντάνιελ Γκιμπς, ο πρόεδρος του τοπικού συμ-

βουλίου του Αγίου Μαρτίνου.
Στις εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τηλεο-
πτικά δίκτυα διακρίνεται το κατεστραμμένο 
λιμάνι, με βάρκες και γιοτ στοιβαγμένα το ένα 
πάνω στο άλλο, δρόμους που έχουν βουλιάξει 
και σπίτια βυθισμένα στο νερό.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν 
μίλησε με την πρωθυπουργό της Βρετανίας 
Τερέζα Μέι νωρίτερα προκειμένου οι δύο 
χώρες να συντονίσουν τις προσπάθειές τους 
για να παράσχουν βοήθεια στα θύματα.
Άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην 
Ανγκουίλα, όπου οι δρόμοι έχουν αποκλειστεί 
και αναφέρθηκαν σοβαρές ζημιές στο νοσοκο-
μείο και το αεροδρόμιο. Έχει επίσης διακοπεί 
η ηλεκτροδότηση και υπάρχουν προβλήματα 
στις τηλεπικοινωνίες.
Ολοκληρωτική ήταν η καταστροφή στο νησί 
Μπαρμπούντα, που χτυπήθηκε άγρια από 
την Ίρμα. Ο πρωθυπουργός της Αντίγκουα και 
Μπαρμπούντα, ο Γκάστον Μπράουνι, είπε ότι 
θα ζητήσει διεθνή βοήθεια. Εννιά στα δέκα κτί-
ρια έχουν καταστραφεί και οι μισοί από τους 
περίπου 1.800 κατοίκους έμειναν άστεγοι. 
«Πετάξαμε στην Μπαρμούντα και είδαμε μια 
σφαγή. Ήταν μια από τις οδυνηρότερες εμπει-
ρίες που έζησαν ποτέ» είπε ο Μπράουνι, προ-
σθέτοντας ότι θα χρειαστούν μήνες ή και χρό-
νια για να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς 
η ζωή.
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στη Μπαρμούντα 
ενώ στα Μπαρμπέιντος αναφέρθηκε επίσης ο 
θάνατος ενός σέρφερ.
Στο Πουέρτο Ρίκο, ο κυβερνήτης σκοπεύει να 
επισκεφθεί άμεσα τις περιοχές που έχουν πλη-
γεί περισσότερο, όμως είπε ότι ακόμη είναι 
πολύ νωρίς για να γίνει μια εκτίμηση της κατα-
στροφής. Οι δρόμοι της πρωτεύουσας Σαν 
Χουάν ήταν στρωμένοι με ξεριζωμένα δέντρα 
και πεσμένες πινακίδες. Οι πρώτες πληροφο-
ρίες κάνουν λόγο για 3 νεκρούς.
Στη Φλόριντα, ο κυβερνήτης Ρικ Σκοτ είπε ότι 
δεν είναι σαφές ακόμη αν η Ίρμα θα πλήξει τα 
ανατολικά ή τα δυτικά παράλια, κάλεσε όμως 
τους κατοίκους σε όλες τις περιοχές να είναι 
προετοιμασμένοι για την άνοδο της στάθμης 
της θάλασσας λόγω των πολύ ισχυρών ανέ-
μων. Ζήτησε επίσης από όλους να είναι έτοιμοι 
να φύγουν από την περιοχή όταν δώσουν την 
εντολή οι αρχές και υποσχέθηκε ότι η κυβέρ-
νηση θα παράσχει μέσα μεταφοράς σε όσους 
τα χρειαστούν.

«Ιρμα-γεδδών»: Στο έλεος 
του κυκλώνα η Δομινικανή 
Δημοκρατία - Στους 14 οι νεκροί
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οικογένεια

Ο
ι γονείς μπορούν να είναι ευλογία 
για το ζευγάρι προσφέροντάς τους 
αγάπη, σοφία και ενθάρρυνση. 
Και όμως, τα τόσα ανέκδοτα που 

κυκλοφορούν για τους πεθερούς και τις πε-
θερές επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι οι γονείς 
μπορούν να γίνουν και μεγάλο πρόβλημα. Ό-
ταν παντρευόμαστε, αφήνουμε τους γονείς 
μας και προσκολλώμαστε στο/στη σύντρο-
φό μας. Αυτό δε σημαίνει ότι απαρνούμαστε 
τους γονείς μας, αλλά ότι δίνουμε προτεραιό-
τητα στον άντρα μας ή στη γυναίκα μας.
Οι προστριβές με τα πεθερικά δεν είναι κάτι 
καινούργιο. Όταν υπάρχει διάκριση από 
μέρους του γονέα για το παιδί του σε βάρος 
του άντρα ή της γυναίκας του και μάλιστα 
τέτοια που να φαίνεται, τότε είναι φυσικό να 
δημιουργηθεί κάποια πικρία και απόσταση. 
Όταν δείχνει ο γονιός αδυναμία στο παιδί 
του μπορεί να κάνει το γαμπρό ή τη νύφη να 
νιώσει ξένος/η. Μερικοί γονείς ξεπερνούν 
τα όρια της ευθύνης και του σεβασμού. Αν 
και νομίζουν πως ό,τι κάνουν το κάνουν από 
αγάπη, στην πραγματικότητα δεν αφήνουν το 
αντρόγυνο να αναπνεύσει.
Μερικά πεθερικά έχουν πρόβλημα να ξεχά-
σουν το ρόλο τους ως γονείς. Αντί να περά-
σουν στο στάδιο της καλής σχέσης μεταξύ 
ενηλίκων, εξακολουθούν να δίνουν γνώμες 
και συμβουλές χωρίς να τους τις ζητήσουν. 
Άλλοι πάλι γονείς διατηρούν ψυχρές και τυπι-
κές σχέσεις με το αντρόγυνο. Φαίνεται πως 
δεν έχουν τη διάθεση για στενούς δεσμούς, 
είναι κλεισμένοι στον εαυτό τους, είναι 
ακατάδεχτοι, και κάθε άλλο παρά φιλικοί. 
Παρόλο που το αντρόγυνο θέλει μια σχέση 
πιο ζεστή, αυτοί οι γονείς κρατούν τις απο-
στάσεις και κάνουν τα παιδιά να νιώθουν ότι 
τους αγνοούν και τους περιφρονούν.
Πολλά από τα θέματα δημιουργούνται 
από πρότυπα που έχουν τη ρίζα τους στον 
τύπο του χαρακτήρα του καθενός. Πρώτα, 
να σιγουρευτείς ότι υπάρχει πράγματι πρό-
βλημα και δεν είναι είναι η ιδέα σου. Για 
παράδειγμα, κάποιος συντηρητικός σύζυγος 
μπορεί να θεωρεί τα πεθερικά του ότι επεμ-
βαίνουν πολύ, ενώ στην πραγματικότητα, οι 
άνθρωποι είναι απλά εκδηλωτικοί.
Πάρε την απόφαση να βάλεις το γάμο σου 
πρώτο, και τους γονείς σου έπειτα. Να αντι-
μετωπίζεις τα πεθερικά σου με ευγένεια, 
αλλά στα ίσια. Να τους λες αυτά που νιώθεις 
κι ότι δημιουργεί προβλήματα όταν μπαινο-
βγαίνουν κάθε τόσο στο σπίτι σας. Μπορεί 
να πληγωθούν, μπορεί να απομακρυνθούν 

ή και να θυμώσουν. Μπορεί όμως να απορή-
σουν για κάτι που δεν ήξεραν και δε φαντά-
στηκαν, και να σου πουν κι ευχαριστώ.
Να ξέρεις για ποια πράγματα αξίζει να μαλώ-
νεις. Αποφάσισε και όρισε κάποια όρια και 
να τα τηρήσεις. Αν η προστριβή δημιουργεί 
σοβαρό πρόβλημα στο γάμο σου, ίσως μαζί 
με τον άντρα σου ή τη γυναίκα σου χρειαστεί 
να αναθεωρήσετε τον τρόπο που θα περνάτε 
την ώρα με τα πεθερικά σας. Αν όμως το θέμα 
που μπορεί να προκύψει είναι απλά ενοχλη-
τικό, τότε μπορείτε να το προσπεράσετε και 
να απολαύσετε τις θετικές πλευρές της σχέ-
σης σας.
Να σταθείς αποφασιστικά στο ρόλο σου ως 
σύζυγος. Μερικές φορές το πρόβλημα με τα 
πεθερικά μπορεί να έχει άμεση σχέση με το 
γάμο σου. Η διάκριση ή η ιδιαίτερη αδυναμία 
που δείχνουν οι γονείς αλλά και άλλα θέματα 
που δημιουργούν προστριβές μπορούν να 
διαιωνιστούν από τον/την σύζυγο που είτε 
δεν το καταλαβαίνει είτε δε θέλει να ασχο-
ληθεί μ’ αυτά. Όταν χρειάζεσαι την έγκριση 
των γονέων ή όταν εξαρτάσαι οικονομικά 
από τους γονείς είναι προβλήματα που πρέ-
πει να λυθούν.
Να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός. Πάντα να 
δείχνεις σεβασμό στην πεθερά σου και στον 
πεθερό σου. Μην ξεχνάς ότι είναι οι γονείς 
κάποιου ανθρώπου που αγαπάς ιδιαίτερα 
– του/της συζύγου σου. Αν είσαι γονιός, να 
ξέρεις ότι ο γαμπρός σου ή η νύφη σου είναι 
κάτι το ιδιαίτερο γιατί είναι ο/η σύντροφος 
του παιδιού σου σ’ αυτήν τη ζωή.
Η κάθε οικογένεια είναι καλό να καταλά-
βει ότι είναι ανεξάρτητη από την άλλην. Ο/η 
σύντροφός σου πρέπει να καταλάβει ότι οι 
γονείς σου δε θα αναμιχθούνστην καινούρ-
για οικογένεια που ανοίγεις. Οι γονείς σου 
πρέπει  να συνειδητοποιήσουν ότι εσύ και 
ο άντρας σου/η γυναίκα σου πρέπει να φτιά-
ξετε τη ζωή σας και τη σχέση σας ανεξάρτητα 
από εκείνους.
Αν είσαι εσύ το παιδί, είναι πολύ σημαντικό 
να τιμάς και να σέβεσαι τα πεθερικά σου. Η 
πρώτη  σου προτεραιότητα όμως είναι να 
προστατέψεις το γάμο σου. Αν είσαι εσύ 
ο γονιός, είναι πολύ σημαντικό να αγαπάς 
και να σέβεσαι τον/την σύντροφο του παι-
διού σου. Παραδέξου και κατάλαβέ το ότι η 
βασική προτεραιότητα του παιδιού σου είναι 
η αφοσίωσή του στον/στην σύντροφό του 
και στο γάμο του. Όταν εφαρμόσουμε αυτές 
τις αρχές στη ζωή μας, τότε θα έχουμε υγιή 
γάμο και ευλογημένη οικογένεια.

Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την 
ελληνική οικογένεια που δίνει 
πρακτικές συμβουλές για το γάμο, 
για τις οικογενειακές σχέσεις,  και 
για 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.

Όρια για τα Πεθερικά

• To παιδί μου και εγώ
Έξυπνα τρικ για να προετοιμάσουμε 
το παιδί για τον παιδικό σταθμό!

Α
ρχικά, το πρώτο βήμα για να προ-
ετοιμάσουμε το παιδί είναι να έ-
χουμε προετοιμαστεί εμείς οι ί-
διοι. Πολλοί  γονείς βιώνουν αυ-

τή την αλλαγή σα μια διαδικασία αποχω-
ρισμού, με έντονα συναισθήματα όπως α-
νησυχία, φόβο, δισταγμό, με αποτέλεσμα 
να δυσκολεύονται να αποδεχτούν τη νέα 
πραγματικότητα τόσο οι ίδιοι, όσο και το 
παιδί. Αλλά θυμηθείτε ότι αυτή η αλλαγή, 
θα είναι ευχάριστη για το παιδί, αν αισθά-
νεται ότι είναι ευχάριστη και για εσάς. Το 
πιο σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσετε 
ότι η είσοδος του παιδιού σας στον παιδικό 
σταθμό σηματοδοτεί την κοινωνική, νοητι-
κή και συναισθηματική ανάπτυξή του. 

Συζητήστε μαζί του για τον παιδι-
κό σταθμό 
Είναι πολύ βοηθητικό για το παιδί να το 
έχετε προετοιμάσει από πριν  για το τι πρό-
κειται να συναντήσει στον παιδικό σταθμό. 
Μερικά χρήσιμα βήματα που μπορείτε 
να ακολουθήσετε για την ενημέρωσή του 
είναι: Επισκεφτείτε μαζί με το παιδί τον παι-
δικό σταθμό. Για να μπορέσει να εξοικειω-
θεί το παιδί με τον παιδικό σταθμό, είναι 
πολύ βοηθητικό να έχει προηγηθεί μια επί-
σκεψή του στο χώρο, ώστε να δει πού θα 
περνάει τις ώρες της μέρας που δε θα είναι 
μαζί σας. Βέβαια, καλό θα ήταν η  πρώτη 
επίσκεψη να  μη  γίνεται πολύ νωρίς (περί-
που 1-2 εβδομάδες πριν ξεκινήσει η σχο-
λική χρονιά), για να μην επιτείνεται η αγω-
νία του παιδιού. 

Μιλήστε του για τη δασκάλα  
Σίγουρα, δεν είναι εύκολο για το παιδί 
σας να εμπιστευτεί ένα νέο πρόσωπο και 
να νιώσει αμέσως ασφάλεια κοντά του. Γι’ 
αυτό παρουσιάστε τη δασκάλα ως ένα πρό-
σωπο που θα το αγαπάει, θα το φροντίζει, 

θα το βοηθάει σε ό,τι χρειάζεται και θα του 
μαθαίνει ενδιαφέροντα πράγματα. Εξηγή-
στε του ότι θα μπορεί να την εμπιστεύεται 
και να νιώθει ασφάλεια κοντά της, αφού 
δεν θα είσαστε εσείς εκεί. Αν δείξετε εσείς 
εμπιστοσύνη και υποστήριξη στο πρό-
σωπό της, τότε θα μπορέσει να αισθανθεί 
κι αυτό το ίδιο. 

Περιγράψτε αυτή τη νέα εμπειρία 
με ρεαλιστικά στοιχεία
Συχνά οι γονείς, προκειμένου να δελεάσουν 
το παιδί για να πάει στο παιδικό σταθμό, 
του λένε ότι όλα θα είναι τέλεια, θα περ-
νάει πάντα υπέροχα και θα παίζει συνέχεια 
πανέμορφα παιχνίδια με τα άλλα παιδάκια. 
Κάτι τέτοιο όμως, εξιδανικεύει την πραγμα-
τικότητα, γιατί όπως και η ίδια η κοινωνία 
- που ο παιδικός σταθμός είναι ένα μικρό 
δείγμα της - θα έχει και δυσάρεστες στιγ-
μές. Μπορεί το παιδί να έρθει αντιμέτωπο 
με διάφορα συναισθήματα όπως απογο-
ήτευση, στεναχώρια, θυμό κ.ά. που ίσως 
να το δυσκολέψουν. Επομένως, είναι σημα-
ντικό το παιδί να γνωρίζει στην πραγματικό-
τητα τι να περιμένει από το παιδικό σταθμό 
και καλό θα ήταν να αποφεύγετε εκφράσεις 
του τύπου: «Θα περάσεις φανταστικά», 
«θα παίξεις με τα πιο ωραία παιχνίδια του 
κόσμου» κ.λ.π.. Δώστε του συγκεκριμένες 
περιγραφές για το τι θα κάνει εκεί π.χ. «Θα 
παίζεις με άλλα παιδάκια και θα ζωγραφί-
ζετε, θα κάνετε κατασκευές, θα μαθαίνετε 
χορούς και τραγουδάκια, θα σας διαβάζει 
η δασκάλα παραμύθια και ιστορίες κ.λ.π.».   

Δείξτε του ένα ημερολόγιο 
Ο λόγος που μπορείτε να του δείξετε το 
ημερολόγιο είναι για να καταλάβει ότι δε θα 
πηγαίνει κάθε μέρα στον παιδικό σταθμό 
και ότι κι εσείς τις ίδιες μέρες θα πρέπει να 
πηγαίνετε στην δουλειά σας. 
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Τ
ο φραγκόσυκο είναι έ-
να άκρως καλοκαιρι-
νό φρούτο, με χυμώ-
δη σάρκα και ιδιαίτερη 

γεύση. Τη φραγκοσυκιά τη συ-
ναντάμε πολύ συχνά τους κα-
λοκαιρινούς μήνες, ιδιαίτερα 
σε περιοχές όπως η Πελοπόν-
νησος και τα νησιά. Η καταγω-
γή της είναι από την Κεντρική 
Αμερική και στην Ευρώπη την 
«έφεραν» Ισπανοί θαλασσο-
πόροι τον 15ο-16ο αιώνα. Ο 
κυλινδρικός καρπός της ποι-
κίλλει από κιτρινοπράσινος έ-
ως πορτοκαλί (στην ωρίμανση) 
και τρώγεται ωμός, ψημένος, 
γίνεται χυμός και μαρμελάδα. 
Μπορεί η συγκομιδή του και 
το καθάρισμά του να απαιτεί 
χρόνο και τρόπο, όμως η γεύση 
του και η θρεπτική αξία του 
αποζημιώνουν τους κατα-
ναλωτές.
Τα φραγκόσυκα, όπως 
όλα τα φρούτα, ε ίναι 
φτωχά σε θερμίδες. 
Ένα φλιτζάνι καθα-
ρισμένου φραγκό-
συκου (περίπου 
150 γραμμάρια) 
αποδίδε ι 61 θερ-
μίδες και μας δίνει 14 
γραμμάρια υδατανθρά-
κων, ένα γραμμάριο 
πρωτε ΐνης και 0,8 
γραμμάρια λιπαρών.         
Επίσης, είναι πλού-
σια σε φυτικές ίνες, 
τόσο σε αδιάλυτες, όσο 
και σε διαλυτές (πηκτίνη). 
Μία μερίδα φραγκόσυ-
κου καλύπτει το 14% 
τ η ς  σ υ ν ισ τ ώ με ν η ς 
ημερήσιας πρόσληψης 
φυτικών ινών για τους 
άνδρες και το 21% για τις 
γυναίκες. Ως γνωστόν, οι 
φυτικές ίνες βοηθούν στην 
καλή λειτουργία του πεπτι-
κού συστήματος και στην κατα-
πολέμηση της δυσκοιλιότη-
τας, καθώς και στην πρόληψη 
κάποιων χρόνιων νοσημάτων.
 Επιπρόσθετα, ο καρπός της 
φραγκοσυκιάς είναι πλούσιος 
σε βιταμίνη C, καθώς ένα φλι-

τζάνι φραγκόσυκου καλύπτει 
το 35% της συνιστώμενης ημε-
ρήσιας πρόσληψης σε βιταμίνη 
C, που διαθέτει ισχυρή αντι-
οξειδωτική δράση και παί-
ζει σημαντικό ρόλο σε πολλές 
λειτουργίες του ανθρώπινου 
οργανισμού. Όμως, επειδή η 
συγκεκριμένη βιταμίνη αλλοι-
ώνεται γρήγορα, καλό είναι 
να αποθηκεύονται τα φρούτα 
σε σκοτε ινό και δροσερό 
μέρος και να αποφλοιώνο-
νται πριν από την κατανάλωσή 
τους. Όσον αφορά τα μεταλ-
λικά στοιχεία, τα φραγκόσυκα 
έχουν καλή περιεκτικότητα σε 
ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο και 
χαλκό.
Αξιοσημείωτη, δε, είναι και η 
περιεκτικότητά τους σε ουσίες 
με αν τ ιοξε ιδωτ ική δράση, 

όπως τα φλαβονοειδή, οι 
πολυφαινόλες και οι βετα-
λαίνες. Μάλιστα, μελέτες 
Ιταλών ερευνητών δεί-

χνουν ότι οι βεταλαί-
νες των φραγκόσυκων 
προστατεύουν τα τοι-

χώματα των αιμοφόρων 
αγγείων από τις βλά-

βες που προκαλούν οι 
ελεύθερες ρίζες.
Αποτελέσματα μελε-

τών δείχνουν, ακόμη, 
ότι η κατανάλωσή τους 

μπορεί να μειώσει τα επί-
πεδα γλυκόζης σε ασθε-

νείς με σακχαρώδη δια-
βήτη τύπου 2 καθώς 
και ότι μπορεί να μει-

ώσει την έν ταση των 
συμπτωμάτων της μέθης. 

Για να επιβεβαιωθούν αυτές 
οι δράσεις, απαιτούνται 
περισσότερες κλιν ικές 
μελέτες.

Προσοχή, η βρώση φρα-
γκόσυκων μπορεί να δημι-

ουργήσει κάποιες ανεπιθύμη-
τες παρενέργειες γι’ αυτό καλό 
είναι να προσέχουν άτομα που 
υποφέρουν από γαστρεντε-
ρικές διαταραχές, όπως σύν-
δρομο ευερέθιστου εντέρου 
και φλεγμονώδεις εντεροπά-
θειες.

Ο
ι άνθρωποι που σπουδάζουν περισσότερα χρόνια έχουν μι-
κρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιοπάθειας, σύμφωνα με μια 
νέα βρετανο-ελβετική επιστημονική έρευνα.
Όσο πιο πολύ χρόνο έχει περάσει στα θρανία ένας άνθρωπος, 

τόσο φαίνεται να μειώνεται ο κίνδυνος στεφανιαίας νόσου. Η έρευνα 
επιβεβαιώνει ανάλογα ευρήματα προηγούμενων μελετών.
Οι ερευνητές των πανεπιστημίων University College Λονδίνου (UCL), 
Οξφόρδης και Λωζάννης, με επικεφαλής τον Ταάβι Τίλμαν του Τμήματος 
Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας του UCL, που έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό «British Medical Journal», 
μελέτησαν στοιχεία για πάνω από 543.000 άτομα.
Διαπιστώθηκε ότι 3,6 παραπάνω χρόνια εκπαίδευσης (δηλαδή σχεδόν 
όσο χρειάζεται ένα πανεπιστημιακό πτυχίο) «μεταφράζονται» σε μείωση 
κατά το ένα τρίτο περίπου του κινδύνου για στεφανιαία νόσο, η οποία 
προκαλεί στηθάγχη, εμφράγματα και καρδιακή ανεπάρκεια.
Ακόμα διαπιστώθηκε ότι όσοι άνθρωποι έχουν γενετική προδιάθεση για 
μεγαλύτερης διάρκειας μόρφωση, είναι λιγότερο πιθανό να είναι καπνι-
στές, έχουν μικρότερο βάρος και καλύτερο «προφίλ» λιπιδίων στο αίμα 
τους (χοληστερίνη και τριγλυκερίδια).
Παρόλο που τα παραπάνω εξηγούν εν μέρει την προστατευτική δράση 
της μόρφωσης, κατά τα άλλα, σύμφωνα με τους ερευνητές, η σχέση μόρ-
φωσης και υγείας της καρδιάς παραμένει μάλλον ένα μυστήριο.

Π
ολλοί γονείς βάζουν το 
έως ενός έτους παιδί 
τους - ή και μεγαλύτε-
ρο- να κοιμάται στο δικό 

τους δωμάτιο. Όμως μια νέα διε-
θνής έρευνα κατέληξε στο συμπέ-
ρασμα ότι τα μωρά κοιμούνται κα-
λύτερα, όταν έχουν εξαρχής δικό 
τους δωμάτιο.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής 
την Τζόντι Μάιντελ του Κέντρου 
Ύπνου του Νοσοκομείου Παίδων 
της Φιλαδέλφεια, που έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο ιατρικό 
περιοδικό για θέματα ύπνου 
«Sleep Medicine», σύμφωνα με 
το πρακτορείο Reuters, ανέλυ-
σαν στοιχεία από ερωτηματολό-
για που συμπλήρωσαν οι γονείς 
6.236 μωρών στις ΗΠΑ κι άλλων 
3.800 μωρών σε άλλες χώρες (Μ. 
Βρετανία, Καναδά, Αυστραλία, 
Βραζιλία κ.α.).
Όλα τα παιδιά ήταν ηλικίας έξι έως 
12 μηνών. Διαπιστώθηκε ότι διε-
θνώς σχεδόν τα μισά μωρά (48%) 
κοιμούνται σε ξεχωριστό δωμάτιο 
από τους γονείς τους.
Η μελέτη έδειξε ότι όσα παιδιά 
έχουν δικό τους δωμάτιο κοιμού-
νται νωρίτερα και σε πιο τακτικές 
ώρες, χρειάζονται λιγότερο χρόνο 
για να αποκοιμηθούν, ενώ κοι-
μούνται συνολικά περισσότερες 
ώρες μέσα στο 24ωρο -και ειδι-
κότερα τα βράδια- σε σχέση με τα 
μωρά που κοιμούνται στον ίδιο 
χώρο με τους γονείς τους.
Είναι αξιοσημείωτο, πάντως, ότι 
τα συμπεράσματα της νέας μελέ-
της έρχονται μάλλον σε αντίθεση 
με τις επίσημες συστάσεις της 
Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδι-
ατρικής, η οποία συμβουλεύει τα 
νεογέννητα μωρά να κοιμούνται 
στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς 
τους (όχι όμως στο ίδιο κρεβάτι) 
τουλάχιστον κατά το πρώτο εξά-
μηνο της ζωής τους και, ιδανικά, 
κατά το πρώτο έτος, προκειμένου 
να μειωθεί ο κίνδυνος του συν-
δρόμου αιφνίδιου θανάτου. Ο 
κίνδυνος ξαφνικού θανάτου του 
μωρού διαρκεί συνήθως από τη 
γέννηση έως τον έκτο μήνα.

Νέα έρευνα: Τα 
μωρά κοιμούνται 
καλύτερα 
στο δικό τους 
δωμάτιο

Περισσότερα χρόνια 
στα θρανία, μικρότερος 
κίνδυνος καρδιοπάθειας

Τα φραγκόσυκα καταπολεμούν 
αποτελεσματικά το μεθύσι!

Οι ερευνητέ ς με λέ τη-
σαν για 14 συνεχή έτη 
1.400 άτομα με φυσι-

ολογ ικό γ νωσ τ ικό επίπεδο 
και παρατήρησαν ότι 142 εξ 
αυτών, οι οποίοι στην ηλικία 
των 50 ετών είχαν αυξήσει το 
Δείκτη Μάζας Σώματος τους 
εμφάνισαν πρόωρα τη νόσο.
Σε προηγούμενη μελέτη που 
έγινε από ερευνητές από τις 
ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ται-
βάν ε ίχε διαπισ τωθεί ότ ι ο 
υψηλός Δείκτης Μάζας Σώμα-
τος αποτελεί παράγοντα κινδύ-
νου για την εμφάνιση Αλτσχάι-
μερ.
Στη συγκεκριμένη έρευνα οι 
ερευνητές μελέτησαν για 14 
συνεχή έτη 1.400 άτομα με 
φυσιολογ ικό γνωστ ικό επί-
πεδο και παρατήρησαν ότι 142 
εξ αυτών, οι οποίοι στην ηλι-

κία των 50 ετών είχαν αυξήσει 
το Δείκτη Μάζας Σώματος τους 
εμφάνισαν πρόωρα τη νόσο.
Τώρα μια ακόμα μελέτη που 
διεξήχθη από Σουηδούς ερευ-
νητές σε περίπου 1.500 Φιν-
λανδούς ενήλικες επί 35 έτη 
έδε ιξε επίσης, ότ ι υπάρχε ι 
σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και 
της νόσου Αλτσχάιμερ.
Όπως ανέφεραν οι επιστήμο-
νες, τα παχύσαρκα άτομα είχαν 
διπλάσιο κίνδυνο από ό,τι τα 
άτομα με κανονικό βάρος, για 
να παρουσιάσουν τη νόσο του 
Αλτσχάιμερ.
Επίσης, τα παχύσαρκα άτομα 
που είχαν και υψηλή χοληστε-
ρόλη και πίεση, είχαν 6πλάσιο 
κίνδυνο να παρουσιάσουν τη 
νόσο σε σύγκριση με άτομα 
που δεν είχαν ανάλογα προ-
βλήματα.

Συνδέεται το Αλτσχάιμερ με την 
παχυσαρκία;
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Π
ιστεύω στο Θεό και έχω τη γνώ-
μη ότι με την πίστη μπορείς να πε-
τύχεις τα πάντα. Είναι σα να έχεις 
κάποιον μυστικό σύμμαχο κοντά 

σου που σε κατευθύνει σε μεγαλειώδη έργα 
και σε προστατεύει από κινδύνους. 
Στη δουλειά μου είμαι ευγενέστατη με όλους 

ανεξαιρέτως όμως η τίγρις ξυπνάει όταν 
βλέπω να μην υπάρχει αξιοκρατία ή όταν 
προσπαθούν να μ’εκτοπίσουν με ύπουλο 
τρόπο. Τότε μπορεί να μεταχειριστώ κι εγώ 
ό,τι μέσον διαθέτω για να υπερασπιστώ  τα  
προσόντα ή τη θεση  μου  και  πιστεψτε με 
δεν ειμαι  ευκολη  αντιπαλος  εκτος  αν  θελω 

ν’αποτραβηχτω και με διευκολυνουν χωρις 
να το ξερουν.
Για την ηλικία μου δεν απαντώ - αλλάζω  
θέμα - κι αν  πρέπει οπωσδήποτε να πω, 
λέω  ...ψέμματα. Κάποτε με κράτησαν δύο 
ώρες σε αεροδρόμιο στον Καναδά επειδή η 
ηλικία που είχε δοθεί για τη βίζα δεν ήταν η 
ίδια στο διαβατηριο!
Η αγοραστική μου μανία μερικές φορές 
ξεπερνάει τα όρια. Ετυχε να κρύψω την και-
νούργια CHANEL υπέροχη τσάντα  μ ο υ 
μέσα σε μεγάλη χάρτινη σακούλα για ψώνια 
επειδή δεν ήθελα να το συζητήσω με τον 
συζυγο...
Γεννήθηκα ξανθιά, στις βρεφικές φωτο-
γραφίες το κεφάλι μου είναι  ...διαφανές. 
Τώρα όμως για να διατηρώ αυτή τη ‘’φωτει-
νότητα’’ χρειάζομαι αγγίγματα βελτίωσης 
κάθε δεκαπέντε ημέρες και αρκετή ποσό-
τητα βαφής. Επειδή είμαι πολύ  ανοιχτό-
χρωμη μ’αρέσει όταν ξεγελάω και το κάνω 
συχνά! 
Σε αγοραίο αυτοκίνητο μίλησα άσχημα στον 
οδηγό όταν παραπονέθηκε πως το βερνίκι 
νυχιών τον εμποδίζει ν’αναπνεύσει. ‘’Γι’αυτό 
πληρωνω’’ είπα ‘’για να έχω την πολυτέλεια 
να βάφω τα νύχια μου καθ’οδον’’. 
Κάθε φορά που αγοράζω πράγματα για τα 
παιδιά μου φροντίζω να είναι της ίδιας αξίας 

(όπως η αγαπη μου) για το καθε παιδί. Ομως 
συνέβη να προσφέρω στο ένα παιδί περισ-
σότερα απ’το άλλο και είχα τύψεις γι’αυτο. 
Επανόρθωσα την επόμενη φορά, όμως 
δενήθελα να το ξέρουν.
Δεν συμπεριφέρομαι πάντοτε καλά στον 
σύντροφο μου.
Μερικές φορές μ’αρέσει να τον βασανίζω, 
να τραβάω το σχοινί πιο πέρα από τα όριά 
του κι έπειτα να βλέπω το αποτέλεσμα. 
Αλλες φορές παίζω μαζί του και τον δυσκο-
λεύω επειδή συνήθως δεν είναι σε θέση να 
με ακολουθήσει στο παιχνίδι. Συχνά θέτω 
κανόνες που αν τους παραβεί έχει ποινές, 
σαν άγραφους νόμους που είναι υποχρεω-
μένος να τηρεί. Τον ανεβάζω στα ουράνια 
κι έπειτα τον προσγειώνω απότομα σε μια 
σκληρή δική μου πραγματικότητα. Είμαι η 
χαδιάρα γατούλα, ένα ακακο αρνάκι, ειμαι 
όμως και η επικίνδυνη τίγρις.
A! και δεν μπόρεσα ν’αντισταθώ, καθισμένη 
μπροστά στην τηλεόραση, όταν παρακο-
λουθούσα το AMERICAN  IDOL: άρχισα να 
μιμούμαι ειρωνικά και τα σχόλιά μου έσπα-
γαν κοκκαλα!   
Αυτές είναι μερικές από τις εκμυστηρεύσεις 
μου. Ελπίζω να με  συγχωρήσετε! 

www.raniamesiskli.com   
www.youtube.com/user/MadonnaRania

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗ

η    εΞομολοΓηση 
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Σχολιαστής
του γιώργου τσαντήλα

Το ημερολόγιο ...
Γρ ά φ ε ι  ο κ τ ώ.  Ο κ τ ώ 
Σεπτέμβρη του Σωτή-
ριου  Έτους  2017.  Τ ί 

άραγε να σημαίνει αυτό και συγκριτικά με τί ; σ το 
ατέρμονο σύμπαν οι συγκρίσεις ξεκινούν με την 
μικρότερη λεπτομέρεια και καταλήγουν στην από-
λυτη πολυπλοκότητα. Το ημερολόγιο το ίδιο,  είναι 
μια κακή αντιγραφή του Ιουλιανού ημερολογίου , 
δηλαδή του Αρχαίου Ελληνικού, το οποίο αποκηρύ-
ξαμε , ενστερνιζόμενοι τον Χριστιανισμό. Κάποιος θα 
μπορούσε να πεί πως, ο κόσμος για τον καθένα από 
εμάς, αντικατοπτρίζεται σύμφωνα με την ουτοπία που 
έχουμε επιλέξει. Για τον Πλάτωνα ίσως,  η ουτοπία να 
σήμαινε το Σπήλαιο , που αιχμαλώτιζε την ανθρώπινη 
ύπαρξη, με στόχο να την καθυποτάξει στην σκοτεινή 
πραγματικότητα. Η ουτοπία , αλήθεια, μπορεί να μην 
είναι απαραίτητα σκοτεινή , αλλά η άγνοια που μπο-
ρεί να τη συνοδεύει ή ακόμη κι αυτή η αδιαφορία 
, μπορεί να οδηγήσει σε λάθος συμπεράσματα και 
λάθος επιλογές. Χαίρομαι αφάνταστα όταν γνωρίζω 
ανθρώπους , που παράλληλα με το θάρρος της γνώ-
μης τους , με την ίδια ευχέρεια , αναγνωρίζουν και το 
λάθος τους . 
Και ποιό είναι το λάθος και ποιό το σωστό σχολιαστή 
μου και στοχαστή μου εσύ ; εσύ που αποκηρρύσεις 
τους ξερόλες και σε παρακολουθώ να μου το παίζεις 
μαέστρος ... 

Δώσε θάρρος στον χωριάτη ...
Τί άλλο να απαντήσω στον πικρόχολο ; ναι , σε αυτόν 
που με αποκαλεί ξερόλα μέσα από τον όχλο ... , είναι 
αυτός που κουνήθηκε στριμόκωλα στον καναπέ , γιατί 
ένα σχόλιο τον πείραξε ... , τον έθιξε ρε παιδάκι μου 
! και αναγκάστηκε να κουνήσει τον κώλο του , με 
διπλές κωλοσφίξεις , από την μια μεριά του καναπέ 
στην άλλη . Όχι δεν ξέρω αν τού φυγε και καμμιά στο 
δρόμο ... , αλλά δεν με νοιάζει κιόλας. 

Και δεν είναι το θέμα μας ...
Ναι , το θέμα μας είναι ποια ή σχέση –όποια πιθανή 
σχέση – της ύπαρξης μας με το ημερολόγιο ; Αν δεν 
ήταν οκτώ Σεπτέμβρη , τί θα ήταν σύμφωνα με το Ιου-
λιανό ημερολόγιο ; τι είναι στο Κινέζικο ; η ημερομη-
νία γέννησης μας είναι μια χρονική στιγμή και μόνο 
μέσα στον Συμπαντικό χρόνο και η ζωή μας επίσης . 

Ίσως και να μην είναι αρκετός ο χρόνος για να διαπι-
στώσουμε τελικά ποιοι είμαστε ;  Από που ήρθαμε και 
που πάμε ... 

Χωρίς απάντηση ...
Είναι και κάποια θέματα που τα ξεκινάς , κάνεις κου-
βέντα και γνωρίζεις από την αρχή, ότι δύσκολα θα 
καταλήξεις κάπου με τους συνομιλητές σου . Κι όμως 
επιμένεις, σαν να μιλάς περισσότερο με τον εαυτό 
σου , γιατί θέλεις να βγάλεις κάτι προς τα έξω . Αυτή η 
άμιλλα σκέψεων και συνειρμών, μπορεί και να αποφέ-
ρει κάποιες απαντήσεις , … Που ξέρεις , συνέχισε ...

Πώς να συνεχίσω ;
Όταν δεν δίνει το έναυσμα η Εθνικάρα δεν μπορώ 
να συνεχίσω. Είμαι σαν τον αητό χωρίς φτερά . Είναι 
αυτό που λείπει για να συνοδεύει μια επιτυχημένη 
μέρα . Και όταν λείπει εις διπλούν , άστο παληκάρι , η 
ψυχολογία στο ναδίρ , το χαμόγελο χαμένο μέσα στη 
μουρτζουφλιά που κυριαρχεί , σαν να μην υπάρχει 
αύριο. Δύο ήττες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ , την 
«μαύρη» Κυριακή που μας πέρασε δεν μπορεί παρά 
να έχουν μια ημερολογιακή σχέση και με τα όσα ανα-
φέραμε πιο πάνω . Αλλιώς δεν εξηγείται τόση πίκρα 
μαζεμένη σε μια μέρα . Κι εσύ μου λες να συνεχίσω , 
με ποιά λογική ; 

Σχετικό πράγμα και η λογική.
Η ανθρώπινη λογική πράγματι μεταβάλλεται προσαρ-
μοσμένη στις ανάγκες κυρίως και ευτυχώς στο πνεύμα 
επίσης που είθισται να συνοδεύει επιλογές σαν αυτές 
που αποκαλούμε λογικές.  Βέβαια ανάμεσα σε τρεις 
παρεμφερείς λογικές μπορεί και να χάσεις το νόημα 
αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση που περιλαμβάνε-
ται στα πλαίσια της πολιτικής δράσης. Στην πολιτική η 
λογική είναι πολλαπλά προσαρμοσμένη κατ΄ανάγκην 
στις ορέξεις της μάζας. Γι αυτό και από πολιτικούς 
έχουμε ακούσει τα μεγαλύτερα ψέμματα. Αυτά που 
ξέρουμε και άλλα τόσα ψέμματα, για τα οποία δεν θα 
μάθουμε ποτέ ! 

Φθινόπωρο στο Τορόντο.
 Μετά από ένα βροχερό καλοκαίρι στην Οντάριο , το 
φθινόπωρο είναι εδώ και η ψυχρούλα αισθητή όλες 
τις ώρες της ημέρας. Επιστρέφουν και οι περισσότε-
ροι Έλληνες ομογενείς που επισκέφθηκαν την πατρίδα 

για να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους εδώ , πέρα 
από τον Ατλαντικό. Πάνω από τους μισούς τους ακούς 
και η πρώτη τους κουβέντα είναι «θα ξαναπήγαινα 
αμέσως πίσω αν μπορούσα !» . Πλανεύτρα Ελλάδα. 

Επιχειρηματικά όμως στο μηδέν.
Δυστυχώς τα χρόνια της κρίσης επέφεραν μια μεγάλη 
βλάβη –θέλω να ελπίζω όχι ανήκεστο-στην ελληνική 

παραγωγική ραχοκοκκαλιά που λεγόταν ιδιωτική 
πρωτοβουλία και ξεκινούσε από τα συνοικιακά  μαγα-
ζάκια της γειτονιάς και εκτεινόταν σε μεγάλες εμπορι-
κές αλυσίδες στην ενδοχώρα . Αυτό το ρεύμα εξαπλώ-
θηκε και στις τουριστικές περιοχές όπου οι έμποροι 
της πόλης μαζί με τα υπάρχοντά τους μετέφεραν και 
τις γνώσεις τους γεγονός που στερέωσε πολλά επαγ-
γέλματα σε αυτές τις περιοχές. Και όλο αυτό το δημι-
ούργημα χτυπήθηκε ανελέητα στα τελευταία 10 χρό-
νια με τα γνωστά σε όλους λουκέτα που έχουν κατα-
κλύσει την αγορά. Και το χειρώτερο είναι πως , δέκα 
χρόνια μετά, κανείς δεν δείχνει έτοιμος να βοηθήσει 
την ιδιωτική πρωτοβουλία να ανασάνει ξανά στην 
Ελλάδα .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,
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ΑΝΤΑΜΩΜΑ  -  ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ
Βρήκα στην Αμφιλοχία
το Σταμούλη το λοχία, 

παλιό μου συμπολεμιστή
με το κεφάλι του σταχτί.

Πώς αλλάξαμε λοχία, 
κοίτα τη φωτογραφία.
Ο πιο ανίκητος εχθρός
είναι, λοχία, ο καιρός.

Τώρα σ’ αυτή την ηλικία
πίνουμ’ αμίλητοι κρασί.
Πώς καταντήσαμε λοχία, 

ποιος είμ’ εγώ, ποιος είσ’ εσύ;

Σ
υνηθίζεται τα τελευταία χρονια και στην Ελλάδα  να ορ-
γανώνονται ανταμώματα επανένωσης απόφοιτων  25, 
30, 40, η και 50 χρονια μετά την αποφοίτηση τους από 
κάποιο συγκεκριμένο σχολείο.  Η διεθνοποίηση βλέ-

πετε έχει πολλά πλοκάμια  στο να διεθνοποιεί συνήθειες άλ-
λων χώρων γιατί αυτή δεν είναι καθαρά ελληνική συνήθειας .
Είχα τη μεγάλη χαρά να βρεθώ και εγώ στο αντάμωμα των 
απόφοιτων  του σχολειού μου της Παναμαϊκής σχολής Μεσο-
λογγίου .
 Η τάξη μας τότε ήταν  μεγάλη με 58 μαθητές. Σύμφωνα με 
μια γρήγορη κατά μέτρηση, έχουν φύγει για την άλλη ζωή 
έξη συμμαθητές μας. Απογοητεύεσαι όταν ακούς για τις απώ-
λειες - και θα  απογοητευτώ ακόμη περισσότερο αν κάποιος 
από τους υπόλοιπους αγαπημένους μας φίλους από εκείνες 
τις ημέρες της νιότης εγκαταλείψει αυτόν τον μάταιο  κόσμο.  
Αλλα παρηγορούμαστε που είμαστε ακόμα ζωντανοί . Ο 
πρώτος συμμαθητής  χάθηκε πολύ νωρίς σε ένα αυτοκινητι-
στικό δυστύχημα ενώ υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία 
αμέσως μετά την αποφοίτησή μας. Αυτό και αν είναι ατυ-
χία… Δεν πρόλαβε το παιδί να χαρεί και να κάνει τη ζωη σαν 
ενήλικας όπως εμείς οι άλλοι.  Τα ακούς αυτά και αισθάνεσαι 
ότι είσαι ο νικητής του  survivor…Τι Ντάνος και παραμύθια? 
Αυτός είναι ο πραγματικός αγώνας επιβίωσης  χωρίς κάμερες 
και μικρόφωνα να σε παρακολουθούν  και εμείς είμαστε οι 
νικητές του Survivor.
 Αλλά τι μπορεί να κάνει κανεις  για το τι σερβίρει η ζωη  Ο 
καθένας παίζει με τα χαρτιά που του μοιράζει.   Άλλοι έχουν 
τον άσσο  και άλλοι τα λίμα χαρτιά.  «Εμείς δεν είχαμε χαρτί 
και εσύ είχες το ρήγα» τραγούδησε καποτε  ο Κοινούσης Η αν 
θέλετε να αλλάξουμε παιχνίδι και να πάμε στο τάβλι  «Ρίξε μια 
ζαριά καλή και για μένα βρε ζωη» έλεγε ένα λαϊκό άσμα του 

Μπιθικώτση .
Όμως «Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή…»  και αυτό 
μετραει.  Τι μ έπιασε σήμερα και τραγουδώ ενώ γράφω  αυτό 
το κομμάτι ?   Νομίζω φταινε  τα συναισθήματα που με πλη-
μυρίζουν.   Aπ τούς 52, ζωντανούς λοιπόν 47 δήλωσαν πάρων 
στην εκδήλωση!  Μεγάλη η συμμετοχή . Η πλειοψηφία των 
παρευρισκόμενων έχουν συνταξιοδοτηθεί και μόνο μερι-
κοί ελεύθεροι επαγγελματίες (γιατροί και  δικηγόροι  κυρίως) 
συνεχίζουν να εργάζονται.  Δηλαδή είμαστε πια ένα μάτσο 
συνταξιούχων . “Πως καταντήσαμε λοχία» ειπώθηκε από 
πολλούς αρκετές φόρες με γνήσια απορία και κάποια  δυσπι-
στία θα έλεγα . 
Πολλοί συμμαθητές  τα τελευταία χρόνια, υπέφεραν από την 
οικονομική κρίση στην Ελλάδα και τα βρίσκουν δύσκολα με 
τις πετσοκομμένες συντάξεις . Βλέπετε  μεγαλώσαμε  σε πιο 
ευημερούσες εποχές, με  περισσότερες  ευκαιρίες να  ανοί-
γονται μπροστά μας στις  δεκαετίες του ‘60 και του ‘70. Τώρα 
φαίνεται να πάμε μπροστά με την όπισθεν.
Παρ  όλα αυτά οι περισσότεροι από εμάς αισθανόμαστε ότι 
είμαστε ακόμα νέοι και απλά κάποιος μας παίζει παιχνίδια με 
το ημερολόγιο. Μπορεί να  αποφοιτήσαμε πολλά χρονια πριν, 
μπορεί τα παιδιά και τα εγγόνια μας να νομίζουν ότι είμαστε  
αρχαίοι, αλλα εξακολουθούμε να νοιώθουμε σχετικά νέοι!
Οι περισσότεροι εξακολουθούν να φαίνονται και να αισθά-
νονται   καλά . Εντάξει, τα παραλέω λιγάκι … Ο ένας παρα-

πονέθηκε για το προστάτη  
που τον οδηγεί κάθε λίγο και 
λιγάκι στη τουαλέτα, ο άλλος 
για το γόνατο του που χρει-
άζεται εγχείρηση, ο  άλλος 
για τη κοίλη που έχει στη 
μέση του, και ένα άλλος ότι η 
χοληστερίνη δεν του επιτρέ-
πει να φάει το κοκορέτσι που 
μας σερβίρισαν στην υπέ-
ροχη λέσχη αξιωματικών που 
εγινε η συνάντηση  . Μόλις 
όμως ήρθε ένα πραγματικά 
καλό  κοκορέτσι το καταβρό-
χθισε χωρίς πολλή σκέψη …
τον χάζευα και έλεγα μεσα 
μου θες να πάθει τίποτα εδώ 

απόψε  και να μας χαλάσει τη βράδια?! 
Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι το παίζουμε «παλικαράκια».. Μπο-
ρεί μεν να αποσυρθήκαμε από τον εργασιακό χώρο, όχι όμως 
απ τη ζωη.  Γι αυτό κάποιοι από εμάς με τα την εκδήλωση  
πήραν την απόφαση ( μιάμιση ώρα το πρωί)  να πάμε  μια 
βόλτα τριγύρω «να χωνέψουμε» . Ο δρόμος από μόνος του 
μας έφερε στα παλιά λημέρια της Παλαμαικης Σχολής … Οι 
αναμνήσεις ξεπήδησαν απ το μυαλό και τη καρδιά μας .  Περά-
σαμε και απ τα ιστορικά «καλά καθούμενα» που δεν υπάρχουν 
πια . Πήγαμε στο λιμάνι , και μιλήσαμε για την ΑΕΜ (Αθλητική 
Ένωση Μεσολογγίου) που την ονειρευόμαστε τότε στη δεύ-
τερη Εθνική κατηγορία.   Περπατήσαμε αρκετά και σύντομα   
ανακαλύψαμε ότι  όσο και να ηταν ευχάριστος ο περίπατος δεν 
ηταν και  τόσο ευγενικός στα γόνατα… Γι αυτό στην επιστροφή 
κόψαμε δρόμο! Μέχρι εδώ οι παληκαρισμοί….
Δεν είχα δει τους περισσότερους συμμαθητές μου για  δεκαε-
τίες. Μερικούς  τους γνώρισα με τη πρώτη, είχαν τα ιδία χαρα-
κτηριστικά όπως τότε  που  πρόδιναν τη ταυτότητα τους.  Με 
τη πρώτη  που έβλεπα ένα πρόσωπο ένα  ονομα μικρό και 
επώνυμο μαζί –όπως  απάγγειλε τα ονόματα μας ο καθηγη-
τής μας - ξεπηδούσε απ τα χείλη μου και  τα έγκατα της  μνή-
μης μου. «Είσαι ο Παντελής ο Φουρναρακης, ο Νίκος ο Κορδο-
σης,  ο Γιωργος ο Αποστολόπουλος»’ ηταν η περήφανη απά-
ντηση μου στο δοκιμαστικό ερώτημα «ποιος είμαι? Με θυμά-
σαι?».  Αλλα σε άλλες  περιπτώσεις  η ψωροπερηφάνια  για τη 
καλή μνήμη  αντικαταστάθηκε με τη ταπεινή απολογία «Δεν σε 
θυμάμαι φίλε μου, σκάλισε λίγο τη μνήμη μου»  «Είμαι ο Ζαφεί-
ρης Παλαιολόγος, ο Χρήστος ο Λιουμης, ο Ζαχαρίας Λάμπος» 
Η απώλεια της επαφής με τα παιδιά δεν σημαίνει ότι δεν 
κάναμε κέφι ο ένας τον άλλο . Απ ότι γνωρίζω δεν υπάρχουν 
αντιπάθειες .  Υπάρχουν βέβαια αρκετά γκρουπς που συνδέο-
νται με στενή  φίλια, ειδικά απ ατούς που έμειναν και σταδιο-
δρόμησαν στη πόλη του Μεσολογγίου,  αλλα αυτό είναι λογικό 
. Απλά η απώλεια επαφής οφείλεται στο γεγονός ότι  δεν μπο-
ρεί ο καθένας να παίζει σε πολλά ταμπλό . Κρατάς επαφή με 
τους συγγενείς, τους συγγενείς της γυναικά σου , τους γείτονες, 
τους συναδέλφους, τους γονείς των φίλιων των παιδιών σου 
στο σχολείο, πώς να κρατήσεις επαφή και με συμμαθητές που 
διασπάρθηκαν σε ολες τις γωνίες της Ελλάδος και στη περί-
πτωση μου στην άκρη της γης στο μακρινό Καναδά.

Η συνέχεια την επόμενη εβδομάδα
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Τι χρειάζεται ένα παιδί με σύνδρομο Down; 
Μία αδελφή σαν αυτή!

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Και πάλι καλό φθινόπωρο-χειμώνα και πάει λέγοντας.
Τα κουδούνια στα σχολεία χτύπησαν και πάλι και τα 
πιτσιρίκια μέχρι τα 18χρονα μπαίνουν πάλι στην καθη-

μερινή σχολική ρουτίνα, άλλα χαρούμενα (ναι, υπάρχουν κι 
αυτά) κι άλλα ψυχοπλακωμένα μια και δεν έχουν και τις καλύ-
τερες σχέσεις με τις σπουδές  τους, τα όνειρα τους, το μέλλον 
τους βρε αδερφέ…
Κι εδώ μπαίνουν στο «κάδρο» οι γονείς οι οποίοι έχουν το 
πολύ δύσκολο έργο για το πώς θα καθοδηγήσουν τα παιδιά 
τους, γιατί στις δύσκολες εποχές που ζούμε και που ίσως να 
γίνουν ακόμη πιο δύσκολες, πρέπει να δουν είναι το παιδί για 
γράμματα; Ή ίσως καλύτερα μια τέχνη που του δίνει τα εφόδια 
να κάνει την ζωή του πιο εύκολη κι ευτυχισμένη.

Ξέρω οι ελληνικές οικογένειες ονειρεύονται να έχουν στο 
σπίτι το δικό τους γιατρό και δικηγόρο, βλέποντας όμως στην 
έξω κοινωνία οι καλοί τεχνίτες (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, 
μαραγκοί κλπ…) έχουν αξιοζήλευτη πορεία και επιτυχία.
Τέλος πάντων, για να μην το φιλοσοφούμε: Έλληνες γονείς, 
μέσα στις ατελείωτες ώρες της καθημερινότητας πρέπει 
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να έχετε χρόνο να μιλάτε με τα παιδιά σας, 
να συζητάτε σαν φιλαράκια τα προβλήματα, τις σκέψεις, τους 
προβληματισμούς σας ΦΙΛΙΚΑ, ούτε με έπαρση ούτε με φοβέ-
ρες και τσαμπουκάδες. Εξ’ άλλου, οι καλές συζητήσεις κάνουν 
τους καλούς φίλους… γονείς αλλά με φιλικές διαθέσεις!!! 
Φυσικά σε κάθε κανόνα υπάρχουν και οι εξαιρέσεις.

Πάμε τώρα ν’ απολαύσουμε άλλη μία κοινωνική ιστορία.

Η 
6 ετών Viola Fuller, γεννήθηκε με σύνδρο-
μο Down. Όχι, όμως, και η δίδυμη αδελφή 
της Nigella, η οποία, όπως φαίνεται, έχει 
βάλει στόχο να έχει η αδελφούλα της μία ε-

ξίσου φυσιολογική ζωή. Πώς; Δείχνοντας στην Viola 
πώς να την αντιγράφει, προκειμένου να καταφέρνει 
να κάνει ό,τι και η ίδια.
Όπως εξηγεί η μαμά των κοριτσιών Agata Fuller, «τα 
παιδιά με σύνδρομο Down έχουν πολύ καλή οπτική 
μνήμη και μαθαίνουν με την αντιγραφή. Επειδή, λοι-
πόν, η Viola μπορούσε ανέκαθεν να παρακολουθεί τη 
Nigella, η οποία είναι ικανή για την επίτευξη κάθε ηλι-
κιακού ορόσημου, και στη συνέχεια να την αντιγρά-
φει, κατάφερε να φτάσει σε πολύ ικανοποιητικό επί-
πεδο των ίδιων ορόσημων.
»Θα μπορούσαμε να περάσουμε ώρες με έναν θερα-
πευτή που να προσπαθεί να διδάξει τη Viola κάτι, 
αλλά στη συνέχεια το μόνο που θα έκανε θα ήταν να 
παρακολουθεί τη Nigella να το κάνει και μετά να το 
αντέγραφε.»
Μάλιστα, όπως λένε οι γονείς των κοριτσιών, υπάρ-
χει μια ειδική νοηματική γλώσσα την οποία τα άτομα 
με σύνδρομο Down μπορούν εύκολα να χρησιμοποι-
ήσουν, και ονομάζεται Makaton. Η Nigella μπόρεσε 
να την μάθει εύκολα και ήταν σε θέση να διδάξει τη 
Viola.
Έτσι, ενώ υπό άλλες συνθήκες η Viola θα μπορούσε 

να έχει μείνει πολύ πίσω στην εξέλιξή της, χάρη στην 
δίδυμη αδελφή της Nigella -και πολλούς εξειδικευμέ-
νους γιατρούς στο πλευρό της- καταφέρνει να είναι 
ακόμα και σε κανονικό σχολείο, μαζί με την αδελφή 
της. Μάλιστα, οι δυο τους είναι πολύ κοντά και αν η 
Viola αντιμετωπίσει ποτέ δυσκολία στο σχολείο, η 
Nigella θα είναι πάντα εκεί για να την βοηθήσει.
Όσο η κυρία Fuller ήταν έγκυος, δεν γνώριζε ότι μία 
από τις κόρες της θα έχει το σύνδρομο Down. Τα 

κορίτσια είχαν γεννηθεί μόλις μερικές ώρες όταν ο 
γιατρός διέγνωσε το πρόβλημα στη Viola. Όπως λέει 
η ίδια, «είχα μια φυσιολογική εγκυμοσύνη και δεν 
περίμενα τίποτε άλλο, παρά δύο υγιή μωρά. Η Nigella 
γεννήθηκε πρώτα και στη συνέχεια μου έδωσαν τη 
Viola. Θυμάμαι ότι η Viola είχε τα μάτια της κλειστά 
και ότι φαινόταν λίγο διαφορετική, αλλά μόλις άνοιξε 
τα μάτια της σκέφτηκα ότι ήταν μια χαρά. Γινόμουν για 
πρώτη φορά μητέρα, έτσι δεν είχα κανένα λόγο να 
υποψιάζομαι ότι κάτι δεν πάει καλά.
»Περίπου τρεις ώρες μετά ένας γιατρός εξέτασε τη 
Viola και με ρώτησε αν είχα ακούσει ποτέ για το σύν-
δρομο Down. Του είπα ότι ήξερα και μου είπε ότι 
πιθανότατα η Viola το είχε. Άρχισε να επισημάνει τα 
σημάδια, όπως η επιπλέον γραμμή στην παλάμη της, 
τα μικρά (αμυγδαλωτά) μάτια της και το χαμηλό μυϊκό 
τόνο της και τότε ξαφνικά το τοπίο θόλωσε.
»Ο γιατρός συνέχισε να μιλάει, αλλά ένιωθα σαν 
κάποιος να είχε βάλει ένα γυάλινο τοίχο μεταξύ μας 
και εγώ δεν μπορούσε πραγματικά να τον δω ή να τον 
ακούσω. Ήταν ακριβώς τόσο σουρεαλιστικό, ένιωθα 
σαν να έβλεπα μια ταινία. Ήταν το μεγαλύτερο σοκ της 
ζωής μου. Ο γιατρός μας άφησε κάποια φυλλάδια και 
μας είπε να χαρούμε το μωρό μας».
Σήμερα η κ. Fuller αναγνωρίζει πόσο τυχερή είναι 
που έχει τις κόρες της και νιώθει τρομερά υπερήφανη 
και για τις δύο.
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Μ
ε σεβασμό στην παράδοση του 
Πόντου και με επίκεντρο τον πο-
ντιακό πολιτισμό πραγματοποιή-
θηκε το τριήμερο 1-3 Σεπτεμβρί-

ου στο Ουεστ Μίλφορντ του Νιου Τζέρσεϊ το 1ο 
Φεστιβάλ Πολιτισμού και Μνήμης από το Ιερό 
Ίδρυμα «Παναγία Σουμελά» ΗΠΑ-Καναδά και 
την υποστήριξη της Παμποντιακής Ομοσπονδί-
ας ΗΠΑ-Καναδά.
Το Φεστιβάλ ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να 
έρθουν πιο κοντά νεολαίοι αλλά και άνθρωποι 

κάθε ηλικίας με βασικό συνδαιτυμόνα την αγάπη 
τους για τον Πόντο.
Την πρώτη μέρα τελέστηκε Εσπερινός και μνη-
μόσυνο για τα θύματα των «Σεπτεμβριανών».* 
Ακολούθησε η πρεμιέρα της μουσικής παραγω-
γής του Γιώργου Σοφιανίδη με τίτλο Πολλά είπαν 
για τ' εμένα, κα οι εκδηλώσεις έκλεισαν με παρα-
δοσιακό ποντιακό γλέντι, με τον κόσμο να απο-
λαμβάνει γνήσια ποντιακή μουσική και χορό 
μέχρι πρωίας.
Τις καλύτερες εντυπώσεις συγκέντρωσε η μουσι-

κοχορευτική παράσταση «Τραπεζούντα! Η πρω-
τεύουσα του Πόντου, το διαμάντι της Ανατολής», 
που παρουσιάστηκε τη δεύτερη μέρα των εκδη-
λώσεων. Στην παράσταση αναδείχθηκαν ιστο-
ρικά στοιχεία της αλησμόνητης πατρίδας με τους 
νέους από τις ποντιακές οργανώσεις των ΗΠΑ και 
Καναδά και τους καλλιτέχνες να δίνουν τον καλύ-
τερό τους εαυτό και να αποσπούν το παρατετα-
μένο χειροκρότημα του κόσμου.
Η δεύτερη μέρα ολοκληρώθηκε με ένα μεγάλο 
ποντιακό γλέντι στο οποίο συμμετείχαν καλλι-

τέχνες από την Ελλάδα και τη Βόρεια Αμερική. 
Η αναβίωση της ποντιακής μουσικής παράδο-
σης δεν άφησε κανέναν παραπονεμένο. Στην 
εκδήλωση πήραν μέρος οι καλλιτέχνες: Γιώργος 
Σοφιανίδης, Παναγιώτης Θεοδωρίδης, Χρήστος 
Τικταπανίδης, Γιάννης Σανίδης, Σωτήρης Θεοδω-
ρίδης, Γιάννης Πολυχρονίδης και Γιώτης Ευθυμι-
άδης. Δίπλα τους ήταν οι: Δημήτρης Στεφανίδης, 
Βαγγέλης Πεσιρίδης, Βασίλης Γεωργιάδης, Μιχά-
λης Πεσιρίδης, Γιώργος Μιχαηλίδης, Κώστας 
Απαζίδης, Σωκράτης Τογρίδης.

οι πόντιοι της ομογένειας κρατούν 
ζωντανή την παράδοση

Ολοκληρώθηκε το 1ο 
Φεστιβάλ Πολιτισμού 
και Μνήμης στις ΗΠΑ
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Τ
ον Αύγουστο του 1918, για τέσσε-
ρις μέρες, από τις 2 ως τις 5 Αυγού-
στου,10.000 Καναδοί βετεράνοι του  
Α’  Παγκόσμιου Πολέμου μαζί με έ-

να πλήθος 40.000 «πατριωτών» Καναδών, 
εξαπέλυσαν ένα ανελέητο πογκρόμ σε βά-
ρος των Ελλήνων μεταναστών του Τορόντο. 
Το αποτέλεσμα αυτού του ρατσιστικού πο-
γκρόμ ήταν ο θάνατος αρκετών μεταναστών, 
μεταξύ των οποίων 29 γυναίκες και 6 ανήλι-
κα παιδιά καθώς και υλικές ζημιές πάνω από 
1.000.000 δολάρια.
Από τη δημιουργία του σύγχρονου ανε-
ξάρτητου ελληνικού κράτους, το 1830, οι 
άθλιες οικονομικές συνθήκες δημιουργούν 
τα πρώτα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα. 
Από την Πελοπόννησο,  τη Στερεά Ελλάδα 
και τα νησιά του Αιγαίου χιλιάδες Έλληνες 
προσπαθούν να ξεφύγουν από την άθλια 
οικονομική κατάσταση και τις συνέπειες της 
πρώτης πτώχευσης του 1827 και να βρουν 
καλύτερες συνθήκες ζωής κύρια προς τις 
επαρχίες της …Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας, στην Κωνσταντινούπολη και τις μικρα-
σιατικές ακτές.
Ακολούθησαν η δεύτερη πτώχευση του 
1843, η Τρίτη πτώχευση, του Τρικούπη, το 
1893, ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 
και οι Βαλκανικοί πόλεμοι του 1912 – 1913 
που συνοδεύτηκαν από τα μεγάλα μετανα-
στευτικά ρεύματα προς την Ευρώπη και την 
Αμερική.
Η μικρασιατική καταστροφή του 1922 οδή-
γησε πάνω από 1.500.000 Ελληνες πρό-
σφυγες στη χώρα μας από την Τουρκία, οι 
οποίοι αντιμετώπισαν άθλιες συνθήκες επι-
βίωσης και την αντιπροσφυγική, ξενοφο-
βική συμπεριφορά αρκετών Ελλήνων της 
«παλαιάς Ελλάδας».
Οι Ελληνες μετανάστες, αντιμετώπισαν 
εχθρότητα, ρατσισμό, υποτίμηση. Αισθάν-
θηκαν ανεπιθύμητοι, πολίτες δεύτερης 
κατηγορίας. Αυτές οι συμπεριφορές έφτα-
σαν ακόμα και σε επίπεδα πογκρόμ. Χαρα-
κτηριστικά ήταν τα γεγονότα στις ΗΠΑ το 
1909, και στην Αυστραλία το 1935.
Οι Ελληνες μετανάστες, ήταν κυρίως ιδιο-
κτήτες εστιατορίων ή δούλευαν σαν μάγει-
ροι, ψήστες, σερβιτόροι ή υπάλληλοι εμπο-
ρικών καταστημάτων. Στο Τορόντο, στις 
αρχές του 20ου αιώνα, αν και οι Ελληνες 
αποτελούσαν μόνο το 0,5% του πληθυσμού 
της πόλης, είχαν στην ιδιοκτησία τους πάνω 
από το  35% από τα εστιατόρια και τις καφε-
τέριες. Οι ξενοφοβικοί και ρατσιστές Κανα-
δοί τους αποκαλούσαν υποτιμητικά Slackers 
(τεμπέληδες), επειδή ασχολούνταν με τον 
επισιτισμό και κατά τους ρατσιστές απέφευ-
γαν τις βαριές δουλειές του φορτοεκφορ-
τωτή, του ξυλοκόπου ή του βιομηχανικού 
εργάτη.
 Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου η Ελλάδα ήταν επισήμως ουδέτερη 
για το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου, με 
αποτέλεσμα οι Ελληνες του Καναδά να μην 
κατατάσσονται στον στρατό, η δε Καναδική 
κυβέρνηση ήταν εχθρική προς την ιδέα της 
στρατολόγησης  των Ελλήνων  και της πρό-
σληψής τους στο δημόσιο από φόβο μήπως 

τελικά η Ελλάδα μπει στον πόλεμο με τη 
πλευρά της Γερμανίας.
Στις 2 Αυγούστου χιλιάδες βετεράνοι του 
πολέμου είχαν προγραμματίσει το συνέδριο 
του Μεγάλου Συνδέσμου Βετεράνων Πολέ-
μου στο Τορόντο για την αντιμετώπιση των 
οξυμένων προβλημάτων που αντιμετώπι-
ζαν γυρνώντας από το μέτωπο, ανάπηροι, 
ταλαιπωρημένοι και σε άθλια κατάσταση. 
. Επιστρέφοντας οι χιλιάδες των βετερά-
νων Καναδών από τη σφαγή των χαρακω-
μάτων του Α’ παγκοσμίου πολέμου, πολ-
λοί απ’ αυτούς, ανάπηροι και σε άθλια οικο-
νομική κατάσταση, βρήκαν τους Ελληνες 
μετανάστες να ευημερούν έχοντας στην 
κατοχή τους το 35% των μικρομεσαίων 
καταστημάτων.  Για αυτή τους τη κατάσταση 
πολύ εύκολα θεώρησαν υπεύθυνους τους 
Slackers Ελληνες.
Η κυρίαρχη αντίληψη μεταξύ του πληθυ-
σμού, και των βετεράνων ιδιαίτερα,  ήταν 
ότι ενώ οι Άγγλο-Καναδοί συμμετείχαν στον 
Πόλεμο, οι «Slackers, αντί να πολεμούν και 
αυτοί όπως έπρεπε, κέρδιζαν χρήματα στο 
Τορόντο».
Από 2 έως 5 Αυγούστου 1918, όχλος 50.000 
βετεράνων και πολιτών διαδήλωσαν στους 
δρόμους του Τορόντο, λεηλατώντας και 
καταστρέφοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις 
(Ειδικές Συλλογές, University of Washington 
Libraries).

Η αφορμή
Το απόγευμα της 1ης Αυγούστου, ένας από 
τους χιλιάδες απογοητευμένους βετεράνους 
, ο Κλόντ Κλιντερνάι (Claude Cludernay), 
στρατιώτης πεζικού, οποίος είχε χάσει το 
ένα του πόδι στη μάχη, μεθυσμένος και σε 
άθλια κατάσταση μπήκε στο ελληνικής ιδιο-
κτησίας White City Café, στην Yonge Street  
του Τορόντο, προκάλεσε καυγά και χτύπησε 
έναν σερβιτόρο, ο οποίος αφού τον πέταξε 
έξω από το μαγαζί, κάλεσε την αστυνομία.
Ο Κλιντερνάι συνελήφθη και πέρασε το 
βράδυ του, μεθυσμένος, σε ένα κελί ενός 
κοντινού αστυνομικού τμήματος. Την άλλη 
μέρα επέστρεψε στο White City Café, του 
οποίου ήταν τακτικός θαμώνας, για να ζητή-
σει συγγνώμη.
Το επεισόδιο όμως δεν έληξε εκεί. Η 
αφορμή είχε βρεθεί. Το γεγονός ότι ο Κλι-

ντερνάι δεν επέστρεψε σπίτι του το προ-
ηγούμενο βράδυ, σε συνδυασμό με τις 
έντονες φήμες που κυκλοφόρησαν ότι οι 
«βρωμο-Έλληνες» τον είχαν ξυλοκοπή-
σει, απελευθέρωσε το ρατσιστικό μίσος. 
Ο «Βίαιος Αύγουστος» είχε ήδη ξεκινήσει. 
Την επόμενη μέρα, Παρασκευή 2 Αυγού-
στου και για 4 μέρες (2 – 5 Αυγούστου 1918) 
50.000 πολίτες του Τορόντο εξαπέλυσαν 
πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων και των επι-
χειρήσεών τους. Η περιοχή που περικλείε-

ται από τις οδούς  Jarvis, Yonge, Carleton και 
Dundas παραδόθηκε στους βάνδαλους που 
κατέστρεφαν ότι έβρισκαν μπροστά τους.
Το ανθρωποκυνηγητό και ο ξυλοδαρμός 
των Ελλήνων ξεκινούσε το πρωί και σταμα-
τούσε στις 3 τα ξημερώματα. Το White City 
Café καταστράφηκε τελείως, δεκάδες άλλες 
επιχειρήσεις και σπίτια μεταναστών λεηλα-
τήθηκαν και καταστράφηκαν.
Η περιφερειακή εθνοφυλακή και η αστυ-
νομία όλο αυτό το διάστημα παρακολου-
θούσε χωρίς να επεμβαίνει, ενώ δεν ήταν 
λίγες οι περιπτώσεις όπου Καναδοί αστυνο-
μικοί έπαιρναν ενεργά μέρος στο πογκρόμ 

σε βάρος των Ελλήνων.
Το ανθελληνικό πογκρόμ, ο «Βίαιος Αύγου-
στος» τέλειωσε τις πρώτες πρωινές ώρες της  
6ης Αυγούστου, αφήνοντας πίσω του αδιευ-
κρίνιστο αριθμό νεκρών (ανάμεσά τους 29 
γυναίκες και 6 ανήλικα παιδιά), εκατοντάδες 
τραυματίες και ζημιές σε ελληνικές περιου-
σίες και σπίτια ύψους 1.250.000 δολαρίων, 
όταν ο δήμαρχος της πόλης αναγκάστηκε να 
επιβάλλει απαγόρευση της κυκλοφορίας και 
την επέμβαση του στρατού για να καθαρίσει 
τους δρόμους.
Κανένας Ελληνας δεν αποζημιώθηκε ποτέ 
για τις ζημιές με πρόσχημα τις διαφορές που 
υπήρχαν ανάμεσα στην ελληνική την κανα-
δική και την βρετανική κυβέρνηση.
Η Yonge Street βόρεια από την King Street, 
το 1911, ο τόπος όπου σημειώθηκαν οι 
μεγαλύτερες ζημιές κατά τη διάρκεια του 
πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων μεταναστών 
το 1918 (φωτό από τα Αρχεία της πόλης του 
Τορόντο).
Οι μνήμες του ρατσιστικού πογκρόμ 
της πόλης του Τορόντο έχουν μετατρα-
πεί σήμερα σε φιέστα όπου αντιρατσιστές 
συγκεντρώνονται στις συνοικίες των ελλη-
νόφωνων και τρώνε μαζικά greek souvlaki, 
tzatziki, mousaka κλπ μεσογειακά εδέ-
σματα.

Ο λαός μας έχει υποστεί την τύχη του ξερι-
ζωμένου πρόσφυγα, του απελπισμένου 
και εξαθλιωμένου μετανάστη, έχει ζήσει 
το ρατσισμό, το κυνήγι, την απαξίωση, την 
βία των πογκρόμ και τα ολοκαυτώματα του 
φασισμού. Είναι υποχρέωσή μας να κρα-
τήσουμε τις μνήμες μας ζωντανές. Είναι 
ανάγκη να ενισχυθούν τα χαρακτηριστικά 
της αλληλεγγύης μας προς τους κολασμέ-
νους αυτής της γης. Είτε πρόκειται για Ελλη-
νες θύματα της οικονομικής κρίσης, είτε 
για μετανάστες και πρόσφυγες θύματα των 
οικονομικών ή πολεμικών παρεμβάσεων 
των ιμπεριαλιστών.

Τορόντο 1918 - Ο Βίαιος Αύγουστος
Το ρατσιστικό πογκρόμ εναντίον των Ελλήνων μεταναστών



Toροντο
8 σεπτεμβρίου 2017

www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμουομοΓενεια28



8 σεπτεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου ομοΓενεια 29Toροντο

Η 
ασφάλιση του αυτοκινήτου σας είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην 
προστασία της περιουσίας και της ευημερίας σας. Οι λάθος επιλογές στην 
ασφάλιση του αυτοκινήτου μπορούν να έχουν σημαντικές οικονομικές ε-
πιπτώσεις για εσάς και την οικογένειά σας.

Όμως, το σύγχρονο ασφαλιστικό τοπίο είναι γεμάτο με πολύπλοκους και συχνά ασα-
φείς όρους που μπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε λάθος εκτίμηση όσον αφορά την 
ασφάλιση που επιλέγεται. Γι’ αυτόν τον λόγο παραθέτω μια σύντομη εξήγηση των 
κύριων όρων που χρειάζεται να γνωρίζεται.

No-Fault Insurance: Ένας κακώς διατυπωμένος όρος. Πάντα υπάρχει υπαίτιος για 
κάθε ατύχημα. Το νόημα του όρου είναι ότι ασχέτως με το ποιος φέρει την ευθύνη, 
πρέπει να επικοινωνήσετε με την δική σας ασφαλιστική η οποία θα καλύψει τα ανα-
γκαία επισκευαστικά και ιατροφαρμακευτικά έξοδα.

Not-at-Fault: Σημαίνει ότι, με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές, 
δεν ευθύνεστε για το ατύχημα. 

At-Fault: Σημαίνει ότι βρεθήκατε υπεύθυνοι για το ατύχημα. Η ύπαρξη τέτοιας εκτί-
μησης στο ιστορικό σας μπορεί να έχει επιπτώσεις για το κόστος της ασφάλισής σας. 
Εάν η ασφάλισή σας έχει όρο συγχώρεσης ατυχήματος, η πρώτη τέτοια εκτίμηση δεν 
θα επηρεάσει το ασφάλιστρο αλλά, εάν αλλάξετε ασφαλιστική, μπορεί να επηρεάσει 
το νέο ασφάλιστρο.

Collision Coverage: Καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν στο δικό σας όχημα όταν 
βρεθείτε υπαίτιος του ατυχήματος.

Comprehensive Coverage: Καλύπτει το όχημά σας από συμβάντα όπως πυρκαγιές, 
κλοπή ή βανδαλισμό. Επίσης, καλύπτει την επισκευή ή αντικατάσταση σπασμένου ή 
ραγισμένου παρ-μπριζ.

Deductible: Το ποσό που επιλέξατε να πληρώνετε πριν η ασφάλιση καλύψει τις 
ζημιές. Εάν το κόστος επισκευής είναι $2,000 και εσείς έχετε $500 deductible, τότε 
πληρώνετε τα πρώτα $500 και η ασφάλεια πληρώνει το υπόλοιπο.

Liability Insurance: Καλύπτει ζημιές ή απώλειες που υπέφεραν άλλοι από ατύχημα 
στο οποίο φέρετε την υπαιτιότητα.

Accident Benefits: Προσφέρει κάλυψη όπως ιατροφαρμακευτικά έξοδα και αντικα-
τάσταση εισοδήματος ασχέτως με ποιος φέρει την υπαιτιότητα.

Continuous Insurance: Η αδιάκοπη κάλυψή σας από ασφαλιστική εταιρεία, ασχέ-
τως με το αν είστε ο κύριος οδηγός ή ιδιοκτήτης του οχήματος για 12 και πάνω χρόνια 
βοηθάει στη μείωση των ασφάλιστρων.

Peril: Η ύπαρξη κάποιου κινδύνου όπως κλοπή, απόπειρα κλοπής, ανεμοθύελλες 
ή χαλάζι.

Gus Petropoulos is a certified home and automobile insurance specialist With Allstate 
Company of Canada.  He has many years of experience helping families obtain the 
coverage and peace of mind they look for in their insurance company. While Gus has been 
living in Canada his entire life, Greek was his first language and the Greek community 
holds an important place in his home. For Gus, customer service is of the utmost 
importance and his goal is simple, help you and your family understand the coverage you 
purchase how it protects you, while showing the value of all that a large company like 
Allstate Insurance has to offer. 
 
“I look forward to helping the Greek community with their Insurance Needs”
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Ο 
Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδί-
ας, Βαγγέλης Γιαννακούρας εί-
χε τη χαρά να δεχθεί στα γρα-
φεία της Περιφερειακής Ενό-

τητας Αρκαδίας, στην Τρίπολη, την φι-
λική επίσκεψη δύο ομογενών Αρκάδων.
Του Χ ρήσ του Τσ ιμόγ ιαν νη,  Προέ-
δρου της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας 
Αυστραλίας και του Γιάννη Λιαμπότη, 
τ .προέδρου της Παναρκαδικής Ομο-
σπονδίας Καναδά.

"Εκτός από θέματα που αφορούν τον 
τόπο μας, την Αρκαδία, συζητήσαμε και 
θέματα που άπτονται της προετοιμα-
σίας του Παγκοσμίου Συνεδρίου Από-
δημων Αρκάδων, το οποίο θα διεξαχθεί 
το Καλοκαίρι του 2018." είπε.
Στην επίσκεψη ήταν παρόντες και ο Περι-
φερειακός Σύμβουλος Αρκαδίας Θεόδω-
ρος Ντάνος, καθώς και ο Εκτελεστικός 
Γραμματέας της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου Γιάννης Σταματάκος.

Επισκέψεις από τον Καναδά 
και την Αυστραλία είχε ο 

Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας

Ο 
ψηφιακός χάρτης της ελληνικής 
Διασποράς (GreekDiasporaMap), 
παρουσιάστηκε σε εκδήλωση 
που διοργάνωσαν το υπουργείο 

Εξωτερικών, η γενική γραμματεία Απόδη-
μου Ελληνισμού και το SouthEastEuropean 
Studies at Oxford (SEESOX) στην αίθουσα 
του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης. 
Πρόκειται για την πρωτοποριακή ψηφιακή 
καταγραφή και απεικόνιση του συνόλου της 
ελληνικής παρουσίας στο εξωτερικό, η οποία 
ξεκίνησε το 2015, με τη συνδρομή των κατά 
τόπους αρχών του υπουργείου Εξωτερικών. 
«Είναι χαρά για μένα, που ο ψηφιακός αυτός 
χάρτης παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη, 
που είναι η διαχρονική έδρα του απόδημου 
ελληνισμού» τόνισε ο υφυπουργός Εξωτε-
ρικών, Ιωάννης Αμανατίδης, υπογραμμίζο-
ντας ότι η πρωτοβουλία αυτή έγινε πράξη, 
υπό την καθοδήγηση του υπουργού Εξωτε-
ρικών Νίκου Κοτζιά, με τη συμβολή της γενι-
κής γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και 
τη συνεργασία των επιστημόνων, υπό τους 
καθηγητές Όθωνα Αναστασάκη και Αντώνη 
Καμάρα.
«Υλοποιούμε μια προγραμματική μας 
δέσμευση δύο χρόνια μετά, έτσι ώστε η 
ελληνική Διασπορά, αποκτά ένα σύγχρονο 
διαδραστικό και προσβάσιμο προς όλους 
εργαλείο, ένα όχημα για την περαιτέρω 
ενδυνάμωση των σχέσεων της με τη μητέρα 
- πατρίδα, αλλά και ένα δυναμικό δίκτυο 
αλληλεπίδρασης των Ελλήνων του εξωτερι-
κού μεταξύ τους» είπε ο κ. Αμανατίδης και 
απευθύνοντας «ανοιχτή πρόσκληση» προς 
την ελληνική ομογένεια να πλαισιώσει το 
εγχείρημα και να συμβάλει στην προσπά-
θεια για την περαιτέρω ανάπτυξη του, τόνισε 
: «Αυτός ο χάρτης μας ενθαρρύνει ώστε να 
αντιπαλέψουμε κάθε αντιξοότητα». 
«Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουρ-
γός δίνει μεγάλη σημασία στην ανάδειξη της 
Θεσσαλονίκης, ως κέντρο διεθνών πολιτι-
κών πρωτοβουλιών και της περιοχής της ΝΑ 
Ευρώπης. Αυτό δείχνει άλλωστε και η πραγ-
ματοποίηση του αυριανού Ανώτατου Συμ-
βούλιου Συνεργασίας Ελλάδας - Ισραήλ και 
η τριμερής συνάντηση κορυφής Ελλάδας- 
Κύπρου- Ισραήλ» συνέχισε ο κ. Αμανατίδης 
και πρόσθεσε: 
«Έτσι εκτιμώ ότι είναι ώριμες οι συνθήκες 
ώστε να συζητήσουμε και για το Κυβερνείο 
(Παλατάκι) και την αξιοποίησή του και ως 
πρόταση θα έθετα να είναι έδρα όλων των 
δομών της Διασποράς (Συμβούλιο Απόδη-

μου Ελληνισμού, Μουσείο της Διασποράς), 
με ταυτόχρονη απόδοσή του στους πολίτες 
της Θεσσαλονίκης ως χώρος πολιτισμού, 
παράδοσης και τεχνών, με τη συμμετοχή της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, του ΥΜΑΘ και του 
Πανεπιστημίου, στα πλαίσια των γενικότε-
ρων πολιτικών της κυβέρνησης».
Ο κ. Αμανατίδης υπογράμμισε ότι, πέρα από 
τη λειτουργική του χρήση, ο ψηφιακός χάρ-
της αποτελεί ταυτόχρονα, μια «μορφή άσκη-
σης μορφωτικής και πολιτιστικής διπλωμα-
τίας, η οποία πολλές φορές εισχωρεί ευκο-
λότερα σε περιβάλλοντα, στα οποία η παρα-
δοσιακή εξωτερική πολιτική δεν μπορεί» 
και δημιουργεί «σχέσεις με έθνη και λαούς, 
οι οποίες υφίστανται πέρα από τις αλλαγές 
κυβερνήσεων και πολιτικών», αλλά πρωτί-
στως «είναι η μοναδική που μπορεί να προ-
σεγγίσει τους νέους ανθρώπους και ένα ευρύ 
φάσμα κοινού με πολιτιστικά ενδιαφέροντα». 
Επεσήμανε ότι μέσω του ψηφιακού χάρτη 
αλλά και την ευρύτερη συνεργασία με ανα-
γνωρισμένα ιδρύματα του εξωτερικού προ-
ωθείται η δυναμική προβολή των ελληνικών 
σπουδών «ως βάσεις του ανθρωπισμού και 
απαρχή του δυτικού πολιτισμού» και η προ-
σπάθεια για «την ίδρυση πανεπιστημιακών 
εδρών Αρχαίων Ελληνικών, Βυζαντινών και 
Νεοελληνικών σπουδών σε πανεπιστήμια 
του εξωτερικού» και σημείωσε:
«Στα αμέσως επόμενα βήματά μας εντάσσο-
νται ο εμπλουτισμός του ψηφιακού χάρτη με 
δεδομένα του υπουργείου Παιδείας (ομο-
γενειακά σχολεία, ομογενειακά διδακτή-
ρια), όπως και η επέκταση της συνεργασίας 
με το υπουργείο Εξωτερικών της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, ώστε ο ψηφιακός χάρτης 
να μετεξελιχθεί σε ψηφιακό χάρτη όλου του 
Ελληνισμού». 
Από την πλευρά του ο υφυπουργός Εξωτερι-
κών Τέρενς Κουίκ εστίασε στην σημαντικές 
δυνατότητες και προοπτικές που ανοίγονται 
με την δημιουργία αυτής της ψηφιακής πλατ-
φόρμας για την επικοινωνία, την καταγραφή, 
την διασύνδεση της ομογένειας με τη χώρα, 
με τις κοινότητες και μεταξύ τους. 
Ο γενικός γραμματέας Απόδημου Ελληνι-
σμού Μιχάλης Κόκκινος τόνισε ότι «λιθα-
ράκι- λιθαράκι» έγινε αυτή η προσπάθεια, 
υπηρετώντας την κατεύθυνση που έδωσε ο 
ΥΠΕΞ Νίκος Κοτζιάς «να φτιάξουμε γέφυρες 
να ενώσουμε τη μητέρα πατρίδα με τη δια-
σπορά της» και εξαίροντας την προσωπική 
συνεισφορά του υφυπουργού, Γιάννη Αμα-
νατίδη τόνισε : «Λογιέται η Ελλάδα χωρίς τη 
διασπορά της; Όχι».

Παρουσιάστηκε ο 
ψηφιακός χάρτης για 

την ελληνική Διασπορά
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Τ
ο συμβούλιο ακινήτων του Το-
ρόντο αναφέρει πως σημειώθη-
κε πτώση για τον μήνα Αύγου-
στο στις πωλήσεις των σπιτιών 

κατά 34.8% σε σχέση με πέρυσι.  Η μέση 
τιμή για όλους τους τύπους σπιτιών ή-

ταν $ 732.292 δολάρια, 3% υψηλότερα 
από τον Αύγουστο του 2016, αλλά κα-
τώτερος από το μέσο όρο του Ιουλίου 
($ 746.033). Αυτό κάνει τον Αύγουστο 
τον τέταρτο διαδοχικό μήνα στον οποί-
ον η μέση τιμή κατοικίας στο Τορόντο 
έπεσε σε σχέση με το ρεκόρ που σημει-
ώθηκε τον Απρίλιο, όπου είχε φτάσει τα 
$919,086 δολάρια.
Τον Απρίλιο, η κυβέρνηση του Οντά-
ριο εισήγαγε πάνω από δώδεκα μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένου ενός φόρου 15 
τοις εκατό για τους αλλοδαπούς αγορα-
στές,  που είχε σκοπό να κάνει τις τιμές 
πώλησης των κατοικιών πιο προσιτές. 
Τέλος, αναφέρεται από το συμβούλιο 
ακινήτων πως οι λίστες για τις κατοικίες 
του Ιουλίου έφτασαν τις 11.523 και ήταν 
ο χαμηλότερος αριθμός που έχει σημει-
ωθεί γ ια τον συγκεκριμένο μήνα από 
το 2010. Αλλά, ο αριθμός των ενεργών 
λιστών ανήλθε σε 16.419 τον Αύγουστο, 
αυξημένος κατά 65% από τον Αύγουστο 
του 2016.

Η 
Τράπεζα του Καναδά αυξάνει  το 
επιτόκιο της για δεύτερη φορά 
σε διάστημα λιγότερο από δύο 
μήνες με σκοπό την προσαρμο-

γή στην απροσδόκητη άνθηση της οικο-
νομικής κατάστασης της χώρας. Η άνοδος 
του επιτοκίου στο 1,0% σηματοδοτεί τη 
δεύτερη τριμηνιαία άνοδο από τον Ιούλιο 
και έρχεται λιγότερο από μία εβδομάδα 
μετά τα τελευταία στοιχεία για την οικονο-
μική ανάπτυξη, που έδειξαν εντυπωσιακή 
αύξηση 4,5% για τον Καναδά το δεύτερο 
τρίμηνο.
 Η απόδοση  στο διάστημα μεταξύ Απρι-
λίου-Ιουνίου ακολούθησε την εντυπωσι-
ακή πρόοδο των τριών πρώτων μηνών του 
2017 και ξεπέρασε αρκετά  τις προσδο-
κίες της Τράπεζας του Καναδά. Η τράπεζα 
ανέφερε ότι η σταθερή απασχόληση και η 
αύξηση των μισθών οδήγησαν σε κατανα-
λωτικές δαπάνες και οι βασικοί τομείς των 
επιχειρηματικών επενδύσεων και των εξα-
γωγών παρουσίασαν επίσης βελτιώσεις.
Κοιτάζοντας μπροστά, η τράπεζα επέμεινε 

ότι οι μελλοντικές αποφάσεις για το επι-
τόκιο δεν θα είναι προκαθορισμένες και 
θα καθοδηγούνται από τις επικείμενες 
εκδόσεις οικονομικών στοιχείων και τις 
εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές. 
Υποσχέθηκε, επίσης, να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή στις δυνατότητες της οικονομίας, 
στις συνθήκες της αγοράς εργασίας και σε 
ενδεχόμενους κινδύνους για τους Κανα-
δούς από το υψηλό  κόστος δανεισμού.

Πτώση των πωλήσεων και της τιμής 
των κατοικιών  για τον Αύγουστο

Η Τράπεζα του Καναδά αυξάνει το 
επιτόκιο στο 1% καθώς η ισχυρή 
ανάπτυξη της χώρας διευρύνεται

Ενώπιον του δικαστηρίου με «σώας τας 
φρένας»  η φερόμενη τρομοκράτης του 

Scarborough 

H 
Συριακής καταγωγής, Rehab 
Dughmosh, που είχε συλληφθεί 
στις 3 Ιουνίου στο Canadian 
Tire του Cedarbrae Mall στο 

Scarborough για επίθεση σε πελάτες  και 
εργαζόμενους υπό την απειλή όπλου 
(μαχαιριού) του καταστήματος κρίθηκε 
πως έχει «σώας τας φρένας» και θα παρα-
στεί ενώπιον δικαστηρίου, κατηγορού-
μενη για τρομοκρατία, κατοχή όπλου και 
επιθετική συμπεριφορά.

Η 32χρόνη έχει δηλώσει πίστη στον ISIS 
και σύμφωνα με δημοσιεύματα είχε στο 
παρελθόν προσπαθήσει να ενσωματωθεί 
στην τρομοκρατική οργάνωση. Ύστερα 
από ψυχολογικά τεστ στα οποία υποβλή-
θηκε κρίθηκε πως δεν χρίζει περαιτέρω 
ιατρικής περίθαλψης, καθώς δεν  πάσχει 
από κάποια νοητική στέρηση. Για αυτό 
τον λόγο επρόκειτο να βρεθεί ενώπιον 
του δικαστηρίου στις 20 Σεπτεμβρίου στο 
Scarborough, δηλώνοντας την ένοχη της.

Το TTC κυκλοφόρησε εφαρμογή  για την 
καταπολέμηση των σεξουαλικών και ρατσιστικών 
επιθέσεων στα μέσα μεταφοράς του

Με δεκάδες περιστατικά να έχουν συμβεί μόλις τον τελευταίο χρόνο, το TTC λανσά-
ρει μία καινούρια εφαρμογή στο κινητό των αναβατών για την προστασία τους 
από σεξουαλικές και ρατσιστικές επιθέσεις. Με την εφαρμογή «THIS IS WHERE» 

οι αυτόπτες μάρτυρες έχουν την ευκαιρία να ενημερώσουν αμέσως τις αρχές για το σημείο 
του συμβάντος και βγάζοντας μία φωτογραφία τους βοηθούν στην σύλληψη του δράστη.
Οι αρχές με τον τρόπο αυτό ευελπιστούν στο να σταματήσει η μόδα των κοινωνικών 
δικτύων, όπου άλλοτε αληθώς κι άλλοτε ψευδώς κατηγορούνται άτομα για τέτοιου είδους 
πράξεις, ενώ τονίζουν πως θα υπάρχουν συνέπειες για όλες τις πλευρές σε περίπτωση από-
δειξης ψευδούς κατηγορίας.

H κυβέρνηση του Οντάριο ετοιμάζει σχέδιο για 
ένα πιο δίκαιο εκπαιδευτικό σύστημα

Σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, Mitzie Hunter, η κυβέρνηση Οντάριο ετοιμάζει ένα 
σχέδιο τριών χρόνων ώστε να γίνει το εκπαιδευτικό σύστημα πιο περιεκτικό και δίκαιο 
ανεξαιρέτως φυλής και κουλτούρας των μαθητών. Το νέο αυτό πρόγραμμα επικεντρώ-

νεται στους μαθητές της 9ης χρονιάς, όπου ουσιαστικά οι περισσότεροι αποφασίζουν ή 
σκέφτονται  για το εάν θα ακολουθήσουν ακαδημαϊκή πορεία και ποια θα είναι η επαγγελ-
ματική τους καριέρα.
Σύμφωνα με την Hunter  η κυβέρνηση θα συλλέξει δημογραφικά στοιχεία για τους μαθητές, 
συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με τη φυλή, για να βοηθήσει στον εντοπισμό 
συστημικών φραγμών, παρέχοντας περισσότερο διδακτικό υλικό. Ο προϋπολογισμός του 
προγράμματος αναμένεται να κοστίσει πάνω από 7 εκατομμύρια δολλάρια.
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πηγη: el.gr

Η 
ελληνική γλώσσα στην εκπαιδευ-
τική πολιτική θα είναι το κεντρι-
κό θέμα συζήτησης στο 1ο Παν-
καναδικό Συνέδριο Ελληνόγλωσ-

σης Εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθεί 
από τις 15 έως τις 17 Σεπτεμβρίου και θα 
φιλοξενηθεί σε χώρους του πανεπιστημίου 
του Τορόντο, της Ελληνικής Κοινότητας και 
της Ιεράς Μητρόπολης.
Δράσεις του συνεδρίου προβλέπεται να 
πραγματοποιηθούν και σε σχολεία της 
πόλης.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του γενι-
κού προξενείου της Ελλάδας στο Τορόντο, 
με συνδιοργανωτές την Ιερά Μητρόπολη 
Τορόντο και παντός Καναδά, την Ελληνική 
Κοινότητα Τορόντο (τμήμα Παιδείας), τα 
πανεπιστήμια του Τορόντο και του Γιορκ –
στα οποία υπάρχουν προγράμματα ελλη-
νικών σπουδών– και το Σύλλογο Ελλήνων 
Εκπαιδευτικών της επαρχίας του Οντάριο.
Η Ελληνική Παιδεία «κατακτά» όλον τον 
πλανήτη, την ώρα που στην χώρα οι ταγοί 
και οι ιθύνοντες την απαξιώνουν!

Τι θα συμβεί στον 
Καναδά με την 

Ελληνική Παιδεία
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Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούριοι
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...

αυτήν την εβδομάδα: Η Ελλάδα στα ‘90s

της χριςτιανας κιεςκου

Ο Γιάνης (με ένα «ν») Βαρουφάκης κάνει πολιτική ανάλυση για την Ελλάδα σε μεγάλο κανάλι της 
Αυστραλίας υποστηρίζοντας το ΠΑΣΟΚ.  Όλα αυτά το 1993 στην τρυφερή ηλικία των 32…

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα παραβρέθηκε στην κηδεία του φίλου της Γιάννη Καλυβιώτη στην Αθήνα το 1996

Να και κάτι από τα φοβερά παιδικά μου χρόνια… «Οι Γκλούτον θέλουνε να αρπάξουνε την Λόλα… Μα 
ένα καλαμάκι τους τα αλλάζει όλα! Την απίθανη γεύση να πίνεις αν θες σαν τον Carnation να γίνεις!»
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T
o περιοδικό Forbes παρουσίασε για 
ακόμη μία χρόνια τη λίστα των δισε-
κατομμυριούχων του κόσμου για το 
2017. Σε σχέση με πέρσι είναι περισ-

σότεροι και ανάμεσά τους βρίσκονται και 
αρκετοί Έλληνες. 
Η λίστα είχε αρκετές αλλαγές συγκριτικά 
με το 2016. Δείτε παρακάτω ποιοι είναι οι 
δέκα πιο πλούσιοι Έλληνες στον κόσμο και 
πόσους από αυτούς γνωρίζετε. Προσοχή, τα 
ποσά είναι ιλιγγιώδη!
10. Άλεκ Γκόρης
Όταν εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ δεν ήξερε να 
μιλάει αγγλικά και δούλευε στο μπακάλικο 
του θείου του. Πλέον η περιουσία του αγγί-
ζει τα 2,1 δις.
9. Πήτερ Πετρόπουλος
Το 2016 η περιουσία του ήταν στα 1,6 δις. 
Πλέον έχει εκτοξευθεί στα 2,1! Είναι επιχει-
ρηματίας, τραπεζίτης, συγγραφέας και πολι-
τικός ενώ το 1972 διετέλεσε γραμματέας 
Εμπορίου των ΗΠΑ επί προεδρίας Νίξον. Η 
αλήθεια είναι πως έχει μεγάλη επιρροή στις 
ΗΠΑ αυτή τη στιγμή.
8. Γιώργος Αργυρός
Η περιουσία του αγγίζει τα 2,2 δις αν και το 
2016 βρισκόταν στα 1,8 δις δολάρια. Ασχο-
λείται με το real estate και τις επενδύσεις 
ενώ έχει διατελέσει και πρεσβευτής των 
ΗΠΑ στην Ισπανία.
7. Αλέξανδρος Σπανός
Με περιουσία να φτάνει τα 2,4 δις ο Αλέξαν-
δρος Σπανός εκτός από την ενασχόληση με το 
real estate είναι και ιδιοκτήτης των San Diego 
Chargers του αμερικανικού ποδοσφαίρου.
6. Ντιν Μητρόπουλος
Η οικογένεια του μετακόμισε από την 
Ελλάδα στην Αμερική όταν ο ίδιος ήταν 10 
ετών. Είναι ιδιοκτήτης της εταιρίας Pabst 
Brewing που παράγει πάνω από 24 μάρκες 
μπύρας και ποτών. Η περιουσία του ανέρχε-
ται στα 2,4 δις δολάρια.
5. Φίλιππος Νιάρχος
Να και ένα όνομα που γνωρίζουν οι περισ-
σότεροι! Η περιουσία του αγγίζει τα 2,5 δις 
δολάρια και θεωρείται ένας από τους μεγα-
λύτερους συλλέκτες στον πλανήτη. Η συλ-
λογή του από πίνακες έργων τέχνης ξεπερνά 
το 1 δις δολάρια!
4.Τζον Πολ Ντετζόρια
Ο Ελληνοιταλός έχει περιουσία του φτάνει 

τα 3,1 δις και είναι ιδιοκτήτης της «John Paul 
Mitchell Systems», που παρασκευάζει προ-
ϊόντα για τον καλλωπισμό των μαλλιών. Η 
ζωή του δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα 
αφού έμεινε άστεγος για ένα διάστημα και 
αναγκάστηκε να συλλέγει μπουκάλια για να 
επιβιώσει.
3.Τζον Κατσιματίδης
Η οικογένειά του μετανάστευσε στις ΗΠΑ 
από την Ελλάδα, όταν ήταν βρέφος. Μπορεί 
να μεγάλωσε φτωχικά όμως σήμερα η περι-
ουσία του ξεπερνά τα 3,3 δις δολάρια! Έχει 
την μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ-μάρκετ 
τροφίμων της Νέας Υόρκης και της Φλόρι-
ντα, 400 Βενζινάδικα αλλά και εταιρίες Real 
Estate. Δεν το λες και άσχημα!
2. Τομ Γκόρης
Αδερφός του Άλεκ Γκόρης που είδαμε στο 
νούμερο 10 της λίστας, ο Τομ γεννήθηκε στη 
Ναζαρέτ από Έλληνα πατέρα και Λιβανέζα 
μητέρα. Επιβλέπει πάνω από 25 εταιρείες με 
τα περιουσιακά του στοιχεία με περιουσι-
ακά στοιχεία να φτάνουν τα 6 δις!
1. Τζιμ Ντέιβις
Μήπως η εταιρεία παπουτσιών New 
Balance σας λέει κάτι; Είναι ο ιδιοκτήτης της 
και ο πλουσιότερος ελληνικής καταγωγής 
επιχειρηματίας στις ΗΠΑ με περιουσία να 
φτάνει τα 5,1 δις! Γεννήθηκε το 1943 στην 
Αμερική από Έλληνες μετανάστες.

Αυτοί είναι οι 10 πιο 
πλούσιοι Έλληνες
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Ζητείται κυρία
για ολιγόωρη καθημερινή φρο-

ντίδα ενός ηλικιωμένου ζευγαριού. 
Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν 

ελαφρές οικιακές εργασίες, μαγεί-
ρεμα και πλύση, καθώς και, την 

προσωπική περιποίηση υγιεινής 
της κυρίας.

Το σπίτι βρίσκεται στην περιοχή
Midland και Eglinton.

Προσφέρεται πλήρες διαμέρι-
σμα στο ημιυπόγειο του σπιτιού, 

με πληρωμένο νερό, ηλεκτρικό και 
θέρμανση.

Τηλέφωνο επικοινωνίας

(κα Ναταλί)
647-880-9681

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιόλογος Κύριος
αναζητά σύντροφο έως 55 ετών

ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟ ΔΕΣΜΟ

Παρακαλώ μόνο πραγματικά
σοβαρές προτάσεις
438.933.3059

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!
ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ – 

ΡΕΤΙΡΕ 130 ΤΜ ΔΙΑΜΠΕΡΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ  - ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΛΟΝΙ

ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ – ΚΟΥΖΙΝΑ
ΟΛΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΝΙΤΗ
ΕΠΙΣΗΣ ΤΖΑΚΙ, ΔΥΟ ΓΚΑΡΑΖ ΚΑΙ ΔΥΟ 

ΑΠΟΘΗΚΕΣ. 
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ !!!
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας

κ. ΚΡΑΙΡΗ
01130 213 040 0992
01130 693 296 1460

Ζητείται Δωμάτιο
προς ενοικίαση

1 Bedroom ή Studio
επιπλωμένο ή μη

Καθαρό για εργαζόμενη

στην περιοχή από
Donlands μέχρι Broadview

για ένα άτομο
δεν καπνίζει και

δεν έχει κατοικίδιο

Τηλέφωνο
647.718.8012

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ή ΚΥΡΙΑ
Να ομιλεί Ελληνικά και Αγγλικά, 

να οδηγεί, με ευχάριστη 
προσωπικότητα και γνώσεις 

κομπιούτερ για μερική ή πλήρη 
απασχόληση

Τηλεφωνήστε για ραντεβού
647.718.8012
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ

Ευαγγεληστριας 8
410 τετραγωνικα-τρεις οροφοι και μαγαζι

4 διαμερισματα τον 50 τετραγωνικα το καθενα στο δευ-
τερο και τριτο οροφο. Στο πρωτο οροφο ενα διαμερισμα- 
100 τετραγωνικα Και τελαυταια ενα μαγαζι 110 τετραγω-

νικα. (Ολα νοικιασμενα) Βρισκεται δυο τετραγωνα απο την 
κεντρικη πλατεια Σπαρτης.

Ενδιαφερωμενοι Τηλεφωνειστε
1-845-787-5101 η 1-845-542-1725

Ζητειστε τον Θεοδωρο οr( Theo)

Ζητείται Εργασία
Κυρία με πολύ πείρα να φροντίζει

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ζητά ανάλογη εργασία

Μπορεί και να τους μαγειρεύει.
Εξαίρετη Ελληνίδα Νοικοκυρά

Τηλέφωνο επικοινωνίας  647.632.3052



8 σεπτεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμουομοΓενεια42 Toροντο

αυτή η στήλη είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε επιστολή, γράμμα ή απάντηση. τα κείμενά σας θα πρέπει να είναι ενυπόγραφα, σε κόσμιο ύφος και ευανάγωστα. η εφημερίδα HELLAS NEWS διατηρεί 
το αποκλειστικό δικαίωμα της δημοσίευσης ή όχι των κειμένων αυτών. αυτή η σελίδα φιλοξενεί αποκλειστικά τις προσωπικές απόψεις των αναγνωστών, οι οποίες δεν ταυτίζονται με την άποψη της εφημερίδας.

καμία επιστολή δεν γίνεται δεκτή χωρίς το τηλέφωνο και την διεύθυνση του αποστολέα (το τηλέφωνό σας και η διεύθυνσή σας δεν θα δημοσιεύονται)

Γραμματα, κρισεισ & συνερΓασιεσ αναΓνωστων

ΤΑ ΛΙΜΕΡΙΚΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ
του Στάθη Φριλ

Η ΠΙΤΣΑ

Ο Πανάγος από το Σικάγο

λέει: «Μια πίτσα πηγαίνω να φάγω.»

      Μα τον πήγαν γιατροί

      στ’ οσπιτάλι γιατί

εγλίστρησε πάνω στον πάγο

Η ΒΑΡΕΙΑ

Έψαχν’ η Σεβαστή μια πρωία

νά ‘βρει που νά ‘χε πάει μια βαρεία·

      μ’ αυτή είχε κρυφτεί

      πίσω από την ψιλή

και φλέρταρε με τη δασεία

Η ΚΟΤΑ

Είπε ο Σώτος απ’ τη Μινεσότα:

«Θέλω απόψε να φάω μια κότα.»

      Μα όμως έτρεχε γρήγορα αυτή

      γύρω-γύρω στην πίσω αυλή,

και έτσι έβρασε αυγά και καρότα

ΕΠΙΤΑΦΙΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ

Η ΤΑΣΙΑ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ ΤΑΜΑ

ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΘΑΜΜΑ

      ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΞΑΝΑ

      ΠΙΣΩ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΙΑ,

Μ’ ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΣΤΗΝ ΑΛΑΜΠΑΜΑ

ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ
Κάποια μέρα πρέπει

Όλοι οι λαοί

Να ζούμε απαλλαγμένοι

Από την απειλή

Πως στάχτη θα γίνουμε

Όλοι πάνω στην γη

Γιατί έτσι το θέλουν 

Της γης οι δυνατοί.

Όλοι μαζί ν’ απαιτήσουμε

Θέλουμε ΕΙΡΗΝΙΚΑ να ζήσουμε.

Κάποια μέρα πρέπει

Όλοι οι λαοί

Να ζούμε μονιασμένοι

Δύση κι Ανατολή

Δεν πρέπει άλλο αίμα

Αθώων να χυθεί

Κι ο πόλεμος με ΕΙΡΗΝΗ

Ν’ αντικατασταθεί.

Κι όταν θα ‘ρθει – θα ‘ρθει η μέρα αυτή

Θα ‘χουμε ατελειώτη ΓΙΟΡΤΗ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΕΣΣΟΣ

Φίλος - Φιλία
To δολάριο μετράει

Πάνω απ’ όλα πιο πολύ

Τώρα αν μιλάς γι’ αξιοπρέπεια

Προ πολλού έχει χαθεί.

Τώρα μόνο τι θα πάρω

Σκέφτομαι βράδυ πρωί

Αυτοί που παίρνουνε και δίνουν

Είναι σήμερα κουτοί

Εδώ πρέπει να διακόψω

Γιατί όπως τα λέει αυτός

Μας χωρίζει, διαπιστώνω

Ολόκληρος ωκεανός.

Τότε ποια η διαφορά μας 

Από τα άλλα της γης τα ζωντανά 

Και ποιος ο λόγος για να ζήσω

Αν δεν θα ‘χω ιδανικά;

Όχι εγώ θα συνεχίσω 

Κι ως το τέλος ίσως βρω

Τον άνθρωπο αυτόν που θέλω

Τον φίλο τον αληθινό.

Που κι αν θα ακούει ή θα βλέπει

Τα δικά μου μυστικά

Να μη τα δημοσιεύει

Στα μέσα τα ομογενειακά.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΕΣΣΟΣ
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Bella Burke: 
Η μελαχρινή 
πρόκληση 
που μαγνητίζει 

Η Jocelyn Chew 
είναι μισή Κινέζα 
και μισή Ισλανδή 
με καταγωγή και 
από τον Καναδά. 
Ξεκίνησε το 
μόντελινγκ στην 
ηλικία των 16 ετών 
και πλέον μένει 
μόνιμα στη Νέα 
Υόρκη.

Το εντυπωσιακό 
μοντέλο αρέσκεται 
να γίνεται 
αντικείμενο 
θαυμασμού κι έτσι 
μοιράζεται με τους 
φίλους της στα social 
media στιγμές από 
τι διακοπές της και 
τις εξορμήσεις της σε 
παραλίες.
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Ε
ξωτική είναι 
η ομορφιά 
της Τζ ένης 
Λάττου που 

μοιράζει… πόνο στο 
Instagram.

Η Ελλην ίδα κου-
κλάρα διαθέτει έναν 
από τους πιο καυ-
τούς λογαριασμούς 
στο γνωστό μέσο 
κοινωνικής δικτύω-
σης και κάθε φορά 
που αποφασίζει να 
ανεβάσει μία προ-
σωπική της φωτο-
γραφία,  βάζ ε ι… 
φωτιά στους ακο-
λούθους της.

ελληνίδα μάνα σε καυτές 

πόζες στο Instagram!

Έχει βαλθεί να μας κάνει 
μεγάλη… ζημιά με τις καυτές 
πόζες που ανεβάζει και κάθε 
φορά δοκιμάζει τις… αντοχές 
του ανδρικού πληθυσμού. Δεν 
είναι υπερβολή να τονίσουμε 
πως τα χτυπήματα είναι σχε-
δόν… καθημερινά και κάθε 
φορά τρελαίνουν τους άνδρες.

Άλλωστε, η Ασημίνα Ιγγλέζου 
διαθέτει απίστευτες αναλογίες, 
ικανές να μας στείλουν στον… 
ψυχίατρο.

η «καυτή», ελληνίδα 

δασκάλα που μας... 

γυμνάζει

Δεν ήθελαν πολύ τα μεγάλα 
κανάλια της χώρας, να την 
ανακαλύψουν και να γίνει 
θέμα σε πάμπολλες εκπο-
μπές, παραχωρώντας αρκε-
τες συνεντέυξεις. Ο λόγος 
για την πανέμορφη Ιωάννα 
Μαλέσκου, η οποία συνδυ-
άζει άψογα τις εκπαιδευτικές 
της ικανότητες με την τηλεό-
ραση, τη γυμναστική και το 
μόντελινγκ

Η Μαρία Κορινθίου απολαμ-
βάνει τις καλοκαιρινές της 
διακοπές και μάλιστα ανεβά-
ζει συχνά φωτογραφίες και 
βίντεο στον προσωπικό της 
λογαριασμό στο Instagram.

H ηθοποιός ανέβασε σήμερα 
μία νέα φωτογραφία, στην 
οποία ποζάρει φορώντας ένα 
λεοπάρ άκρως αποκαλυπτικό 
μπικίνι, αναστατώνοντας τους 
διαδικτυακούς της φίλους.

Αυτή είναι η Ελληνίδα 
«βασίλισσα» των social 
media

Οι καυτές πόζες της Ναυσικάς 
Παναγιωτοπούλου

H μαρία κορινθίου 

άναψε φωτιές

Σ
την 25η θέση της λίστας με τις 100 
πιο σέξι γυναίκες του πλανήτη, που 
συνέταξε το περιοδικό FHM, συνα-
ντά κανείς ένα όνομα ελληνικό: Γεωρ-

γία Σάλπα. Η Ελληνοϊρλανδή τηλεπερσόνα 
της Βρετανίας ψηφίστηκε από τους αναγνώ-
στες του περιοδικού ως μια από τις πιο σέξι 
γυναίκες. Την ίδια ώρα, οι πλούσιες καμπύ-

λες της την έκαναν το κεντρικό πρόσωπο κα-
μπάνιας εσωρούχων, για γυναίκες με μεγά-
λο στήθος. Οπως σημειώνει η Daily Mail, η 
28χρονη Ελληνίδα καλλονή, όπως αποδει-
κνύουν οι φωτογραφίες που ανεβάζει διαρ-
κώς στο Instagram, έχει ρίξει πολύ δουλειά 
στο κορμί της, ξοδεύοντας ατελείωτες ώρες 
στα γυμναστήρια

Στις 25 πιο sexy γυναίκες του 
κόσμου η Γεωργία Σάλπα

Ο 
Κώστας Σόμ-
μερ, λίγο πριν 
την έ ναρξη 
του ελλην ι-

κού Survivor στο κανά-
λι Εpsilon, τουτέστιν του 
Survival Secret, όπου θα 
έχει τον ρόλο του πα-
ρουσιαστή, ξεκουράζε-
ται στο νησί των Ανέμων 
στην αγκαλιά της συ-
ντρόφου του Ναυσικάς 
Παναγιωτακοπούλου.

Ο 42χρονος ηθοποιός 
και η 24χρονη καλλονή 
ζουν τον έρωτά τους 
χωρίς να πολυνοιάζονται 
για το αν... καραδοκούν 
γύρω τους αδιάκριτα 
βλέμματα. Αλλωστε δεν 
έχουν τίποτα να κρύ-
ψουν, αφού δεν έχουν 
μάτια παρά μόνο ο ένας 
για τον άλλον.
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Λ
ίγο θέλουμε για να ερωτευτούμε 
παράφορα την πιο καυτή παρου-
σία που είδαμε τις τελευταίες μέ-
ρες στο Instagram. Μπορεί να νο-

μίζετε ότι υπερβάλουμε, αλλά η αλήθεια εί-
ναι πως μας πήρε πολύ ώρα για να μάθουμε 
ότι μπορούμε περισσότερο για την καστανό-
ξανθη κουκλάρα.

Η Κέλι Κάρλοφ είναι διάσημη περσόνα 
στην Αμερική. Αυτό για παράδειγμα δεν 
το ξέραμε. Όπως δεν ξέραμε ότι έχει κάνει 
και πέρασμα από σειρά. Ήταν μία εμφάνιση 
στο Bull που παιζόταν στις ΗΠΑ. Σ’ εκείνο το 
επεισόδιο έκανε την Βερίνκα, αλλά περισσό-
τερες λεπτομέρειες δεν έχουμε καταφέρει 
να βρούμε. Ακόμα τουλάχιστον.

Ε
ντάξει δεν είναι 
και λίγο να ανοί-
γεις το Instagram 
και το πρώτο 

πράγμα που βλέπεις να 
είναι δύο… πύργους και 
μια πανέμορφη καλλο-
νή να ποζάρει με… χάρη 
και καμάρι.

Κάπως έ τσ ι ήταν τα 
πρώτα δευτερόλεπτα 
μόλις… αν τ ικρίσαμε 
την μελαχρινή παρου-
σιάστρια, η οποία δεν 
μας.. διέψευσε μόλις… 
πέσαμε με τα μούτρα 
στο προφίλ της.

Εκεί χαζέψαμε με τα απί-
στευτα προσόντα της 
Τζία Μάρι Μακούλ, η 
οποία είναι… τρελή με 
την γυμναστική και αυτό 
της έδωσε την ευκαιρία 
να κάνει την εμφάνισή 
της στην τηλεόραση, 
όντας παρουσιάστρια σε 
ανάλογη εκπομπή.

Η πιο καυτή 
παρουσιάστρια

Δ
ική της κα-
τηγορία έ-
χει η Ντα-
νίκα Θραλ 

που εντυπωσιάζει με 
τις καμπύλες της.

Για τους λάτρεις των 
ξανθιών γυναικών, η 
Ντανίκα Θραλ είναι 
ίσως μία από τις κορυ-
φαίες γυναίκες.

Μοιράζει… πόνο η διάσημη 
περσόνα Η χυμώδης Ashley Graham 

σε καυτές πόζες

Μ
πορεί να έχει κλείσει ήδη ε-
φτά χρόνια γάμου με τον γο-
ητευτικό σύζυγό της η 29χρο-
νη Ashley Graham, ωστόσο 

το πάθος του ζευγαριού παραμένει ακόμα 
ζωντανό, όπως αποδεικνύει μια φωτογρα-
φία που δημοσίευσε το χυμώδες μοντέ-
λο στον προσωπικό του λογαριασμό στο 
Instagram.
Στην καυτή φώτο που κάνει τον γύρο του 

διαδικτύου, η σέξι μελαχροινή καλλονή 
βρίσκεται στην αγκαλιά του Justin Ervin 
μέσα σε μια πισίνα, φορώντας ένα αποκα-
λυπτικό μαγιό που αφήνει λίγα στη φαντα-
σία.
Η 29χρονη πέρασε τη χθεσινή μέρα χαλα-
ρώνοντας στο Ανατολικό Χάμπτον, πίνο-
ντας κοκτέιλ τα αγαπημένα της πρόσωπα. 
Ανάμεσά τους και μια φίλη της με την οποία 
πόζαρε ναζιάρικα δίπλα στην πισίνα.

Το πιο τέλειο στήθος
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Μια σύγχρονη πόλη, ένα επίτευγμα 
της μηχανικής, ερείπια αρχαίων 
ναών και μεσαιωνικών κτισμάτων 
κι ένα κάστρο τρομερό στην 
όψη να διηγείται με τον δικό του 
τρόπο ιστορίες αλαργινές... Αυτά 
και άλλα πολλά είναι τα θαύματα 
του χρόνου και των ανθρώπων 
που συνωστίζονται σε τούτη την 
πανάρχαια γη

Μ
ε τον προαστιακό σιδηρόδρο-
μο ή ακόμη καλύτερα οδηγώ-
ντας πάνω στον κλειστό αυτο-
κινητόδρομο είναι πλέον εύκο-

λη υπόθεση - δεν χρειάζεσαι πάνω από 45 
λεπτά για να βρεθείς από την πρωτεύουσα 
στην αγκαλιά της θάλασσας, στο αντάμωμα 
του Κορινθιακού και του Σαρωνικού Κόλ-
που εκεί όπου απλώνεται η σύγχρονη πολι-
τεία της Κορίνθου.
 Αρχαία Κόρινθος, τα μάτια όλων στρέφο-
νται στο σημείο όπου δεσπόζει ο ναός του 
Απόλλωνα με τους 7 από τους 38 μονολι-
θικούς κίονές του να στέκουν όρθιοι στο 
πέρασμα των αιώνων.
Δεν ήταν όμως έτσι τα πράγματα πριν από 
2.000 χρόνια και βάλε.
«Ου παντός πλειν εις Κόρινθον», είχε επι-
σημάνει ο αρχαίος γεωγράφος και ιστορι-
κός Στράβων. Δηλαδή δεν μπορούν όλοι να 
έρθουν στην Κόρινθο και φυσικά εννοούσε 
την ευημερούσα, ζάμπλουτη και πανίσχυρη 
θαλασσοκράτειρα, πόλη-κράτος των προ-
χριστιανικών χρόνων. Χτισμένη καθώς ήταν 
σε νευραλγική γεωγραφική θέση, ήλεγχε 
δυο από τις πιο πολυσύχναστες θάλασσες 
του τότε ελληνικού κόσμου, τον Σαρωνικό 
(και κατ’ επέκταση το Αιγαίο), αλλά και τον 
Κορινθιακό Κόλπο (και τη φυσική του συνέ-
χεια, το Ιόνιο).
Επιπλέον, βρισκόταν πάνω στα εμπορικά 
μονοπάτια που συνέδεαν την Ανατολή με 
τη Δύση, τον Βορρά με τον Νότο και απο-
τελούσε υποχρεωτικό πέρασμα για όλους 
εκείνους που κινούνταν ανάμεσα στη 
Βόρεια Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, στις 
αποικίες της Νότιας Ιταλίας και σε αυτές των 
Μικρασιατικών ακτών. Ωστόσο, οι πολυ-
μήχανοι Κορίνθιοι δεν έμειναν με σταυρω-
μένα τα χέρια. Στα ναυπηγεία τους τελειο-
ποίησαν έναν νέο τύπο καραβιού, την περί-
φημη κορινθιακή τριήρη και με αυτήν κυρι-
άρχησαν στα πελάγη.
Στα εργαστήρια της πόλης, εξειδικευμέ-
νοι τεχνίτες δούλευαν με δεξιοτεχνία το 
μέταλλο και τον πηλό. Παράλληλα οργάνω-
ναν και οχύρωναν τα δυο τους λιμάνια, στο 
Λεχαίο του Κορινθιακού Κόλπου και στις 
Κεχριές του Σαρωνικού. Ετσι σύντομα κυρι-
άρχησαν στις θάλασσες ιδρύοντας αποικίες.
Για πρώτη φορά, 600 χρόνια πριν από τη 
γέννηση του Χριστού, επί τυραννίας Περί-
ανδρου, εντοπίζεται το σημείο από όπου 
θα μπορούσε να ανοιχθεί η διώρυγα και 
να κάνει ακόμα πιο εύκολες τις θαλάσσιες 
μετακινήσεις. Τα τεχνικά μέσα της εποχής 
όμως δεν ήταν επαρκή. Αντ’ αυτού του 
δύσκολου έργου οι Κορίνθιοι επέλεξαν να 

κατασκευάσουν έναν λιθόστρωτο δρόμο, 
την περίφημη Δίολκο, για να περνούν τα 
πλοία τους από τη μία θάλασσα στην άλλη. 
Η κατασκευή της Διόλκου αναβάθμισε τη 
στρατηγική σημασία της πόλης. Τα εμπο-
ρικά πλοία κάθε εθνότητας σέρνονταν πάνω 
στη Δίολκο από τον τροχοφόρο ολκό και 
τους χιλιάδες δούλους. Η προσπάθεια ήταν 
υπεράνθρωπη αλλά και η επινόηση ασύλ-
ληπτη καθώς καταργούσε τον χρονοβόρο 
περίπλου της Πελοποννήσου με τα επικίν-
δυνα περάσματα από τα ακρωτήρια Κάβο 
Μαλιά και Ταίναρο.
Οι Ελληνες ονόμαζαν την Κόρινθο «Αμφι-
θάλασσο» και «Εφύρα» που σημαίνει 
«παρατηρητήριο». Στην πορεία του χρό-
νου, το εύπορο άστυ γνωρίζει πολλές κατα-
στροφές από τη μανία της φύσης και των 
ανθρώπων, όμως κάθε φορά κατορθώνει 
και ανακάμπτει αποκτώντας ξανά την παλιά 
του αίγλη.
Το 149 π.Χ. ο Ρωμαίος στρατηγός Μόμμιος 
καταλαμβάνει την Κόρινθο, σφάζει ή πουλά 
στα σκλαβοπάζαρα το σύνολο των κατοί-
κων της επισφραγίζοντας έτσι με τον πιο 
βίαιο τρόπο την ολοκληρωτική καθυπόταξη 
της Ελλάδας στους Ρωμαίους. Για περισσό-
τερο από έναν αιώνα η λαμπρή πολιτεία 
έσβησε από τον χάρτη μέχρι το 44 π.Χ. όταν 
ο Ιούλιος Καίσαρας αποφάσισε τον επανε-
ποικισμό της και σύντομα η Κόρινθος ανά-
κτησε πάλι την αίγλη και τα πλούτη της.
Στη συνέχεια, η αρχαία Κόρινθος χαράζει 
τη δική της πορεία στο διάβα των αιώνων, 
οικοδομώντας πάνω στα ερείπια που άφη-
ναν πίσω τους ο χρόνος, οι κατακτητές και 
τα φυσικά φαινόμενα.
Η αυλαία της μακραίωνης ιστορίας έκλεισε 
για πάντα στις 9 Φεβρουαρίου του 1858, 
όταν σεισμός βιβλικών διαστάσεων ισοπέ-
δωσε τον πολεοδομικό ιστό της.
Η Νέα Κόρινθος ανοικοδομήθηκε ξανά στα 
παράλια του Κορινθιακού και μεταλλά-
χθηκε στη σύγχρονη πολιτεία που, όλοι λίγο 

πολύ, ξέρουμε σήμερα. Αν και νεόδμητο, το 
αστικό αυτό συγκρότημα δεν κερδίζει πάντα 
τα τρόπαια της καλαισθησίας, αφού μιμεί-
ται πιστά τις μοντέρνες τσιμεντουπόλεις της 
χώρας μας. Παρ’ όλα αυτά, μπορεί άξια να 
καμαρώνει για το νέο ρυμοτομικό της σχέ-
διο, το οποίο έφερε ξανά μέσα στα σοκάκια 
και στις γειτονιές, την αύρα της θάλασσας.
Από την άλλη, κατάφερε πλέον να καταξιω-
θεί ως δημοφιλής ταξιδιωτικός προορισμός 
-αφετηρία για πολλούς κοντινούς πόλους 
έλξης ιστορικού ενδιαφέροντος, άρρηκτα 
δεμένους με το τόσο σημαντικό απώτερο 
παρελθόν της.
Πράγματι, η αρχαία Κόρινθος της άφησε 
σπουδαία κληρονομιά. Ωστόσο στους 
πεζόδρομους που βρίσκονται κοντά στο 
λιμάνι ή στην παραλιακή οδό Μεγ. Αλεξάν-
δρου μπορείτε πάντα να απολαύσετε πολύ-
τιμες στιγμές χαλάρωσης πίνοντας το καφε-
δάκι σας ή το ουζάκι σας κάτω από τον ήλιο 
και δίπλα στη θάλασσα. Εξάλλου, σύμφωνα 
με την αρχαία ελληνική μυθολογία, αυτή η 
όμορφη γωνιά της Πελοποννήσου θα ανή-
κει πάντα στους θεούς, στον Ηλιο και στον 
Ποσειδώνα…

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΛΚΟ ΣΤΗ ΔΙΩΡΥΓΑ 
Η πρώτη επαφή του επισκέπτη με την περι-
οχή είναι η περίφημη διώρυγα που κόβει 
τον Ισθμό, τη στενή δηλαδή λωρίδα γης που 
ενώνει την Πελοπόννησο με τον ηπειρωτικό 
κορμό της Ελλάδας.
Αν και η διάνοιξη της διώρυγας είχε επι-
χειρηθεί πολύ νωρίτερα από τον ιδιοφυή 
τύραννο της Κορίνθου Περίανδρο (668-585 
π.Χ.), τον Δημήτριο τον Πολιορκητή (337-283 
π.Χ.) και τους Ρωμαίους αυτοκράτορες Ιού-
λιο Καίσαρα, Καλιγούλα και Νέρωνα, δυσοί-
ωνοι χρησμοί, τεχνικές δυσκολίες, πολιτικές 
σκοπιμότητες και δεισιδαιμονίες ματαίωναν 
το έργο στο πέρασμα των αιώνων.
Ακόμα και οι Βυζαντινοί και αργότερα οι 
Ενετοί, με ανεπιτυχή όμως τρόπο, προσπά-

θησαν να δώσουν λύση στο πρόβλημα του 
περίπλου της Πελοποννήσου.
Το έργο που βλέπουμε σήμερα ξεκίνησε το 
1882 από τη «Διεθνή Εταιρεία της Θαλασ-
σίου Διώρυγος της Κορίνθου» και ολοκλη-
ρώθηκε το 1893 από εταιρεία του Ανδρέα 
Συγγρού και από τον Ελληνα μηχανικό Πέτρο 
Πρωτοπαπαδάκη δίνοντας σάρκα και οστά 
στο όραμα του πρωθυπουργού Χαρίλαου 
Τρικούπη για μια Ελλάδα με σύγχρονες υπο-
δομές.
Η Διώρυγα της Κορίνθου έχει μήκος 6.343 
μέτρα και περίπου 25 μέτρα πλάτος. Απο-
τελεί σήμερα διεθνή κόμβο θαλάσσιων 
συγκοινωνιών και εξυπηρετεί περί τα 12.000 
πλοία ετησίως, όλων των εθνικοτήτων.
Η θέα της διώρυγας από ψηλά είναι εντυ-
πωσιακή ειδικά αν πετύχετε το πέρασμα 
κάποιου πλοίου. Ομως αξίζει να επισκε-
φθείτε και τα Ισθμια, το παραλιακό χωριό 
στον Σαρωνικό Κόλπο, αλλά και την Ποσει-
δωνία στην πλευρά του Κορινθιακού κόλ-
που, εκεί όπου διασώζονται τα τμήματα 
της αρχαίας λιθόστρωτης Διόλκου. Βάλτε 
τη φαντασία σας να δουλέψει, προβληματι-
στείτε και... συγκρίνετε.

Οι καταστροφές των ναζί
Στα 120 χρόνια ζωής της Διώρυγας της 
Κορίνθου η μεγαλύτερη διακοπή στη λει-
τουργίας της έγινε το 1944, όταν οι Γερμα-
νοί, κατά την αποχώρησή τους, ανατίναξαν 
τα πρανή, τη γέφυρα και έριξαν μέσα στη 
διώρυγα τα βαγόνια του τραίνου. Οι εργα-
σίες καθαρισμού και αποκατάστασης διήρ-
κεσαν πέντε χρόνια (1944-1949).

Τραγικό τέλος
Από τις επάλξεις του Ακροκόρινθου 
πέφτοντας με τ’ άλογό του αυτοκτόνησε 
ο άρχοντας Λέοντας Σγουρός, προκει-
μένου να μη συλληφθεί από τους Φρά-
γκους που πολιορκούσαν το κάστρο 
(1208 μ.Χ.).

Κόρινθος: Βουτιά στην ιστορία
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Ε
ντονο το ελληνικό χρώμα σε 
διάφορες διεθνείς κινηματο-
γραφικές διοργανώσεις αυτής 
της περιόδου, με πρώτη, φυ-

σικά, εκείνη της Βενετίας που για 74η 
φορά στην ιστορία της αρχίζει την 
Τετάρτη 30 Αυγούστου για να ολο-
κληρωθεί το Σάββατο 30 Σεπτεμβρί-
ου: εκτός από την τελευταία μικρού 
μήκους ταινία του Γιώργου Ζώη «Η 
8η ήπειρος», που προβάλλεται στο 
Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα «Ορί-
ζοντες», στο ίδιο τμήμα θα προβλη-
θεί και το «Astrometal» (2017, παρα-
γωγή Δέσποινα Σιφνιάδου και Boo 
Productions) του Ευθύμη Kosemund 
Σανίδη. Στο διαγωνιστικό τμήμα του 
ίδιου τμήματος συμμετέχει και η μι-
κρού μήκους ταινία «Αρια» της Μυρ-
σίνης Αριστείδου, συμπαραγωγής 
Κύπρου και Γαλλίας (2017, Canal +, 
Region île de France, CNC-Cosip, υ-
πουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της 
Κύπρου). Οι ταινίες των Ζώη και Σανί-
δη έχουν ενισχυθεί από το Ελληνικό 
Κέντρο Κινηματογράφου.
Εν τω μεταξύ, όπως έχει ήδη ανακοι-
νωθεί, στο φεστιβάλ Βενετίας ο Γιώρ-
γος Ζώης εμφανίζεται και ως μέλος 
της κριτικής επιτροπής για το Luigi De 
Laurentiis Venice Award for a Debut 
Film - Lion of the Future (βραβείο για 
την καλύτερη πρώτη ταινία μεγάλου 
μήκους από όσες συμμετέχουν σε 
όλα τα τμήματα του Φεστιβάλ). Μία 
από αυτές μπορεί να είναι ο «Κόλπος» 
(«Körfez» / The Gulf) του Εμρε Γεκσάν, 
καθώς η ταινία συμμετέχει στην εφε-
τινή Διεθνή Εβδομάδα Κριτικής. Το 
φιλμ έχει ενισχυθεί από το ΕΚΚ και 
είναι το πρώτο του σκηνοθέτη, μια 

συμπαραγωγή Ελλάδος (Homemade 
Films), Τουρκίας (Istos Film & BirFilm) 
και Γερμανίας (Kundschafter Films).
Σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο 
Κινηματογράφου, ελληνική παρου-
σία θα υπάρχει και στο Gap - 
Financing Market του Φεστιβάλ, 
το οποίο θα πραγματοποιηθεί 
1-3 Σεπτεμβρίου 2017. Πρόκειται 
για το σχέδιο «All the Pretty Little 
Horses» του Μιχάλη Κωνσταντάτου, 
συμπαραγωγής Ελλάδας (Horsefly 
Productions), Γερμανίας (Endorphine 
Productions) και Ολλανδίας (Graniet 
Film). Στην ίδια αγορά θα παρου-
σιαστεί το σχέδιο «Brighton 4» του 
Λέβαν Κογκουασβίλι, μια διεθνής 
συμπαραγωγή στην οποία συμμετέ-
χει η χώρα μας με την εταιρεία παρα-
γωγής Αργοναύτες ΑΕ (οι υπόλοιπες 
χώρες είναι η Γεωργία, η Βουλγαρία, η 
Κροατία και το Μονακό). Στο πλαίσιο 
του προγράμματος εργαστηρίων Final 

Cut in Venice (3 - 5 Σεπτεμβρίου) θα 
προβληθούν οι «Θεριστές» του Ετιέν 
Κάλος, ταινία που βρίσκεται στο στά-
διο του μοντάζ και αποτελεί συμπα-
ραγωγή Γαλλίας (Cinema Defacto), 
Ελλάδας (Heretic), Νότιας Αφρικής 
(Spier Films) και Πολωνίας (Lava Films).
Η τελευταία ταινία του Γιώργου Λάν-
θιμου «The killing of a sacred deer» 
θα προβληθεί στο 42ο διεθνές φεστι-
βάλ του Τορόντο (7 - 17 Σεπτεμ-
βρίου), εκεί από όπου πολλές ται-
νίες καταφέρνουν να βρουν βήμα για 
την κούρσα των προσεχών Οσκαρ. 
Στο τμήμα «Wavelenghts» του ίδιου 
φεστιβάλ θα προβληθεί και η ταινία 
«Το οχυρό των τρελών» της Nαριμάνε 
Μάρι, συμπαραγωγής της ελληνικής 
εταιρείας Blonde SA. Τέλος, πάντα 
στο Τορόντο, δυο ελληνικές ταινίες 
μικρού μήκους οι οποίες έχουν συγ-
χρηματοδοτηθεί από το ΕΚΚ συμμε-
τέχουν στο διαγωνιστικό πρόγραμμα 

«Short Cuts»: η «Προετοιμασία» 
της Σοφίας Γεωργοβασίλη και το «A 
Drowning Man» του Mάντι Φλάιφελ, 
συμπαραγωγής Δανίας (Final Cut for 
Real ApS), Ελλάδας (Homemade Films) 
και Ηνωμένου Βασιλείου (Nakba 
Filmworks). Η τελευταία έκανε πρε-
μιέρα στο εφετινό Φεστιβάλ Καννών.
Τον Σεπτέμβριο όμως διεξάγεται και 
το φεστιβάλ κινηματογράφου του 
Σαν Σεμπαστιάν, όπου επίσης υπάρ-
χει ελληνική συμμετοχή: η τελευταία 
ταινία του Αλέξανδρου Αβρανά «Love 
Me Not» συμπεριλαμβάνεται στην 
επίσημη επιλογή της 65ης διοργάνω-
σης (22 - 30 Σεπτεμβρίου). Η ταινία 
είναι  συμπαραγωγής Ελλάδας (Faliro 
House, Blonde SA, Ιδρυμα Ωνάση), 
Γαλλίας (Les Films du Lendemain) και 
Κύπρου (υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού της Κύπρου). Το σενά-
ριο υπογράφουν ο σκηνοθέτης και ο 
Κώστας Περούλης.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η 
Εθνική Όπερα του Πεκίνου με-
ταφέρει τη μαγεία της Ανατολής 
στο Μέγαρο! Μια μεγάλη πα-
ραγωγή με μουσική, τραγούδι, 

παντομίμα, πολεμικές τέχνες, χορό και 
ακροβατικά. Ένα μοναδικό θέαμα με ε-
ντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Ένα 
συναρπαστικό ταξίδι, μέσα από το επικό 
αριστούργημα «Γυναίκες στρατηγοί της 
οικογένειας Γιανγκ», έναν ύμνο στο θάρ-
ρος και την ευφυΐα των γυναικών της Κί-
νας, που ανεβαίνει για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου στις 
8 το βράδυ στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τρι-
άντη (με ελληνικούς υπέρτιτλους). 
Στο πλαίσιο της εμφάνισης της Εθνικής 
Όπερας του Πεκίνου στην Αθήνα διορ-
γανώνεται Σεμινάριο σ το Μέγαρο, σ το 
οποίο οι θεατέ ς θα έ χουν τη σπάν ια 
ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους 
συντελεστές της παράστασης, να μάθουν 
τα μυστικά του μακιγιάζ του κινεζικού 
θεάτρου, ενώ οι πιο τολμηροί θα μοιρα-
στούν μια ξεχωριστή εμπειρία με τους 
καλλιτέχνες του Θιάσου ανεβαίνοντας οι 
ίδιοι επί σκηνής!

Εθνική Όπερα του Πεκίνου
Πάνω από 40 έργα και 100 συντελεστές 
της Εθνικής Όπερας του Πεκίνου (China 
National Peking Opera Company) έχουν 
τιμηθεί με εθνικά και διεθνή βραβεία, ενώ 
οι ομάδες του διάσημου καλλιτεχνικού 
συγκροτήματος περιοδεύουν διαρκώς σε 
όλο τον κόσμο, σε περισσότερα από 50 

κράτη και στις πέντε ηπείρους, ενισχύο-
ντας τους φιλικούς δεσμούς της Κίνας με 
τις υπόλοιπες χώρες. Άλλωστε, η παρά-
σταση της Εθνικής Όπερας του Πεκίνου 
στην Αθήνα εντάσσεται στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων «2017 ΕΛΛΑΔΑ – ΚΙΝΑ: έτος 
πολιτιστικών ανταλλαγών και συνεργα-
σίας».

Το νέο αίμα 
του σουηδικού 
σινεμά στη 
Θεσσαλονίκη

Τ
ο φεστιβάλ διοργανώ-
νει πλήρη ρετροσπε-
κτίβα σ τον Ρούμπεν 
Οστλουντ, του οποίου η 

ταινία «The square» απέσπασε 
τον εφετινό Χρυσό Φοίνικα στο 
φεστιβάλ Καννών
Τον γνωρίσαμε πριν από δύο 
χρόνια με την ταινία «Ανω-
τέρα βία», μια από τις μεγά-
λες εκπλήξεις του τότε φεστι-
βάλ των Καννών αλλά και μια 
ταινία που έβαλε τον Ρούμπεν 
Οστλουντ στον χάρτη των μεγά-
λων σύγχρονων κινηματογρα-
φιστών. Σήμερα, ο Οστλουντ 
είναι  43 χρονών και έχει  
εδραιωθεί σε αυτή την θέση, 
είναι η μεγαλύτερη δύναμη του 
σύγχρονου σουηδικού κινη-
ματογράφου (ο Ρόι Αντερσον 
από τον οποίο είναι επηρεα-
σμένος ανήκει σε πιο παλιά 
γενιά). Ο Οστλουντ είναι επίσης 
ο άνθρωπος που εφέτος απέ-
σπασε τον Χρυσό Φοίνικα του 
τελευταίου Φεστιβάλ Καννών 
με το «The Square» (στα ελλη-
νικά μεταφράζεται η «Πλατεία» 
ή «Το τετράγωνο»).
Εφέτος, που είναι η χρονιά του, 
ο Ρ. Εστλουντ θα είναι ο επί-
τιμος καλεσμένος του 58ου 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης που θα πραγ-
ματοποιηθεί από τις 2 ως τις 12 
Νοεμβρίου 2017. Μεγάλη επι-
τυχία της διοργάνωσης η οποία 
θα παρουσιάσει πλήρη ρετρο-
σπεκτίβα του με τον ίδιο ανά-
μεσα στο κοινό της Θεσσαλο-
νίκης για την παρουσίαση των 
ταινιών του.«Με την κάμερά 
του σπάει το παγωμένο τοπίο 
του Βορρά σε χίλια κομμάτια» 
αναφέρει πολύ σωστά η ανα-
κοίνωση του φεστιβάλ. «Τα 
καταγράφει μεθοδικά, με υπό-
γειο χιούμορ, σαν σεισμο-
γράφος της ατελούς ανθρώπι-
νης φύσης. Οι ήρωές του είναι 
γεμάτοι ψεγάδια, παθιασμέ-
νοι, αναποφάσιστοι, ανθρώπι-
νοι. Τους βάζει αντιμέτωπους 
με οριακές καταστάσεις, πάνω 
απ’ όλα όμως, με τις πιο κρυφές 
τους αδυναμίες.»

παρούσα η ελλάδα στα φεστιβάλ του κόσμου

H Εθνική όπερα του Πεκίνου στο Μέγαρο
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ΥλικΑ (γιΑ 4 meριδΕΣ)
 ª 12 γαρίδες μεγάλες, καθαρισμένες (αφήνουμε τις ουρές και τα κεφάλια)
 ª 400 γρ. κριθαράκι μέτριο
 ª 6 ώριμες ντομάτες, τριμμένες
 ª 1 μέτριο ξερό κρεμμύδι, τριμμένο
 ª 2 σκελίδες σκόρδο, τριμμένες
 ª 2 πιπεριές κέρατο, ψιλοκομμένες
 ª 40 ml ούζο
 ª 100 γρ. φέτα, τριμμένη
 ª 50 γρ. γραβιέρα, τριμμένη (αν θέλουμε)
 ª 50 ml ελαιόλαδο μαϊντανός, ψιλοκομμένος
 ª αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

διΑδικΑΣιΑ
 ª Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε την ντομάτα, το κρεμμύδι, το σκόρδο, την πιπεριά, 

το ούζο, το ελαιόλαδο, αλατοπίπερο και 250 ml (1 ποτήρι) νερό και μαγειρεύουμε σε 
μέτρια φωτιά για περίπου 15 λεπτά, μέχρι να δέσει ελαφρώς η σάλτσα. 

 ª Παράλληλα σε μια βαθιά κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό που κοχλάζει 
βράζουμε το κριθαράκι για 8-10 λεπτά. 

 ª Το σουρώνουμε και αμέσως το ρίχνουμε στην κατσαρόλα με τη σάλτσα. Προσθέ-
τουμε τη φέτα και τις γαρίδες και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για άλλα 4-5 λεπτά. 

 ª Πασπαλίζουμε με τη γραβιέρα, σείουμε την κατσαρόλα και αποσύρουμε από τη 
φωτιά. Αφήνουμε το γιουβέτσι να σταθεί για περίπου 5 λεπτά και σερβίρουμε με ψιλο-
κομμένο μαϊντανό.

Άρωμα Κουζίνας

Γαρίδες με μανέστρα στην 
κατσαρόλα

SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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Μια γυναίκα γέννησε το παιδί της και 
πάει ο γιατρός να τη δει και να της μετα-
φέρει τα νέα. 
- Πρέπει να σας πω κάτι για το παιδί σας, 
κυρία μου, αρχίζει ο γιατρός, ψάχνοντας 
να βρει τις κατάλληλες λέξεις. 
- Ναι, γιατρέ, τι συμβαίνει με το παιδί 
μου, ανησύχησε η μαμά. 
- Τι συμβαίνει; Να, τίποτα δε συμβαί-
νει ακριβώς, αλλά, ξέρετε... το παιδί σας 
είναι ερμαφρόδιτο. 
- Ερμαφρόδιτο; Και τι είναι αυτό; από-
ρησε η μητέρα. 
- Χμμμ, σημαίνει... κόμπιαζε ο γιατρός, 
ότι το παιδί σας έχει... και αντρικά και 
γυναικεία... σεξουαλικά όργανα. 
Χλόμιασε η γυναίκα! 
- Δηλαδή, γιατρέ, εννοείτε ότι το παιδί 
μου έχει και πέος και μυαλό;

Μια κυρία μπαίνει σε ένα κατάστημα 
όπλων. 
> - Θα ήθελα να αγοράσω ένα πιστόλι, 
παρακαλώ. 
> - Το θέλετε για υπεράσπιση; 
> - Ω, όχι! Την υπεράσπιση θα την αναλά-
βει ο δικηγόρος μου!

Ένας ληστής, αφού διέρρηξε ένα σπίτι, 
πιάνει όμηρους ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. 
Θέλοντας να σκοτώσει ένα απο τους δύο, 
προσπαθεί να αποφασίσει. Ρωτάει τη 
γυναίκα: 
- «Πως σε λένε εσένα;» 
- «Κλημεντίνη.» 
- «Α! έτσι λένε τη μάνα μου, δεν θα σε πει-
ράξω εσένα.» 
Στη συνέχεια ρωτάει τον άνδρα: 
- «Πως σε λένε εσένα;» 
- «Παναγιώτη, αλλά με φωνάζουν και Κλη-
μεντίνη.»

Μπαίνει η σύζυγος στην κουζίνα και βλέ-
πει τον άντρα της να κρατάει μια 
μυγοσκοτώστρα... 
-»Τι κάνεις εκεί;» (γυναίκες...) 
-»Σκοτώνω μύγες...» 
-»Είχες καμιά επιτυχία;» 
-»Βεβαίως! Τρεις αρσενικές και δύο θηλυ-
κές!» 
-»Καλά, και πώς τις ξεχωρίζεις;» 
-»Οι τρεις ήταν πάνω στο ποτήρι της μπύ-
ρας μου, ενώ οι άλλες δύο πάνω στο 
τηλέφωνο...»

Ένας κύριος περπατώντας μια μέρα στο 
Μοναστηράκι βρήκε και αγόρασε ένα 
πολύ παλιό λυχνάρι . Όταν γύρισε στο 
σπίτι του εκεί που το επεξεργαζόταν , 
πετάγεται από μέσα ένα τεράστιο τζίνι . 
- Μη φοβάσαι , του λέει . Είμαι το τζίνι του 
λυχναριού . Είμαι κλεισμένος εδώ μέσα 
για πάνω από 100 χρόνια . Για να σε ευχα-

ριστήσω που με ελευθέρωσες θέλω να 
που πεις μια επιθυμία σου και θα στην 
εκπληρώσω αμέσως . 
Σκέπτεται , σκέπτεται ο κύριος και τέλος 
του λέει : 
- Έχω ένα σπιτάκι στα Χανιά που μ αρέ-
σει να πηγαίνω να ξεκουράζομαι . Το 
αεροπλάνο το φοβάμαι , με το πλοίο είναι 
ταλαιπωρία . Αυτό που θα ήθελα να κάνεις 
είναι να φτιάξεις μια γέφυρα που να ενώ-
νει την Αθήνα με την Κρήτη για να μπορώ 
να πηγαίνω στο χωριό εύκολα και γρή-
γορα . 
- Απαπαπαπα ! Αδύνατον ! Αυτό δε γίνεται 
! Ξέρεις πόσο τσιμέντο και πόσο σίδερο 
θα χρειαστώ ; Ξέρεις πόσα χιλιόμετρα 
άσφαλτο πρέπει να φτιάξω ; Πόσοι εργά-
τες πρέπει να δουλέψουν ; Ξέρεις πόσο 
ψηλή πρέπει να γίνει η γέφυρα για να περ-
νάνε τα πλοία από κάτω ; Σε παρακαλώ , 
ζήτησε μου κάτι άλλο ! 
- Καλά , τότε θα σου ζητήσω κάτι άλλο που 
με βασανίζει χρόνια τώρα . Εξήγησε μου 
σε παρακαλώ πώς λειτουργεί το γυναικείο 
μυαλό , πώς σκέπτονται οι γυναίκες ; 
Και το τζίνι απαντά : 
- ........... Από πού είπες ότι θέλεις να ξεκινά 
η γέφυρα ;

Ήταν ένα αντρόγυνο και μια φορά η 
γυναίκα ρωτάει τον άντρα:
- Τι θα έκανες αν πέθαινα;
- Τι εννοείς τι θα έκανα; απαντά εκείνος.
- Θα ξαναπαντρευόσουν; 
- Όχι, βέβαια, λέει εκείνος.
- Μα δεν σ αρέσει να είσαι παντρεμένος;
- Ε, μ αρέσει.
- Τότε γιατί δεν θα ξαναπαντρευόσουν;
- Ε, καλά θα ξαναπαντρευόμουν.
- Και θα κοιμόσουν στο κρεβάτι μας;
- Ε, ναι θα κοιμόμουν νομίζω.
- Αχα, λέει η γυναίκα του. Και θα την 
άφηνες να φοράει τα παλιά μου ρούχα;
- Αν εκείνη το επιθυμούσε, νομίζω πως 
ναι.
- Αλήθεια; Και θα έπαιρνες όλες τις 
φωτογραφίες μου και θα τις άλλαζες με 
δικές της;
- Ε, μάλλον έτσι θα έκανα. Αυτό πρέπει 
να είναι και το σωστό.
- Έτσι ε; Και θα την άφηνες να παίζει με 
τα μπαστούνια μου του γκολφ;
- Όχι, βέβαια, απαντά εκείνος. Είναι αρι-
στερόχειρας...

Τρεις βδομάδες μετά απ το γάμο, η Τζένη 
τηλεφώνησε στον παπά: 
- Ο Νίκος κι εγώ είχαμε έναν πολύ 
άσχημο καυγά, του είπε. 
- Ηρέμησε, τέκνων μου, είπε ο παπάς. 
Δεν είναι τα πράματα όσο άσχημα νομί-
ζεις. Όλα τα ζευγάρια φτάνουν κάποτε 
και στον πρώτο καυγά, την πρώτη δια-
φωνία, προσπάθησε να την καθησυχά-
σει. 
- Το ξέρω, το ξέρω, απάντησε η Τζένη, 
αλλά τι να το κάνω το πτώμα;

κριΟΣ
Πηγαίνετε σε μέρη και συναναστραφείτε 
με ανθρώπους που σας κάνουν να περνάτε 
καλά. Ξεκινά μια δύσκολη εβδομάδα που 
θα πρέπει να προσέχετε κάθε σας κίνηση. 
Μην κάνετε δύσκολες συζητήσεις και μην 
ξεκινάτε κάτι που εσείς θεωρείτε σημα-
ντικό. Θα έχετε την ανάγκη να αποτραβη-
χτείτε κοντά σε ανθρώπους και χώρους 
που σας εξασφαλίζουν ηρεμία.

ΤΑΥρΟΣ
Αυτή η περίοδος θα μπορούσε να σας φέρει 
αρκετά καλά οικονομικά αποτελέσματα, εφό-
σον στρέψετε το ενδιαφέρον σας σε αυτόν 
τον τομέα. Είστε ακόμη γεμάτοι άγχη και 
εκνευρισμό, αλλά ξέρετε τις αιτίες. Πρέπει να 
μάθετε να δαμάζετε τον εαυτό σας. Δεχτείτε 
την πραγματικότητα και σιγά-σιγά αντιμετω-
πίστε την. Ξεκινήστε σαν να είναι η αρχή, με 
καινούργιους και μεγάλους στόχους.

διδΥμΟι
Μειωμένες είναι οι καθημερινές προσπά-
θειες που καταβάλλετε στην εργασία σας 
και αυτό φαίνεται να δημιουργεί προβλή-
ματα. Η περίοδος αυτή ευνοεί κάθε δραστη-
ριότητα που μπορεί να αγγίξει τον ψυχικό 
σας κόσμο. Οι σωματικές σας δυνάμεις και 
ο ψυχισμός σας θα βρίσκονται σε πολύ καλά 
επίπεδα.

κΑρκιΝΟΣ
Δεν νομίζω ότι βρίσκετε 
αρκετό καιρό για ξεκού-
ραση την περίοδο αυτή. 
Συζητήσεις και μετακι-
νήσεις σας κρατούν σε 
μια διαρκή ένταση. Καλό 
θα ήταν βέβαια να είστε 
προσεκτικοί στις μετα-
κινήσεις και τις εκφράσεις 
σας. Το αντίθετο θα σας έβλα-
πτε. Για πολλούς θα υπάρχουν 
αναπάντεχες οικογενειακές κόντρες. 
Στη δουλειά σας αξιοποιήστε τις επικοινωνια-
κές σας δραστηριότητες και δυνατότητες. 

λΕΩΝ
Αν ασχολείστε με τα κοινά, φροντίστε να πιά-
σετε το σφυγμό του πλήθους και να αποδει-
χθείτε χρήσιμοι. Αν κάποιοι ευνοούνται να 
ζήσουν συγκλονιστικές στιγμές, αυτοί είστε 
εσείς. Είναι μια ειδική εβδομάδα σε όλους 
τους τομείς: τον αισθηματικό, τον επαγγελ-
ματικό, τον κοινωνικό. Προσπαθήστε να βρί-
σκετε χρόνο και να τον διαθέτετε στον εαυτό 
σας, μόνο καλό θα σας κάνει. 

ΠΑρΘΕΝΟΣ
Οι επαγγελματικοί σας ορίζοντες διευρύ-
νονται και ανοίγει πρόσφορο έδαφος για 
αξιόλογες συνεργασίες. Παράλληλα η δημι-
ουργικότητά σας μπορεί να μεταφραστεί σε 
αρκετό χρήμα, αρκεί να κάνετε τις κατάλλη-
λες παρέες με άτομα που μπορούν να στη-
ρίξουν τις προσπάθειές σας. Να φυλάγεστε 
από τους «φίλους» που σας αγαπάνε πολύ! 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είστε συγκρο-
τημένοι και να προσπαθήσετε να διοχετεύ-
σετε την ενέργειά σας εποικοδομητικά.

ΖΥγΟΣ
Αφήστε το ένστικτό σας, να σας οδηγήσει, 
για να ξεπεράσετε ότι σωματικά, πνευμα-
τικά και ψυχικά σας συμβαίνει και αποφύ-
γετε καταχρήσεις που επιβαρύνουν τον 
οργανισμό σας. Προσπαθήστε να είστε πιο 
υπεύθυνοι σε ότι αναλαμβάνετε για να μην 
κινδυνεύσετε από τους ανταγωνιστές σας. 
Εάν το κρίνετε σκόπιμο συμβουλευτείτε 
ανθρώπους που σέβεστε την πείρα τους. 

ΣκΟρΠιΟΣ
Ιδιαίτερα ευνοϊκή αυτή ή περίοδος καθώς 
θα έχετε αρκετές ευκαιρίες για κάποια ταξί-
δια αναψυχής. Προκύπτουν όμως και αυξη-
μένες υποχρεώσεις στην εργασία σας. Θα 
πρέπει να δώσετε έμφαση στις προσωπι-
κές σας σχέσεις και την αποδοχή σας από το 
περιβάλλον. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Θα έχετε μια διάθεση διασκέδασης και η 
κοινωνικότητά σας αυτή την εποχή θα είναι 
στην κορύφωσή της. Θα κάνετε μικρές ή 
μεγάλες εξορμήσεις. Προσέξτε τα οικονο-
μικά θέματα και αποφύγετε ρίσκα που μπο-
ρεί να σας στοιχίσουν. Θα υπάρξει βοήθεια 
από το περιβάλλον σας σε οποιοδήποτε 
θέμα σας απασχολήσει αυτό το διάστημα. 
Πολλές επαφές και μεγάλη κοινωνικότητα.

ΑιγΟκΕρΩΣ
Θα αναβληθούν κάποια σας 

σχέδια. Αυτό όμως δεν 
πρέπει να σας χαλάσει 
τη διάθεση. Μικρές 
εν τάσεις θα έ χε τε 
σ τα οικογε νε ιακά 
σας θέματα, αλλά και 
τεράστιες επαγγελμα-

τικές ευκαιρίες. Η περί-
οδος είναι εξαιρετικά 

επικίνδυνη. Μην έρθετε 
σε ρήξη με ανθρώπους που 

έχουν εξουσία και προσέξτε τις 
μετακινήσεις και τα λόγια σας.

ΥδρΟΧΟΟΣ
Κάνοντας σωστό προγραμματισμό στις 
κινήσεις σας, θα καταφέρετε να περιο-
ρίσετε το άγχος που τον τελευταίο καιρό 
σας ταλαιπωρεί. Στον επαγγελματικό σας 
χώρο θα υπάρξουν απρόοπτα γεγονότα, 
αλλά ευτυχώς για εσάς θα είναι όλα ευχά-
ριστα. Η εύνοια και η τύχη θα συμβαδίσουν 
σε όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής σας, 
μόνο που θα πρέπει να είστε λίγο προσεκτι-
κοί στις επεκτατικές κινήσεις.

ιΧΘΕιΣ
Αλλαγή νοοτροπίας και νέα σχέδια. Πολλή 
δουλειά είναι μέσα στο πρόγραμμα, με πολ-
λές αντιξοότητες και δυστυχώς ιδρώτας. Οι 
συμπτώσεις έχουν τη σκοπιμότητά τους. 
Αυτές τις μέρες το συναίσθημα θα παίξει 
κυρίαρχο ρόλο. Η ατμόσφαιρα θα μεταβάλ-
λεται, οι άνθρωποι θα είναι άλλοτε εύκο-
λοι άλλοτε δύσπιστοι, στη συνεργασία τους 
μαζί σας. Φανείτε υπομονετικοί αλλά μη 
χάνετε χρόνο όταν έχετε ήδη πάρει τις απο-
φάσεις σας. 

ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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Σ
το τέλος του ομίλου εάν δεν βρισκόμαστε στην 
δεύτερη θέση που οδηγεί στα μπαράζ θα θυ-
μόμαστε δύο πράγματα. Τους δύο βαθμούς 
που χάσαμε εντός έδρας από την Εσθονία (0-

0) και τον Λουκάκου. Ο σέντερ φορ των 100 εκατομ-
μυρίων ευρώ μας την... έκανε δύο φορές. Και τις δύο 
μας «πόνεσε» εξίσου. Στις Βρυξέλλες είχαμε το παι-
χνίδι μέχρι το 89’ και έβαλε ένα γκολ της δικής του 
κλάσης για να μας στερήσει άλλους δύο βαθμούς και 
στο «Καραϊσκάκης» μας προσγείωσε την στιγμή που 
ήμασταν έτοιμοι να... απογειωθούμε μετά το γκολ της 
ισοφάρισης του Κάρλος Ζέκα.
Ποιος θα περάσει πρώτος τη γραμμή τερ-
ματισμού; Δοκίμασε την τύχη σου και 
διεκδίκησε ένα Opel Adam και πολλά 
ακόμα πλούσια δώρα (21+)!
Οπως και να ‘χει πλέον δεν έχουμε 
την τύχη στα χέρια μας. Η Βοσνία μας 
προσπέρασε στον όμιλο και πλέον 
ελπίζουμε να μη νικήσει το βαθμολο-
γικά αδιάφορο Βέλγιο την επόμενη αγωνι-
στική (07/10) και εμείς να κάνουμε το απόλυτο 
με Κύπρο (εκτός) και Γιβραλτάρ (εντός). «Πληρώσαμε» 
ακριβά λοιπόν την γκέλα μας με την Εσθονία και στο 
σπουδαίο μας ματς κόντρα σε αυτή τη Εθνική Βελγίου 
δεν μπορέσαμε να πάρουμε ούτε βαθμό ενώ θα μπο-
ρούσαμε να είχαμε πάρει και τη νίκη.
Μπορεί το σύστημα με τους Ζέκα (δεξιά), Σάμαρη, 
Τζιόλη και Σταφυλίδη (αριστερά) να παίζουν μπροστά 
από την τετράδα της άμυνας να... ξένισε λίγο, αλλά 
αν μη τι άλλο στο πρώτο ημίχρονο αποδείχθηκε όχι 
μόνο αποτελεσματικό αλλά ικανό να δημιουργήσει 
προβλήματα και στην άμυνα των Βέλγων.
Η Εθνική μπορεί να έδωσε στο Βέλγιο πολλά μέτρα 
αλλά με τις γραμμές κλειστές δεν έδωσε χώρο στον 
αντίπαλο ν’ απειλήσει την εστία του Καρνέζη. Αντί-
θετα το έκανε η Ελλάδα. Και στο 12’ με την ατομική 
ενέργεια του Δώνη, ο οποίος έπαιζε ως ο μοναδικός 
προωθημένος, και στο 18’ με το απίστευτο σουτ του 
Σταφυλίδη που έβγαλε με τ’ ακροδάκτυλα το Κουρ-
τουά με την μπάλα να σταματάει και στο δοκάρι.
Στο υπόλοιπο διάστημα του ημιχρόνου η Εθνική προ-
σπάθησε με βαθιές μπαλιές να βρει Δώνη και Φορ-

τούνη με αποτέλεσμα να αποσυντονίσει τελείως την 
άμυνα του Βελγίου, να κερδίσουμε κάποιες στημένες 
μπάλες τις οποίες όμως δεν μπορέσαμε να εκμεταλ-
λευτούμε.  
Και όσοι πίστευαν ότι οι διεθνείς μας θα έμεναν από 
δυνάμεις στο δεύτερο ημίχρονο, είδαν όχι μόνο να 
συνεχίζουν στο ίδιο τέμπο, αλλά να έχουν κι εναλ-
λακτικό πλάνο. Ο Σκίμπε έδωσε εντολή στον Ζέκα σε 
κάθε μας επίθεση να γίνεται φορ και να πάρει περισ-
σότερα μέτρα στο γήπεδο. Το πλάνο τηρήθηκε και 
βγάλαμε φάση στο 52’ (κεφαλιά του Τζιόλη άουτ) και 

δείχναμε ότι μπορούσαμε να πάρουμε ακόμα 
και τη νίκη απέναντι σε αυτό το Βέλγιο.

Ομως στο 70’ πληρώσαμε τη μοναδική 
μας αδράνεια (μέχρι εκείνο το χρονικό 
σημείο) στο ανασταλτικό κομμάτι. Ο 
Βερτόνγκεν έμεινε μόνος του έξω από 
την περιοχή, έπιασε το αριστερό σουτ 
και νίκησε τον Καρνέζη (70’). Η αντί-

δραση μας ήταν εντυπωσιακή. Δεν απο-
γοητευτήκαμε και απαντήσαμε αμέσως. Ο 

Τζαβέλλας έβγαλε την σέντρα και ο Ζέκα ως φορ 
με αριστερό μονοκόμματο σουτ έστειλε την μπάλα 
εκεί που δεν θα μπορούσε ν’ αντιδράσει ο Κουρτουά 
(73’). 
Είναι τέτοια ομάδα το Βέλγιο ωστόσο που κάθε 
λάθος, κάθε αδράνεια το τιμωρεί. Για πρώτη φορά 
στο ματς αφήσαμε στον Μενιέ να σεντράρει. Το έκανε 
στο 75’ (δύο λεπτά μετά το δικό μας γκολ) ο Λουκάκου 
μπήκε ανάμεσα στους δύο μας στόπερ και με κεφαλιά 
νίκησε τον Καρνέζη. Εκεί δεν υπήρχε ελληνική αντί-
δραση. Οι δυνάμεις μας (μαζί με την ψυχολογία) έπε-
σαν, οι αλλαγές άργησαν και ουσιαστικά δεν απειλή-
σαμε ποτέ ξανά την εστία του Κουρτουά κάτι που έκα-
ναν οι Βέλγοι στην δική μας μιας και βρήκαν χώρους 
αλλά ο Καρνέζης κράτησε το σκορ στο 2-1.
Οπως γράφει και ο τίτλος. Περηφάνια γι’ αυτήν την 
εμφάνιση η οποία αφήνει πίσω μια και καλή την πολύ 
κακή παρένθεση που είχαμε στον όμιλο με τα Νησιά 
Φερόε αλλά κρίμα για τους δύο βαθμούς που χάσαμε 
με την Εσθονία. Ο όμιλος δεν τελείωσε, ελπίδες υπάρ-
χουν και αν μη τι άλλο η Εθνική έχει βρει τον δρόμο 
της...

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η εθνική Ελλάδος έκανε ένα σπουδαίο ματς, αλλά ηττήθηκε με 2-1 από το Βέλγιο στο Καραϊσκάκη 
και... πληρώνει την ζημιά που έγινε με την Εσθονία. Πλέον «έπεσε» στην 3η θέση και περιμένει 
γκέλα της Βοσνίας προκειμένου να βρεθεί αυτή στα μπαράζ. Γκολ ο Ζέκα, δοκάρι ο Σταφυλίδης.

Περηφάνια την Κυριακή, 
κρίμα για την Πέμπτη!

Η Εθνική Ελπίδων έκανε το «2 στα 2» νικώντας και την Μολδαβία 
στο Περιστέρι με 5-1. Δύο γκολ ο Κουλούρης, από ένα οι Γαλανό-
πουλος, Λημνιός, Ανδρούτσος.

Το ξεκίνημα ήταν θετικό. Η Εθνική Ελπίδων πέρασε εύκολα από την 
Λευκορωσία επικρατώντας με 2-0 με τα γκολ των Γαλανόπουλου και 
Κουλούρη. Κάθε νίκη μετράει για τα προκριματικά του ευρωπαϊκού 
πρωταθλήματος. Κάθε χαμένος βαθμός μπορεί να στερήσει την πρώτη 
θέση η οποία δίνει απευθείας πρόκριση στα γήπεδα της Ιταλίας το 
καλοκαίρι του 2019.
Ετσι οι παίκτες του Αντώνη Νικοπολίδη έκαναν το «2 στα 2» και μάλι-
στα με επιβλητικό τρόπο. Η Εθνική φιλοξένησε την Μολδαβία στο 
Περιστέρι και την φιλοδώρησε με πέντε γκολ πετυχαίνοντας μία 
εύκολη νίκη η οποία της δίνει την δυνατότητα να συνεχίσει το σερί της 
μέχρι να βρει απέναντί της την Κροατία και την Τσεχία οι οποίες είναι 
ουσιαστικά οι ομάδες που μας απειλούν για την πρωτιά.
Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο – Ντομινίκ 
Τίεμ με 0% Γκανιότα*. *Το 0% γκανιότα αφορά την επιλογή ‘’Νικητής 
αγώνα’’ πριν την έναρξη σε επιλεγμένα παιχνίδια. (21+) 
Ο Γαλανόπουλος σκόραρε για δεύτερο σερί παιχνίδι και ήταν πάλι 
αυτός που άνοιξε το σκορ για την Εθνική Ελπίδων. Στην Λευκορωσία 
σκόραρε μόλις στο 10’ κόντρα στην Μολδαβία έκανε το 1-0 στο 7’. Και 
μπορεί η Μολδαβία να ισοφάρισε στο 34’ με τον Τσάτσαρους αλλά η 
διαφορά δυναμικότητας ήταν τέτοια που η Εθνική διέσυρε στη συνέ-
χεια την αντίπαλό της.
Σε αυτό βοήθησε και το γκολ του Κουλούρη στις καθυστερήσεις του 
πρώτου ημιχρόνου. Ο αρχηγός της Εθνικής ο οποίος σκόραρε και στο 
57’ (τρία γκολ σε δύο παιχνίδια για τον επιθετικό του ΠΑΟΚ) έκανε το 
4-1 ενώ νωρίτερα (47’) ο Λημνιός είχε δώσει αέρα δύο τερμάτων στην 
Εθνική. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 78’ ο Ανδρούτσος με πέναλτι 
που κέρδισε ο Μελικιώτης.
Οι συνθέσεις:
ΕΛΛΑΔΑ (Αντώνης Νικοπολίδης): Κοτσαρης, Σάλιακας, Ευαγγέλ-
λου, Καραχάλιος, Τσιμίκας, Πασαλίδης, Γαλανόπουλος (76’ Μελικι-
ώτης), Μανθάτης (61’ Χατζηγιοβάνης), Ανδρούτσος (79’ Ορφανίδης), 
Λημνιός, Κουλούρης
ΜΟΛΔΑΒΙΑ (Ντάνουτ Οπρέα): Τιμπούρ, Μακρίτσι Α., Μαραντίτσι, 
Γιαλμπά, Ντράγκαν, Οαντσέα (49’ Νταμασκάν), Μποϊτσίουτς, Μακριτσί 
Β., Μπότζι, Τσάτσαρους (73’ Μαντριτσένκο), Γκουλτσέακ (50’ Κοτσο-
κάρου)
Η βαθμολογία:
Ελλάδα 6 7-1 (2 ματς)
Κροατία 3 3-0 (1 ματς)
Λευκορωσία 3 1-2 (2 ματς)
Μολδαβία 3 3-8 (3 ματς)
Σαν Μαρίνο 0 0-3 (2 ματς)
Τσεχία (δεν έχει αγωνιστεί ακόμα)

Φουλ επίθεση οι 
Ελπίδες, πεντάρα στην 
Μολδαβία
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Σ
ε μία συνέντευξη σχεδόν 
εφ’ όλης της ύλης, ο Μάρ-
κους Μπεργκ μίλησε για 
το νέο κεφάλαιο που άνοι-

ξε στην καριέρα στα Ηνωμένα Α-
ραβικά Εμιράτα, το οποίο ο ίδιος 
έχει χαρακτηρίσει ως «παραπά-
νω βήμα». Και λέμε «σχεδόν», κα-
θώς ο Σουηδός επιθετικός μπορεί 
να μίλησε για την Αλ Αΐν, τις απο-
λαβές του, το πως είναι η ζωή ε-
κεί και την Εθνική Σουηδίας, όμως 
δεν είπε κουβέντα για τον Πανα-
θηναϊκό.
Το μοναδικό πράγμα που έμμεσα 
είπε ήταν οτι προς το παρόν υπάρ-
χει ένα θέμα με την εφορία, το 
οποίο δεν του επιτρέπει να επι-
στρέψει στην Αθήνα, προκειμέ-
νου να πάρει κάποια πράγματα 
που θα ήθελε από το σπίτι του. 
Κάτι, το οποίο στο παρελθόν έχει 
συμβεί με πολλούς αθλητές, τόσο 
του ποδοσφαίρου, όσο και του 
μπάσκετ.
«Θέλαμε να πάμε στην Ελλάδα 
και να μαζέψουμε ρούχα στο σπίτι 
μας εκεί. Αλλά αυτό δεν συνέβη, 
διότι δεν μπορούσαμε να ταξιδέ-
ψουμε στην Ελλάδα, λόγω φορο-
λογικών κανόνων», είπε χαρακτη-
ριστικά, ενώ άφησε να εννοηθεί 
πως την απόφασή του να φύγει 
από τον Παναθηναϊκό την είχε 
πάρει από τα τέλη Μαΐου, πριν 
καν τελειώσουν οι επίσημες αγω-
νιστικές υποχρεώσεις του «τρι-
φυλλιού» στα play offs, με το ματς 
της Τούμπας να γίνεται στις 31/5.
«Μου φάνηκε σωστό σαν σκέψη 
από την αρχή και μια καλή επι-
λογή. Δεν ήμουν πολύ αγχω-
μένος, αλλά η Al Ain ήθελε να 
κανονίσει τα πάντα πριν από 
την έναρξη της προετοιμα-
σίας. Μίλησα και με  τους Janne 
Andersson και  Peter Wettergren 
στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στα 
προκριματικά εναντίον της Γαλ-
λίας. Δεν μου είπαν κάτι αρνητικό. 
Υπήρχαν επίσης κάποιες σκέ-
ψεις  να περιμένουμε να δούμε 
κάποιες σοβαρές εναλλακτικές 
λύσεις στην Ευρώπη. Συζητή-
σαμε μαζί σαν οικογένεια πως θα 
μπορούσαμε λειτουργικά όλοι να  

ζήσουμε εδώ μαζί», είπε χαρα-
κτηριστικά. Το συγκεκριμένο ματς 
με την Γαλλία έγινε στις 6 Ιουνίου 
και όπως εύκολα καταλαβαίνει 
κανείς, μία τέτοια απόφαση δεν 
την παίρνεις από την μία μέρα 
στην άλλη.
Φυσικά από τις ερωτήσεις, δεν 
θα μπορούσε να λείψει και αυτή 
για τις ετήσιες απολαβές του, οι 
οποίες ξεπερνούν τα 3 εκατομμύ-
ρια, με τον Μπεργκ να ξεκαθαρί-
ζει πως έπαιξαν σημαντικό ρόλο, 
καθώς εκτός από την εξασφάλιση 
των παιδιών του, ο Σουηδός θέλει 
να ζει με όλες τις ανέσεις. Κάτι που 
δεδομένα θα του προσφέρει το 
ποσό αυτό...
«Δεν θα μπορούσα ποτέ να αμεί-
βομαι με αυτά τα χρήματα στη 
Ευρώπη, ακόμη κι αν έπαιζα στην 
Premier League. Η σύζυγός μου 
και εγώ το συζητήσαμε αρκετές 
φορές και καταλήξαμε ότι έχουμε 
3 παιδιά και πρέπει να εξασφα-
λίσουμε το μέλλον τους, την ανά-
πτυξή τους. Δεν έχουμε ταξιδέ-
ψει  πουθενά μόνο για τα χρή-
ματα. Είναι σαφές ότι πρέπει να 
ζούμε το παρόν, αλλά εγώ θέλω 
να ξοδεύω για μια καλή διαβί-
ωση, για ένα καλό αμάξι και να 
μπορώ να ταξιδεύω όποτε θέλω 
και όπου θέλω τη μέρα που θα 
αποσυρθώ».
Όσον αφορά τις συνθήκες δια-
βίωσης στη νέα του έδρα, είπε: 
« Έχουμε ένα σπίτι περίπου 
250 τετραγωνικά μέτρα, ήταν η 
ομάδα που πρότεινε τη συγκε-
κριμένη κατοικία όπως έκανε 
και σε άλλους παίκτες. Είναι μια 
περιφραγμένη περιοχή που έχει 
τα πάντα: πισίνα, γήπεδο τένις, 
γυμναστήριο, σκουός. Ακριβώς 
δίπλα μας υπάρχει ένα τεράστιο 
εμπορικό κέντρο, πράγμα το 
οποίο είναι πολύ καλό για να παί-
ζουν τα παιδιά. Δεν μπορούν να 
βγαίνουν έξω για όσο διάστημα 
θέλουν, γιατί ο ήλιος είναι πολύ 
ζεστός και δυνατός. Μέσα στο 
συγκρότημα  υπάρχει προσω-
πικό που εργάζεται ολόκληρο το 
24ωρο σε περίπτωση που συμ-
βεί κάτι.

Μπεργκ: «Δεν μπορούσα να 
γυρίσω στην Αθήνα»

Ο Χάσι σε νέες δηλώσεις του στο Βέλγιο 
μίλησε για την απόλυτη στήριξη Μαρινάκη 
αλλά στο το ότι στον Ολυμπιακό πρέπει να 
μην μιλάς αλλά να είσαι στρατιώτης και να 
δουλεύεις διαρκώς.

 

Τ
ο Dhnet φιλοξένησε δηλώσεις του Χάσι, για 
τον οποίο οι Βέλγοι δείχνουν πολύ μεγάλο εν-
διαφέρον. Ανάμεσα στα άλλα ο Κοσοβάρος 
τεχνικός εισέπραξε τα μπράβο του κόσμου 

την ώρα της συνέντευξης που τον σταματούσαν να 
τον συγχαρούν (σ.σ. διέκοψαν τις δηλώσεις του 4 φο-
ρές). Τόνισε πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον στήριξε 
απόλυτα στην ομάδα και στις μεταγραφές, εξήγησε το 
σκεπτικό του πως έστησε την ομάδα με παίκτες που ή-

ξερε και ήθελε και μίλησε και για άλλα ζητήματα. Με-
ταξύ άλλων ο Μπέσνικ Χάσι είπε για:
Το τι θέλει: Ο στόχος μου είναι να δείξω και να το... 
φωνάξω δυνατά με την παρουσία μου πως μπορώ να 
είμαι ένας τοπ κόουτς. Το moto μου είναι: ‘Το... βου-
λώνεις και δουλεύεις σαν στρατιώτης’. Αυτό ισχύει 
και στον Ολυμπιακό. Πρέπει να είσαι σαν στρατιώτης. 
Να γίνεσαι στρατιώτης.
Το ξεκίνημα του Ολυμπιακού φέτος: Είμαι χαρούμε-
νος όμως για την συνέχεια δεν σημαίνει κάτι. Έκανα 
αυτό που περίμεναν και ήθελαν όλοι από εμένα, όμως 
δεν ξέρω το που μπορεί να είμαι σε 2 εβδομάδες. 
Η δουλειά του προπονητή έτσι είναι. Είναι ακόμα η 
αρχή και έχουμε πολλή δουλειά. Δεν θα κάνω το ίδιο 
λάθος που έκανα με την Λέγκια, που η οικογένειά μου 
με ακολούθησε εκεί και μετά φύγαμε.

Χάσι: «Ο πρόεδρος με στήριξε απόλυτα, 
στον Ολυμπιακό γίνεσαι στρατιώτης»

Ρέι: «Να φτάσουμε τον ΠΑΟΚ πολύ 
ψηλά»

Ο 
Αργεντινός «κίπερ» του ΠΑΟΚ απο-
κάλυψε ότι ξεκίνησε να παίζει ποδό-
σφαιρο ως καθαρόαιμος επιθετικός. 
«Ξεκίνησα να παίζω ως σέντερ φορ, 

μετά από δύο χρόνια κατάλαβα ότι η θέση μου 
είναι κάτω από τα γκολπόστ, γιατί μου άρεσε να 
πέφτω στο έδαφος και να παίζω. Μου άρεσε πο-
λύ αυτό και έτσι το αποφάσισα να μείνω σε αυ-
τή τη θέση».

Αναφερόμενος για τους στόχους που έχει θέσει 
με τη νέα του ομάδα είπε: «Όταν πηγαίνω σε 
μια νέα ομάδα θέλω πάντα το καλύτερο. Ονει-
ρεύομαι να μπορέσω να κερδίσω κάποιον τίτλο 
εδώ, με τον ΠΑΟΚ. Είμαι χαρούμενος που είμαι 
εδώ και το πιο σημαντικό είναι πάντα μέσα στο 
γήπεδο να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου, για 
να μπορέσω να κερδίσω κάτι και αυτό είναι το 
όνειρό μου, να μπορέσω να κερδίσω έναν τίτλο 
με τον ΠΑΟΚ».

Ο Ρέι μίλησε και για την επιλογή που έκανε 
να αφήσει την πατρίδα του και να έρθει στην 
Ευρώπη, στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ. «Όταν 
παρουσιάστηκε η δυνατότητα να έρθω στον 

ΠΑΟΚ», είπε «έψαξα για την ομάδα, για την 
ιστορία της, μίλησα με συμπατριώτες μου που 
έχουν παίξει εδώ. Ολοι μου μίλησαν με πολύ 
καλά λόγια για την ομάδα, για την πόλη, για το 
πάθος που έχουν οι οπαδοί του και είναι πράγ-
ματα που υπάρχουν και στη χώρα μου στο 
ποδόσφαιρο και αυτό μου άρεσε πολύ. Για μένα 
είναι μια νέα εμπειρία ζωής την οποία ζω με 
μεγάλη όρεξη».

Ο αποκλεισμός από τους ομίλους του Γιουρόπα 
Λιγκ είναι κάτι που έχει επηρεάσει την ομάδα, 
αλλά ο Ροδρίγο Ρέι κοιτάει μπροστά, όπως 
τόνισε χαρακτηριστικά:

«Η αλήθεια είναι πως είναι μια κατάσταση 
που μας πονάει όλους, γιατί ο καθένας θέλει 
την ομάδα να πηγαίνει καλά και η ομάδα του 
να πρωταγωνιστεί σε όλες τις διοργανώσεις 
που συμμετέχει, όμως είναι σίγουρα κάτι που 
πέρασε, μας πονάει αλλά πρέπει να έχουμε το 
μυαλό μας στο Πρωτάθλημα και στο Κύπελλο, 
τις διοργανώσεις που μας έμειναν να παίξουμε 
και πρέπει να προσπαθήσουμε να φτάσουμε την 
ομάδα όσο πιο ψηλά γίνεται». 
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Nεα μαύρη σελίδα στην ιστορία του 
Ηρακλή καθώς όλα δείχνουν ότι 
η ομάδα δεν θα συμμετάσχει στο 
πρωτάθλημα της Football League και 
θα πέσει στη Γ’ εθνική. Δίνει το ΑΦΜ 
του ο Ηρακλής Αμπελοκήπων.

 

Ο 
Σπύρος Παπαθανασάκης, σε συ-
νάντηση που είχε με παίκτες, τε-
χνικό τιμ και συνεργάτες του, ε-
νημέρωσε ότι δεν θα κατέβει 

η ομάδα στο πρωτάθλημα της Football 
League.
Αυτό σημαίνει ότι ομάδα θα πέσει στη Γ’ 
εθνική και στα χέρια του Ερασιτέχνη. Γίνε-
ται εύκολα αντιληπτό, λοιπόν, ότι οι στιγ-
μές στην ομάδα είναι κρίσιμες και οι επό-
μενες μέρες καθοριστικές για το μέλλον του 
«γηραιού».
Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του Ηρακλή 
Αμπελοκήπων είναι θετικός για την παρα-
χώρηση του ΑΦΜ της ομάδας του στον 
Ηρακλή.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Μetropolis 
95.5»:
–Για το ενδεχόμενο παραχώρησης του ΑΦΜ 
του Ηρακλή Αμπελοκήπων στον Ηρακλή:
«Γίνανε δύο συναντήσεις. Πρώτα με τα μέλη 
της επιτροπής σωτηρίας και μετά με τον κ. 
Δρακόπουλο. Συζητήσαμε κάποια θέματα 
και υπό προϋποθέσεις μπορεί να γίνει αυτό 
το πράγμα. Αυτά θα τα συζητήσουμε με τον 
κ. Δρακόπουλο που είχαμε μια κουβέντα 
για το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία».
-Για τις νομικές διαδικασίες και αν προκύ-
πτουν «αγκάθια» στην όλη διαδικασία:
«Δεν υπάρχει κανένα νομικό πρόβλημα. 
Ο Ηρακλής Αμπελοκήπων είναι από κάθε 
άποψη το πιο υγιές σωματείο που υπάρ-
χει. Δεν έχει προβλήματα και η διαδικασία 
είναι εύκολη. Θα χρειαστεί έγκριση από τη 
γενική συνέλευση του Ηρακλή ότι αλλά-
ζει όνομα και να γίνουν και κινήσεις από τη 
δική μας την πλευρά».
–Αν ζητά χρήματα για να προχωρήσει το 
θέμα:
«Όχι βέβαια. Εμείς θέλουμε κάποιον 
να ρίξει λεφτά για να βγει η ομάδα στη Γ 
Εθνική. Αυτή είναι η λογική. Ο Ηρακλής 
Αμπελοκήπων θα πρωταγωνιστήσει έτσι κι 
αλλιώς φέτος στην Α1. Ηταν τέσσερα χρόνια 
στις εθνικές κατηγορίες».
–Αν ο Δρακόπουλος καλύπτει τις προϋπο-
θέσεις που έθεσε:

«Κατά το μεγαλύτερο μέρος, ναι. Τα υπό-
λοιπα για το πώς θα διοικηθεί η ομάδα θα 
τα συζητήσουμε κατ’ ιδίαν. Η κουβέντα 
που έγινε είναι ότι την ομάδα θα την τρέξει 
αρχικά ο Ηρακλής Αμπελοκήπων και ο κ. 
Δρακόπουλος θα την βοηθήσει με επιπλέον 
μπάτζετ για να πάρει σίγουρα την άνοδο. Ο 
κ. Δρακόπουλος μου ζήτησε μείνω κι εγώ 
στην ομάδα για αυτό το διάστημα».
–Για το πότε θα μετονομαστεί η ομάδα σε 
Ηρακλής και πότε θα προχωρήσουν οι κινή-
σεις για να κερδίσει την άνοδο:
«Θα ξεκινήσει σύντομα η διαδικασία, αφού 
τα βρούμε σε όλα. Αν προλάβουμε, η ομάδα 
θα ανεβεί ως Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Όλα 
εξαρτώνται από τον κ. Δρακόπουλο και από 
όποιους είναι μαζί του. Η ομάδα έχει δικαί-
ωμα να κάνει μεταγραφές μέχρι τα τέλη 
Σεπτεμβρίου και επιπλέον κάποιες διορθω-
τικές κινήσεις και τον Ιανουάριο».

Πανσερραϊκός: «Εις το επανιδείν 
ροπαλοφόρε»
Ως θλιβερή μέρα για το ελληνικό ποδό-
σφαιρο χαρακτήρισε τη σημερινή για τον 
Ηρακλή, ο Πανσερραϊκός.
Στο Γηραιό ανακοίνωσαν πως δεν θα συμ-
μετάσχουν στο πρωτάθλημα της Football 
League, με τη διοίκηση των «Λιονταριών» 
να γράφει στο facebook: «Θλιβερή μέρα 
στο ελληνικό ποδόσφαιρο...μια πολύ 
μεγάλη ομάδα ζει τις πιο μαύρες στιγμές 
στην τεράστια ιστορία της. Θα την περιμέ-
νουμε όλοι να επιστρέψει γιατί την χρειαζό-
μαστε για να γίνουμε όλοι μαζί πιο δυνατοί! 
#εις_το_επανιδείν_ροπαλοφόρε #ΗΡΑ».

Μάγκας κι επίσημα στη Σπάρτη
Παίκτης της Σπάρτης είναι κι επίσημα ο 
Αντώνης Μάγκας, όπως γνωστοποίησε με 
ανακοίνωσή της η ΠΑΕ.
Ο 23χρονος κεντρικός αμυντικός είχε συμ-
φωνήσει σε όλα με την ομάδα της Λακω-
νίας και το μόνο που απέμενε ήταν η τυπική 
ανακοίνωση της μεταγραφής του. Ο Μάγκας 
υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με τους 
Σπαρτιάτες.
Η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Σπάρτη ΑΕ ανακοινώνει την έναρξη 
συνεργασίας με τον αμυντικό Αντώνη 
Μάγκα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνι-
ζόταν στον Λεβαδειακό και μετρά 46 συμμε-
τοχές σε Super League και Κύπελλο Ελλάδας. 
Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας και του 
ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες».

Και... ξανά μπαράζ ανόδου στη 
Football League!
Νέα ανατροπή και ξανά μπαράζ στη 
Football League! Το Διαιτητικό Δικαστήριο, 
έκανε δεκτή την προσφυγή της Δόξας Δρά-
μας και ανακοίνωσε την διεξαγωγή τελικά 
του μπαράζ ανόδου το οποίο πριν λίγο 
καιρό είχε ακυρωθεί ως παράνομο! Τελικά, 
Δόξα Δράμας και Α.Ε. Καραϊσκάκης, ετοιμά-
ζονται εκ νέου για το παιχνίδι που θα δώσει 
μία θέση στη Football League.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Κατά την τελευταία του συνεδρίαση το 
Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου απο-
φάσισε να δεχτεί τυπικά και κατ’ ουσίαν την 
προσφυγή του σωματείου Δόξα Δράμας.
Εξαφάνισε την προσβαλλομένη υπ΄ αριθμ. 
2/28.8.2017 απόφαση της Επιτροπής Εκτά-
κτων Θεμάτων της ΕΠΟ, με την οποία μαται-
ώθηκε ο ορισθείς για τις 29.8.2017 με από-
φαση της ΕΠΟ 23814/2017 της 25.8.2017 
αγώνας κατάταξης μεταξύ της αιτούσας και 
της ΑΕ Καραϊσάκης, ώστε να διαταχθεί από 
τα αρμόδια όργανα της ΕΠΟ άμεσα νέος 
αγώνας κατάταξης μεταξύ των ανωτέρω 
ομάδων, προκειμένου να καλυφθεί το υφι-
στάμενο κενό της 18ης θέσης της Β΄ Εθνι-
κής».

Κλείνει Ρούσσο ο ΟΦΗ
Σε προφορική συμφωνία με τον Άλμπερτ 
Ρούσσο, που έμεινε ελεύθερος από τον 
Ηρακλή, ήρθε ο ΟΦΗ.

Ο 21χρονος δεξιός μπακ αναμένεται στο 
Ηράκλειο, έπειτα από εισήγηση του τεχνι-
κού της ομάδας Νίκου Παπαδόπουλου, με 
τον οποίο είχαν συνεργαστεί στο Γηραιό.
Ο Άλμπερτ Ρούσσος υπήρξε διεθνής με 
την Κ17 και Κ19 του ΟΦΗ. Ξεκίνησε την 
καριέρα του στον Διαγόρα Ρόδου και αργό-
τερα επιλέχθηκε από την Γιουβέντους , για 
τις ομάδες Κ17 και Κ19. Δόθηκε δανεικός 
στην Βέλγικη Σερκλ Μπριζ και ακολούθησε 
η συμμετοχή του σε Πανθρακικό και Ηρα-
κλή.
Η ανακοίνωση:
«Σε προφορική συμφωνία με τον 21χρονο  
(22/2/1996) αμυντικό Αλμπερτ Ρούσσο, 
ήρθε ο ΟΦΗ.
Ο παίκτης αναμένεται στο Ηράκλειο για να 
υπογράψει μετά από την θετική εισήγηση, 
που έχει δώσει ο Νίκος Παπαδόπουλος, για 
τον παίκτη, με τον οποίο έχει συνεργαστεί 
στο παρελθόν στον Ηρακλή.
Ο Αλμπερτ Ρούσσος αγωνίζεται στη θέση 
του δεξιού μπακ, ενώ μπορεί να αγωνιστεί 
ακόμη και σαν στόπερ, αλλά και σαν αμυ-
ντικός μέσος. Εχει ύψος 1μ84.
Ο Αλμπερτ Ρούσσος υπήρξε διεθνής με την 
Κ17 και Κ19.
Ξεκίνησε την καριέρα του στον Διαγόρα 
Ρόδου και αργότερα επιλέχθηκε από την 
Γιουβέντους , για τις ομάδες Κ17 και Κ19. 
Δόθηκε δανεικός στην Βέλγικη Σερκλ 
Μπρίζ και ακολούθησε η συμμετοχή του σε 
Πανθραικό και Ηρακλή».

τα νεα τησ FooTBALL LEAGUE

δεν κατεβαίνει στη Football League ο ηρακλής!
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Μ
ε θρίαμβο για τα Ελληνικά πανιά ο-
λοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη το 
παγκόσμιο πρωτάθλημα Tornado 
που συνδιοργάνωσαν ο Ναυτικός 

Όμιλος Θεσσαλονίκης και ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος 
Θεσσαλονίκης υπο την αιγιδα της Ελληνικής Ιστι-
οπλοϊκής Ομοσπονδίας.
Ο Ιορδάνης Πασχαλίδης για μια ακόμα φορά 
στην καριέρα του, αυτή τη φορά με πλήρωμα τον 
Πέτρο Κωνσταντινίδη κατέκτησαν την 1η θέση 
και το βαρύτιμο τρόπαιο του παγκόσμιου πρωτα-
θλητή. Στη μοναδική κούρσα που έγινε την τελευ-
ταία ημέρα των αγώνων λόγω κακών συνθηκών 
ανέμου, το συγκεκριμένο δίδυμο κατέκτησε την 
1η θέση συμπληρώνοντας 7 πρωτιές σε εννιά 
συνολικά κούρσες που έγιναν στη διοργάνωση 
και συνολικά μόλις 9 βαθμούς.
Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου των νικητών ανέ-
βηκε άλλο ένα Ελληνικό πλήρωμα ο Αλέξης Ταγα-
ρόπουλος με το Νίκο Μαύρο. Είναι η δεύτερη 
κατά σειρά μεγάλη επιτυχία τους μέσα σε διά-
στημα ενός μήνα καθώς πριν λίγο καιρό στην Ιτα-
λία στέφθηκαν και πρωταθλητές Ευρώπης. Ταγα-

ρόπουλος και Μαύρος ήταν δεύτεροι στην τελευ-
ταία ιστιοδρομία ενώ συνολικά είχαν 17 βαθμούς
Στην 3η θέση στο βάθρο βρίσκεται το πλήρωμα 
από τη Γερμανία με τους Bob Baier και Marc Baier 
οι οποίοι στην τελευταία κούρσα τερμάτισαν στην 
3η θέση ενώ στο σύνολο είχαν 27 βαθμούς.
Ο Κώστας Τριγκώνης με τον Σταύρο Ταβουλάρη 
έδωσαν μέχρι την τελευταία στιγμή τη μάχη για 
να πάρουν μια θέση στο βάθρο αλλά τελικά έμει-
ναν στην 4η θέση στη γενική κατάταξη με 33 βαθ-
μούς, ενώ 4οι ήταν και στην τελευταία ιστιοδρο-
μία.
Στην κατηγορία mix tο πλήρωμα από την Τσεχία 
με τους Zdenek Pavlis και Michaela Pavlisova κατέ-
κτησε το τρόπαιο του παγκοσμίου πρωταθλή-
ματος (7οι στη γενική κατάταξη με 71 βαθμούς). 
Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στα mix το σκά-
φος του Γερμανού προέδρου της κλάσης Tornado 
Jurgen Jentsch με πλήρωμα τον ίδιο και τη Sarah 
Jentsch (με 77 βαθμούς (9οι στη γενική κατάταξη) 
ενώ την 3η θέση του βάθρου κατέλαβαν ο Marcus 
Bentz με τη Monica Schuster επίσης από τη Γερ-
μανία με 80 βαθμούς (11οι στη γενική).

παγκόσμιοι πρωταθλητές 
πασχαλίδης-κωνσταντινίδης

Ο 
Θάνος Καλάκος ήταν ένα από τα πρόσωπα του 2017 καθώς μέσα από τις 
εμφανίσεις του κατάφερε να πετύχει μια σειρά από σπουδαία επιτεύγματα 
και να τραβήξει την προσοχή πάνω του.
Ο 19χρονος αθλητής ολοκλήρωσε την παρουσία του στην κατηγορία των 

Εφήβων με τον καλύτερο τρόπο, αφού εκτός από τα δύο πανελλήνια ρεκόρ, κατά-
φερε να τερματίσει έβδομος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 του Γκροσέτο - μεγα-
λύτερη διάκριση Έλληνα στην απόσταση - και να γίνει ο πρώτος έφηβος που κατακτά 
το χρυσό μετάλλιο στα 800 μ. στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Α/Γ.
Με οδηγό τις παραπάνω διακρίσεις ο νεαρός ξεκίνησε ήδη την προετοιμασία του για 
το 2018 θέτοντας ακόμη υψηλότερους στόχους. Η κατηγορία των Ανδρών όχι μόνο 
δεν τον φοβίζει, αλλά τον προκαλεί, αφού ήδη στο μυαλό του είναι η συμμετοχή στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βερολίνου. 
«Βασικός στόχος για το 2018 είναι να κυνηγήσω το όριο για το Βερολίνο. Μου αρέσει 
να θέτω υψηλούς στόχους. Σε κάθε περίπτωση με ενδιαφέρει να βελτιώσω το ατομικό 
μου ρεκόρ κι αν είναι δυνατόν να κυμανθώ σε επιδόσεις, που θα με στείλουν στο 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ. Παράλληλα με τα 800 μ., θα επιδιώξω να βελτιώσω τις 
επιδόσεις μου και στα 1.500 μέτρα», είπε ο αθλητής που γυμνάζεται με τους Μανώλη 
Χάντζο και Γιάννη Περήφανο.
Ο αθλητής αναφέρθηκε και στην σεζόν που πέρασε, που ήταν η τελευταία του στην 
κατηγορία Κ20. «Ήταν μία δύσκολη σεζόν, στη διάρκεια της οποίας δούλεψα σκληρά 
με τους προπονητές μου, προκειμένου να βγει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε κάποια 
πράγματα δικαιωθήκαμε, κάποια άλλα δεν μας πήγαν όσο καλά θα θέλαμε.
Ωστόσο η χρονιά ήταν επιτυχημένη. Κρατάω όλες τις στιγμές και τις εμπειρίες και 
συνεχίζω. Θέλω να είμαι αθλητής με διάρκεια, αυτός είναι ο στόχος μου και πάνω σε 
αυτό δουλεύω», είπε.

Θέτει νέους στόχους ο Καλάκος 
για τη νέα χρονιά

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Ν
έα «επένδυση» του Μακεδονικού 
αποκτώντας τον 18χρονος Κώστα 
Σαμαλέκη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο 

Α.Σ.Μακεδονικός βρίσκεται στην ευχάρι-
στη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση ενός 
ακόμα ταλαντούχου αθλητή, του 18χρονου 
τερματοφύλακα Κωνσταντίνου Σαμαλέκη ο 
οποίος αποκτήθηκε με ελεύθερη μεταγραφή 
από την ομάδα του Μέγα Αλέξανδρου Μελι-
σοχωρίου.
Ο Κωνσταντίνος ακολούθησε όλο το πρό-
γραμμα προετοιμασίας της ομάδας στον 
Βόλακα εντυπωσιάζοντας με τα προσόντα 
του, το τεχνικό επιτελείο της ομάδας, με απο-
τέλεσμα να αποκτηθεί, έπειτα και την πολύ 
σημαντική συνεργασία της ομάδας του Μελι-
σοχωρίου.
Ο σύλλογος καλωσορίζει τον παίχτη στην 
ομάδα και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυ-
χία στο μέλλον του, και να πετύχει όλα του τα 
όνειρα τόσο σε προσωπικό όσο και σε ομα-
δικό επίπεδο».

Ηλυσιακός: Επίσημος ο Κυπραίος, 
πήρε και Γκέζο!
Ο Ηλυσιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημό-
τητα την απόκτηση του 19χρονου κίπερ Στέ-
λιου Κυπραίου, ενώ παράλληλα απέκτησε 
και τον 23χρονο μεσοεπιθετικό Πολύδωρο 
Γκέζο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ανακοινώνουμε την απόκτηση των ποδο-
σφαιριστών, Πολύδωρου Γκέζου και Στέλιου 
Κυπραίου.
Ο Γκέζος, είναι 23 ετών και αγωνίζεται ως 
μεσοεπιθετικός. Προηγούμενοι σταθμοί στην 
καριέρα του ήταν ο Εθνικός Αστέρας, ο Πανι-
ώνιος, η Καλλιθέα και η Κηφισιά.
Επίσης, αποκτήθηκε ο 19χρονος τερματο-
φύλακας, Στέλιος Κυπραίος, ο οποίος ήταν 
στον Πανελευσινιακό, όπου πραγματοποί-
ησε ορισμένες συμμετοχές στο πρωτάθλημα 
της Football League και έτσι ολοκληρώθηκε η 
τριάδα των τερματοφυλάκων».

Διαζύγιο-εξπρές ο Αγροτικός Α-
στέρας με Πολιανίδη!
Πολύ πρόωρα τερματίστηκε η συνεργασία 
του Αγροτικού Αστέρα με τον Βασίλη Πολια-
νίδη. Ο έμπειρος δεξιός μπακ έμεινε περίπου 
μια εβδομάδα (!) στον Εύοσμο, για προπονή-

σεις και το φιλικό στα Κύμινα και οι δυο πλευ-
ρές διαπίστωσαν ότι δεν… κολλά η «χημεία», 
με αποτέλεσμα να έρθει νωρίς ο χωρισμός.
Οι «σταχυοφόροι» δεν καίγονται για άλλο 
παίκτη στη θέση (υπάρχουν Χατζηλιάδης, 
Ζώτος και Ιωαννίδης), ενώ ο Πολιανίδης 
συζητά με άλλες ομάδες της κατηγορίας.
Βεβαίως, η ομάδα του Διονύση Χασιώτη, 
μετά την απόκτηση του Παπουτσή, κινεί-
ται κυρίως για στόπερ, «οκτάρι» και εξτρέμ 
και γενικά κάποια ευκαιρία έμπειρου παίκτη 
στο… πανέρι των ελεύθερων.

Τέλος ο Χαραλαμπίδης από την Κα-
βάλα!
Ελεύθερος από την Καβάλα έμεινε ο νεοαπο-
κτηθείς εξτρέμ Χάρης Χαραλαμπίδης (πέρυσι 
Εορδαϊκό), αφού διαπιστώθηκε ότι δεν ταί-
ριαζαν τα… χνώτα των δυο πλευρών.
Έτσι, ο Κοζανίτης μεσοεπιθετικός αναζητά 
άλλη «στέγη» και ο ΑΟΚ άλλο πλάγιο, εκτός 
από σέντερ φορ και νεαρό τερματοφύλακα.

«Χαρούμενος που ανήκω στον Ερ-
μή Ζωνιανών»
Τις πρώτες του δηλώσεις ως νέο μέλος της 
ομάδας του Ερμή Ζωνιανών παραχώρησε 
στο επίσημο σαιτ του συλλόγου ο τερματο-
φύλακας, Θανάσης Γεωργίου εκφράζοντας 
την ικανοποίηση του για τη μεταγραφή του.
Αναλυτικά, η τοποθέτηση του: «Είμαι πολύ 
χαρούμενος που ανήκω από σήμερα στην 
οικογένεια του Ερμή Ζωνιανών. Ο λόγος 
που επέλεξα τον Ερμή έχει να κάνει με τους 
ανθρώπους που συνάντησα οι οποίοι είναι 
ειλικρινείς, αγαπούν την ομάδα και καθημε-
ρινά προσπαθούν για το καλύτερο. 
Εύχομαι με τους συμπαίκτες μου, να έχουμε 
πανω απ” όλα υγεία και σε κάθε παιχνίδι θα 
δίνουμε το 100%. Τέλος να ευχηθώ από την 
πλευρά μου περαστικά στον Γιώργο Κόλ-
λια και να επιστρέψει στα γήπεδα γερός και 
δυνατός».

Στην Κρανούλα ο Τσουλιάης
Ο Γιάννης Τσουλιάης έχει αγωνιστεί στο 
παρελθόν στις Κ17 και Κ20 του ΠΑΣ Γιάννινα, 
αλλά και σε ΑΟ Βελισσαρίου και Φιλιππιάδα.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση: «Η Δόξα ανα-
κοινώνει την ένταξη στην ομάδα του Γιάννη 
Τσουλιάη. Ο Γιάννης Τσουλιάης είναι γεννη-
θείς το 1997 αγωνίζεται ως αμυντικός και 

προηγούμενες ομάδες ήταν Κ17 – Κ20 ΠΑΕ 
ΠΑΣ Γιάννινα , ΑΟ Βελισσαρίου, Φιλιππιάδα».

Οργή στη Νίκη Βόλου για το Διαι-
τητικό!
Σε αναμονή της απόφασης του Διαιτητικού 
δικαστηρίου της ΕΠΟ βρίσκονται άπαντες στη 
Νίκη Βόλου. Η εκδίκαση της προσφυγής κατά 
της συμμετοχής του Βόλος ΝΠΣ στο πρωτά-
θλημα της Γ’ Εθνικής πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη το μεσημέρι (16:00), με τους νομικούς 
εκπροσώπους της Νίκης και του Ολυμπιακού 
Βόλου, κ.κ. Παπαπέτρου και Μπακαλιάνου, 
να αναπτύσσουν στους δικαστές τους νόμους 
βάσει των οποίων η συμμετοχή της νέας ομά-
δας είναι παράνομη.
Το κλίμα αισιοδοξίας που υπήρχε πριν την 
εκδίκαση της υπόθεσης στο κυανόλευκο 
και ερυθρόλευκο στρατόπεδο έχει αλλάξει, 
καθώς, σύμφωνα με τα λεγόμενα διοικού-
ντων της Νίκης, οι Δικαστές αρνήθηκαν να 
μπουν επί της ουσίας της υπόθεσης και να 
εξετάσουν ενδελεχώς τα νομικά επιχειρήματα 
των δικηγόρων που έχουν αναλάβει την υπό-
θεση. Έτσι αν και η απόφαση ακόμη δεν έχει 
εκδοθεί, υπάρχει η αίσθηση ότι δεν θα είναι 
θετική στο νομικό αίτημα των δύο βολιώτι-
κων ομάδων.
Παρά το γεγονός πως δεν υπάρχει ακόμη 
απόφαση, σ το κυανόλευκο σ τρατό-
πεδο υπάρχει οργή και ήδη έχει υπάρξει 
η πρώτη αντίδραση που έρχεται από τους 
«BlueAngels». Ο σύνδεσμος οργανωμέ-
νων οπαδών της Νίκης Βόλου έχει ανακοι-

νώσει ειρηνική συγκέντρωση στο Δημαρ-
χείο του Βόλου, την Παρασκευή (08/09) στις 
19:00, σε ένδειξη διαμαρτυρίας στην από-
φαση της ΕΠΟ για συμμετοχή της νέας ομά-
δας στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής. Η ορι-
στική απόφαση της σύνθεσης του Διαιτητι-
κού δικαστηρίου της Ελληνικής Ποδοσφαιρι-
κής Ομοσπονδίας αναμένεται να προκαλέσει 
κι άλλες αντιδράσεις και στα δύο στρατόπεδα 
των βολιώτικων ομάδων.

Τσίγκρος στη Χαλκίδα!
Σπουδαία μεταγραφική κίνηση για την Χαλ-
κίδα, καθώς απέκτησε τον Κυριάκο Τσίγκρο. 
Ο 25χρονος αριστερός οπισθοφύλακας έχει 
παραστάσεις από τη Football League και αναμέ-
νεται να βοηθήσει σημαντικά τους Ευβοιώτες.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η διοίκηση του Α.Ο. ΧΑΛΚΙΣ είναι στην 
ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη μονοετή 
συμφωνία με τον Κυριάκο Τσίγκρο, ακόμη 
μια συμφωνία με ένα δικό μας παιδί, παιδί 
της Χαλκίδας!
Ο Κυριάκος ανδρώθηκε με την φανέλα του 
Α.Ο. ΧΑΛΚΙΣ, αφού πρώτα γαλουχήθηκε 
ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Π.Α.Ε. 
Παναθηναϊκός. Ακολούθησαν ο Μανδραϊ-
κός, ο Ηρακλής Ψαχνών και τα τελευταία τρία 
έτη η Π.Α.Ε. Πανελευσινιακός.
Ο 25χρονος ποδοσφαιριστής μας, αγωνίζε-
ται στην αριστερή πτέρυγα, κυρίως ως αμυ-
ντικός.
Καλωσορίζουμε τον Κυριάκο στην ομάδα μας, 
του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!».

το πανόραμα της Γ’ εθνικής

επένδυση για μακεδονικό με σαμαλέκη!
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Μ
ια ακόμα τραγική εμφάνιση για 
την Αργεντινή και οδυνηρή ε-
ντός έδρας ισοπαλία (1-1) με την 
Βενεζουέλα. Η παρέα του Μέσι 

έπεσε στην 5η θέση και κινδυνεύει να χάσει 
ακόμα και τα μπαράζ πρόκρισης στο Μουντι-
άλ της Ρωσίας.
Τελικά το πρόβλημα στην Αργεντινή είναι 
πολύ μεγαλύτερο από όσο δείχνει, με την 
παρέα του Μέσι να βρίσκεται κοντά στον 
αποκλεισμό της από το ερχόμενο Μουντιάλ 
που θα διεξαχθεί στην Ρωσία. Η ομάδα του 
Χόρχε Λουίς Σαμπαόλι δεν κατάφερε να κερ-
δίσει ούτε την τελευταία του ομίλου Βενε-
ζουέλα μένοντας στο ντροπιαστικό 1-1. Ένα 
αποτέλεσμα που την φέρνει στην 5η θέση και 
πλέον κινδυνεύει όχι απλά να μην πάρει την 
απευθείας πρόκριση για τα τελικά του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου, αλλά να μην βρεθεί ούτε 
στην 5η θέση που οδηγεί στα μπαράζ.
Και να το κάνει βέβαια θα πρέπει να αλλά-
ξει εντελώς εικόνα καθώς έτσι όπως παίζει 
δεν μπορεί να πάει πουθενά. Όσον αφορά 
το ματς η Βενεζουέλα κατάφερε να προηγη-
θεί με τον Μουρίλο στο 50’, με την Αργεντινή 
το μόνο που κατάφερε ήταν απλά να ισοφα-
ρίσει και μάλιστα με αυτογκόλ του Φέλτσερ 
στο 54’. Από εκείνο το λεπτό και ως το τέλος 
οι γηπεδούχοι έχασαν ευκαιρίες, αλλά δεν 
μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη και πλέον όπως 
αναφέραμε έμπλεξαν για τα καλά.

Βλέπει Ρωσία το Περού, απομα-
κρύνεται για Χιλή
Σπουδαία νίκη πέτυχε μέσα στο Εκουαδόρ 
το Περού επικρατώντας με 2-1. Ήττα που την 
βάζει σε μπελάδες για την Χιλή από την αδι-
άφορη Βολιβία (1-0) και ισοπαλία (1-1) για τις 
Κολομβία, Βραζιλία.
Μεγάλες μάχες στη Λατινική Αμερική για 
πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ της 
Ρωσίας. Το Περού κατάφερε να πάρει σπου-
δαίο τρίποντο επικρατώντας μέσα στο Εκου-
αδόρ με 2-1 και ανέβηκε στην 4η θέση που 
δίνει την απευθείας πρόκριση για το σπου-
δαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Οι φιλοξε-
νούμενοι άνοιξαν το σκορ με τον Φλόρες στο 
73’, ενώ στο 76’ ο Ουρτάδο έκανε το 0-2. Το 
μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι ήταν να 
μειώσουν με τον Βαλέντσια στο 80’.

Ήττα σοκ για Χιλή
Οι Περουβιανοί με τη νίκη τους αυτή εκμε-
ταλλεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο την ήττα 

της Χιλής από την αδιάφορη Βολιβία με 1-0. 
Η κάτοχος του Κόπα Αμέρικα έπεσε στην 5η 
θέση και κινδυνεύει να πέσει ακόμα πιο κάτω 
και να χάσει όχι μόνο την απευθείας πρό-
κριση, αλλά ακόμα και τα μπαράζ. Το μονα-
δικό γκολ της συνάντησης πέτυχε ο Άρτσε στο 
59’.

Διπλό που την πάει Ρωσία η Ου-
ρουγουάη
Μεγάλο διπλό μέσα στην Παραγουάη για την 
Ουρουγουάη με την ομάδα των Καβάνι και 
Σουάρες να επικρατεί με 2-1 και να ανεβαίνει 
στην 2η θέση των προκριματικών της Λατινι-
κής Αμερικής.
Ακόμα πιο κοντά στα τελικά του Μουντιάλ της 
Ρωσίας βρέθηκε η Ουρουγουάη. Η παρέα 
των Καβάνι, Σουάρες επικράτησε μέσα στην 
Παραγουάη με 2-1 και ανέβηκε στην 2η θέση 
του ομίλου της Λατινικής Αμερικής κάνο-
ντας άλμα πρόκρισης. Οι... μπλε ήταν καλύ-
τεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του ματς 
και προηγήθηκαν με τον Βαλβέρδε στο 76’. 
Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Γκόμες έκανε το 
2-0, με τους γηπεδούχους απλά να μειώνουν 
με τον Ρομέρο στο 88’ και να μην μπορούν 
να κάνουν κάτι παραπάνω. Πλέον η Ουρου-
γουάη θέλει στα δύο ματς που απομένουν με 
την αδιάφορη Βενεζουέλα εκτός έδρας και με 
την επίσης αδιάφορη Βολιβία εντός, μία νίκη 
και μια ισοπαλία προκειμένου να βρεθεί στα 
γήπεδα της Ρωσίας.

Συρία για... Μουντιάλ!
Η χώρα που καταστράφηκε από τον πόλεμο 
παραμένει... όρθια ποδοσφαιρικά! Η Συρία 
μπορεί να πανηγυρίζει για τους παίκτες 
που την κάνουν υπερήφανη, αφού μετά την 
εκτός έδρας ισοπαλία 2-2 στο Ιράν εξασφά-
λισε εισιτήριο για τα πλέι οφ του Μουντιάλ. 
Τι και αν έπαιξε όλα τα ματς εκτός συνόρων 
λόγω του καταστροφικού πολέμου, η Συρία 
πήρε την 3η θέση στον όμιλο και θα αντιμε-
τωπίσει Σαουδική Αραβία ή Αυστραλία στα 
μπαράζ. Μάλιστα, αν περάσει αυτό το εμπό-
διο θα παίξει με την 4η του ομίλου Βόρειας 
& Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής για 
μία ακόμη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. 
Η Συρία προηγήθηκε με τον Μοχάμαντ, 
ωστόσο με δυο γκολ του Αζμούν το Ιράν 
πήρε το προβάδισμα. Οι Σύροι πάλεψαν, δεν 
άφησαν το ματς και στο 90’+3’ ο Αλ Σομάχ 
διαμόρφωσε το 2-2. Βαικός ο Χατζισαφί, δεν 
πήρε χρόνο ο Ανσαριφάρντ.

«Αυτοκτονία» με Βενεζουέλα η 
Αργεντινή 

H Βοσνία μπορεί να μην έπεισε με την 
εμφάνισή της, ωστόσο επικράτησε 
4-0 εκτός έδρας του Γιβραλτάρ και 
βρέθηκε στη 2η θέση. Τελικός με το 
Βέλγιο στην επόμενη αγωνιστική. 

 

Η 
Βοσνία πήρε αυτό που ήθελε κό-
ντρα στο... ανύπαρκτο επιθετικά 
Γιβραλτάρ, επικράτησε 4-0, βρέ-
θηκε στη 2η θέση αλλά δεν έπει-

σε ποτέ με την εικόνα της. Οι Βόσνιοι έχουν 
πλέον την τύχη στα χέρια τους για τα μπα-
ράζ, αφού υποδέχονται το Βέλγιο, ενώ στην 
τελευταία αγωνιστική φιλοξενούνται από 
την Εσθονία. Τραγικό το ξεκίνημα της ομά-
δας του Μπαζντάρεβιτς στο πρώτο ημίω-
ρο, αφού δεν έκανε ούτε φάση κόντρα στο 
Γιβραλτάρ. Στην πρώτη καλή ευκαιρία, στο 
35’ ο Τζέκο άνοιξε το σκορ από πάσα του 
Χάτζιτς. Οι Βόσνιοι θα μπορούσαν να είχαν 
πετύχει δεύτερο γκολ πριν το 45λεπτο, αλ-
λά ο Ιμπραχίμ νίκησε τον Τσότσαλιτς. Μια 
από τα ίδια και στην επανάληψη. Κακό πο-
δόσφαιρο από τη Βοσνία, αλλά οι γηπεδού-
χοι δε μπορούσαν να αλλάξουν... πάσα και 
να απειλήσουν. Στο 64’ ο Κόντρο πέτυχε το 
2-0, ο Λούλιτς στο 83’ σημείωσε το 3-0 και 
δυο λεπτά αργότερα ο Τζέκο διαμόρφωσε 
το 4-0!

Γαλλία - Λουξεμβούργο 0-0
Τεράστια έκπληξη στο Παρίσι, όπου η φινα-
λίστ του Euro 2016 έπαιξε με όλα της τα 
αστέρια αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει 
σε βάρος του Λουξεμβούργου, που πήρε 
ένα από τα καλύτερα αποτελέσματα ever 
και έζησε την καλύτερη εβδομάδα της ιστο-
ρίας του. Μετά τη νίκη με 1-0 σε βάρος της 
Λευκορωσίας, το Λουξεμβούργο κράτησε 
για δεύτερη σερί φορά την εστία του ανέ-
παφη και μάλιστα στην έδρα της Γαλλίας, 
η οποία πλέον είναι μόλις στο +1 από τη 
2η του ομίλου, Σουηδία. Οι Τρικολόρ απέ-
τυχαν να νικήσουν τον συγκεκριμένο αντί-
παλο από τον Φεβρουάριο του 1914 και την 
ήττα με 5-4. Ηταν η πρώτη φορά μέσα στο 
2017 που η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν απο-
τυγχάνει να σκοράρει.

Με νίκες συνέχισαν Ελβετία, Πορ-
τογαλία
Στην πρώτη θέση του Group B συνέχισε να 
βρίσκεται η Ελβετία, που πήρε τους τρεις 
βαθμούς εκτός με την Λετονία (0-3) και 
έφτασε στο εντυπωσιακό 7x7. Η ομάδα του 
Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς άνοιξε το σκορ στο 

πρώτο μέρος με τον Σεφέροβιτς (9’) και 
καθάρισε νωρίς στην επανάληψη με τον Τζε-
μαϊλί (55’) και πέναλτι του Ρικάρντο Ροδρί-
γες (58’) διατηρώντας το +3 από την Πορ-
τογαλία. Οι Ιβηρες πέρασαν από την Ουγ-
γαρία, η οποία έπαιξε από το 30’ με δέκα 
παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Πρίσκιν 
με απευθείας κόκκινη για αγκωνία στο πρό-
σωπο του Πέπε. Το μοναδικό γκολ πέτυχε 
στο 48’ ο Αντρέ Σίλβα ύστερα από σέντρα 
του Ρονάλντο.

Σερβία για Μουντιάλ! 
Ενα βήμα πιο κοντά στο Μουντιάλ της 
Ρωσίας η Σερβία, η οποία επικράτησε 3-0 
εντός έδρας της Μολδαβίας και βρέθηκε 
στο +2 από την Ιρλανδία. Οι Σέρβοι ήταν 
ανώτεροι και φρόντισαν από το α’ μέρος 
να μην αγχωθούν και να σφραγίσουν το 
τέταρτο τρίποντο στα προκριματικά. Μπήκε 
στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Πρίγιοβιτς, στον 
πάγκο ο Βούκοβιτς. Σε ένα βαρύ τερέν λόγω 
της έντονης βροχόπτωσης, η Σερβία μπήκε 
δυνατά, πίεσε και στο 20ο λεπτό άνοιξε το 
σκορ με τον Γκατσίνοβιτς από πάσα του 
Κόστιτς. Δέκα λεπτά αργότερα ο σκόρερ 
μοίρασε στον Κολάροφ που πέτυχε το 2-0! 
Στο 81’ ο Κόστιτς έκανε δεύτερη ασίστ με 
τον Μίτροβιτς να διμορφώνει το 3-0. 
Η Ιρλανδία έπεσε στην παγίδα της Γεωρ-
γίας, αναδείχθηκε 1-1 στην Τιφλίδα κι έπεσε 
από την κορυφή. Μόλις στο 4’ από πάσα 
του Κρίστι ο Ντάφι πέτυχε το 1-0. Στο 34’ οι 
γηπεδούχοι έφεραν το ματς στα ίσα, αφού 
από ασίστ του Ανανίτζε, ο Καζαϊσβίλι δια-
μόρφωσε το 1-1. Ηταν μόλις ο τρίτος βαθ-
μός για τους Γεωργιανούς έπειτα από έξι 
στροφές. 
Χαρακίρι της Ισλανδία στο Ρέικιαβικ, ήττα 
1-0 από τη Φινλανδία και το Μουντιάλ απο-
μακρύνθηκε αισθητά! Μπορεί να έμεινε 
στην κορυφή, αλλά η Κροατία υποδέχεται 
το Κόσοβο και με νίκη πάει στο +3. Οι αδι-
άφοροι Φινλανδοί χάρη στη φαουλάρα του 
Ρινγκ στο 8’ πήραν το πρώτο τρίποντό τους 
στον όμιλο. Οι Ισλανδοί που έμειναν με παί-
κτη λιγότερο λόγω αποβολής του Γκίσλασον 
πίεσαν, έχασαν ευκαιρίες, αλλά δεν απέ-
σπασαν κάτι θετικό. 
Ντεμπούτο με νίκη για τον Πανούτσι στον 
πάγκο της Αλβανίας, αφού είδε την ομάδα 
του να κερδίζει εύκολα το Λιχτενστάιν με 
2-0. Οι Αλβανοί θέλουν να παλέψουν μέχρι 
τέλους για τη 2η θέση, αν και ξέρουν πως 
οι ελπίδες είναι σχεδόν... μηδαμινές (στο -4 
από Ισπανία και Ιταλία). Ο Ρόσι στο 54’ και 
ο Αγκόλι στο 78’ διαμόρφωσαν το 2-0.

Τεσσάρα και 2η η Βοσνία
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Με σκυμμένο το κεφάλι και χωρίς 
βαθμολογικό όφελος έφυγε από 
την Εσθονία η Εθνική μας ομάδα, 
αποτυγχάνοντας να δώσει σύνεχεια στις 
επιτυχίες μετά τον πρόσφατο θρίαμβο 
επί της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. 

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ηττή-
θηκε (1-0), με τέρμα που σημειώθηκε στις καθυ-
στερήσεις, από την Εσθονία και παρέμεινε στην 
τέταρτη θέση του όγδοου προκριματικού ομί-
λου του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας 10 
βαθμούς, έναντι 7 του αποψινού μας αντιπάλου. 
Οι Κύπριοι διεθνείς με την γνωστή αμυντική 
συνταγή και τις ξαφνικές αντεπιθέσεις έφε-
ραν το παιχνίδι στα μέτρα τους από την αρχή, 
απειλήθηκαν ελάχισ τα και σ τάθηκαν άτυ-
χοι στην περίπτωση της ευκαιρίας του Δημή-
τρη Χρισ τοφή, καθώς θα μπορούσαν να 
«παγώσουν» το «A Le Coq Arena» και να 
φύγουν με μία τεράστια νίκη από την Εσθονία.   
Μία μόνο τελική προσπάθεια για τους διε-
θνείς που δεν κατάφεραν να πάρουν 
τον έλεγχο του παιχνιδιού σε κανένα 
σημείο του 90λεπτου. Το γκολ για 
τους Εσθονούς ο Κάητ στο τελευ-
ταίο λεπτό της αναμέτρησης.
Κάλλιστα το πρώτο ημίχρονο θα 
μπορούσε να έχει ως τίτλο:  «Η 
αποθέωση της τακτ ικής». Τόσο 
το αντιπροσωπευτικό μας συγκρό-
τημα όσο και το αντίστοιχο της Εσθονίας 
εμφανίστηκαν αρκετά διαβασμένα και μπλό-
καραν τους μηχανισμούς ανάπτυξης, με αποτέ-
λεσμα οι αξιόλογες στιγμές μπροστά στις δύο 
εστίες να αποτελέσουν είδος προς εξαφάνιση.
Κάλλιστα το πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε 
να έχει ως τίτλο: «Η αποθέωση της τακτικής». 
Τόσο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα 
όσο και το αντίστοιχο της Εσθονίας εμφανί-
στηκαν αρκετά διαβασμένα και μπλόκαραν 
τους μηχανισμούς ανάπτυξης, με αποτέλε-
σμα οι αξιόλογες στιγμές μπροστά στις δύο 
εστίες να αποτελέσουν είδος προς εξαφάνιση. 
Με την πάροδο του χρόνου ήταν εμφα-
νές πως η Εσθονία είχε περισσότερη ώρα 
την μπάλα στα πόδια και έδινε τον (αργό) 
τόνο σ το παιχν ίδι, εξέλιξη που οφειλό-
ταν και σ την αμυν τ ικογενή τακ τ ική της 

Κύπρου (σ.σ έδωσε μέτρα σ το γήπεδο). 
Βάσει αυτού του πλάνου η Εθνική μας κλεί-
στηκε στα καρέ της και καραδοκούσε την 
ευκαιρία να χ τυπήσει σ την αν τεπίθεση, 
χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς οι διε-
θνε ίς  μας ε ίχαν ε λάχ ισ τη συνε ισφορά 
σ το δημιουργ ικό κομμάτ ι,  πολ λέ ς λαν-
θασμένε ς πάσες και άσ τοχε ς επιλογέ ς.    
Aφού απεφύγαμε το μοιραίο στην λανθασμένη 
αντίδραση του Φάνου Κατελάρη (σ.σ ευτυχώς 
το διαγώνιο σουτ του Πούριε πέρασε ελάχι-
στα έξω) και με κρατούμενο ότι η επικινδυ-
νότητα της Εθνικής ήταν περιορισμένη, ο Ραν 
Μπεν Σιμόν προτίμησε στο δεύτερο μέρος 
να μη παραμείνει «αμέτοχος», προσάρμοσε 
το σύστημα στις ανάγκες επιβολής και προ-
σέδωσε επιθετική οντότητα με την παρου-
σία του νεοεισελθόντα Γρηγόρη Κάστανου. 
Ουσιαστικά, επιχείρησε να μετατρέψει το 
σύστημα ακόμη περισσότερο επιθετικογενές και 
κράτησε στο χορτάρι όσους χρειαζόταν να εκτε-
λέσουν ανασταλτικά καθήκοντα (σ.σ ο Κωνστα-

ντίνος  Λαϊφης συνολικά ηγήθηκε επιτυ-
χώς της οπισθοφυλακής), έστω και αν 

αυτή η απόφαση εμπεριείχε ρίσκο. 
Οι επιλογές του ομοσπονδιακού 
μας τεχνικού προσέδωσαν επι-
θετική ώθηση υπέρ της Κύπρου, 
που ε ίχε τον έ λεγχο του παι-
χν ιδιού,  όμως αδυνατούσε να 

δημιουργήσει καταστάσεις προς 
θετ ική εξέλιξη, με αποκορύφωμα 

την μοναδική ευκαιρία που απώλεσε 
στο 78ο λεπτό ο Δημήτρης Χριστοφή όταν το 
δυνατό του σουτ σταμάτησε στον Ακσάλου.   
Αν και φαινόταν πως οι δυο ομάδες θα αρκε-
σ τούν φυσιολογικά σ το βαθμό της ισοπα-
λίας, αφου δεν επέμειναν με την ίδια απο-
φασ ισ τ ικότητα,  τ ε λικά η Κύπρος πλή-
ρωσε μια αμυντική της ολιγωρία και έδωσε 
την ευκαιρία στην Εσθονία, έστω και στις 
καθυσ τερήσεις (σ.σ σκόρερ ο Κάιτ), να 
πανηγυρίσε ι  το τ ρίπον το ψυχολογ ίας.     
Εσθονία: Αξάλου, Γιάγκερ, Τένιστ, Μπαράνοφ, 
Μετς, Πικ, Αντόνοφ, Κάι, Ανιέρ (83’ Βασίλιεφ), 
Πουριέ, Ζένοφ (78’ Μίλερ)
Κύπρος: Παναγή, Δημητρίου, Λαϊφης, Κατελά-
ρης, Μαρκάσα, Λαμπάν, Κυριάκου, Αρτυματάς, 
Αβραάμ (66’ Κάστανος), Χριστοφή (87’ Χαραλα-
μπίδης), Σωτηρίου

Eσθονία-κύπρος 1-0

Άοπλοι, άσφαιροι και ανούσιοι

Για κινήσεις ουσίας και όχι εντυπωσιασμού μιλάει η ΑΕΛ.
Αναλυτικά όσα είπε ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΛ, Θεόδω-

ρος Αντωνίου, στον Super ΣΠΟΡ FM:
Για τον αγώνα με την Δόξα:
«Ήταν μια μεγάλη διακοπή για την ομάδα μας αλλά προσπαθήσαμε να 
προετοιμαστούμε κατάλληλα. Κάναμε τρία φιλικά παιχνίδια αρκετά χρή-
σιμα για τον προπονητή μας. Ειδικά για τους Ντόσα Τζούνιορ, Σίλβα και 
Λεόντσο, είχαν αρκετή ανάγκη αυτά τα φιλικά. Το παιχνίδι του Σαββά-
του είναι μονόδρομος για εμάς. Είμαστε το φαβορί και πρέπει να το δεί-
ξουμε. Έχουμε μελετήσει πολύ καλά τον αντίπαλο».
Για την ποιότητα του ρόστερ:
«Την τελευταία στιγμή έγιναν μεταγραφές από διάφορες ομάδες, ουσίας 
και εντυπωσιασμού. Εμείς δεν χρειαζόμαστε κινήσεις εντυπωσιασμού. 
Θεωρώ ότι όντως έχουμε ένα πολύ καλό ρόστερ με βάθος στο πάγκο και 
αυτό θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους μας, μια πρωταγωνι-
στική πορεία σε πρωτάθλημα και κύπελλο».
Για την παρουσία του κόσμου:
«Είμαστε και πάλι τιμωρημένοι, είναι κλειστό το κάτω διάζωμα. Αισι-
οδοξούμε πως θα έχουμε στο άνω διάζωμα αρκετούς φίλους της ομά-
δας. Είμαστε το φαβορί αλλά αυτό δεν σημαίνει πως το παιχνίδι θα είναι 
εύκολο ή δεν χρειαζόμαστε την συμπαράσταση του κόσμου. Ο κόσμος 
πρέπει να είναι παρών».

«Ο Σισοκό θα κάνει τη διαφορά»
Βέβαιος για την αξία του Σισοκό δήλωσε ο πρόεδρος της Δόξας.
Αναλυτικά όσα είπε στον Super ΣΠΟΡ FM ο Κώστας Χριστοδούλου:
Για τον αγώνα με την ΑΕΛ:
«Δόξα το Θεό είμαστε όλοι υγιείς. Περιμένουμε τους διεθνείς να επι-
στρέψουν. Ολοκληρώθηκε η πρωινή προπόνηση και όλοι είναι στη 
διάθεση του προπονητή μας και πάμε χωρίς απουσίες το Σάββατο. 
Στόχος είναι η νίκη. Είναι δύσκολο παιχνίδι αλλά η Δόξα θα πάει εκεί 
προετοιμασμένη σωστά για να πάρει βαθμολογικό κέρδος».
Για το πως περιμένει το παιχνίδι με την ΑΕΛ:
«Δεν μας εφησυχάζει η πρεμιέρα, ξέρουμε ΄ότι είναι πολύ καλή 
ομάδα η ΑΕΛ. Είχαμε παίξει δυο παιχνίδια στην έδρα μας και είναι 
σημαντικό που πήραμε τέσσερις βαθμούς μέχρι στιγμής, δεν είχαμε 
ξανά αυτό το ξεκίνημα».
Για τις αλλαγές στην ομάδα:
«Τα τελευταία πέντε χρόνια έγινε μια γενική αλλαγή στην ομάδα. Ο 
μέσος όρος ηλικίας της ομάδας είναι 23 ετών. Ο στόχος είναι εκεί και 
παραμένει, είμαστε αναγκασμένοι να κυνηγάμε την παραμονή μας 
στην κατηγορία».
«Το φετινό μπάτζετ είναι 200.000 ευρώ μειωμένο σε σχέση με 
πέρσι»
Για το ποιος παίκτης από την ομάδα θα ξεχωρίσει:
«Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής, ο Σισοκό, που ατύχησε και είχε ένα 
τραυματισμό. Είμαι σίγουρος ότι αυτός ο παίκτης όταν είναι 100% 
έτοιμος, που πιστεύω θα είναι σε 2-3 εβδομάδες, δεν θα υπάρχει 
όμοιος του στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Στη Δόξα βρήκε μια ηρεμία 
και δουλεύει πολύ».

Κινήσεις ουσίας, όχι 
εντυπωσιασμού
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αθλητικά
ελλάδα - πολωνία 95-77

«Εμφανίστηκε» η Ελλάδα

Καλάθης και Σλούκας πήραν την Εθνική από το... χέρι, τα τρίποντα μπήκαν (13/20), 
η ομάδα ήταν... ομάδα και η Ελλάδα επικράτησε της Πολωνίας με 95-77 και 
προκρίθηκε στους «16» του Eurobasket, όπου θα αντιμετωπίσει την Λιθουανία!

Η 
Κωνσταντινούπολη μας περιμέ-
νει!
Η Εθνική μας Ομάδα έδωσε... 
πρόωρο νοκ άουτ ματς και το 

πέρασε με επιτυχία, καθώς επικράτησε με 
95-77 της Πολωνίας και τερμάτισε στην 4η 
θέση του Α’ Ομίλου!
Πλέον, θα βρεθεί στην Τουρκία, όπου θα 
αντιμετωπίσει την Λιθουανία στους «16», 
στο «Sinan Erdem Dome», το Σάββατο 
(09/09).
Ο Καλάθης, που έκανε ρεκόρ καριέρας με το 
εθνόσημο (24π., 10ασ.) και ο Σλούκας (26π.) 
πήραν την ομάδα από το... χέρι και την οδή-
γησαν στην νίκη. Ο Πρίντεζης βοήθησε με 
14 πόντους και ο Μπουρούσης πέτυχε 10. 
Ο Παπαγιάννης είχε 8 πόντους και 8 ριμπά-
ουντ.
Από τους αντιπάλους, ζημιά μας 
έκανε ο Κούλιγκ (26π., 3/5τρ., 
7ρ.), ο Βαζίνσκι (17π., 6ρ.) και 
ο Κόζαρεκ (12π., 9ασ.).
Το πρώτο δεκάλεπτο 
ξύπνησ ε ...  εφιάλτ ε ς , 
καθώς η άμυνά της Εθνι-
κής δεν ήταν η πρέπουσα, 
γεγονός που επέ τρεψε 
στους Πολωνούς να φτάσουν 
τους 29 πόντους. Ο Κούλιγκ με 
2/4 τρίποντα πήγε την διαφορά στο 
+6 (14-20, 7’), ενώ λίγο αργότερα ο Βαζίν-
σκι πίσω από τα 6.75 και ο Καρνόφσκι με 
1/2 βολές κράτησαν την διαφορά (17-23, 
8’), με τον Σλούκα να μειώνει σε 23-29 (10’).
Στην δεύτερη περίοδο, όμως, κάτι... άλλαξε! 
Οι παίκτες του Μίσσα έπαιξαν καλύτερη 
άμυνα και ευστοχούσαν πίσω από τα 6.75 
(7/10τρ.). Με σερί 9-0 η «γαλανόλευκη» 
πέρασε μπροστά (32-29, 12’) και με πέντε 
πόντους στην συνέχεια του Παπανικολάου, 
η διαφορά έφτασε στο 37-31 (5’). Ο Ζαμόλ-
σκι μείωσε με 2/2 βολές (44-41, 19’), ο Πρί-
ντεζης πέτυχε καλάθι, για να βάλει ακόμα 
ένα ο Σλούκας και να πάρει και φάουλ από 
τον Κόζαρεκ και να ξεσπάσει σε έντονο 
πανηγυρισμό (49-41, 19’50’’). Στην λήξη 
του ημιχρόνου ο Βαζίνσκι σκόραρε για το 
49-43 (20’).
Στην πορεία, οι αντίπαλοι, μαζί και ο Κού-
λιγκ, επέστρεψαν και πέρασαν πάλι μπρο-

στά στο σκορ (58-59, 25’), με την Ελλάδα να 
πετυχαίνει 5 σερί πόντους, με τον Παπαπέ-
τρου (που φορτώθηκε γρήγορα με 3 φάουλ) 
να καρφώνει (62-59, 26’). Οι διεθνείς μας 
πήραν ελαφρύ προβάδισμα (68-65, 28’), 
που κράτησαν και στο τέλος του δεκαλέ-
πτου (70-67, 30’), με 6 πόντους του Μπου-
ρούση.
Στο τελευταίο δεκάλεπτο τα πάντα είχαν 
τελειώσει. Με τα δύο σερί τρίποντα των 
Καλάθη και Σλούκα, η διαφορά πήγε στο 
(80-71, 34’), για να την πάει για πρώτη φορά 
ο Πρίντεζης σε διψήφια τιμή, επίσης πίσω 
από τα 6.75 (+12, 87-75, 38’). Ο γκαρντ του 
Παναθηναϊκού με αυτό της Φενέρ «όπλι-
σαν» και πάλι πίσω από τα 6.75 για το 
τελικό 95-77.
Τα Δεκάλεπτα: 23-29, 49-43, 70-67, 

95-77.
Ελλάδα: Καλάθης 24(4/7τρ, 

10ασ), Μπουρούσης 10(6ρ), 
Σλούκας 26(5/6τρ), Παπ-
πάς 3(1), Παπαγιάννης 
8(8ρ), Πρίντεζης 14(1τρ, 
6ρ), Παπανικολάου 8(2τρ, 
6ρ), Μάντζαρης, Αγραβά-

νης, Παπαπέτρου 2, Αντε-
τοκούνμπο

Πολωνία: Σοκολόφσκι 2, Σελ, 
Κούλιγκ 26(3/5τρ, 7ρ), Ζαμοΐσκι 

5(1), Πονίτκα 8, Βαστζίνσκι 17(1/5τρ, 4ασ 
6ασ), Κόζαρεκ 12(2τρ, 9ασ), Γκίελο, Καρ-
νόφσκι 7
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Εθνική δεν θα έχανε το 
ματς, από την στιγμή που έδειξε το πρό-
σωπο που έπρεπε κι έπαιξε άμυνα. Πολύ 
σημαντικό το γεγονός ότι μπήκαν τα τρίπο-
ντα (13/20), ενώ πήρε και 13 περισσότερα 
ριμπάουντ (37-24).
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Αναμφίβολα ο 
Νικ Καλάθης και ο Κώστας Σλούκας! Ο 
πρώτος έκανε ρεκόρ καριέρας με το εθνό-
σημο, καθώς πέτυχε 24 πόντους (6/9δ., 
4/7τρ.) και μοίρασε 10 ασίστ. Ο δεύτερος 
είχε 26 πόντους (3/7δ., 5/6τρ., 5/5β.), 4 
ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο.
ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Γιώργος Πρίντε-
ζης δέχθηκε πολλές φορές την ασφυ-
κτική άμυνα των Πολωνών και μέτρησε 14 
πόντους , 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Παπαθεοδώρου: «Δείξαμε στο 
ελληνικό μπάσκετ πως υπάρχει νέα 
γενιά»

Ο ΕΣΑΚΕ βράβευσε την Εθνική Νέων 
για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού 
κι ο Ηλίας Παπαθεοδώρου τόνισε 
πως υπάρχουν νέοι παίκτες που 
μπορούν να ανδρώσουν την Εθνική 
Ανδρών.  

 

Ο 
Ηλίας Παπαθεοδώρου ανέφε-
ρε κατά τη βράβευση: «Ευχαρι-
στούμε για τη βράβευση. Όλα 
αυτά τα χρόνια υπήρχε μία πολύ 

καλή ομαδική λειτουργεία. Είχαμε ίδιο κορ-
μό και αποδείχθηκε πως με υπομονή, ομα-
δικότητα και όρεξη για δουλειά μπορείς να 
κερδίσεις πράγματα. Δείξαμε στο ελληνικό 
μπάσκετ πως υπάρχει νέα γενιά παικτών 
που μπορούν ν’ ανδρώσουν τη μεγάλη ο-
μάδα».
Αμέσως μετά την κλήρωση, ο προπονητής 
του ΠΑΟΚ, ανέφερε για τα αποτελέσματα 
αυτής: «Δεδομένα, θα παίξουμε όλοι με 
όλους, αλλά το γεγονός ότι παίζουμε σε δύο 
διοργανώσεις, έχουμε και την Ευρώπη, έχει 

αντίκτυπο στο κομμάτι της κλήρωσης. Από 
εκεί και πέρα αυτό που θέλουμε έιναι να 
έιμαστε υγιείς, να προετοιμαστούμε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς να έχουμε 
ατυχίες και θεωρώ πως με την έναρξη των 
υποχρεώσεων, η ομάδα θα παρουσιαστεί 
σε ένα καλό επίπεδο, για να μπορέσει να 
ανταπεξέλθει στα παιχνίδια που έχει σε 
Κύπελλο, Ελλάδα και Ευρώπη».
Όσο για το αν είναι αισιόδοξος ενόψει του 
πρώτου ματς στην Basket League, είπε: 
«Αισιόδοξοι είμαστε γιατί δουλεύουμε με 
τον τρόπο που εμείς θέλουμε. Όμως, ακόμα 
είναι πολύ νωρίς. Υυπάρχει ένας μήνας που 
θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές 
μας, να οργανώσουμε ακόμα καλύτερα την 
ομάδα μας και να βρούμε καλύτερη χημεία, 
γιατί έχουμε πολλά νέα παιδιά. Θέλω να 
πιστεύω πως ο χρόνος θα είναι σύμμαχός 
μας, ειδικά από την στιγμή που θα είμαστε 
όλοι υγιείς και θα δουλεύουμε όλοι μαζί».
Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος από την 
πλευρά του: «Δείξαμε πολύ χημεία μέσα 
στο γήπεδο και φτάσαμε τόσο ψηλά».

Ο 
Σωτήρης Μανωλόπουλος τόνισε πως στόχος της ΑΕΚ είναι να δημιουργή-
σει μία ομάδα με διάρκεια και πως πάντα ο πήχης είναι ψηλά. 
Ο Σωτήρης Μανωλόπουλος ανέφερε αρχικά στο πλαίσιο της Media day 
της ΑΕΚ: «Στόχος της ΑΕΚ είναι να φτιάξει έναν κατά βάσει ελληνικό κορμό 

που θα μείνει για χρόνια. Επίσης να βρούμε ξένους που θα μπορέσουν να μείνουν 
χρόνια στην ΑΕΚ, ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε μία δυνατή ομάδα που θα έχει 
διάρκεια. Αυτό βέβαια θέλει υπομονή. Δε μπορεί να γίνει από τη μία στιγμή στην 
άλλη. Νομίζω πως με τις κινήσεις του προέδρου της ΑΕΚ και της διοίκησης, να φέρ-
νουν κάθε χρόνο ταλέντα και νέα παιδιά, κάτι τέτοιο είναι εφικτό και θα γίνει». 
Για το ρόστερ: «Είμαστε μία καινούρια ομάδα με καινούριους παίκτες. Υπάρχει ταλέ-
ντο. Φέτος η αγορά ήταν δύσκολη και ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθούν μεταγρα-
φές. Νομίζω όμως ότι στο τέλος φέραμε παίκτες που θέλαμε που έχουν αρκετό ταλέ-
ντο και προσωπικότητα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος γι’ αυτό». 
Για τους Μωραϊτης και Τσαλμπούρης: «Ελπίζω και θέλω να δω τα νέα παιδιά όπως 
ο Μωραϊτης και ο Τσαλμπούρης να παίζουν. Τις ευκαιρίες σίγουρα θα τις πάρουν».
Για τον Μάνι Χάρις: «Είναι ένα πρόβλημα αυτό για εμάς, το οποίο δεν είχαμε προ-
βλέψει. Βέβαια παίζει πάρα πολύ καλά στην Κίνα και η ομάδα του κερδίζει. Θα έρθει 
όταν τελειώσουν οι υποχρεώσεις του. Είναι πρόβλημα σίγουρα. Πρέπει μόλις έρθει 
να ενταχθεί στην ομάδα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Νομίζω ότι θα είναι σε καλή 
αγωνιστική κατάσταση. Απλώς πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τον διατηρήσουμε 
σε αυτή την κατάσταση».

Μανωλόπουλος: «Στόχος να 
φτιάξουμε ελληνικό κορμό»
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