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Θέμα Grexit επαναφέρουν οι Φιλελεύθεροι της 
Γερμανίας

Μ
ε το ελληνικό ζήτημα να ξαναμπαίνει προ-
σεχώς στην ημερήσια διάταξη της Ευρω-
ζώνης, αρχής γενομένης από την έναρξη 
της τρίτης αξιολόγησης, το κόμμα των Φι-

λελευθέρων -δυνητικών κυβερνητικών εταίρων της Α. 
Μέρκελ εφόσον βέβαια το επιτρέψουν οι συσχετισμοί- 
προαναγγέλλει ήδη μια σκληρή στάση έναντι της Αθή-
νας. 
Μια στάση που είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με 
την πολιτική και ρητορική που είχε χαράξει στο ελλη-
νικό ζήτημα κατά τη διάρκεια της τελευταίας συγκυβέρ-
νησης CDU/CSU-FDP μεταξύ 2009 και 2013 ο πρώην 
πρόεδρος του κόμματος και πρώην υπουργός Οικονο-
μίας Φίλιπ Ρέσλερ, σχολιάζει πολιτικός αναλυτής στη 
Deutsche Welle. 
Όπως τονίζει σε συνέντευξή του προς την Tagesspiegel 
o ευρωβουλευτής του FDP, αντιπρόεδρος του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και πλέον υποψήφιος βουλευ-
τής στις επικείμενες ομοσπονδιακές εκλογές Αλεξά-
ντερ Λάμπσντορφ: «Κανείς δεν θέλει ένα Grexit. Το 
καλύτερο για όλους θα ήταν εάν η Ελλάδα ήταν οικονο-
μικά και δημοσιονομικά υγιής. Εάν όμως δεν υλοποιη-
θούν οι μεταρρυθμίσεις και η χώρα δεν ξανασταθεί στα 
πόδια της, τότε είναι καλύτερα εάν η Ελλάδα ανακτήσει 
την ανταγωνιστικότητά της εκτός Ευρωζώνης».
Σε κάθε περίπτωση, όπως σημειώνει το μέλος του προ-
εδρείου των Φιλελευθέρων, σε πολλές χώρες της Ευρω-
ζώνης, όπως την Ολλανδία, την Εσθονία, τη Σλοβακία, 
τη Φινλανδία αλλά και τη Γερμανία, οι πολιτικές ηγεσίες 
«(…) δεν θα μπορούσαν να εξηγήσουν στους πολίτες 
τους ένα τέταρτο ή πέμπτο πακέτο στήριξης».

Όχι σε κούρεμα χρέους
Όσον αφορά τη συζήτηση που αναμένεται να ξεκινήσει 
το ερχόμενο καλοκαίρι για την ελάφρυνση του ελληνι-
κού χρέους, ο Αλεξάντερ Λάμπσντορφ είναι κατηγορη-
ματικός: «Το FDP είναι κατά ενός κουρέματος εντός της 
Ευρωζώνης διότι θα ήταν ένα εντελώς λάθος κίνητρο 
για τη δημοσιονομική πολιτική των υπολοίπων χωρών. 
Εάν το κούρεμα είναι αναπόφευκτο, τότε θα πρέπει να 
εξεταστεί το ζήτημα του Grexit. Εναλλακτικά υπάρχει η 
δυνατότητα να υπάρξει για την Ελλάδα στο πλαίσιο μιας 
διαδικασίας πτώχευσης για χώρες του ευρώ, μια συντε-

ταγμένη διαδικασία».
Την ίδια ώρα ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου απορρίπτει την πρόταση Μακρόν για τη 
σύνταξη ενός προϋπολογισμού των χωρών της Ευρω-
ζώνης -η καγκελάριος δεν διαφωνεί επί της αρχής- συμ-
φωνεί όμως με τις ιδέες των Μέρκελ-Σόιμπλε για τη 
μετεξέλιξη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 
ESM σε ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο.
Όπως σημειώνουν αναλυτές στη γερμανική πρωτεύ-
ουσα, ενδεχόμενη «συγκατοίκηση» των χριστιανι-
κών κομμάτων με τους Φιλελεύθερους του Κρίστιαν 
Λίντνερ θα είναι κάθε άλλο παρά «περίπατος» μολο-
νότι τα δυο κόμματα είναι παραδοσιακοί κυβερνητικοί 
εταίροι. Και αυτό, όπως σημειώνουν οι ίδιοι, διότι σε 
μια σειρά βασικών ζητημάτων, όπως αυτά που άπτονται 
της μεταρρύθμισης της Ευρωζώνης, δεν συμφωνούν οι 

θέσεις των δυο στρατοπέδων. Αυτός είναι και ένας από 
τους λόγους που η ίδια η καγκελάριος Α. Μέρκελ προ-
φανώς προκρίνει τη συνέχιση της συγκυβέρνησης με 
τους Σοσιαλδημοκράτες.

Γκάμπριελ: Μέχρι και τα τέλη του 2016, ο 
Σόιμπλε ήθελε Grexit 
Η Ελλάδα βρέθηκε εκ νέου στο επίκεντρο της αντιπα-
ράθεσης στην κεντρική πολιτική σκηνή της Γερμανίας, 
που βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη διεξαγωγή των 
εκλογών. 
Πιο συγκεκριμένα, όπως γράφει η Deutsche Welle, στη 
σημερινή, τελευταία συνεδρίαση του γερμανικού Κοι-
νοβουλίου πριν από τις εκλογές, οι εκπρόσωποι των 
Κοινοβουλευτικών Ομάδων αξιοποίησαν την ευκαι-
ρία για να κάνουν έναν απολογισμό για την τελευταία 
τετραετία, με λιγότερο ή περισσότερο προεκλογικούς 
τόνους.
Εμμένοντας στη γραμμή που ακολουθεί στην προεκλο-
γική περίοδο, η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ απέφυγε 
κάθε ένταση στην ομιλία της. Αντιθέτως, οι εκπρόσω-
ποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και των 
συγκυβερνώντων Σοσιαλδημοκρατών, άσκησαν έντονη 
κριτική στους Χριστιανοδημοκράτες. 
Υποστηρίζοντας την αναγκαιότητα της ευρωπαϊκής 
συνοχής, ο υπουργός Εξωτερικών, Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, 
κατηγόρησε τον υπουργό Οικονομικών, Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε, ότι, μέχρι τα τέλη του 2016, επεδίωκε την 
έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ.
«Ακόμη και στα τέλη του προηγούμενου χρόνου», ο 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε υποστήριζε -σε συνάντησή τους, 
σύμφωνα με τον κ. Γκάμπριελ- «πως η Ελλάδα θα πρέ-
πει να βγει από το ευρώ».
«Δόξα τω Θεώ» είπε ο Γκάμπριελ απευθυνόμενος στη 
Μέρκελ, «τον εμποδίσατε εσείς και άλλοι να συνεχί-
σει να ακολουθεί αυτήν την πολιτική». Σε διαφορετική 
περίπτωση, όπως εκτίμησε, θα «τιναζόταν η Ευρώπη 
στον αέρα».
Όπως, τέλος, επισήμανε, η Γερμανία δεν είναι αυτή που 
πληρώνει για την ΕΕ, αλλά αυτή που κερδίζει. «Εμείς 
είμαστε οι οικονομικά κερδισμένοι της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αυτή είναι η αλήθεια» είπε χαρακτηριστικά ο 
Ζίγκμαρ Γκάμπριελ.

Ο ι  δυ ν η τ ικο ί  κυ βε ρν η τ ικο ί 

εταίροι της Μέρκελ απορρίπτουν 

κούρεμα του χρέους - «Εάν δεν 

υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις 

θα είναι καλύτερα η Ελλάδα να 

ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά 

της εκτός Ευρωζώνης» τονίζει 

ευρωβουλευτής του FDP
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Α
πάντηση στον σάλο που έχει ξεσπά-
σει, εκτός από τους χειρισμούς για 
την πετρελαιοκηλίδα, και για την βο-
ηθό και συνεργάτη του, επιχείρη-

σε να δώσει το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός 
Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής.
Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της επι-
τροπής Περιβάλλοντος χθες στην Βουλή και 
ενώ στο βήμα βρισκόταν ο πρόεδρος της Νέας 
Δημοκρατίας, προκάλεσε πολύ άσχημη εντύ-
πωση η συμπεριφορά μιας ξανθιάς κυρίας, 
που καθόταν στα υπουργικά έδρανα πίσω από 
τον Παναγιώτη Κουρουμπλή και όπως έγινε 
γνωστό, επρόκειτο για συνεργάτη του στο 
υπουργείο. Μάλιστα η συμπεριφορά της ήταν 
σε τέτοιο βαθμό ενοχλητική και προσβλητική 
προς το κοινοβούλιο, που ο ίδιος ο αρχηγός 

της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναγκάστηκε 
να διακόψει την ομιλία του για να την επαναφέ-
ρει στην τάξη. 
Σήμερα, μιλώντας στον Σκάι, ο κ. Κουρου-
μπλής παραδέχθηκε ότι δεν πρόκειται απλώς 
για μια υπάλληλο του υπουργείου του, αλλά 
για συγγενή του. Η κυρία αυτή, δημόσιος 
υπάλληλος του υπουργείου Πολιτισμού, απο-
σπάστηκε ως μετακλητή στο υπουργείο Ναυ-
τιλίας, καθώς όπως ισχυρίστηκε ο υπουργός, 
«δεν δικαιούμαι να έχω έναν άνθρωπο της 
εμπιστοσύνης μου κοντά μου;»!
Πάντως, ο κ. Κουρουμπλής αναγκάστηκε να 
παραδεχθεί πως «έγινε ένα λάθος», αναφερό-
μενος στην συμπεριφορά της εν λόγω κυρίας, 
χωρίς, σε κάθε περίπτωση, να ζητήσει «συγ-
γνώμη» εκ μέρους της.  

Ο Κουρουμπλής παραδέχθηκε ότι η 
ανιψιά του είναι η σύμβουλος που 
γελούσε με τον Μητσοτάκη

Σχεδόν 2.500 μετανάστες 
και πρόσφυγες μόνο τον 
Σεπτέμβριο στα νησιά

Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου συνεχίζουν να «βουλιάζουν» κάτω από τις 
ατελείωτες ορδές μεταναστών

Α
υξημένες οι ροές μεταναστών 
και προσφύγων στα νησιά του 
βορείου Αιγαίου, ανέβασαν σε 
πάνω από 2.400 τον αριθμό 

των όσων πέρασαν στα νησιά από την 1η 
Σεπτεμβρίου και προστέθηκαν στους ήδη 
διαμένοντες σε αυτά.
Από την Πέμπτη το πρωί έως και τη Δευ-
τέρα, πέρασαν σχεδόν 600 άτομα, τα 
περισσότερα στη Λέσβο.
Στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
των νησιών, το τελευταίο αυτό το διά-
στημα, καταγράφηκε η άφιξη 288 ατό-
μων στη Λέσβο, 70 στη Χίο και 128 στη 
Σάμο, συνολικά δηλαδή  προσφύγων 
και μεταναστών. Από 
το πρωί έχουν φτάσει 
στα νησιά 83 άτομα 
στη Χίο και 43 άτομα 
στη Σάμο, τα οποία δεν 
έχουν ακόμα καταγρα-
φεί επίσημα. 
Οι τελευταίες αφίξεις 
ανεβάζουν σε αριθμό 
ρεκόρ, για όλο το 2017, 
τον αριθμό όσων πέρα-
σαν στα νησιά του βορείου Αιγαίου τις 
πρώτες 18 μέρες του Σεπτεμβρίου. 
Συγκεκριμένα, χωρίς τις σημερινές νέες 
αφίξεις στη Λέσβο πέρασαν 1.405 άτομα, 
στη Χίο 278 και στη Σάμο 642. Συνολικά 
δηλαδή 2.325.
Σημειώνεται ότι η Τουρκική Ακτοφυλακή 
ανακοινώνει, μέσω της επίσημης ιστο-
σελίδας της, ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 
έως και τις 15 Σεπτεμβρίου επενέβη σε 
37 περιστατικά και επαναπροώθησε στις 
τουρκικές ακτές 1.545 πρόσφυγες και 
μετανάστες που με τις πλαστικές βάρκες 
στις οποίες επέβαιναν δεν είχαν βγει από 
τα τουρκικά χωρικά ύδατα.

Όσοι οι κάτοικοι, τόσοι και οι 
πρόσφυγες στο Βαθύ της Σάμου
Σχεδόν ίδιος είναι πλέον ο αριθμός των 
προσφύγων που ζουν στο Βαθύ της 
Σάμου με εκείνον του μόνιμου πληθυ-
σμού! Οι μόνιμοι κάτοικοι της μικρής 
πόλης είναι περίπου 6.000, ενώ οι πρό-
σφυγες που έχουν εγκλωβιστεί στο 
κέντρο είναι σχεδόν 4.000, αναγκάζο-

ντας τους φορείς να ζητήσουν λύσεις από 
την πολιτεία. 
Το θέμα έθεσε ο ίδιος ο Μητροπολίτης 
Σάμου με επιστολή του προς τον πρωθυ-
πουργό Αλέξη Τσίπρα, όπου αναφέρει 
πως η κατάσταση στη Σάμο «έχει ξεφύγει 
από κάθε δυνατότητα ελέγχου και δύνα-
ται ευθαρσώς να χαρακτηρισθεί δραμα-
τική». Στην επιστολή του ο Μητροπολί-
της αναφέρει ότι η «εισροή μεταναστών 
γίνεται πλέον με τη μορφή επέλασης» και 
η παρουσία μέσα στην πόλη βαθύ χιλιά-
δων προσφύγων και μεταναστών επανα-
φέρει το νησί «εις κατάστασιν χειροτέραν 
αυτής του 2015. Τότε οι πρόσφυγες-μετα-

νάστες όταν μέν πολλοί, 
αλλά ήταν διερχόμενοι!».
Όπως ο μητροπολίτης 
αναφέρει στο Βαθύ των 
6.000 κατοίκων ζουν περί 
τις 5.000 πρόσφυγες και 
μετανάστες ενώ ο καταυ-
λισμός τους που βρίσκεται 
σε απόσταση 200 μέτρων 
από την πόλη, μπορεί να 
φιλοξενήσει το πολύ 800 

ανθρώπους. Αυτή, τονίζεται στην επι-
στολή προς τον πρωθυπουργό, είναι μια 
κατάσταση που δημιουργεί εξάρσεις. 
Και η επιστολή καταλήγει με το μητρο-
πολίτη Σάμου να σημειώνει: «Σος διαβε-
βαιούμεν, ότι όλοι εμείς παραμένομεν 
απλοί θεαταί ενός θεάτρου παραλόγου, 
βιούντες την εκατάλειψιν της Πολιτείας 
και αδύναμοι εξ αυτού να ατιδράσωμε, 
απευχόμενοι απλώς τά χειρότερα, … και 
ο νοών νοείτω!».
Το ίδιο διαπιστώνει μιλώντας στα «ΝΕΑ» 
και ο δήμαρχος του νησιού Μιχάλης 
Αγγελόπουλος: «Η κατάσταση είναι 
πλέον οριακή. Το νησί μας, δυόμισι 
χρόνια τώρα, έχει καταφέρει να κρα-
τηθεί μακριά από τα μείζονα επεισόδια 
που έχει φέρει το προσφυγικό ρεύμα. 
Ωστόσο ο φόβος όλων μας είναι πως με 
τις ροές να συνεχίζουν να αυξάνονται και 
με τις μεταφορές προσφύγων να είναι 
ελάχιστες, μπορεί και να μην γλιτώσουμε 
την κλιμάκωση. Και υπενθυμίζω, είμαστε 
μόλις 1.130 μέτρα μακριά από την Τουρ-
κία».
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Η Vodafone δηλώνει ότι δεν προλαβαίνει να κάνει τις εκλογές στις 5 και 12 Νοεμβρίου! - Σύμφωνα με 
πληροφορίες ζητά και 900 χιλιάδες ευρώ - Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας προτείνει να γίνουν οι εκλογές 
στις... 4 Φεβρουαρίου του 2018

Σ
αν βόμβα έπεσε στην κεντροαρι-
στερά η απάντηση της Vodafone 
στην επιτροπή Αλιβιζάτου. 
Σύμφωνα με την εταιρία «δεδομέ-

νου ότι δεν θα υπάρχει αντιστοίχηση των 
εκλογέων με συγκεκριμένα εκλογικά τμή-
ματα, κάθε εκλογέας θα μπορεί να ψηφί-
σει σε οποιοδήποτε από τα καθορισθέ-
ντα εκλογικά τμήματα. Ως εκ τούτου, είναι 
απαραίτητη η υλοποίηση ενός πληροφο-
ριακού συστήματος, στο οποίο θα έχει 
πρόσβαση το κάθε εκλογικό τμήμα και 
μέσω του οποίου, αφενός μεν θα πιστο-
ποιείται ότι ο κάθε εμφανιζόμενος εκλο-
γέας είναι εγγεγραμμένος στους ισχύο-
ντες εκλογικούς καταλόγους του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης και αφετέρου θα διασφαλί-
ζεται ότι ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα 
μία μόνο φορά». 
Στην επιστολή ξεκαθαρίζεται ότι «η 
VODAFONE θα αναλάβει να υποστηρίξει 
τεχνικά τη διαδικασία που περιγράφεται 
αμέσως ανωτέρω αποκλειστικά μέσω της 
Συνολικής Τεχνικής Λύσης, ώστε, όταν 
εμφανίζονται οι εκλογείς στα καθορισθέ-
ντα εκλογικά τμήματα, να πιστοποιείται 
η εγγραφή του καθενός στους ανωτέρω 
αναφερόμενους εκλογικούς καταλόγους.
Επισημαίνεται ότι η VODAFONE σε καμία 
περίπτωση δεν θα φέρει ευθύνη και δεν 
θα έχει καμία αρμοδιότητα για την περαι-
τέρω διεξαγωγή της διαδικασίας, όπως 
συγκεκριμένα για την εγγραφή των εκλο-
γέων στους κομματικούς εκλογικούς 
καταλόγους, την καταβολή της συνδρο-
μής και την ψηφοφορία εν γένει, για τις 
οποίες ενέργειες αποκλειστική αρμοδιό-
τητα θα έχει ο Νέος Φορέας και οι υπεύ-
θυνοι αυτής σε Κάθε εκλογικό τμήμα». 
Το χρονοδιάγραμμα:
Παράδοση Συσκευών: 14/1/2018
Ετοιμότητα εφαρμογής: 14/1 /201 8
Γενική Δοκιμή λειτουργίας: 21 ή 
28/1/2018
Ετοιμότητα για την διεξαγωγή των εκλο-
γών: 4/2/2018 
Η οικονομική προσφορά:
Συσκευές (1400 tablets, 1000 Πληκτρο-

λόγια, 1 1 laptops, 3G connectivity), προ-
ετοιμασία και αποστολή των συσκευών 
στους χρήστες 900.000 € πλέον 
ΦΠΑ
Οικονομικοί όροι: Το 80% του ποσού θα 
καταβληθεί με την υπογραφή της σύμβα-
σης και το  υπόλοιπο 20% με την ολοκλή-
ρωση του έργου.
Περιεχόμενο Υπηρεσιών — Διάθεση 
της απαραίτητης Εφαρμογής Εκλογών — 
Διάθεση Εξοπλισμού και Συνδεσιμότη-
τας:
i. Η Εφαρμογή Εκλογών, την οποία θα 
διαθέσει η Εταιρεία μας προκειμένου να 
καλύψει τόσο τις γενικές δοκιμές όσο και 

τον πρώτο γύρο εκλογών, θα παρέχει τις 
παρακάτω λειτουργίες:
a) Αναζήτηση του εκάστοτε ψηφοφόρου 
σε μία βάση, που αποτελεί πιστό αντί-
γραφο της επίσημης βάσης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών.
β) Σήμανση κάθε ψηφοφόρου ότι έχει 
ψηφίσει ώστε να μην επιτρέπεται να 
ψηφίσει εκ νέου είτε στο ίδιο είτε σε άλλο 
εκλογικό τμήμα.
γ) Καταχώρηση των τελικών αποτελε-
σμάτων (Σύνολο, Έγκυρα, Άκυρα, Λευκά 
ψηφοδέλτια, καθώς και αριθμός ψήφων 
για κάθε υποψήφιο) ανά εκλογικό τμήμα.
δ) Υπολογισμός και παρουσίαση συνολι-
κών αποτελεσμάτων στην Κεντρική Εφο-
ρευτική Επιτροπή (μέσω του διαχειριστή) 
και στους Τεχνικούς Εκπροσώπους.

Η αντίδραση Αλιβιζάτου:
Μόλις πήρε στα χέρια του την επιστολή 
της εταιρείας ο πρόεδρος της επιτρο-
πής, που έχει αναλάβει τις εκλογές στην 
κεντροαριστερά, την προώθησε στους 

υποψήφιους αρχηγούς με την επισή-
μανση ότι δεν γίνεται καμία αναφορά 
στην εξ αποστάσεως ψηφοφορία. 
Ο κ. Αλιβιζάτος τους ενημερώνει για 
την κίνησή του να επικοινωνήσει με τις 
διοικήσεις της Cosmote και της Wind 
με το ερώτημα αν ενδιαφέρονται να 
αναλάβουν την εκλογή για τις 5 και 12 
Νοεμβρίου και μόνο για την ηλεκτρο-
νική διασύνδεση των εκλογικών τμη-
μάτων. 

Το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ:
Με τρεις επισημάνσεις αντέδρασε η 
Χαριλάου Τρικούπη: πρώτον, η εται-
ρεία επιβεβαιώνει ότι δε μπορεί να 
διασφαλιστεί η εξ αποστάσως ψήφος, 
δεύτερον, προκύπτει το ερώτημα γιατί 
η Vodafone πρόλαβε να κάνει τις εκλο-
γές στη ΝΔ σε έναν μήνα και τώρα θέλει 
τέσσερις και, τρίτον, ότι για όλα τα δια-
δικαστικά θέματα που είναι ανοιχτά θα 
αποφασίσει η επιτροπή Αλιβιζάτου. 

Παρέμβαση Ανδρουλάκη:
Παρέμβαση στο θέμα της εκλογικής 
διαδικασίας για την ανάδειξη νέας 
ηγεσίας στην Κεντροαριστερά, έκανε 
ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην 
ΕΡΤ3 και στην εκπομπή «επιΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ» με τη Δώρα Αυγέρη και τον 
Δημήτρη Παπαγρηγορίου. Μετά την 
επιστολή της Vodafone στην επιτροπή 
Αλιζιβάτο, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε 
τα εξής:
«Πρόκειται για τεχνικά θέματα που 
δεν αφορούν τους πολίτες. Οποτε κι 
αν γίνουν οι εκλογές, το ενδιαφέρον 
θα είναι να υπάρξει μια ενωμένη και 
ισχυρή Κεντροαριστερά.
Μεγιστοποιείται ένα ζήτημα το οποίο 
είναι τεχνικό. Τις εκλογές δεν τις έχει 
αναλάβει το ΠΑΣΟΚ αλλά η επιτροπή 
Αλιβιζάτου η οποία και κάνει προσπά-
θειες. Υπερασπίζομαι την παρουσία 
του κ. Αλιβιζάτου και θεωρώ ότι μπο-
ρεί να εγγυηθεί αυτή τη διαδικασία. 
Εάν δεν μπορεί να γίνει στις 5 Νοεμ-
βρίου, ας γίνει λίγο μετά».

Κεντροαριστερά: Στον αέρα η εκλογή 
αρχηγού! Δεν εμφανίστηκαν 

οι λιμενικοί και οι 
τελωνειακοί, μάρτυρες 
στη δίκη για το «Lassea»

Τέσσερις βασικοί μάρτυρες κατηγορίας 
δεν εμφανίστηκαν σήμερα στο Τριμελές 
Πλημμελειοδικείο Πειραιά, ώστε να 
καταθέσουν για την υπόθεση με τα λαθραία 
καύσιμα που βρέθηκαν στο δεξαμενόπλοιο 
που συμμετείχε στην επιχείρηση απάντλησης 
των πετρελαιοειδών από το «Αγία Ζώνη ΙΙ»

Τ
έσσερις βασικοί μάρτυρες κατηγορίας από το 
Λιμενικό Σώμα και την τελωνειακή αρχή δεν 
εμφανίστηκαν σήμερα στο Τριμελές Πλημμε-
λειοδικείο Πειραιά, προκειμένου να καταθέ-

σουν για την υπόθεση με τα λαθραία καύσιμα που, 
σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, βρέθηκαν στο δεξα-
μενόπλοιο «Lassea», το οποίο συμμετείχε στην επιχεί-
ρηση απάντλησης των πετρελαιοειδών από το ναυαγι-
σμένο «Αγία Ζώνη ΙΙ».
Η εκδίκαση αναμένεται να συνεχιστεί αύριο. Ο πλοί-
αρχος και ο α’ μηχανικός του «Lassea” κατηγορούνται 
για παραβίαση τελωνειακού κώδικα για λαθρεμπορία 
καυσίμων σε βαθμό πλημμελήματος.
Σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπισης του καπετά-
νιου, δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμα οι ποσότητες 
των πετρελαιοειδών μειγμάτων που βρέθηκαν στις 
δεξαμενές έρματος του πλοίου -δείγματα των οποίων 
έχουν σταλεί για ανάλυση.
Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, τo «Lassea» θα αδειά-
σει τους 1.533 τόνους πετρελαιοειδών, που απαντλή-
θηκαν από το «Αγία Ζώνη ΙΙ», στις εγκαταστάσεις των 
ΕΛΠΕ, στον Ασπρόπυργο.
Υπενθυμίζεται ότι το «Lassea» όχι μόνο δεν είχε 
πιστοποιητικά, ενώ συμμετείχε στην επιχείρηση απά-
ντλησης του πετρελαίου από το βυθισμένο δεξαμενό-
πλοιο «Αγία Ζώνη», αλλά βρέθηκε να έχει στις δεξαμε-
νές του λαθραία καύσιμα! 
Η ποσότητα καυσίμων, που εντοπίστηκε έπειτα από 
έλεγχο του Λιμενικού και για την οποία δεν υπήρχαν 
νόμιμα παραστατικά, ανέρχεται, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, σε 100 τόνους πετρελαίου!
Τα καύσιμα βρίσκονταν στα διπύθμενα του πλοίου και 
αμέσως μόλις έγινε ο έλεγχος, την Τρίτη, κατασχέθηκαν.
Η ποσότητα των λαθραίων καυσίμων εντοπίστηκε, 
όταν το  «Lassea» αποσύρθηκε από τη διαδικασία 
απάντλησης του μαζούτ από το βυθισμένο «Αγία 
Ζώνη» και πήγε στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ για να 
αδειάσει το περιεχόμενό του, αυτό δηλαδή που είχε 
αντλήσει από τις δεξαμενές του βυθισμένου δεξαμε-
νόπλοιου. 
Αφού βρέθηκαν τα λαθραία καύσιμα, συνελήφθησαν 
ο πλοίαρχος και ο α’ μηχανικός του δεξαμενόπλοιου 
«Lassea», όπως προβλέπεται στις περιπτώσεις αυτές, 
ενώ η έρευνα του Λιμενικού βρίσκεται σε εξέλιξη.
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Τ
ην απόφαση να μην απο-
χωρήσει από την Ελλάδα, 
ανακοίνωσε η καναδική ε-
ταιρεία Eldorado Gold δη-

λώνοντας ότι θα συνεχιστούν οι 
εργασίες εξόρυξης χρυσού στα 
μεταλλεία Κασσάνδρας, (που α-
ποτελούνται από τα υποέργα των 
Σκουριών, της Ολυμπιάδας και το 
μεταλλείο στο Στρατώνι). 
Στην ανακοίνωση της εταιρείας 
Eldorado επισημαίνεται ότι η 
απόφαση να συνεχίσει να δρα-
στηριοποιείται σ την Ελλάδα 
η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός 
(θυγατρική της Eldorado) ελή-
φθη αφού η ελληνική κυβέρ-
νηση και το αρμόδιο υπουργείο 
Ενέργειας και Περιβάλλοντος την 
προηγούμενη εβδομάδα εξέδω-
σαν «μια σειρά αδειών ρουτί-
νας για το έργο της Ολυμπιάδας, 
οι οποίες εκκρεμούσαν εδώ και 
πολύ καιρό».
«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι 
με τον εποικοδομητικό διάλογο 
που βρίσκεται σε εξέλιξη με το 
υπουργείο Ενέργειας και Περι-
βάλλοντος» σχολίασε σε δήλωσή 
του ο Geroge Burns, πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της 
Eldorado Gold.
Παρά τη δημόσια ρητορική στε-

λεχών του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Νίκος 
Καρανίκας, σύμβουλος στρατη-
γικού σχεδιασμού του πρωθυ-
πουργού, που έστειλε στα...τσακί-
δια τους επενδυτές της Eldorado, 
αλλά και τις τοποθετήσεις μιας 
σειράς υπουργών -από τον 
κυβερνητικό εκπρόσωπο Δημή-
τρη Τζανακόπουλο και τον ανα-
πληρωτή υπουργό Υγείας Παύλο 
Πολάκη- που διερρήγνυαν τα 
ιμάτιά τους ότι αυτά που ζητούν 
τα στελέχη της Eldorado δεν μπο-
ρούν να ικανοποιηθούν χρησι-
μοποιώντας το επιχείρημα ότι η 
Ελλάδα δεν είναι αποικία, με τις 
δηλώσεις τους οι Καναδοί αποκά-
λυψαν ότι η κυβέρνηση ικανοποί-
ησε τα αιτήματά τους...
Με ικανοποίηση υποδέχθηκαν 
την απόφαση της Eldorado Group 
οι εργαζόμενοι της εταιρείας 
που πραγματοποιούσαν συγκέ-
ντρωση έξω από τα κεντρικά γρα-
φεία της Ελληνικός Χρυσός στη 
λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας 
και χειροκρότησαν τον George 
Burns, πρόεδρο της εταιρείας:
«Η Eldorado Gold Corporation 
ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε 
εποικοδομητικό διάλογο με τοΥ-
πουργείο Περιβάλλοντος & Ενέρ-
γειας, με αντικείμενο την ανά-

πτυξη της επένδυσης των Μεταλ-
λείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής, 
της θυγατρικής της εταιρείας 
«Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.». 
Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας, που 
αποτελούνται από τα υποέργα 
των Σκουριών, της Ολυμπιάδας 
και το μεταλλείο στο Στρατώνι, 
έχουν αδειοδοτηθεί το 2011 από 
το Ελληνικό Κράτος βάσει μίας 
ενιαίας Μελέτης Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
Ο George Burns, Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος της 
Eldorado Gold, σχολίασε: “Είμα-

στε πολύ ικανοποιημένοι με τον 
εποικοδομητικό διάλογο που 
βρίσκεται σε εξέλιξη με το ΥΠΕΝ. 
Πέραν αυτού, την προηγούμενη 
εβδομάδα το ΥΠΕΝ εξέδωσε μια 
σειρά αδειών ρουτίνας για το 
έργο της Ολυμπιάδας, οι οποίες 
εκκρεμούσαν εδώ και πολύ 
καιρό. Σαν αποτέλεσμα αυτών 
των εξελίξεων, έχουμε αποφα-
σίσει την προσωρινή αναβολή 
της απόφασής μας να θέσουμε τα 
έργα μας στη Χαλκιδική σε καθε-
στώς συντήρησης”.
Ο κ. Burns συμπέρανε: “Διατη-

ρούμε το δικαίωμα να θέσουμε τα 
έργα μας σε καθεστώς συντήρη-
σης και να λάβουμε άμεσα νομικά 
μέτρα για να προστατέψουμε την 
Εταιρεία και τα δικαιώματά μας 
στην Ελλάδα, σε περίπτωση που 
ο διάλογος με το ΥΠΕΝ αποδει-
χθεί ανεπιτυχής. Παράλληλα, 
είμαστε πεπεισμένοι ότι η δια-
δικασία της διαιτησίας που ξεκί-
νησε την περασμένη εβδομάδα 
από την Ελληνική Κυβέρνηση θα 
ολοκληρωθεί εγκαίρως και απο-
τελεσματικά, προς όφελος όλων 
των εμπλεκόμενων μερών»».

Eldorado Gold: Δεν φεύγουμε από Ελλάδα αφού η κυβέρνηση 
μας έδωσε τις άδειες



08 22 σεπτεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

επικαιρότητα

Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, 
λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφιζε 
νομοσχέδια της κυβέρνησης 
Σαμαρά - Οι συγκυβερνώντες ΑΝΕΛ, 
ωστόσο, είχαν ήδη διαφωνήσει και 
του είχαν ζητήσει να την αποσύρει 
- Και η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Νίνα 
Κασιμάτη, δεν επρόκειτο να την 
στηρίξει - Η αντιπολίτευση είχε 
διαμηνύσει ότι «δεν ξαναβάζει 
πλάτη, αν δεν επιβεβαιώνεται η 
δεδηλωμένη»

Σ
ε απόσυρση της τροπολογίας που 
άνοιγε τον δρόμο για την αναγνώ-
ριση της «Τουρκικής Ενωσης Ξάν-
θης» υποχρεώθηκε ο υπουργός 

Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής, μετά την 
σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης, την 
ξεκάθαρη στάση των ΑΝΕΛ ότι θα την κα-
ταψήφιζαν, αλλά και την διαφωνία που 
φαίνεται να εξέφρασαν για το περιεχόμενό 
της ορισμένοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης επιχείρησε να 
προσδώσει «ηρωική» διάσταση στην 
απόσυρση των ρυθμίσεων, ενώ, μεταξύ 
άλλων, υποστήριξε πως, όσοι επέκριναν 
την διάταξη, «προσέφεραν κακές υπηρε-
σίες στη χώρα».
Επιπροσθέτως, χαρακτήρισε ως «καρα-
γκιοζιλίκια» την αντιπολίτευση, υποστηρί-
ζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντι-
πολίτευση επέδειξε σοβαρότητα, ψηφίζο-
ντας νομοσχέδια της κυβέρνησης Σαμαρά, 
με τα οποία συμφωνούσε!
«Έχουν βάση οι γελοιότητες που ακούστη-
καν από τους φασίστες (σ.σ. ΧΑ) ότι με αυτό 
τον τρόπο επιβάλλουμε αναγνώριση τουρ-
κικών συλλόγων; Η διάταξη εγκαθιδρύει 
δικαίωμα σε αυτόν που έχει πετύχει θετική 
απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να επανεξετα-
στεί η υπόθεσή του από τα ελληνικά δικα-
στήρια τα οποία κυρίαρχα θα αποφασί-
σουν. Επομένως, εγκαθιδρύεται δικαίωμα 
επανεξετάσεως χωρίς τίποτε άλλο. Τα δικα-
στήριά μας θα αποφασίσουν χωρίς τίποτε 
άλλο. Όλες αυτές οι ερμηνείες το μόνο που 
κάνουν είναι να προσφέρουν κακές υπηρε-
σίες στον τόπο και την πατρίδα. Ανοίγετε 
εσείς θέματα εκεί που δεν υπάρχουν στην 
διάταξη» είπε ο κ. Κοντονής.

Και προσέθεσε: «Γι’ αυτό και οι νεο-
ναζί έλεγαν αυτά που έλεγαν. Σε αυτό το 
φασιστικό παραλήρημα ποιος απαντά; 
Η κυβέρνηση απαντά. Προς όλους λέει η 
κυβέρνηση πως το ΕΔΑΔ έχει εκδώσει και 
άλλες αποφάσεις, τις οποίες η χώρες τις 
κάνει σημαία. Με αυτές τις αποφάσεις που 
κατά συνθήκη μπορεί να μην βολεύουν την 
Ελλάδα τι θα κάνουμε; Θα συμπεριφερ-
θούμε όπως η χούντα το ’68 που αποβλή-
θηκε; Λέμε ότι η χώρα θα πρέπει να είναι 
συνεπής στις διεθνείς υποχρεώσεις της να 
σέβεται ότι πρέπει να μετέχει στα όργανα 
και να σέβεται τις αποφάσεις τους και να 
δίνει δικαίωμα στους Έλληνες πολίτες επα-
νεξέτασης της υπόθεσης όταν πετυχαίνουν 
θετική απόφαση από το ΕΔΑΔ. Πού είναι 
όλα αυτά για τα τουρκικά σωματεία;». 
Προκειμένου, δε, να υποστηρίξει την από-
συρση των διατάξεων, είπε: «Ενημερώ-
θηκα από τον εκπρόσωπο της χώρας στο 
Συμβούλιο της Ευρώπης, τον κ. Περάκη, 
ότι αναβλήθηκε σήμερα η συζήτηση ενώ-
πιον του Συμβουλίου Αντιπροσώπων και 
μας δίνεται το δικαίωμα να ενημερωθούν 
τα κόμματα καλύτερα για το τι ακριβώς λέει 
και επιδιώκει η διάταξη. Επαναλαμβάνω. 
Μην προσφέρετε κακές υπηρεσίες στην 
χώρα. Ανταποκρινόμενος και στο αίτημα 
του εισηγητή των ΑΝΕΛ κ. Παπαχριστό-
πουλου να δοθεί χρόνος μίας εβδομάδας-
δέκα ημερών. Θα αποσυρθούν οι διατά-
ξεις και θα έρθουν σε άλλο νομοσχέδιο. 
Αυτά τα λέω γιατί έγινε η αναβολή της 
συζήτησης της υπόθεσης. Αν δεν γινόταν, 
δεν θα τις απέσυρα».
Σε άλλο σημείο, δε, και προκειμένου να 
εξηγήσει την άρνηση των ΑΝΕΛ να ψηφί-
σουν την τροπολογία, είπε: «Προ 2,5 ετών 
είχαμε μια άλλη κυβέρνηση συνεργασίας. 
Συμφωνούσαν τα κόμματα που την στήρι-
ζαν σε όλα τα νομοσχέδια;».
Και συνέχισε «Ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν έφερε ο 
κ. Ρουπακιώτης νομοσχέδιο για ναρκω-
τικά, εμείς το στηρίξαμε. Δεν κάναμε τα 
καραγκιοζιλίκια που εσείς κάνετε σήμερα. 
Τι είστε; Πολιτικά σχιζοφρενείς; Δηλαδή 
λέτε «συμφωνούμε με αυτά που φέρνει η 
κυβέρνηση, αλλά δεν τα ψηφίζουμε, για να 
δημιουργηθεί πολιτικό θέμα». Εμείς τότε 
τα υπερψηφίσαμε όσα συμφωνούσαμε. 
Όπου εμείς συμφωνούσαμε με κάτι καλό, 
το ψηφίζαμε».

Απέσυρε ο Κοντονής την 
τροπολογία για την «Τουρκική 
Ένωση Ξάνθης»
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επικαιρότητα

«Π
ροπαγάνδα» χαρακτηρίζει τα πε-
ρί προόδου της ελληνικής οικο-
νομίας, ο γνωστός Γερμανός οι-
κονομολόγος Χανς Βέρνερ Ζιν, 

υποστηρίζοντας παράλληλα ότι χώρες όπως η 
Βουλγαρία και η Ρουμανία δεν έχουν θέση στην 
ευρωζώνη.
Μιλώντας στη γερμανική ραδιοφωνία (DLF), ο 
Ζιν αναφέρθηκε στα σχόλια περί «προόδου» της 
ελληνικής οικονομίας από τους υπουργούς Οικο-
νομικών της Ευρωζώνης κατά την τελευταία συνά-
ντησή τους στο Ταλίν της Εσθονίας. Ο οικονομολό-
γος, ο οποίος επανειλλημμένα έχει προτείνει προ-
σωρινή έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, ώστε να 
βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας 
μέσω υποτίμησης του νομίσματος, δηλώνει τα 
εξής: «Όλα αυτά είναι προπα-
γάνδα. Πρέπει να αναλογιστείτε 
ότι στην ευρωζώνη δεν υπάρ-
χει ισορροπία στις σχετικές 
τιμές: ο Νότος είναι πολύ ακρι-
βός και αυτό πάμε να το αντι-
σταθμίσουμε, διογκώνοντας 
το κρατικό χρέος. Είναι ο από-
λυτος κεϋνσιανισμός. Είναι ένα 
πυροτέχνημα, που συνεχώς 
τροφοδοτούμε με όλο και μεγαλύτερα χρέη. Σε 
όλες σχεδόν τις χώρες τις ευρωζώνης το ποσοστό 
του χρέους επί του ΑΕΠ όχι μόνο δεν μειώθηκε, 
αλλά και αυξήθηκε με το σύμφωνο δημοσιονομι-
κής πειθαρχίας που υπερηφάνως διαπραγματευ-
όταν η κ.Μέρκελ το 2012».
Η παρέμβαση του γνωστού οικονομολόγου, ο 
οποίος μέχρι πρότινος διηύθυνε το Ινστιτούτο 
Οικονομικών Μελετών IFO του Μονάχου, έγινε με 
αφορμή τα λεγόμενα του προέδρου της Κομισιόν, 
Ζαν Κλωντ Γιούνκερ, την Τετάρτη στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο,  τα οποία έδωσαν την κατεύθυνση 
για τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τα λεγόμενα 
του, πρώτον, πρέπει να συνεχιστεί η «έξυπνη 
εφαρμογή» του συμφώνου σταθερότητας, ώστε 
να διασφαλίζεται μεν η δημοσιονομική πειθαρ-
χία, αλλά και να μην καταπνίγεται η οικονομική 
ανάπτυξη. Δεύτερον, ο δρόμος για το ευρώ είναι 
ανοιχτός για όλα τα κράτη-μέλη που επιθυμούν να 
ενταχθούν και εκπληρώνουν τα σχετικά κριτήρια 
και τρίτον, το παράθυρο ευκαιρίας που υπάρχει 
στην Ευρώπη δεν θα είναι ανοιχτό για πάντα, με 
αποτέλεσμα να απαιτούνται άμεσες και στρατηγι-
κές αποφάσεις.
Ο συνδυασμός όλων αυτών των παραμέτρων φαί-
νεται ότι προκαλεί ανησυχία στους θιασώτες της 
αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας. Επικαλού-

μενος και πάλι το παράδειγμα της Ελλάδας, ο Χανς 
Βέρνερ Ζιν υποστηρίζει ότι οι χώρες της νοτιοα-
νατολικής Ευρώπης θα έπρεπε να μείνουν, επί του 
παρόντος, εκτός ευρωζώνης. «Θέλουν τώρα να 
βάλουν τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία στο ευρώ. 
Έχω σοβαρές αμφιβολίες γι αυτό. Μιλάμε για μία 
Ελλάδα στο τετράγωνο. Οι Ρουμάνοι και οι Βούλ-
γαροι έχουν ήδη πάρει πολλά δάνεια σε ευρώ 
και τώρα θέλουν μία εξασφάλιση γι αυτά, απο-
κτώντας το δικαίωμα να τυπώνουν και ευρώ...», 
υποστηρίζει ο Ζιν, επικαλούμενος το παράδειγμα 
της Ελλάδας, για να υποστηρίξει ότι ότι οι χώρες 
της νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων 
πρέπει να παραμείνουν, τουλάχιστον προσωρινά, 
εκτός Ευρωζώνης. 
Στη συνέχεια, υπενθυμίζοντας παλαιότερες σχε-

τικές εξαγγελίες του Γερμανού 
υπουργού Οικονομικών Βόλ-
φγκανγκ Σόιμπλε, ο Ζιν δεί-
χνει να επιθυμεί ακόμη και τη 
συρρίκνωσή της Ευρωζώνης 
και όχι απλά τη μη διεύρυνση 
της: «Ξέρουμε ότι η Ευρω-
ζώνη έχει λάβει πλέον υπερ-
βολική έκταση και περιλαμβά-
νει χώρες που δεν  τα καταφέρ-

νουν με το ευρώ. Όπως είχε προτείνει ο Σόιμπλε 
το 2015, θα έπρεπε να αναλογιστούμε τη δυνα-
τότητα μίας προσωρινής εξόδου από το ευρώ, 
ώστε να ενισχυθούν οι χώρες αυτές, αντί να τις 
διατηρούμε στο ευρώ θεσπίζοντας κατάυτόν τον 
τρόπο μία ένωση μεταφοράς πόρων, στην οποία 
οι χώρες του Βορρά θα χρηματοδοτούν τις χώρες 
του Νότου...». 
Παρότι η σχετική συζήτηση αφορούσε κυρίως την 
Ελλάδα και το ενδεχόμενο ενός Grexit, τους τελευ-
ταίους μήνες οι εξελίξεις προδιαγράφονται ανη-
συχητικές και στη γειτονική Ιταλία, καθώς πολλές 
τράπεζες κλονίζονται, η πολιτική κατάσταση στη 
χώρα παραμένει ευμετάβλητη και οι δημοσκοπή-
σεις καταγράφουν αυξανόμενη δυσπιστία απέ-
ναντι στο ενιαίο νόμισμα. Απαντώντας στο ερώ-
τημα της γερμανικής ραδιοφωνίας, εάν η Ιταλία 
θα μπορούσε να γίνει ο επόμενος «προβληματι-
κός» εταίρος στα πλαίσια του ευρώ, ο Ζιν δηλώσε 
πως «αναμφίβολα, οι Ιταλοί αρχίζουν να χάνουν 
τον ενθουσιασμό τους για το ευρώ», τονίζοντας 
πως «μόνο ένα κόμμα στηρίζει το ευρώ χωρίς 
επιφυλάξεις, το Partito Democratico, δηλαδή οι 
σοσιαλδημοκράτες, ενώ αντιθέτως, η Forza Italia 
του Μπερλουσκόνι έχει μιλήσει για παράλληλο 
νόμισμα και αμφότερες η Λέγκα του Βορρά και η 
Cinque Stelle θέλoυν αποχώρηση από το ευρώ»

Χανς Βέρνερ Ζιν: «Προπαγάνδα» 
η δήθεν πρόοδος της ελληνικής 
οικονομίας

Στο ερώτημα για τον 
«καταλληλότερο πρωθυπουργό», 
ο πρόεδρος της ΝΔ προηγείται με 
14 ποσοστιαίες μονάδες

Σ
αφώς πιο κερδισμένος από την 
εμφάνισή του στην 82η ΔΕΘ εμ-
φανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης, σε σχέση με τον Αλέξη Τσί-

πρα, ο οποίος πάντως καταγράφει και 
κάπιια θετικά στοιχεία.
Αυτό προκύπτει ως συμπέρασμα από 
έρευνα της Pulse γ ια την ισ τοσελίδα 
iefimerida.gr, τα κυριότερα σημεία της 
οποίας είναι τα εξής:
- Στο ερώτημα για τον «καταλληλότερο 
για πρωθυπουργό», και οι δύο καταγρά-
φουν αύξηση μετά το καλοκαίρι (+2 ο 
Αλέξης Τσίπρας, +1 ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης, σε σύγκριση με την προηγούμενη 
έρευνα της εν λόγω εταιρείας, τον Μάιο 
του 2017). Η Απάντηση «κανένας» υπο-
χωρεί στο 41%. 
- Στις συγκριτικές αξιολογήσεις (όπου 
απάν τησαν όσοι παρακολούθησαν ή 
είχαν άποψη για την παρουσία στη ΔΕΘ 
και των δύο αρχηγών), οι αρχηγοί του 
ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας κατα-
γράφουν «προτιμήσεις» σημαντικά υψη-

λότερες από τα ποσοστά της πρόθεσης 
ψήφου των κομμάτων τους -τουλάχιστον 
όπως αυτή καταγράφηκε από την ίδια 
εταιρεία, τον Μάιο του 2017.
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης υπερέχει σε όλα τα ερωτήματα, με 
μεγαλύτερα ποσοστά στα «πιο ειλικρι-
νής» και «πιο ουσιαστικός».
Στο ερώτημα «Ποιος τα πήγε καλύτερα 
στη ΔΕΘ» τα ποσοστά είναι:

- Κυριάκος Μητσοτάκης 43%
- Αλέξης Τσίπρας 26%

Στο ερώτημα «καταλληλότερος για πρω-
θυπουργός»:

- Κυριάκος Μητσοτάκης 35%
- Αλέξης Τσίπρας 21%
- Κανένας από τους δύο 41%

Στο ερώτημα «Ο πιο ειλικρινής»:
- Κυριάκος Μητσοτάκης 44%
- Αλέξης Τσίπρας 23%
- Το ίδιο και οι δύο 22%

Στο ερώτημα «Ποιος αντιλαμβάνεται τα 
προβλήματά σας»:

- Κυριάκος Μητσοτάκης 41%
- Αλέξης Τσίπρας 26%
- Το ίδιο και οι δύο 21%

Στο ερώτημα «Πιο ουσιαστικός»:
- Κυριάκος Μητσοτάκης 44%
- Αλέξης Τσίπρας 24%
- Το ίδιο και οι δύο 21%

Έρευνα της Pulse: Ο Μητσοτάκης 
(43%) ήταν καλύτερος από τον 
Τσίπρα (26%) στη ΔΕΘ

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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εδώ Κύπρος

Σ
το υπερβολικό ιδιωτικό και δημόσιο χρέος 
καθώς και στη διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, θα επικεντρωθεί το κλιμάκιο 
των τεχνοκρατών του Διεθνούς Νομισματικού 

Ταμείου (ΔΝΤ), που άρχισε σήμερα στην Κύπρο την 
καθιερωμένη, ανά διετία, διαβούλευση με την κυπρι-
ακή Κυβέρνηση, η οποία γίνεται υπό το άρθρο 4 του 
Οργανισμού και θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Οκτωβρίου.
Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ ο μόνιμος αντιπρόσωπος του 
ΔΝΤ στην Κύπρο, Βιντσέντζο Γκούτσο είπε ότι πρό-
κειται για την καθιερωμένη επίσκεψη που πραγμα-
τοποιεί το ΔΝΤ στις χώρες μέλη του, κατά τη διάρκεια 
της οποίας οι τεχνοκράτες του Οργανισμού συζητούν 
με αξιωματούχους της Κυβέρνησης και της Κεντρι-
κής Τράπεζας τους κινδύνους για την εσωτερική και 
παγκόσμια οικονομική σταθερότητα.
Σημείωσε ότι η αποστολή του ΔΝΤ θα ανασκοπήσει 
«τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις, τις μεσοπρόθε-
σμες προοπτικές ανάπτυξης και τους κινδύνους που 
περιβάλλουν τις οικονομικές προοπτικές».
Επίσης, θα έχει συζητήσεις με τις κυπριακές αρχές σε 
σχέση με τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτι-
κές καθώς και με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Ο κ. Γκούτσο τόνισε ότι στο επίκεντρο της αποστολής 
του ΔΝΤ θα βρεθούν οι στρατηγικές «για μείωση του 
υπερβολικού ιδιωτικού και δημόσιου χρέους καθώς 
και η διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων 
(ΜΕΔ)», που αποτελούν κρίσιμες, όπως υπογράμ-
μισε, «προτεραιότητες για την Κύπρο».
Σημείωσε ότι η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί στις 4 
Οκτωβρίου και στη συνέχεια το ΔΝΤ θα εκδώσει τα 
τελικά του συμπεράσματα για τον έλεγχο που διενήρ-
γησε, πρόσθεσε.
Στην διάρκεια της παραμονής του στην Κύπρο «το κλι-
μάκιο του ΔΝΤ θα συνεργαστεί με τεχνοκράτες από τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ», είπε ο κ. Γκούτσο
Οι τεχνοκράτες, όπως είχε μεταδώσει το ΚΥΠΕ, θα 
βρίσκονται στην Κύπρο στις 25 Σεπτεμβρίου για 
τον 3ο μεταμνημονιακό έλεγχο μετά την έξοδο της 
Κύπρου από το μνημόνιο, που πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Εποπτείας (post-program 
surveillance).
Το κλιμάκιο από την ΕΕ θα αποτελείται από εκπρο-
σώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Μηχανι-
σμού Σταθερότητας (ESM).

Άρχισε σήμερα ο έλεγχος της 
οικονομίας από το ΔΝΤ

Επιστολή σε Γενικό Ελεγκτή για τις 
αναφορές του στη CYTA

Η 
εξαγωγή γενικευμένων συμπερασμάτων 
στη βάση μεμονωμένων κακών παραδειγ-
μάτων – τα πλείστα εκ των οποίων εμείς α-
ναδείξαμε και επικρίναμε πολύ πριν από 

εσάς – δεν επιτρέπεται, αναφέρει ο ΓΓ της ΣΗΔΗΚΕΚ 
ΠΕΟ CYTA, Δώρος Θεοδώρου, σε επιστολή του προς 
τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, Οδυσσέα Μιχα-
ηλίδη μετά τις τοποθετήσεις του τελευταίου για την 
CYTA.
Σύμφωνα με ανακοίνωση από την ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ 
CYTA, η συνδικαλιστική οργάνωση, αναφέρεται σε 
επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με ημερομηνία 
20/9/2017 και σημειώνει ότι η εξαγωγή γενικευμέ-
νων συμπερασμάτων «ενδεχομένως να επιτρέπει 
και συνειρμούς για τα κίνητρα όσων την επιχειρούν, 
λόγω και της παρούσας χρονικής συγκυρίας της συσ-
σώρευσης πληθώρας όρνεων και άλλων αρπακτικών 
πάνω από τη Cyta».
Προσθέτει ότι η Cyta είναι «ένας οργανισμός για τον 
οποίο πολύ πιο πρόσφορο ενδεικτικό παράδειγμα 
της κουλτούρας και της προσφοράς του στα δημόσια 
οικονομικά αποτελεί η διαχρονική και σημαντικότατη 

συνεισφορά του στα Δημόσια Ταμεία.
Με αυτά ως αντικειμενικά δεδομένα, ο ΓΓ της ΣΗΔΗ-
ΚΕΚ ΠΕΟ CYTA, καλεί τον Γενικό Ελεγκτή «να αντιλη-
φθείτε το παράπονο του μέσου υπαλλήλου της Cyta, 
όταν ακούει την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρα-
τίας και εσάς προσωπικά να εφαρμόζουν δύο μέτρα 
και δύο σταθμά».
« Δεν ακούσαμε ποτέ εσάς να γενικεύετε περιπτώ-
σεις διασπάθισης δημόσιου χρήματος στα Δημόσια 
Έργα, για παράδειγμα, και να τις εξισώνετε με ύπαρξη 
’κακής κουλτούρας’ και ‘εμπεδωμένης διαφθοράς’ 
είτε σε ένα ολόκληρο υπουργείο είτε σε ολόκληρη τη 
Δημόσια Υπηρεσία» αναφέρει ο κ. Θεοδώρου.
Συνεχίζει λέγοντας ότι «ορθώς, εννοείται, δεν πράτ-
τεται κάτι τέτοιο, την ίδια όμως ορθή πρακτική απαι-
τούμε και στην παρούσα περίπτωση».
Ο ΓΓ της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ στην επιστολή του στον 
Γενικό Ελεγκτή αναφέρει ότι «η Cyta είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό κεφάλαιο για την κυπριακή κοινωνία και 
οικονομία, πολύ περισσότερο δε για μας τους υπαλ-
λήλους που την κτίσαμε, την πονάμε και την αγα-
πάμε».

Σ
ε καταγγελία στην Αστυνομία προχωρεί ο Υπουργός Υγείας, Γιώρ-
γος Παμπορίδης, εναντίον ηλεκτρονικής ιστοσελίδας η οποία, ό-
πως είπε, κατασκεύασε και διαδίδει συνειδητά την είδηση «για 
τάχα περιστατικό ή περιστατικά ελονοσίας στο Γενικό Νοσοκο-

μείο Λευκωσίας» διασπείροντας ψευδής δηλώσεις.
«Θα ήθελα να καυτηριάσω με έντονο τρόπο δημοσίευμα που είδε το 
φως της δημοσιότητας και μιλά για τάχα περιστατικό ή περιστατικά ελο-
νοσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας», είπε  ο Υπουργός Υγείας σε 
εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας τους οποίους κάλεσε 
στο Γραφείο του το απόγευμα.
«Θέλω να είμαι ξεκάθαρος ότι είναι ψευδής δήλωση και αυτή η ιστοσε-
λίδα που την κατασκεύασε και την διαδίδει συνειδητά διασπείρει ψευδής 
δηλώσεις και επιχειρεί να σπείρει τον πανικό για ένα ανύπαρκτο θέμα. 
Ελονοσία ούτε υπάρχει ούτε υπήρξε στα νοσοκομεία μας», σημείωσε ο 
Υπουργός Υγείας.
Πρόσθεσε ότι «θα υπάρξει συνέχεια σε αυτό το θέμα και δεν θα μείνει 
αναπάντητη αυτή η κίνηση αυτής της ιστοσελίδας» ενώ ερωτηθείς ποια 
τα επόμενα βήματα είπε ότι «θα κάνω καταγγελία στην Αστυνομία».
Συνέχισε λέγοντας πως «θέλω να είμαι κατηγορηματικός και να καλέσω 
όλους, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι δημοσιογράφοι που δεν βρίσκουν τι 
άλλο να κάνουν, να σταματήσουν τον κανιβαλισμό  εις βάρος της δημό-
σιας υγείας και του πόνου των συνανθρώπων μας που χρειάζονται καθη-
μερινά τις υπηρεσίες των δημοσίων νοσηλευτηρίων».
Σας διαβεβαιώ, είπε ο Γιώργος Παμπορίδης, «ότι γίνεται το παν για να 
μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες της καθημερινότητας μέχρις 
ότου να αποδώσει καρπούς η μεταρρύθμιση την οποία σχεδιάσαμε, 
πιστέψαμε και υποστηρίξαμε πλήρως».
Ο Υπουργός Υγείας δήλωσε πως αντιλαμβάνεται πλήρως το γεγονός ότι 
είμαστε σε προεκλογική εκστρατεία, «κάποιοι από εμάς»,  όπως, επίσης 
αντιλαμβάνεται, «ότι τα πάθη βρίσκονται σε έξαρση σε τέτοιες περιό-
δους», όπως ο ίδιος είπε.
Πρόσθεσε ότι «είναι και θεμιτό ο κάθε ένας που επιθυμεί να αναδείξει τις 
θέσεις του επί συγκεκριμένων θεμάτων να χρησιμοποιεί κάποιες φορές 
υπερβάλλοντα ζήλο και να οδηγείται σε κάποιες άδικες διαπιστώσεις».
«Όλα αυτά είναι αποδεκτά και θεμιτά», είπε ο Υπουργός Υγείας.
Διατύπωσε  «παράπονο ότι σε μία φάση που όλες οι υπηρεσίες του 
Υπουργείου Υγείας εστιάζουν στην προσπάθεια μεταρρύθμισης όπως 
αυτή εγκρίθηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων  τον περασμένο Ιού-
νιο κάποιοι  πλήττουν το κύρος και την αξιοπιστία των δημοσίων νοση-
λευτηρίων και υποβαθμίζουν ηθελημένα ή όχι, και είμαι βέβαιος ότι 
είναι όχι – το κύρος και την προσπάθεια των επαγγελματιών υγείας».
« Σε μια φάση που έχει καταβληθεί τεράστια προσπάθεια ώστε με την 
βοήθεια όλων των επαγγελματιών υγείας να συμπορευθούμε για την 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας όλων προκειμένου να αισθανθούν οι 
ίδιοι οι πολίτες και ασθενείς που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες υγείας την 
αλλαγή στην καθημερινότητά τους και μέχρις ότου να αποδώσει πλήρως 
η μεταρρύθμιση της αυτονόμησης των δημοσίων νοσηλευτηρίων και 
του Γενικού Σχεδίου Υγείας είναι πολύ άδικο για όλο αυτό τον κόσμο να 
δέχεται πισώπλατες μαχαιριές» είπε ο Υπουργός Υγείας.
Είπε ότι πίσω από τις πισώπλατες μαχαιριές υπάρχουν άτομα «τα οποία 
είμαι βέβαιος χωρίς να είναι αυτή η στόχευσή τους, πλήττουν το κύρος 
και την αξιοπιστία των δημοσίων νοσηλευτηρίων και υποβαθμίζουν 
ηθελημένα ή όχι, και είμαι βέβαιος ότι είναι όχι – το κύρος και την προ-
σπάθεια των επαγγελματιών υγείας».

Ψευδής η είδηση για 
κρούσματα ελονοσίας 
στο ΓNΛ
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εδώ Κύπρος

Τ
ο Ανώτατο Δικαστικό 
Συμβούλιο απέρριψε 
σήμερα, με ομόφωνη 
απόφαση του, την 

αίτηση που καταχώρησε ενώ-
πιον του ο κ. Γιώργος Λοή με 
την οποία ζητούσε την από-
λυση του Γενικού Εισαγγελέα 
Κώστα Κληρίδη και του Προέ-
δρου του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου Μύρων Νικολάτου για 
ανάρμοστη συμπεριφορά.
Ο κ. Λοής, ο οποίος είναι 
κατηγορούμενος σε δύο ποι-
νικές υποθέσεις ενώπιον του 
Μόνιμου Κακουργιοδικείου 
Λεμεσού, επιρρίπτει ευθύ-
νες στον Γενικό Εισαγγελέα ως 
προς τον τρόπο που τα ΜΜΕ 
παρουσίασαν τον ίδιο, παρα-
βιάζοντας, όπως ισχυρίζεται, 
το τεκμήριο της αθωότητας, 
ως επίσης και στον κ. Νικο-
λάτο για τον τρόπο που έτυ-
χαν χειρισμού οι αιτήσεις που 
καταχώρησε στο Ανώτατο 
Δικαστήριο.
Το Συμβούλιο συνήλθε υπό 
την προεδρία του δικαστή κ. 
Ναθαναήλ και με δεκαμελή 
σύνθεση λόγω της αυτοεξαί-
ρεσης από τη διαδικασία των 
δικαστών Παμπαλή και Σταμα-
τίου λόγω πνευματικής συγ-
γένειας ο μεν πρώτος με τον 
Γενικό Εισαγγελέα και η δεύ-
τερη με τον Πρόεδρο του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου. Ο κ. Νικο-
λάτος δεν συμμετείχε αφού 
ήταν διάδικος στην υπόθεση 
αυτή.
Σύμφωνα με την ομόφωνη 
απόφαση, ο κ. Λοή δεν νομι-
μοποιείται να προωθεί την 
παρούσα αίτηση υπό το φως 
της απόφασης Τρύφωνος που 
εκδόθηκε στις 30/1/2017, ενώ 
ο κ. Ναθαναήλ σημείωσε ότι 
αιτήσεις που στρέφονται κατά 
θεσμικών οργάνων και στην 
προκειμένη εναντίον του Γενι-
κού Εισαγγελέα και του Προέ-
δρου του Ανωτάτου θα πρέπει 
να καταχωρούνται με φειδώ.

Απερρίφθη 
αίτηση απόλυσης 
Κ. Κληρίδη για 
ανάρμοστη 
συμπεριφορά

Τι ανέφερε στην ομιλία του 
στην 72η Σύνοδο της Γενικής 
Συνέλευσης των Ηνωμένων 
Εθνών

Τ
η θέση πως αμοιβαία συμ-
φωνημένα Μέτρα Οικο-
δόμησης Εμπιστοσύνης 
(ΜΟΕ), σύμφωνα με τα ψη-

φίσματα του Συμβουλίου Ασφα-
λείας των Ηνωμένων Εθνών και 
τις εκθέσεις του Γενικού Γραμμα-
τέα του διεθνούς οργανισμού, ό-
πως η επιστροφή και η επανεγκα-
τάσταση στα Βαρώσια των νομί-
μων κατοίκων τους, θα αλλάξουν 
το παιγνίδι, με τη δημιουργία ενός 
κλίματος που θα συμβάλει στην ε-
πανέναρξη των διαπραγματεύσε-
ων για το Κυπριακό, με στόχο την 
επίτευξη μιας συνολικής διευθέ-
τησης, διατύπωσε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιά-
δης, στην ομιλία του στην 72η  Σύ-
νοδο της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών.
Παράλληλα ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας είπε πως πρόθεσή του 
είναι κατά τη συνάντησή του την 
Παρασκευή με τον Γενικό Γραμμα-
τέα των Ηνωμένων Εθνών να μετα-
φέρει «την ετοιμότητά μας να επα-
ναρχίσουμε αμέσως τις διαπραγ-
ματεύσεις, σύμφωνα με το πλαί-
σιό του και πάντοτε σύμφωνα με 
τα σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμέ-
νων Εθνών».
«Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ανα-
γνωρίζεται ευρέως ότι για να επα-
νασυγκληθεί μια νέα Διάσκεψη 
για την Κύπρο και προκειμένου να 
αποφευχθεί η επανάληψη αδυνα-
μιών του παρελθόντος, πρέπει να 
υπάρξει ενδελεχής και επαρκής 
προετοιμασία και ισχυρή πολιτική 
βούληση και αποφασιστικότητα 
από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

και παράγοντες, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι αυτή τη φορά οι 
διαβουλεύσεις θα οδηγήσουν σε 
ένα θετικό αποτέλεσμα», ανέφερε.
«Και σε αυτή την προσπάθεια», 
πρόσθεσε, «δεν έχω αμφιβολία 
ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνω-
μένων Εθνών και τα Μόνιμα Μέλη 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών θα προσφέρουν 
την υποστήριξη και βοήθειά τους 
σε εμάς».
«Παράλληλα», σημείωσε, «σε 
αυτή την κρίσιμη συγκυρία, αντί 
μονομερών ενεργειών που επη-
ρεάζουν αρνητικά το στόχο του 
να προχωρήσει μπροστά η δια-
δικασία, αμοιβαία συμφωνη-
μένα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπι-
στοσύνης, που είναι σύμφωνα με 
τα ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφα-
λείας των Ηνωμέ-
νων Εθνών και τις 
εκθέσεις του Γενι-
κού Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών, 
όπως η επιστροφή 
και η επανεγκατά-
σταση στα Βαρώσια στους νόμι-
μους κατοίκους τους, θα αλλάξουν 
το παιγνίδι με τη δημιουργία ενός 
κλίματος που θα συμβάλει στην 
επανενέναρξη των διαπραγματεύ-
σεων με στόχο την επίτευξη μιας 
συνολικής διευθέτησης».
Πρόσθεσε πως αυτός ο στόχος 
θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο 
μέσω προόδου στο ανθρωπι-
στικό θέμα των αγνοουμένων, και 
κάλεσε την Τουρκία να συνεργα-
στεί πλήρως προκειμένου να επι-
λυθεί αυτό το τραγικό θέμα. Παρό-
τρυνε παράλληλα όλες τις χώρες 
που μπορεί να έχουν πληροφο-
ρίες να ανοίξουν τα αρχεία τους 
«προκειμένου να υποστηρίξουν 
τις προσπάθειές μας να δοθεί ένα 

τέλος σε αυτή την τραγική πτυχή 
του κυπριακού προβλήματος».
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης απά-
ντησε, στην ομιλία του, στον ισχυ-
ρισμό του Τούρκου Προέδρου 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την 
ομιλία του στη Γενική Συνέλευση 
ότι το αποτυχημένο αποτέλεσμα 
των διαπραγματεύσεων στο Κραν 
Μοντάνα οφειλόταν «στην αδια-
νόητη στάση της ελληνοκυπρια-
κής πλευράς», θέτοντας μια σειρά 
ερωτημάτων προς τον Τούρκο 
Πρόεδρο, όπως το αν είναι αδια-
νόητο το να φιλοδοξεί κανείς την 
εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου 
και κυρίαρχου κράτους, χωρίς 
ξένες εγγυήσεις, οποιοδήποτε 
παρεμβατικό δικαίωμα από μια 
τρίτη χώρα και ελεύθερου από 

την παρουσία κατο-
χικών στρατευμά-
των».
Κάλεσε εξάλλου για 
ακόμη μια φορά 
«την Τουρκία και 
τους Τουρκοκύπρι-
ους συμπατριώτες 
μας να αντιληφθούν 

ότι είναι μόνο μέσω  αμοιβαίου 
σεβασμού και συμβιβασμών και 
όχι παρωχημένων εμμονών σε 
αποτυχημένες πρακτικές που θα 
πετύχουμε μια βιώσιμη και διαρκή 
διευθέτηση».
«Μια διευθέτηση που δεν πρέ-
πει να αφήνει ούτε νικητές ούτε 
ηττημένους και πρέπει να σέβε-
ται πλήρως και να αντιμετωπίζει 
τις ευαισθησίες και ανησυχίες και 
των δυο κοινοτήτων», επεσήμανε, 
σημειώνοντας πως αυτή είναι η 
μόνη οδός ώστε η Κύπρος να αξι-
οποιήσει πλήρως τις δυνατότητές 
της και να εκμεταλλευτεί τη μονα-
δική γεωγραφική της θέση και πως 
αυτό είναι το όραμά του.
Σημειώνοντας πως κατά τη διάρ-

κειά της ομιλίας του στη Γενική 
Συνέλευση, ο Πρόεδρος της Τουρ-
κίας ισχυρίστηκε πως το απο-
τυχημένο αποτέλεσμα των δια-
πραγματεύσεων σ το Κραν 
Μοντάνα οφειλόταν «στην αδια-
νόητη στάση της ελληνοκυπρια-
κής πλευράς»,  o Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας ανέφερε πως ως 
απάντηση θέλει να ρωτήσει τον 
Τούρκο Πρόεδρο:
«Είναι αδιανόητο το να φιλοδοξεί 
κανείς την εγκαθίδρυση ενός ανε-
ξάρτητου και κυρίαρχου κράτους, 
χωρίς ξένες εγγυήσεις, οποιοδή-
ποτε παρεμβατικό δικαίωμα από 
μια τρίτη χώρα και ελεύθερου 
από την παρουσία κατοχικών 
στρατευμάτων;».
Ακόμη ρώτησε τον Τούρκο Πρό-
εδρο εάν είναι παράλογο να υπο-
στηρίζεται η εγκαθίδρυση ενός 
κανονικού κράτους, στο οποίο 
όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνο-
νται μόνο από τους πολίτες του, 
χωρίς οποιεσδήποτε ξένες εξαρ-
τήσεις, καθώς και εάν είναι μη 
εύλογο για ένα κράτος μέλος της 
ΕΕ να συμμετέχει επαρκώς και 
αποτελεσματικά στη λήψη απο-
φάσεων της ̀ Ενωσης.
Επίσης διατύπωσε το ερώτημα 
προς τον κ. Ερντογάν εάν είναι 
αβάσιμο να οραματίζεται κανείς 
τερματισμό της αναχρονιστικής 
Συνθήκης Εγγυήσεως και εγκα-
θίδρυση ενός ισχυρού συστήμα-
τος ασφαλείας, βασισμένου στον 
Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και 
στις Συνθήκες της ΕΕ και του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης.
«Είναι ενάντια σε οποιανδή-
ποτε πάγια αρχή των Ηνωμένων 
Εθνών;», διερωτήθηκε και πρό-
σθεσε: «Ταυτόχρονα, είναι παρά-
δοξο να απορρίπτεται η επιμονή 
της Τουρκίας ότι πρέπει να αναλά-
βει τον εν λόγω ρόλο;»

ΠτΔ: Αμοιβαία συμφωνημένα ΜΟΕ όπως 
επιστροφή Βαρωσίων θα αλλάξουν το παιγνίδι
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ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου
διεθνή νέα

Τ
ις πρώτες φωτογραφίες του 21χρο-
νου που έχει συλληφθεί για τη βόμ-
βα που τοποθετήθηκε σε συρμό του 
μετρό στο Λονδίνο την Παρασκευή 

τραυματίζοντας 30 άτομα έφερε στη δημο-
σιότητα το Sky News.
Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο πρόκειται 
για τον Γιάγια Φαρούκ, ο οποίος συνελήφθη 
το βράδυ του Σαββάτου έξω από εστιατόριο 
στην περιοχή Χάουνσλο.
Εκτός από τον 21χρονο, στα χέρια των 
αρχών βρίσκεται και ένας 18χρονος που 
συνελήφθη το πρωί της ίδιας ημέρας στο 
λιμάνι του Ντόβερ.

Ο 18χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι Ιρα-
κινός πρόσφυγας που ζούσε εδώ και τρια 
χρόνια στη Βρετανία, πιστεύεται ότι είναι 
αυτός που άφησε τον εκρηκτικό μηχανισμό 
μέσα στον συρμό, με ένα βίντεο να φέρεται 
να τον απεικονίζει την ώρα που φεύγει από 
το σπίτι που έμενε για να εκτελέσει το σχέ-
διό του.
Οι δύο άνδρες, κατά τις ίδιες πληροφορίες, 
φέρεται να έχουν περάσει κάποιο διάστημα 
μαζί στο σπίτι του Ρόναλντ και της Πένελοπε 
Τζόουνς, οι οποίοι το 2010 είχαν βραβευτεί 
για τις υπηρεσίες τους προς παιδιά και οικο-
γένειες.

Μ
έλη σωστικών συνεργείων 
συνέχιζαν σήμερα την αυγή 
τη μάχη με τον χρόνο για τη 
διάσωση ενός 12χρονου κο-

ριτσιού και άλλων επιζώντων που μπορεί 
να έχουν παγιδευθεί κάτω από τα ερείπια 
των κτιρίων στο κεντρικό Μεξικό μετά 
τον πιο φονικό σεισμό που σημειώθηκε 
στη χώρα τα τελευταία 32 χρόνια.     
Περισσότεροι από 50 επιζώντες έχουν 
ανασυρθεί από πολλά σημεία καταστρο-
φής μετά τον σεισμό μεγέθους 7,1 βαθ-
μών που έπληξε την περιοχή την Τρίτη, 
προκαλώντας κραυγές χαράς, «Ναι, μπο-
ρούμε», από τους πρώτους διασώστες, 
εθελοντές και παρατηρητές που είχαν 
συγκεντρωθεί γύρω από τα ερείπια. 
Τουλάχιστον άλλοι 237 σκοτώθηκαν και 
1.900 τραυματίστηκαν.   
Με τ ις πιθανότητες να 
βρεθούν επιζώντες να 
με ιώνον ται όσο περ-
νούν οι ώρες, αξιωμα-
τούχοι υποσχέθηκαν να 
συνεχίσουν τις προσπά-
θειες έρευνας και διάσω-
σης όπως εκείνην σε ένα 
σχολείο που κατέρρευσε 
στην Πόλη του Μεξικού 
όπου μέλη των σωστικών συνεργείων με 
την καθοδήγηση του Πολεμικού Ναυτι-
κού κατάφεραν να επικοινωνήσουν με 
ένα 12χρονο κορίτσι αλλά δεν έχουν 
καταφέρει ακόμη να την ανασύρουν.   
Άλλα έντεκα παιδιά διασώθηκαν από το 
σχολείο Enrique Rebsamen, όπου φοι-
τούν παιδιά ηλικίας από έξι έως 15 ετών, 
όμως 21 μαθητές και τέσσερις ενήλι-
κες σκοτώθηκαν.   Μέλη των σωστι-
κών συνεργείων δήλωσαν προηγου-
μένως ότι είδαν ένα χέρι να προεξέχει 
από τα ερείπια και το κορίτσι κούνησε 
τα δάχτυλά της όταν ρωτήθηκε αν είναι 
ακόμη ζωντανή, σύμφωνα με το τηλεο-
πτικό δίκτυο Televisa, οι κάμερες και οι 
δημοσιογράφοι του οποίου είχαν ειδική 
πρόσβαση στο σημείο για να παράσχουν 
συνεχή απευθείας κάλυψη.   
Αλλά έπειτα από 15 ώρες προσπά-
θειας, ο ναύαρχος Χοσέ Λουίς Βεργκάρα 
δήλωσε πως οι διασώστες δεν μπο-

ρούν να εντοπίσουν το ακριβές σημείο 
όπου βρίσκεται.   «Υπάρχει ένα κορίτσι 
που είναι ζωντανό εκεί, είμαστε σχε-
δόν σίγουροι γι΄αυτό, αλλά δεν ξέρουμε 
ακόμη πώς να φθάσουμε κοντά της», 
δήλωσε ο Βεργκάρα στο Televisa.   «Οι 
ώρες που πέρασαν περιπλέκουν τις πιθα-
νότητες να βρεθεί ζωντανό ή καλά στην 
υγεία του το πρόσωπο που μπορεί να 
είναι παγιδευμένο», είπε.   
Την ώρα που μιλούσε ο Βεργκάρα μια 
ανθρώπινη αλυσίδα από μέλη σωστι-
κών συνεργείων απομάκρυνε ένα μεγάλο 
κομμάτι τσιμέντο από τη φωτισμένη 
άπλετα σκηνή.   
Τα μέλη των σωστικών συνεργείων 
ζητούσαν κατά καιρούς «απόλυτη σιγή» 
από τους περαστικούς που πάγωναν στη 
θέση τους και παρέμεναν σιωπηλοί ώστε 

να μπορούν να ακούσουν 
τυχόν εκκλήσεις για βοή-
θεια. Όπως και σε άλλα 
σημε ία που έπληξε ο 
Εκγκέλαδος στο κεντρικό 
Μεξικό, οι αξιωματούχοι 
δεν αποτολμούν να χρη-
σιμοποιήσουν βαρύ εξο-
πλισμό ανύψωσης από 
τον φόβο ότι μπορεί να 

συνθλίψουν κάποιον από κάτω.   
Σε όλη την Πόλη του Μεξικού, τα μέλη 
των σωστικών συνεργείων βοηθούν εθε-
λοντές και πολίτες επιστρατεύοντας σκυ-
λιά, κάμερες, ανιχνευτές κίνησης και θερ-
μότητας για τον εντοπισμό ανθρώπων 
που μπορεί να είναι ακόμη ζωντανοί. 
Περίπου 52 κτίρια κατέρρευσαν μόνο 
στην Πόλη του Μεξικού και περισσότερα 
στις γειτονικές πολιτείες. Εκατόν δύο 
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον 
σεισμό στην Πόλη του Μεξικού και άλλοι 
135 σε πέντε γειτονικές πολιτείες, δήλω-
σαν αργά χθες αξιωματούχοι.   
Τουλάχιστον εννέα χώρες της Λατινι-
κής Αμερικής δεσμεύθηκαν να στείλουν 
ομάδες διάσωσης ή να προσφέρουν 
τεχνική βοήθεια, με συνεργεία από τον 
Παναμά και το Σαλβαδόρ να βρίσκονται 
ήδη επιτόπου, καθώς και οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, η Ισπανία, η Ιαπωνία και το 
Ισραήλ.

Μεξικό: Αγώνας με το χρόνο να σωθεί 
12χρονο κορίτσι, εγκλωβισμένο στο 
σχολείο που κατέρρευσε
Αγώνας με το χρόνο να σωθεί 12χρονο κορίτσι, εγκλωβισμένο στο σχολείο 
που κατέρρευσε  - Στους 237 οι νεκροί, 1.900 οι τραυματίες

Αυτός είναι ο 21χρονος που 
συνελήφθη για τη βόμβα στο 
μετρό του Λονδίνου
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Ε
κτενής κάλυψη υπήρξε από τα δυτι-
κά ΜΜΕ στην παρθενική ομιλία του 
προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ 
στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Δύο από τους κυριότερους στόχους του 
Αμερικανού προέδρου στην ομιλία του απο-
τέλεσαν ο Βορειοκορεάτης ηγέτης και η συμ-
φωνία για τα πυρηνικά της Τεχεράνης.
Ειδική αναφορά έκανε με τον ειρωνικό χαρα-
κτηρισμό για τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ 
Γιονγκ Ουν ως «πυραυλανθρώπου» και την 
απειλή «να εξαφανίσει την Βόρεια Κορέα 
αν συνεχισθεί η αυτοκτονική πολιτική των 
πυρηνικών της όπλων».
Ο εκπρόσωπος της Β. Κορέας στον ΟΗΕ απο-
χωρεί από την αίθουσα της γενικής συνέλευ-
σης πριν αρχίσει την ομιλία του ο Ντ. Τραμπ
Ο εκπρόσωπος της Β. Κορέας στον ΟΗΕ απο-
χωρεί από την αίθουσα της γενικής συνέλευ-
σης πριν αρχίσει την ομιλία του ο Ντ. Τραμπ
- «Ουδείς έχει δείξει παρόμοια περιφρό-
νηση για τα άλλα κράτη όσο το αποκρου-
στικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας, υπεύ-
θυνο για τα δεινά εκατομμυρίων υπηκόων 
του, που πεινούν, φυλακίζονται, βασανίζο-
νται και υφίστανται παντός είδους δεινά» 
είπε στον λόγο του ο Ντ. Τραμπ.
Φυσικά τα δυτικά ΜΜΕ παρέλειψαν να ανα-
φερθούν στα περιβόητα «βασανιστήρια για 
χάρη των βασανιστηρίων» της CIA, που 
έχει αποκαλύψει ο πρώην υπάλληλος της 
«Κόμπανι» Τζον Κυριάκου (με όσα έχουν 
συμβεί στο κολαστήριο του Γκουαντάναμο, 
οι ΗΠΑ έχουν χάσει το ηθικό δικαίωμα να 
επικρίνουν άλλους για βασανιστήρια).
- «Θέλουμε αρμονία και φιλία, όχι 
συγκρούσεις και αναταραχές» είπε ο Τραμπ.
Εκείνο που παρέλειψαν να αναφερθούν τα 
δυτικά ΜΜΕ, ήταν να υπενθυμίσουν πόσο 
«ειρηνική» είναι η αμερικανική πολιτική 
μετά τα γεγονότα της 11/9. Με αρχή την 
εισβολή στο Ιράκ το 2003 και την ανατροπή 
του καθεστώτος Σαντάμ Χουσεΐν.
- «Η συμφωνία με το Ιράν ήταν μία από τις 
χειρότερες και πλέον μονόπλευρη συνθήκη, 
στην οποία συμμετείχαν οι ΗΠΑ. Ειλικρινά, 
αυτή η συμφωνία αποτελεί ντροπή για τις 
ΗΠΑ» είπε στον λόγο του ο Τραμπ.
Εκείνο που δεν είπε ο Αμερικανός πρόεδρος 
και ουδένα από τα δυτικά ΜΜΕ, είναι πως η 
συμφωνία με το Ιράν λειτουργεί. Από τότε 
που ανέλαβε καθήκοντα ο Λευκός Οίκος 

έχει διαβεβαιώσει δύο φορές (όχι μία φορά, 
αλλά δύο) ότι η Τεχεράνη εφαρμόζει κατά 
γράμμα τις συμφωνίες με τους όρους που 
υπέγραψε το 2015. Ωστόσο φαίνεται πως ο 
Τραμπ υπέκυψε τελικά στις πιέσεις των γερα-
κιών που τον περιστοιχίζουν.
«Οι ντροπιαστικές παρατηρήσεις του Τραμπ, 
δείχνουν να αγνοεί τον πόλεμο του Ιράν ενα-
ντίον της τρομοκρατίας» δήλωσε ο Ιρανός 
υπουργός Εξωτερικών Mohammad Javad 
Zarif, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο 
Fars. Και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «στηρί-
ζει τυραννικά καθεστώτα στην περιοχή της 
Μέσης Ανατολής καθώς και το εγκληματικό 
Σιωνιστικό κράτος»
«Οι ντροπιαστικές παρατηρήσεις του Τραμπ, 
δείχνουν να αγνοεί τον πόλεμο του Ιράν ενα-
ντίον της τρομοκρατίας» δήλωσε ο Ιρανός 
υπουργός Εξωτερικών Mohammad Javad 
Zarif, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο 
Fars. Και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι «στηρί-
ζει τυραννικά καθεστώτα στην περιοχή της 
Μέσης Ανατολής καθώς και το εγκληματικό 
Σιωνιστικό κράτος»
Ο πρόεδρος του Ιράν Χασάν Ρουχανί, προ-
ειδοποίησε την Ουάσινγκτον με δηλώσεις 
του στο CNN ότι: «Αν αποχωρήσει από τη 
συμφωνία με την Τεχεράνη θα το πληρώσει 
ακριβά, κάτι που δεν νομίζω πως το επιθυ-
μούν στις ΗΠΑ»
Ο πρόεδρος του Ιράν Χασάν Ρουχανί, προ-
ειδοποίησε την Ουάσινγκτον με δηλώσεις 
του στο CNN ότι: «Αν αποχωρήσει από τη 
συμφωνία με την Τεχεράνη θα το πληρώσει 
ακριβά, κάτι που δεν νομίζω πως το επιθυ-
μούν στις ΗΠΑ»
- «H σοσιαλιστική δικτατορία του Νικολάς 
Μαδούρο έχει προκαλέσει αφόρητο πόνο 
στους καλούς ανθρώπους της χώρας του 
που υποφέρουν» είπε ο Τραμπ και προει-
δοποίησε ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να 
αναλάβει δράση εάν η κυβέρνηση της Βενε-
ζουέλα επιμένει στο μονοπάτι να επιβάλει 
αυταρχική διακυβέρνηση.
«Επιθετική πολιτική ενός νέου Χίτλερ στη 
διεθνή πολιτική σκηνή εναντίον του λαού 
της Βενεζουέλα» ήταν η απάντηση του Νικο-
λάς Μαδούρο και πρόσθεσε: «Ουδείς μπο-
ρεί να απειλεί τη Βενεζουέλα και σε ουδένα 
ανήκει. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί ο 
Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί την Μπολιβα-
ριανή Δημοκρατία με θάνατο».

Όσα δεν μας είπαν γύρω από 
την παρθενική ομιλία Τραμπ 
στον ΟΗΕ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας απαίτησε 
ξανά να ακυρωθεί το δημοψήφισμα στο 
ιρακινό Κουρδιστάν, ενώ προειδοποίησε 
τους Κούρδους του Ιράκ να μην 
πυροδοτήσουν νέες συγκρούσεις

Ο 
πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν προέτρεψε εκ νέου την Τρί-
τη το ιρακινό Κουρδιστάν να ακυρώ-
σει το δημοψήφισμα για την ανεξαρ-

τησία του που προβλέπεται να διεξαχθεί στις 25 
Σεπτεμβρίου, προειδοποιώντας ότι σε διαφορε-
τική περίπτωση θα κινδυνεύσει να απολέσει τις 
«ευκαιρίες από τις οποίες ωφελείται σήμερα».
«Καλούμε την περιφερειακή κυβέρνηση του 
ιρακινού Κουρδιστάν να ακυρώσει την πρω-
τοβουλία που ανέλαβε» για την ανεξαρτησία 
της περιοχής, υπογράμμισε ο Ερντογάν κατά τη 
διάρκεια της ομιλίας του ενώπιον της ετήσιας 
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
«Αν αγνοήσει την καθαρή και αποφασιστική 
θέση της Τουρκίας στο συγκεκριμένο ζήτημα, 
αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια διαδι-

κασία που θα στερήσει από την περιφερειακή 
κυβέρνηση του ιρακινού Κουρδιστάν τις ευκαι-
ρίες από τις οποίες ωφελείται σήμερα», συνέ-
χισε. 
«Πρέπει όλοι να εργαστούμε για (...) την ηρε-
μία, την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερό-
τητα στην περιοχή και όχι να πυροδοτούμε νέες 
συγκρούσεις», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της 
Τουρκίας.
Η τουρκική προεδρία είχε ήδη προτρέψει στις 
14 Σεπτεμβρίου τους Κούρδους του Ιράκ να 
ακυρώσουν το δημοψήφισμα, προειδοποιώ-
ντας ότι εάν δεν το κάνουν αυτό θα οδηγήσει 
στην «απομόνωση» της Αρμπίλ.
Ο Ερντογάν εξάλλου γνωστοποίησε ότι το Συμ-
βούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας θα 
συνεδριάσει στις 22 Σεπτεμβρίου για να εξετά-
σει το θέμα αυτό.
Σχεδόν όλες οι χώρες, με την εξαίρεση του 
Ισραήλ, έχουν ταχθεί εναντίον της διεξαγω-
γής του δημοψηφίσματος σ΄αυτή την περιοχή 
του βόρειου Ιράκ, που έχει εξασφαλίσει από 
το 1991 μια αυτονομία που διευρύνθηκε με τα 
χρόνια.

Ερντογάν: «Απείλησε» τους Κούρδους 
του Ιράκ από το βήμα του ΟΗΕ

Ομοβροντία κυρώσεων από ΕΕ και 
ΗΠΑ κατά της Β. Κορέας

Ο
ι 28 χώρες-μέλη της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης έδωσαν την Πέ-
μπτη το πράσινο φως για την ε-
πιβολή επιπρόσθετων κυρώσε-

ων σε βάρος της Βόρειας Κορέας με αφορ-
μή την τελευταία πυρηνική δοκιμή στην 
οποία προχώρησε η Πιονγκγιάνγκ, ανέφε-
ραν πολλές διπλωματικές πηγές.
Οι κυρώσεις αυτές θα συμπληρώσουν 
εκείνες που αποφασίστηκαν από τον ΟΗΕ 
την περασμένη εβδομάδα. Μεταξύ άλλων 
αναμένεται ότι θα επιβληθεί πλήρης απα-
γόρευση στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να 
εξάγουν πετρέλαιο στη Βόρεια Κορέα και 
να επενδύουν στη χώρα αυτή, όπως είπαν 
δύο διπλωματικές πηγές που μίλησαν στο 
Γαλλικό Πρακτορείο.
Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντό-
ναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την υπογραφή 
ενός εκτελεστικού διατάγματος που επι-
τρέπει στην Ουάσιγκτον να εντείνει τις 
κυρώσεις ενάντια σε άτομα και επιχει-
ρήσεις που εμπλέκονται σε εμπορικές 

συναλλαγές με τη Βόρεια Κορέα, σημει-
ώνοντας ότι είναι απαράδεκτο οντότητες 
να υποστηρίζουν οικονομικά το καθεστώς 
της Πιονγιάνγκ. 
Ο Τραμπ, πριν από μια συνάντησή του με 
τους ηγέτες της Ιαπωνίας και της Νότιας 
Κορέας, ανακοίνωσε ότι η κεντρική τρά-
πεζα της Κίνας διέταξε τις κινεζικές τρά-
πεζες να σταματήσουν κάθε επιχειρημα-
τική δραστηριότητα με το απομονωμένο 
κράτος, ενώ επισήμανε ότι οι νέες κυρώ-
σεις θα κόψουν πηγές εσόδων που χρη-
ματοδοτούν τις προσπάθειες της Βόρειας 
Κορέας να αναπτύξει τα οπλικά της συστή-
ματα. 
Παράλληλα είπε ότι τα νέα μέτρα στο-
χεύουν επίσης να πλήξουν τις θαλάσσιες 
μεταφορές και τα εμπορικά δίκτυα της 
Πιονγιάνγκ.
Τομείς όπως η υφαντουργία, αλιεία, 
τεχνολογία πληροφοριών και μεταποιη-
τικές βιομηχανίες, είναι ανάμεσα σε αυτές 
που οι ΗΠΑ στοχεύουν να πλήξουν. 
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Ε
ισαγγελείς δήλωσαν την Πέμπτη ό-
τι απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος 
τριών υψηλόβαθμων μελών μιας ελ-
βετικής μουσουλμανικής οργάνω-

σης σχετικά με την παραγωγή και προώθη-
ση προπαγανδιστικών ταινιών για την Αλ 
Κάιντα.
Οι κατηγορίες αφορούν τρία μέλη του Ισλα-
μικού Κεντρικού Συμβουλίου της Ελβετίας 
(ICCS), το οποίο υποστηρίζει ότι είναι η 
μεγαλύτερη ισλαμική οργάνωση στη χώρα 
και ότι κύριος σκοπός του είναι η εκπροσώ-
πηση του τοπικού πληθυσμού.
Ο εκπρόσωπος του ICCS Αμπντέλ Αζίζ Καα-
σίμ Ίλι, ο οποίος δήλωσε στο Reuters πως 
είναι ένα από τα τρία μέλη του συμβουλίου 
σε βάρος των οποίων απαγγέλθηκαν κατη-
γορίες, απέρριψε την υπόθεση λέγοντας ότι 
είναι μια «δίκη για πολιτική επίδειξη» και 
είπε πως οι αρχές δεν αντελήφθησαν σωστά 
το βίντεο που βρίσκεται στο κέντρο της υπό-
θεσης.
Στο κατηγορητήριο δεν κατονομάζονται οι 
ύποπτοι, ωστόσο το ICCS ανέφερε σε μια 
ανακοίνωση πως οι άλλοι δύο είναι ο πρόε-
δρός του Νικολά Μπλανσό και ο επικεφαλής 
πολιτισμικών παραγωγών Ναΐμ Σεμί.
Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα ανέ-
φερε πως το Συμβούλιο γύρισε ταινίες στη 
Συρία το 2015 με ένα υψηλόβαθμο μέλος 
της αλ Κάιντα και ανήρτησε δύο ταινίες στο 
YouTube τις οποίες προώθησαν τα τρία μέλη 
της επιτροπής.
Ο γενικός εισαγγελέας ανάφερε πως «οι 
κατηγορούμενοι προσέφεραν στο εν λόγω 
υψηλόβαθμο μέλος της αλ Κάιντα μία σημα-

ντική πολυγλωσσική πολυμεσική πλατ-
φόρμα από την οποία θα μπορούσε να περι-
γράψει και να προωθήσει με προνομιακό 
τρόπο τόσο τον εαυτό του όσο και την ιδεο-
λογία της αλ-Κάιντα».
Ο Καασίμ Ίλι αποκάλεσε τις κατηγορίες 
«σαφώς πολιτικά υποκινούμενες» και είπε 
πως η συνέντευξη έγινε με έναν υψηλό-
βαθμο σαουδάραβα ιερωμένο που αρνή-
θηκε ότι είχε δεσμούς με την αλ Κάιντα.
«Σκοπός της συνέντευξης ήταν να αντιμετω-
πισθεί η προπαγάνδα (του Ισλαμικού Κρά-
τους) με μια αξιόπιστη μορφή από το μετρι-
οπαθές συριακό ανταρτικό φάσμα. Η συνέ-
ντευξη αυτή καθαυτή δεν αφορούσε ποτέ 
την αλ Κάίντα», πρόσθεσε σε μήνυμα ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου.
Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα ανέφερε 
πως η απαγγελία κατηγοριών είναι μέρος 
των ποινικών διαδικασιών που ξεκίνησαν 
εναντίον του Συμβουλίου για πρώτη φορά 
τον Δεκέμβριο του 2015, μετά την ανάρτηση 
των βίντεο. Η Ελβετία βρισκόταν τότε σε 
αυξημένη κατάσταση συναγερμού μετά τις 
επιθέσεις στο Παρίσι που είχαν αποτέλεσμα 
τον θάνατο 130 ανθρώπων.
Στην Ελβετία δεν έχουν σημειωθεί ισλα-
μιστικές επιθέσεις, όπως σε άλλες δυτικές 
χώρες, όμως οι αρχές εκτιμούν πως εξακο-
λουθεί να υφίσταται σημαντική απειλή.
Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα ανακοί-
νωσε ότι έχει αρχίσει περίπου 60 ποινικές 
διαδικασίες που συνδέονται με τζιχαντιστές, 
οι περισσότερες από τις οποίες αφορούν 
«προπαγάνδα για την υποστήριξη τρομο-
κρατικών οργανώσεων».

Ελβετία: Μέλη μουσουλμανικής 
οργάνωσης κατηγορούνται για 
προπαγάνδα υπέρ της Αλ Κάιντα

Καταγγελίες ότι η ισπανική 
εθνοφυλακή κατάσχεσε εννέα 
εκατομμύρια ψηφοδέλτια

Κ
αζάνι που βράζει η Καταλονία, δύο 
μόλις εβδομάδες πριν από το δημο-
ψήφισμα για την ανεξαρτησία της. 
Οι Καταλανοί απειλούν να «κατα-

σκηνώσουν» στους δρόμους της χώρας από 
σήμερα το απόγευμα με τον Τζόρντι Σάντσες, 
πρόεδρο ενός εκ των μεγαλύτερων αυτονο-
μιστικών κινημάτων, της Καταλανικής Εθνο-
συνέλευσης, να ανακοινώνει ότι θα υπάρξει 
μία «μόνιμη» διαδήλωση που θα ξεκινήσει 
σε λίγες ώρες.
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση 
Ραχόι κάνει ότι περνάει από 
το χέρι της για να ακυρώσει 
το επικείμενο δημοψήφισμα 
θεωρώντας το παράνομο.
Περίπου 40 χιλιάδες οργι-
σμένοι πολίτες διαδήλωσαν 
χτες στους δρόμους της Βαρ-
κελώνης κατά της Μαδρίτης. 
«Καταργήσατε την αυτο-
νομία της Καταλονίας», 
δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της 
καταλανικής κυβέρνησης. 
«Έξω οι δυνάμεις κατοχής.Θέλουμε να είμα-
στε ελεύθεροι», έγραφαν τα πλακάτ των δια-
δηλωτών που είχαν ξεχυθεί χτες στους δρό-
μους της Βαρκελώνης. Η χθεσινή εισβολή της 
ισπανικής εθνοφυλακής στο τοπικό υπουρ-
γείο Οικονομικών αλλά και η σύλληψη κορυ-
φαίων στελεχών της καταλανικής κυβέρνη-
σης έχει εξοργίσει τους Καταλανούς.Την ίδια 
ώρα, η κυβέρνηση Ραχόι κάλεσε τους Κατα-
λανούς να σταματήσουν την κλιμάκωση και 
να «σταματήσουν να είναι ανυπάκουοι». 
Την ίδια ώρα,υπάρχουν καταγγελίες ότι η 
εθνοφυλακή κατάσχεσε εννέα εκατομμύρια 
ψηφοδέλτια που επρόκειτο να χρησιμοποιη-
θούν στο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία 
της Καταλονίας. 
«Αυτή τη στιγμή τα μετρούν,μπορεί να είναι 
εννέα εκατομμύρια ψηφοδέλτια», δήλωσε 
ανώνυμη πηγή στο στο Γαλλικό Πρακτορείο. 
Η κατάσχεση ψηφοδελτίων έγινε στην κοι-
νότητα Μπίγκες που απέχει 45 χιλιόμετρα 
βόρεια της Βαρκελώνη.
Η κατάσταση στην Καταλονία βρίσκεται 
εκτός ελέγχου, όπως μεταδίδουν τα ισπανικά 

ΜΜΕ. Η κυβέρνηση Ραχόι συλλαμβάνει μέλη 
της καταλανικής κυβέρνησης και προκαλεί 
ακόμη μεγαλύτερο κύμα οργής. Σε 15 μέρες 
περίπου έχει προγραμματιστεί το δημοψήφι-
σμα για την ανεξαρτησία της Καταλονίας, ένα 
αίτημα των Καταλανών που η κυβέρνηση της 
Μαδρίτης δεν θέλει ούτε ν’ ακούει.
Η κυβέρνηση της Καταλονίας κατηγορεί την 
κεντρική εξουσία πως έχει καταλύσει την 
αυτονομία της περιφέρειας την ώρα που ο 
Μαριάνο Ραχόι κάνει λόγο για ανάγκη επι-
στροφής στη νομιμότητα.Οι Καταλανοί αντι-
μετωπίζουν την ισπανική αστυνομία ως 
δύναμη κατοχής, όπως αναφέρουν χαρακτη-
ριστικά στα social media.Ακόμη και Ευρω-
παίοι πολιτικοί ζητούν να υπάρξει διάλογος 

και όχι καταστολή και κατα-
πίεση.
 Προκειμένου να απαγο-
ρεύσει το δημοψήφισμα, η 
κυβέρνηση της Μαδρίτης 
προχώρησε σε συλλήψεις 
Καταλανών αξιωματού-
χων,επιδρομές σε τυπογρα-
φεία, ελέγχους σε γραφεία 
εφημερίδων, κατάσχεση 
εκλογικού υλικού και κατα-

στολή των διαδηλώσεων από υπέρμαχους 
του δημοψηφίσματος.

Ραχόι προς Καταλανούς: Εγκατα-
λείψτε το δημοψήφισμα
Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Μαριάνο 
Ραχόι με τηλεοπτικό του διάγγελμα κάλεσε 
τους ηγέτες της περιφερειακής κυβέρνησης 
της Καταλονίας να ακυρώσουν το προγραμ-
ματισμένο δημοψήφισμα για την ανεξαρτη-
σία της περιοχής από την Ισπανία, σημειώ-
νοντας ότι αυτό αντίκειται στους νόμους της 
χώρας.
«Μην προχωρήσετε. Επιστρέψτε στην νομι-
μότητα και στη δημοκρατία. Το δημοψήφι-
σμα είναι μια χίμαιρα», είπε χαρακτηριστικά 
ο ισπανός πρωθυπουργός, υπογραμμίζο-
ντας: «Εγκαταλείψτε μια και καλή όλη αυτή 
την κλιμάκωση του ριζοσπαστισμού και της 
ανυπακοής».
«Υπάρχει ακόμη χρόνος για να αποφευχθούν 
τα χειρότερα» προειδοποίησε ο αρχηγός του 
ισπανικού κράτους, καθώς οι αρχές συνέ-
λαβαν 14 στελέχη της καταλανικής κυβέρ-
νησης, πυροδοτώντας διαδηλώσεις ενάντια 
στην ισπανική κυβέρνηση και την αστυνομία.

Καταλονία: Έκρυθμη η 
κατάσταση δύο εβδομάδες πριν 
από το δημοψήφισμα
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οικογένεια

Η 
Μαρία, η γυναίκα μου, έχει το χάρισμα της 
φιλοξενίας. Δραστηριοποιείται  όταν πρό-
κειται να περιποιηθεί ανθρώπους και της 
αρέσει να κάνει τραπέζια και να οργανώνει 

γιορταστικές εκδηλώσεις στο σπίτι μας.
Σαν τις περισσότερες γυναίκες, της αρέσει να έχει το 
σπίτι μας καθαρό, περιποιημένο και όλα να είναι στην 
εντέλεια. Πρόσφατα σε μια από αυτές τις συγκεντρώ-
σεις που είχε προγραμματιστεί εβδομάδες πριν, δια-
πιστώσαμε κάποια πράγματα που έγιναν αιτία να 
πάρουμε κάποια σπουδαία μαθήματα.
Από τη μια εγώ είχα ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρό-
γραμμα με τη δουλειά κι από την άλλη η Μαρία είχε 
φοβερούς πόνους στα γόνατά της τόσο πολύ που της 
ήταν δύσκολο να είναι όρθια για πολλή ώρα.
Τελικά είχαμε το πάρτυ όπως ήταν προγραμματι-
σμένο, και η γυναίκα μου τα κατάφερε να στρώσει το 
τραπέζι, να μαγειρέψει, να σερβίρει και να συμμαζέ-
ψει μια χαρά όπως πάντα. Όταν έφυγαν όλοι οι καλε-
σμένοι και μείναμε μόνοι, πρόσεξα ότι η Μαρία ήταν 
κάπως σοβαρή μαζί μου.
Νόμιζα ότι όλα ήταν εντάξει αλλά η συμπεριφορά 
της με προβλημάτιζε. Έκανα ό,τι κάνω συνήθως σε 
τέτοιες περιπτώσεις και είχα την εντύπωση ότι πήγα 
πολύ καλά αφού μάλιστα τακτοποίησα και καθάρισα 
το γκαράζ την προηγούμενη μέρα.  
Η  Μαρία μου εκμυστηρεύτηκε ότι ολόκληρη μέρα 
δεν τη ρώτησα ούτε μία φορά πώς νιώθει, αν πονάει, 
κι ούτε προσφέρθηκα να τη βοηθήσω με πράγματα 
που κανονικά τα κάνει εκείνη. 
Αυτό ήταν ολοφάνερα δική μου παράλειψη και αναι-
σθησία αλλά παράλληλα και απόδειξη όχι καλής επι-
κοινωνίας μεταξύ μας. Με είχε απορροφήσει τόσο 
πολύ να φανώ συνεπής στα δικά μου καθήκοντα 
που ξέχασα ότι αυτό το πάρτυ αφορούσε και τους 
δυο μας. Διαπίστωσα ότι η σχέση μας παρουσιάζει 
προβλήματα κάθε φορά που στρέφω όλη την προ-
σοχή μου στον εαυτό μου και αποξενώνομαι από τη 
γυναίκα μου. Έχω την τάση να παραβλέπω τις ανά-
γκες της και τις επιθυμίες της με αποτέλεσμα να μην 
παίρνω τις πρωτοβουλίες που πρέπει. Όταν είμαι 
απαθής ή βλέπω μόνο τις δικές μου ανάγκες αντί να 
παίρνω την πρωτοβουλία ή να συμπαραστέκομαι 
στη γυναίκα μου, στο τέλος κι οι δυο νιώθουμε απο-
γοητευμένοι. Παραθέτουμε πιο κάτω 5 τομείς που 
οι γυναίκες θέλουν οι άντρες να παίρνουν πρωτο-
βουλία:  
Ηγεσία
Οι γυναίκες θέλουν ο άντρας να ορίσει τις κατευθυ-
ντήριες γραμμές που θα ακολουθήσει η οικογένεια. 
Θέλουν να κατευθύνουμε την οικογένεια με ανώ-
τερες ηθικές αρχές. Δε σημαίνει ότι θέλουν να τους 
υπαγορεύουμε το καθετί. Συμμετέχουν κι αυτές στις 

αποφάσεις των αξιών που πρέπει να έχει η οικογέ-
νεια. Θέλουν όμως εμείς να φέρουμε το βάρος με τη 
συνεπή ζωή μας, με τη σωστή επικοινωνία, και την 
εφαρμογή των κανόνων που θέτουμε.
Προσοχή
Οι γυναίκες θέλουν ο άντρας να δίνει όλη του την 
προσοχή στην οικογένειά του. Θέλουν ολοκλη-
ρωτική αφοσίωση και προσοχή όταν μιλούν και 
μ’ αυτές και με τα παιδιά. Αν είστε σαν εμένα, είναι 
εύκολο ύστερα από μια μεγάλη και δύσκολη μέρα 
να θέλετε να χαλαρώσετε. Χρειάζεται να υπενθυ-
μίζω στον εαυτό μου, μερικές φορές κάθε μέρα, ότι 
η οικογένειά μου αξίζει, τουλάχιστον, τόση προσοχή 
και ενδιαφέρον όσο η δουλειά μου. Όταν μπαίνουμε 
στο σπίτι, θέλουν να συγκεντρώσουμε την προσοχή 
μας στην οικογένεια και να ασχοληθούμε μαζί τους.
Προγραμματισμός
Αν είναι κάτι που η γυναίκα μου κι εγώ διαφέρουμε 
, είναι ακριβώς αυτό. Για μένα είναι αρκετά δύσκολο 
να βρω τι πρέπει να κάνω σήμερα, αν δεν το σκε-
φτώ από πριν. Η γυναίκα μου είναι πάντοτε ένα βήμα 
μπροστά σ’ αυτό. Θα μπορούσα να πω ότι εδώ 
υστερώ. Ανεξάρτητα αν είσαι προγραμματιστής ή 
όχι, οι γυναίκες θέλουν να προγραμματίζουμε τις 
διακοπές της οικογένειας, τις μέρες που θα βγούμε 
μαζί τους, τις εκδρομές της οικογένειας, κ.λπ. Αυτό τις 
κάνει να νιώθουν ότι τις σκεφτόμαστε, κι αν μάλιστα 
το κάνουμε πριν από αυτές. Δεν τους αρέσει καθόλου 
όταν τις αφήνουμε να προγραμματίζουν μόνες τους. 
 Βελτιώσεις στο σπίτι
Δεν είδα ποτέ μου γυναίκα που να μην της αρέσει 
ένα σπίτι ωραίο. Ανεξάρτητα αν αυτό είναι σωστό ή 
λάθος, πάντως έμμεσα τις αντιπροσωπεύει. Θέλουν 
να προσέχουμε τις μικρές λεπτομέρειες που προσθέ-
τουν για να κάνουν το σπίτι να φαίνεται πιο ωραίο και 
να τις εκτιμούμε. Ένας τρόπος για να τις απαλλάξουμε 
κάπως από το βάρος της καθαριότητας του σπιτιού 
είναι να συμμετέχουμε κι εμείς μέχρι ένα σημείο. 
Εκείνο όμως που θέλουν πιο πολύ είναι να κάνουμε 
μαζί τους όνειρα για το ιδεώδες σπίτι. Δεν έχει σημα-
σία πόσο μεγάλο θέλουν να είναι το σπίτι ή πόσο 
πολυτελές αλλά μ’ αυτόν τον τρόπο ταυτιζόμαστε 
περισσότερο.  
 Οικονομικά
Οι γυναίκες χρειάζονται κάποια ασφάλεια. Δεν είναι 
το θέμα να υπάρχει ένας υψηλός μισθός, αλλά  να 
έχουν μια σαφή εικόνα της οικονομικής κατάστασης.  
Η ασφάλεια επιτυγχάνεται όταν τις ενημερώνουμε 
για τα οικονομικά θέματα, όταν βάζουμε στόχους, 
και όταν κάνουμε κατανομή στη διαχείριση των εξό-
δων. Αυτό δε σημαίνει ότι υπαγορεύουμε στις γυναί-
κες μας σα να είναι υποδεέστερες, αλλά δίνουμε την 
ευκαιρία για συζήτηση πάνω σε οικονομικά θέματα.

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.

5 Τομείς Που οι Γυναίκες Θέλουν να 
Παίρνουν οι Άντρες Πρωτοβουλία

• To παιδί μου και εγώ
Δυσλεξία: Τι είναι και πώς να 
βοηθήσω το παιδί μου;

Η 
δυσλεξία είναι μια μαθησιακή 
δυσκολία, κατά την οποία καθυ-
στερεί ή εμποδίζεται η εκμάθηση 
γραφής και ανάγνωσης από παι-

διά που έχουν όλες τις ικανότητες και δυ-
νατότητες για τις εργασίες αυτές. Είναι δη-
λαδή παιδιά με κανονική ή και ανώτερη νο-
ημοσύνη, χωρίς προβλήματα στην όραση 
ή στην ακοή. Τα συμπτώματα μπορεί να ε-
πηρεάζουν πολλούς τομείς της μάθησης 
και της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, και 
μπορεί να περιγραφεί ως ειδική δυσκολία 
στην ανάγνωση, στην ορθογραφία και στη 
γραπτή γλώσσα. Ο χειρισμός των αριθμών 
και των μουσικών σημείων, οι κινητικές λει-
τουργίες και οι οργανωτικές δεξιότητες μπο-
ρεί ακόμα να εμπλέκονται.
Ενδείξεις της δυσλεξίας 
Αντιστροφές γραμμάτων - αριθμών (ε αντί 
για 3). 
Αντιμεταθέσεις ή παραλείψεις ή προσθή-
κες γραμμάτων (ή συλλαβών) στην ίδια λέξη 
(λομηι ή λο ή μηλολο αντί για μήλο). 
Καθρεπτική ανάγνωση ή γραφή (εμ αντί με). 
Αντικαταστάσεις λέξεων με άλλες παρεμ-
φερούς σημασίας (διαβάζουν ή γράφουν 
κοντός αντί για χαμηλός). 
Επιπλέον, τα δυσλεκτικά παιδιά δυσκολεύ-
ονται να μάθουν πίνακες, σειρές ονομάτων 
(π. χ. ημέρες της εβδομάδας, μήνες του χρό-
νου) καθώς επίσης δυσκολεύονται να αντι-
γράψουν από τον πίνακα ή από σημειώσεις.
Πώς να αντιμετωπίσουμε τη δυ-
σλεξία   
Η έγκυρη αναγνώριση και συνειδητοποί-
ηση από τους γονείς των ψυχολογικών, 
εκπαιδευτικών και κοινωνικών παραγό-
ντων που εμπλέκονται στο πρόβλημα του 
παιδιού τους είναι το πιο σημαντικό εφόδιο 
στην προσπάθεια σχεδιασμού μιας αποτε-
λεσματικής παρέμβασης, που κυρίως στο-
χεύει να ενισχύσει την αίσθηση ικανότητας, 
αυτάρκειας και προσωπικού ελέγχου που 
έχει το παιδί για ο, τι αφορά τη ζωή του. Οι 
προσπάθειες, τόσο των γονιών όσο και των 
εκπαιδευτικών, θα πρέπει να έχουν ως γνώ-
μονα και τελικό στόχο: 
Τη διαμόρφωση στο σπίτι και στο σχολείο 
ενός περιβάλλοντος όπου το παιδί όχι μόνο 
θα πετύχει, αλλά και θα βιώσει αυτή του την 
επιτυχία ως αποτέλεσμα κυρίως των δικών 

του προσπαθειών και ικανοτήτων. Για να 
συμβεί αυτό, πρέπει να ενδυναμώσουμε το 
παιδί και να ενισχύσουμε την αίσθηση ότι 
έχει το ίδιο προσωπικά τον έλεγχο και την 
ευθύνη για τη ζωή του. Οι γονείς δεν πρέ-
πει να κάνουν εκείνοι τη «δουλειά» του παι-
διού, αλλά να το βοηθήσουν να οργανώ-
σει τις προσπάθειες και τις δυνάμεις του με 
τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτύχει μόνο του το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Με αυτό τον τρόπο, 
επικοινωνούν στο παιδί την αποδοχή και 
την εκτίμησή τους, ενισχύουν την αυτοπε-
ποίθησή του, βοηθούν στην εσωτερική του 
ηρεμία, το κινητοποιούν να πετύχει περισ-
σότερα, ενώ ενθαρρύνουν την αυτονομία 
του. 
Τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενι-
σχύει την πεποίθηση στο παιδί ότι τα λάθη 
και οι αποτυχίες δεν είναι μόνο αποδεκτά, 
αλλά και αναμενόμενα, και πρέπει να τα βλέ-
πουμε ως ευκαιρίες για μάθηση. Με άλλα 
λόγια, να επιδιώκουμε να πείσουμε τα παι-
διά που είναι ευάλωτα σε αποτυχίες - πολλά 
εκ των οποίων νιώθουν ηττημένα και κου-
ρασμένα μετά από χρόνια απογοητεύσεων 
και αποτυχιών - ότι οι αποτυχίες τους μπο-
ρεί να τα οδηγήσουν στην επιτυχία. 
Την επίτευξη ενός δημιουργικού διαλόγου 
με το παιδί, ο οποίος θα ενισχύσει το κριτικό 
του πνεύμα και την πληροφόρησή του σχε-
τικά με τη χρήση αποτελεσματικών «τεχνι-
κών μάθησης» και επικοινωνίας. 
Συναισθηματικές αντιδράσεις των γονιών, 
όπως ο θυμός, η γελοιοποίηση ή ο χλευ-
ασμός του παιδιού, πρέπει να αποφεύγο-
νται. Ο γονιός δεν πρέπει να ξεχνά ότι το 
παιδί έχει πρόβλημα με τον έλεγχο της 
συμπεριφοράς του. Αντί να του πει: «Εάν 
προσπαθούσες περισσότερο, θα τα πήγαι-
νες καλύτερα...» ή «Εάν έδειχνες πιο συχνά 
την απαραίτητη προσοχή και δεν τεμπέ-
λιαζες, θα είχες καλύτερες επιδόσεις στο 
σχολείο», θα ήταν πιο αποτελεσματικό να 
του πει: «Νομίζω ότι προσπαθείς, πιστεύω 
όμως ότι το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται 
στο ότι οι τρόποι / τεχνικές που χρησιμο-
ποιείς για να μάθεις δεν είναι οι καλύτερες 
δυνατές». Τέτοιου είδους σχόλια βοηθούν 
το παιδί να σκεφτεί, χωρίς να προκαλούν 
την επιθετικότητά του ή να ενισχύουν την 
άρνησή του.
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Η 
απώλεια βάρους, η δι-
αχείριση των χρόνιων 
ασθενειών και η προα-
γωγή της γενικής υγεί-

ας είναι μεταξύ των πλεονεκτη-
μάτων που μπορεί να προσφέ-
ρει μια διατροφή που βασίζεται 
στην κατανάλωση φαγητού «με 
μέτρο». 
«Το πρόβλημα προκύπτει από 
την ερμηνεία που δίνει ο καθέ-
νας στον όρο “μέτρο”» επιση-
μαίνει ο γενικός χειρουργός και 
εξειδικευμένος στην παχυσαρ-
κία δρ. Γιώργος Σπηλιόπουλος.
Ειδικότερα, παρότι η συμβουλή 
των γιατρών για κατανάλωση 
τροφής «με μέτρο» θα μπο-
ρούσε να θεωρηθεί καλή πρα-
κτική προκειμένου ο άνθρωπος 
να ακολουθεί μια ισορροπη-
μένη διατροφή, νέα έρευνα 
του Πανεπιστημίου της 
Georgia δείχνει ότι μπο-
ρεί να αποτελέσει παγίδα 
και τελικά να μην οδη-
γήσει στην επιθυ-
μητή απώλεια ή δια-
τήρηση του βάρους, 
λόγω του ευρέως 
φάσματος ερμηνειών 
που μπορούν να δοθούν.
Αιτία είναι η τάση ερμη-
νείας του όρου «μέτρο» 
ανάλογα με τον βαθμό 
που κάποιος αγαπάει 
ένα φαγητό, ανέφερε 
η επικεφαλής συγγρα-
φέας της μελέτης Michelle 
vanDellen, επίκουρος καθη-
γήτρια στο Τμήμα Ψυχο-
λογ ίας του Franklin 
College of Arts and 
Sciences. Το μέτρο του 
καθενός είναι σχετικό, 
όπως ανέφερε, καθώς η 
κατανάλωση φαγητού με 
«μέτρο» δεν συγκεκριμε-
νοποιεί την ποσότητα ώστε να 
είναι ξεκάθαρη η διατροφική 
συμπεριφορά που πρέπει να 
υιοθετήσουν οι ενδιαφερόμενοι.
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε 
στο περιοδικό Appetite, περι-
γράφει τις έννοιες του «μέτρου» 
σύμφωνα με τις αντιλήψεις των 

ανθρώπων. Τα ευρήματα βασί-
ζονται σε αποτελέσματα δια-
φόρων μελετών που διεξήγαγε 
η ομάδα στο εργαστήριο και 
online.
Οι ερευνητές ζήτησαν από τους 
συμμετέχοντες να απαντήσουν 
πως «μετέφραζαν» τη λέξη 
μέτρο για την κατανάλωση ορι-
σμένων τροφίμων, όπως π.χ. 
για τα μπισκότα. Ρώτησαν πόσα 
μπισκότα νοούνται όταν τους 
συστήνεται να τρώνε με μέτρο, 
με πόσα θα ήταν ικανοποιημένοι 
και πόσα θεωρούσαν ότι έπρεπε 
να τρώνε.
Σύμφωνα με τις απαντήσεις που 
συνέλεξαν και επεξεργάστηκαν 
οι ερευνητές, τόσο οι αδύνατοι 
όσο και οι υπέρβαροι άνθρωποι 
τείνουν να σκέφτονται το μέτρο 

μέσα από τη δική τους οπτική 
γωνία και να υπερβάλλουν.
Όπως χαρακτηριστικά ανέ-
φερε η ερευνητική ομάδα, 

οι άνθρωποι αντιλαμ-
βάνονται ότι όταν πρέ-
πει να φάνε με μέτρο δεν 

σημαίνει να υπερκαταναλώ-
σουν τροφή, οπότε τρώνε 

λιγότερη απ’ όση θα 
ήθελαν. Όμως πάντα 
καταναλώνουν περισ-

σότερη απ’ όσο θα 
έπρεπε να καταναλώσουν.

«Τα ευρήματα της συγκεκρι-
μένης μελέτης επιβεβαι-

ώνουν παλαιότερες που 
καταδεικνύουν ότι οι 
άνθρωποι είναι επιεικείς 

με τις ποσότητες των τρο-
φών που λαμβάνουν, οπότε 

εύκολα μπορούν να αυξή-
σουν το βάρος τους, με τις 
ολέθριες επιπτώσεις που 
αυτό συνεπάγεται για την 

υγεία τους» σημειώνει ο δρ. 
Σπηλιόπουλος και προσθέτει: 

«Εάν λάβει κανείς υπόψη του 
τις διαστάσεις που έχει πάρει 
η παχυσαρκία σήμερα στον 
δυτικό κόσμο, η διατροφή που 
στηρίζεται στο «μέτρο», λόγω 
της υποκειμενικότητας της ερμη-
νείας του όρου, δεν μπορεί να 
αποτελέσει σωστό οδηγό».

O
ι παχύσαρκοι άνθρωποι με διαβήτη τύπου 2 ή με προδιαβή-
τη, οι οποίοι τρώνε έξι γεύματα μέσα στη μέρα, αντί για τρία, 
μπορούν να ελέγξουν καλύτερα το σάκχαρό τους, σύμφωνα 
με μια νέα μικρή μελέτη ελλήνων επιστημόνων.

Οι ερευνητές μελέτησαν 47 παχύσαρκα άτομα, είτε με κανονικό διαβήτη, 
είτε με προδιαβήτη (μειωμένη αντοχή στη γλυκόζη).
Οι συμμετέχοντες ακολούθησαν μια ειδικά σχεδιασμένη διατροφή επί 
24 εβδομάδες, στη διάρκεια των οποίων έτρωγαν επί 12 εβδομάδες έξι 
φορές μέσα στη μέρα και τις υπόλοιπες 12 εβδομάδες έτρωγαν τρεις 
φορές. Ο συνολικός αριθμός θερμίδων μέσα στη μέρα ήταν ο ίδιος ανε-
ξάρτητα από τον αριθμό των γευμάτων.
Δείγματα αίματος ελήφθησαν από όλους τόσο στην αρχή, όσο και στο 
τέλος της μελέτης, για να μετρηθούν τα επίπεδα γλυκόζης και ινσουλίνης, 
καθώς και άλλοι δείκτες υγείας. Παράλληλα, καταγραφόταν ανά δύο 
εβδομάδες το βάρος των συμμετεχόντων, καθώς και η πείνα και η επι-
θυμία τους να φάνε.
Διαπιστώθηκε ότι όσοι διαβητικοί έτρωγαν έξι φορές τη μέρα, εμφάνι-
σαν μείωση στο σημαντικό δείκτη της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης 
(HbA1c) και είχαν βελτιωμένα επίπεδα σακχάρου. Αλλά και σε όσους 
είχαν προδιαβήτη, τα έξι γεύματα μείωσαν τα περιστατικά των αφύσικα 
υψηλών επιπέδων ινσουλίνης. Επίσης όσοι έτρωγαν έξι γεύματα, είχαν 
μειωμένη πείνα και μικρότερη επιθυμία να φάνε.

Ο
ι γυναίκες με διαβήτη 
που πίνουν συχνά καφέ 
ή τσάι με καφεΐνη, έχουν 
αυξημένη πιθανότητα να 

ζήσουν περισσότερο, σε σχέση με 
όσες δεν κάνουν καθόλου κατανά-
λωση καφεΐνης, σύμφωνα με μια 
νέα πορτογαλική επιστημονική έ-
ρευνα.
Προηγούμενες μελέτες είχαν δεί-
ξει τα οφέλη του καφέ στο γενικό 
πληθυσμό, αλλά η νέα έρευνα εστι-
άζει στους διαβητικούς. Όσο μεγα-
λύτερη είναι η κατανάλωση καφεΐ-
νης, τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυ-
νος πρόωρου θανάτου για μια δια-
βητική γυναίκα. Για άγνωστο λόγο, 
η μελέτη δεν διαπίστωσε ανάλογη 
συσχέτιση στην περίπτωση των 
ανδρών διαβητικών.
 Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον 
καθηγητή Νταβίντ Καρβάλιο και τον 
δρα Ζοάο Σέρζιο Νέβες του Πανε-
πιστημίου του Πόρτο, που έκαναν 
τη σχετική ανακοίνωση στο ετήσιο 
συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τη Μελέτη του Διαβήτη (EASD) 
στη Λισαβόνα, ανέλυσαν στοιχεία 
για πάνω από 3.000 άτομα με δια-
βήτη.
Οι επιστήμονες κατέγραψαν την 
κατανάλωση καφεΐνης από κάθε συμ-
μετέχοντα και τη συσχέτισαν με τη 
θνησιμότητα. Σε χρονικό διάστημα 
11 ετών πέθαναν 618 άνθρωποι.
Διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες με 
διαβήτη που κατανάλωναν έως 
100 μιλιγκράμ καφεΐνης (ένα καφέ 
περίπου) τη μέρα, είχαν κατά μέσο 
όρο 51% μικρότερη πιθανότητα να 
πεθάνουν πρόωρα, σε σχέση με 
όσες δεν έπιναν καθόλου καφέ ή 
τσάι.
Όσες κατανάλωναν 100 έως 200 
μιλιγκράμ καφεΐνης καθημερινά, 
είχαν 57% μικρότερο κίνδυνο 
πρόωρου θανάτου, ενώ για ημε-
ρήσια κατανάλωση άνω των 200 
μιλιγκράμ καφεΐνης (περίπου δύο 
καφέδες), ο κίνδυνος ήταν μειωμέ-
νος κατά 66%.
Οι γυναίκες που έπιναν καφέ, είχαν 
κυρίως μειωμένο κίνδυνο πρόω-
ρου θσνάτου από καρδιαγγειακά 
αίτια, ενώ όσες έπιναν κυρίως τσάι, 
είχαν μειωμένο κίνδυνο καρκίνου.

Η καφεΐνη μειώνει 
τον κίνδυνο 
πρόωρου θανάτου 
στις γυναίκες με 
διαβήτη

Έξι γεύματα τη μέρα είναι 
καλύτερα από τα τρία για 
τον έλεγχο του σακχάρου

Παγίδα η συμβουλή 
για κατανάλωση 
τροφής «με μέτρο»

Η 
κατανάλωση ενός 
μεγάλου γεύματος, 
η  παλινδρόμηση 
οξέων από το στο-

μάχι, το αλκοόλ, το έν τονο 
στρες αλλά και το ανθρακικό 
των αναψυκτικών είναι μερι-
κοί από τους πιο συχνούς 
λόγους που προκαλούν λόξι-
γκα.
Όταν μιλάμε για τον λόξιγκα 
φυσικά αυτό που μας απα-
σχολεί είναι πώς να τον στα-
ματήσουμε γρήγορα. Μπο-
ρεί να μην υπάρχει φάρμακο 
που να «γιατρεύει» τον λόξι-
γκα, επομένως η μόνη μας 
ε λπίδα ε ίναι  τα διάφορα 
«κόλπα» που βοηθούν να 
χαλαρώσουν το διάφραγμα 
και  οι  φωνητ ικέ ς χορδέ ς 
ώστε να επισ τρέψει η ανα-
πνοή στον φυσιολογικό της 

ρυθμό.
Μ ε ρ ι κ έ ς  δ ο κ ι μ α σ μ έ ν ε ς 
τ ε χν ικέ ς προτε ίνε ι  η γ ια-
τρός Μισέλ Μακόμπερ. Μία 
από αυτές είναι να προσπα-
θήσε τε να «σκουν τήξε τε» 
τη σταφυλή (η μικρή προε-
ξοχή που κρέμεται στο πίσω 
μέρος του λαιμού) με ένα 
κουτάλι ή με τη λαβή μιας 
οδοντόβουρτσας. Μια άλλη 
λύση είναι να φάτε ένα κομ-
μάτι ψωμί, να καταπιείτε μια 
κουταλιά ζάχαρη ή να πιείτε 
ένα ποτήρι νερό σκυμμένοι.
Αυτά τα τέσσερα «κόλπα» 
ηρεμούν τον αντανακλαστικό 
σπασμό του διαφράγματος, 
εξηγεί η γ ιατρός. Προσοχή 
να μην τραυματίσετε τη στα-
φυλή, π.χ. αν χρησιμοποι-
ήσετε κουτάλι ή αν το ψωμί 
είναι πολύ ξερό.

Πώς να απαλλαγείτε 
από τον λόξιγκα;
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Τ
ο σπίτι σου αντανακλά τη ζωή 
σου και συνήθως δεν μπορείς να 
προχωρήσεις σε οποιονδήποτε 
τομέα αν στο χώρο που κατοικείς 

επικρατεί χάος! Και αυτό ισχύει διπλά 
για εκείνους που εργάζονται στο σπίτι. 
Τα πολλά πράγματα αποσπούν την προ-
σοχή και βραχυκυκλώνουν τη δημιουρ-
γικότητα. Η χαοτική κατάσταση αναλώνει 
τη δυνατότητα να επικεντρωθείς και συρ-
ρικνώνει τη συναισθηματική ευημερία. 
Μετά την εκκαθάριση των πραγμάτων αι-
σθάνεσαι σα να έφυγε κάποιο βάρος από 
πάνω σου. Μερική από την ψυχική ακα-
ταστασία σου – με τη μορφή έντασης, άγ-
χους και έλλειψης κινήτρων – απλά εξα-
φανίζεται και καταλήγεις να νιώθεις κα-
λύτερα για τον εαυτό σου. Και μόνο η α-
πόφαση της πράξης να πετάξεις κάτι είναι 
αναζωογονητική.

Η εκστρατεία καθαριότητας με υποχρέ-
ωσε ν’αντιμετωπίσω μια σκληρή πραγ-
ματικότητα: Η πάλη μου με την ακαταστα-
σία δεν ήταν ποτέ πραγματικά το ζήτημα 
για συγκεκριμένα αντικείμενα. Πράγματι, 
οι προσπάθειές μου ν’αποκτήσω έλεγχο 
στον συνεχώς αυξανόμενο σωρό πραγ-
μάτων, με την αγορά ραφιών νέου συστή-
ματος και σοφά μελετημένων κουτιών, 
ήταν σα να προσπαθούσα να διασώσω 
τον Τιτανικό σ’ένα χάρτινο φλυτζάνι! 
Επειδή η ακαταστασία δεν είναι τελικά 
πρόβλημα χώρου, είναι ψυχολογκό θέμα, 
και αν έχεις δοκιμάσει επανειλλημένα να 
οργανωθείς αλλά δεν το κατάφερες τότε 
χρειάζεσαι νέα προσέγγιση.

Οι βασικές αιτίες της ακαταστασίας, σύμ-
φωνα με τους ειδικούς, είναι η παθητι-
κότητα, η αναβλητικότητα και η τελει-
ομανία. Για να καταπολεμήσουμε την 
παθητικότητα ξεκινάμε με τα εύκολα. 
Ισως θεωρείς το στρώσιμο του κρεβα-
τ ιού μια μάταιη άσκηση επειδή πάλι 
θα το ξεστρώσεις. Ομως όταν συμμα-
ζέψεις το κρεβάτι αμέσως μόλις σηκώ-
νεσαι το αποτέλεσμα στη διάθεσή σου 
είναι εκπληκτικό. Πριν το τακτοποιήσεις 
λίγο-πολύ σχεδόν οτιδήποτε είναι ακατά-
στατο. Μετά θέλεις και για το υπόλοιπο 
δωμάτιο την αίσθηση της τάξης. Η εξά-
λειψη της αδράνειας και μόνο δεν θα μει-
ώσει την ακαταστασία αν δεν ξεπεράσεις 
και την αναβλητικότητα. Τελικά η προ-
σπάθεια ν’αποφύγεις μια εργασία γίνε-
ται μεγαλύτερη από την προσπάθεια που 
απαιτείται για να γίνει. Τότε αρχίζεις να 
νιώθεις άσχημα, αντιμετωπίζοντας και 
ενοχή εκτός από δωμάτια που θα μπο-

ρούσαν να εκληφθούν ως το σκηνικό 
μιας πρόσφατης ληστείας! Υπάρχει μια 
στρατηγική για να μείνει η αναβλητικό-
τητα στο παρελθόν: Να διαθέτεις μία ώρα 
– πραγματική - για εργασία που δεν σου 
αρέσει. Οταν η ώρα τελειώσει θα είσαι 
τόσο απορροφημένος από αυτό που 
κάνεις που θα είναι δύσκολο να σταματή-
σεις και με λίγη τύχη ίσως ακόμη και ν’α-
νακαλύψεις πως τελείωσες ό,τι είχες να 
κάνεις. Εκτός αν είσαι τελειομανής, οπότε 
δεν πρόκειται ποτέ να τελειώσεις. Κατά 
παράδοξο τρόπο οι τελειομανείς συχνά 
είναι ακατάστατοι. Θα πρέπει να βρούν 
το κατάλληλο πρόσωπο για να δώσουν 
τα πράγματά τους ή τον πλέον οικολογικά 
ορθό τρόπο για να τα διαθέσουν. Θέλουν 
να γίνει σωστά ή καθόλου. 

   Ας σ ταματήσουμε να κρύβουμε το 
μυστικό της ακαταστασίας μας πίσω από 
κλειστές πόρτες, ας δούμε τη σημασία 
πίσω από το χάος και ας απαλλαγούμε. 
Πετώντας όλα τα παλιά πράγματα ή ό,τι 
δεν χρησιμοποιούσα μου έφερε γαλήνη 
και την αίσθηση ότι απέκτησα πάλι τον 
απόλυτο έλεγχο της ζωής μου. Κατάλαβα 
ότι τα πράγματα που έφραζαν τις ντουλά-
πες και ήταν στοιβαγμένα σε κάθε οριζό-
ντια επιφάνεια είχαν επίσης δημιουργή-
σει σύγχυση στο μυαλό μου!

www.raniamesiskli.com               

www.youtube.com/user/MadonnaRania

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗ

ακαταστατη  υποθεση
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απόψεις

Σχολιαστής
του γιώργου τσαντήλα

Σ
αν το τραγούδι «ξεφυλλίζοντας απόψε τα όνειρά 
μου» μοιάζει το άλμπουμ με τις παλιές φωτογραφί-
ες που βρίσκεται μπροστά μου και με ταξιδεύει σε 
ένα όνειρο αλαργινό και περασμένο αλλά τόσο ζω-

ντανό για μένα που τόζησα και το ζω για τα 53 χρόνια μου 
που μόλις ξεκίνησαν πριν τρεις μέρες. Ένα όνειρο κρυμμένο 
στις φωτογραφίες που απαρτίζουν το παζλ μιας ζωής . Φω-
τογραφίες από την ανεπανάληπτη Ελλάδα τις δεκαετίες του 
’60 έως και το ’90. Οι αναμνήσεις έρχονται να περικυκλώ-
σουν τις παραστάσεις  και όλα μαζί συνθέτουν το πάζλ της 
ζωής μου ... ένα παζλ γεμάτο αγαπημένα και αξέχαστα πρό-
σωπα και πράγματα που με συνοδεύουν παντού και με κά-
νουν να χαμογελώ και να αισθάνομαι περήφανος που βρί-
σκομαι και υπάρχω μέσα σε ένα όνειρο σαν αυτό. Το όνειρο 
της ζωής μας.

Σαν σταρ του σινεμά ...
Η μητέρα μου σε ασπρόμαυρη φωτογραφία ποζάρουν με μια 
φίλη της σε ηλικία περίπου 17 και θυμίζει σταρ του σινεμά της 
δεκαετίας του ’60. Μάλιστα πρόσφατα μου εκμυστηρεύτηκε 
τον μυστικό της επαγγελματικό πόθο πως ήθελε από μικρή να 
γίνει ηθοποιός αλλά δεν της το επέτρεψαν οι συνθήκες. 

Φαντάρος στο Χαιδάρι ...
Με το χαϊβάνι τον Παπακυριαζή , τον φιλαράκο , το αλάνι τον 
Σαλονικιό στη μονάδα Διαβιβαστών μόλις παρουσιαστή-
καμε σαν τους ψάρακες. 

Η ασπρόμαυρη του παππού
Δεν έχω πολλές φωτογραφίες του γιατί ο παππούς ο Γιώρ-
γος δεν ήταν λάτρης της δημοσιότητας και της προβολής. 
Σε αυτήν την συγκεκριμμένη φωτογραφία είναι αρχοντικός 
όπως πάντα ήταν και ευθυτενής . Αυτό που μου κάνει εντύ-
πωση και δεν είχα την ευκαιρία να τον ρωτήσω –αφού τον 
χάσαμε όταν ήμουν πολύ μικρός –για τη θλιμμένη ματιά του. 
Πώς χώρεσε τόση θλίψη στα μάτια του ; και αυτή η θλίψη  
αντικατοπτρίζεται σε όποιον αντικρύσει τη φωτρογραφία 
αυτή . Ήταν ο παππούς που έδωσε ζωή στον πατέρα μου κι 
αυτός με τη σειρά του έδωσε ζωή σε μένα. Κι αυτό δεν το 
ξεχνώ ποτέ . Αυτοί και όλοι οι προηγούμενοι του γένους μας 
έδωσαν την ευκαιρία σε μένα να συνεχίσω με το δώρο της 
ζωής . Το ανεκτίμητο αυτό δώρο .

Η Κολομπίνα και ο Μέγας Αλέξανδρος
Πριν την εξάπλωση των φωτογραφικών μηχανών το στού-
ντιο φωτογράφισης έκανε χρυσές δουλειές. Εκεί βρέθηκα 
κι εγώ στα 8 χρόνια μου με την αδελφή μου την Μαριλένα 

, στα 3 χρόνια εκείνη και φωτογραφηθήκαμε για τις Από-
κριες με τις στολές μας και το χαμόγελο να φτάνει μέχρι τα 
αυτιά . Αποτέλεσμα να φαίνεται ολοκάθαρα στην ασπρό-
μαυρη φωτογραφία πως μου έλειπαν ακόμη τα δύο μπρο-
στινά δόντια !

Συνεχίζω να σκαλίζω και τί βρίσκω ;
Στο βάθος η Αίγινα διακρίνεται μέσα από το μπλε γαλάζιο 
αχνά αχνά στον ορίζοντα. Έξω στην παραλία μας περιμένει 
αραχτή αλλά πάντα έτοιμη η βάρκα του ψαρά για να ρίξουμε 
το «θεϊκό» κωλοβρέχτη. Είμαστε όλη η οικογένεια με θείους 
και θείες , ξαδέρφους και ξαδέρφες και φίλους στο μαγικό 

Σατειρλί στην Σαλαμίνα και ψήνουμε το Πασχαλινό αρνί. 
Ήδη οι έγχρωμες φωτογραφίες έχουν μπει στη ζωή μας 
και υπερνίκησαν τις ασπρόμαυρες. Πόλλες βγάζαμε πολλές 
εμφανίζαμε με τα αρνητικά φιλμ. Μια τεχνολογία που επίσης 
ξεπεράστηκε μετά την εμφάνιση της ψηφιακής τεχνολογίας. 

Η Θεία η Μαρίκα
Η Θείτσα όπως την αποκαλούσα , με πήρε μια δόση καβάλα 
και άρχισε να τρέχει σαν αγριοκάτσικο στον χωματόδρομο  
στην Κούλουρη , όταν ήμουν 10 περίπου χρόνων , για να 
προλάβει την εκκλησία . Θείτσα της είπα στο αυτί , όταν 
μεγαλώσω θα γίνω εγώ το γαϊδουράκι σου . Ζω και ανα-
πνέω με την ανάμνησή σου γλυκειά μου Θεία Μαρίκα κι 
όταν σε αντικρύζω μέσα από τις παλιές φωτογραφίες, του 
άλμπουμ που ξεφυλλίζω, στο νού μου έρχεται μόνο αγάπη , 
η αγάπη που ανιδιοτελώς μου πρόσφερες και πλημμυρίζω 
γαλήνη στη θύμησή σου .

Ανέμελα και ελληνικά
Στο Ψαλίδι της Κω στην παραλία μετά το μπάνιο , μπάρμπε-
κιου με τους γιούς μου και φιλικές οικογένειες, μπυρίτσες 
για δροσιά και το καλοκαίρι σε πλήρη ανάπτυξη. Από όλες 
τις καλές στιγμές , κάτι τέτοιες ,  κλέβουν την παράσταση και 
αναδεικνύονται ως οι καλύτερες στιγμές κι ας είναι απλές . 
Πού θέλει να καταλήξει;
Καλή ερώτηση σχολιαστή μου , για πες ... 

Το θείο δώρο της ζωής
Ακριβώς σε αυτό από το οποίο ξεκίνησα θέλω να κατα-
λήξω. Έριξα μια σύντομη ματιά στην ζωή μου , ξαναείδα 
το όνειρο και αγαλλίασα. Βρήκα τόση αγάπη και ενέργεια 
στο άλμπουμ με τις παλιές φωτογραφίες και άντλησα ανά-
σες ζωής μέσα από τη δική μου ζωή . Ας είναι συνοδιπόρος 
μας η δίψα για περισσότερη ζωή που μπορούμε να πάρουμε 
και να δώσουμε στους γύρω μας αλλά και στον ίδιο μας τον 
εαυτό , μακριά από την μιζέρια που τείνει να μας επιβάλλει 
το καπιταλιστικό σύστημα που αναγάγει τα πάντα σε σχέση 
με το χρήμα. Αντισταθείτε όσο μπορείτε και παραμείνετε 
ανθρώπινοι , ευαίσθητοι και ονειροπόλοι ...

Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας , ο ανήσυχος σχο-
λιαστής σας ! 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Ένα άλμπουμ γεμάτο παλιές 
φωτογραφίες
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Τ
ο κλασσικό, παλιό καφενείο  του χωριού ηταν το κέντρο 
συλλογικής δραστηριότητος της κοινότητος. 
Εκεί συναντούσε κανείς τους συγχωριανούς για παρέα, 
ουζάκι και συναλλαγή .

Εκεί πήγαινε κανεις να μάθει τα  νέα της ημέρας, να συναντήσει 
τους φίλους τους,  να ανταλλάξει απόψεις για τα τρέχοντα θέματα 
πολιτικά, κοινωνικά, και να περάσει την ώρα του. 
Εκεί πήγαιναν όλοι αυτοί που τα ήξεραν όλα και έπαιρναν θέση 
σε κάθε συζήτηση. 
Εκεί και οι κουτσομπόληδες που είχαν τα αυτιά τους  ανοιχτά και 
αναμετέδιδαν κάθε είδηση ή ψίθυρο, εκεί  και οι ανοιχτομάτηδες 
που πάντα βρισκόντουσαν στο σωστό χώρο να δουν τα περί-
εργα,  τα άνομα, και τα γαργαλιστικά .
Στο καφενείο πήγαιναν και οι ήσυχοι που καθόντουσαν στην  
άκρη και παρακολουθούσαν το κάθε τι κουνώντας το κεφάλι 
τους καταφατικά η αρνητικά  και γούρλωναν τα ματιά από 
έκπληξη όταν έβλεπαν να κλέβει στα χαρτιά κάποιος η άκουγαν 
του κόσμου τα παράξενα.
Εκεί και οι αγαθοί  του χωριού που όλοι τους πείραζαν για να 
περνάνε την ώρα τους. 
Από τα καφενεία περνούσε κάθε βράδυ και ο πρόεδρος του 
χωριού για να συναντήσει τους συμπολίτες του,
 ο παπάς του χωριού για να συναντήσει αυτούς που δεν έβλεπε 
στην εκκλησία,
 ο αγροφύλακας για να ακούσει τις καταγγελίες για τις αγροτικές 
ζημιές,
 ο γεωπόνος για να συμβουλεύσει για τις καλλιέργειες, και 
ο χωροφύλακας  για να είναι πάντα μέσα στα πράγματα. 
Εκεί, πήγαιναν αυτοί που γύρευαν εργάτες για την επομένη 
ημέρα η να πληρώσουν τους εργάτες για τη δουλεία που έκαναν 
τις περασμένες μέρες .
Και φυσικά εκεί και ο βουλευτής της περιφερείας για να πει παχιά 
λογία και να μοιράσει υποσχέσεις που ποτέ δεν θα πραγματο-
ποιούσε .
Μέσα στα σύννεφα καπνού των τσιγάρων μεσα στο καφενείο 
ανέβαζαν και κατέβαζαν κυβερνήσεις, εκεί και το λαϊκό δικαστή-
ριο που καταδίκαζαν  η αθώωναν  οι χωριανοί παραπτώματα 
που καποιος έκανε η δεν έκανε. 
Εκεί δημόσια γινόταν ο σχολιασμός για, τα παραπατήματα των 
συζύγων, τις τρέλες των ατίθασων κοριτσιών και ο κομπασμός 
των ζωηρών αγοριών για τις κατακτήσεις των .

Γενικά στο καφενείο λεγόταν 
οτιδήποτε από το πιο σοβαρό 
ή αστείο έως το πιο αληθινό, 
ψεύτικο η γελοίο .
Οι πελάτες των καφενείων 
συνήθως παράγγελναν καφέ 
και γκρίνιαζαν πολλές φορές 
για τον καφέ που δεν είχε καϊ-
μάκι, γιατί ήταν γλυκός αντί 
μέτριος, και γιατί ηταν «σκέτο 
νερό» αφού ηταν τσιγκούνης ο 
καφετζής και δεν έβαζε μεσα τη 
ποσότητα καφέ που έπρεπε.
Έκαναν λοιπόν κριτική για τα 
καφενεία,  πιο προσέφερε τον 
καλύτερο καφέ, πιο προσέφε-
ραν περισσότερη ή λιγότερη 
ησυχία, σε πιο  καφενείο που 
σύχναζαν οι δεξιοί ή αριστεροί. 
Επίσης ποια καφενεία  ηταν για 
τους νέους αφού είχαν  τσαχπί-
νες γκαρσόνες και πια προσέλκυαν τους γέρους γιατί είχαν γελα-
στούς καφετζήδες που ήξεραν να λένε παλιές ιστορίες.
Ο καλός καφετζής πάντα ανεχόταν τις ιδιοτροπίες του κάθε 
πελάτη και δεχόταν  κάθε κατηγόρια που του καταλόγιζαν δίκαιη 
ή άδικη, γιατί  “ο πελάτης έχει πάντα δίκιο”.
Συνήθως οι πελάτες το καφέ τους τον συνόδευαν με μία παρτίδα 
τάβλι, η με μία παρτίδα πρέφα,  ζηλωτή, Θαναση, ή ξερή.
 Γύρω από το κάθε τραπέζι που παιζόταν ένα παιχνίδι συγκε-
ντρωνόντουσαν  θεατές και ο καθένας τους είχε κάτι να πει  για 
τα σφάλματα ή τις ζαβολιές των παικτών. Ο καφετζής έπαιζε και 
αυτός για να συμπληρωθεί  τετράδα η για να παρακινήσει το παι-
χνίδι και να βγάλει κανένα φράγκο.  Βεβαία την παραμονή της 
πρωτοχρονιάς τα καφενεία μετατρεπόντουσαν για ένα βράδυ σε 
μικρά καζίνα όπου άλλοι έπαιζαν τριανταμία , και οι  πιο σκλη-
ροί πόκα .
Αρκετές φορές για ασήμαντες αιτίες, άναβαν τα αίματα και 
ξέσπαγαν μικρό καυγάδες. Οι  δυνατές φωνές  μάζευαν κόσμο να 
δουν τι τρέχει  για να μάθουν  τι συνέβη, ποιος και  γιατί μάλωσε, 
βλέπετε έτσι είναι ο Ελληνας θελει να ξέρει όλα όσα δεν τον αφο-
ρούν . Βεβαία μετά θα έπαιρνε  το μέρος του ενός ή του άλλου 
γιατί ο Ελληνας επίσης δικάζει και καταδικάζει εύκολα με έλειπες 
πληροφορίες.
Κάθε καφενείο είχε το δικό του τύπο, ανάλογα με την προσωπι-
κότητα του Καφετζή.  Όλα όμως διέθεταν πάνω κάτω την ίδια επί-
πλωση.  Μικρά ξύλινα ή μεταλλικά τραπεζάκια, και ξύλινες καρέ-
κλες με ψαθί.  Στη μέση του κάθε καφενείου υπήρχε πάντα η ξυλό-
σομπα με τα μεταλλικά πουριά, για θέρμανση το χειμώνα . Πολλές 
φορές στην σόμπα στα ορεινά χωριά έψηναν και κάστανα.
Στο κέντρο της οροφής κρεμόταν μια μεγάλη λάμπα  λουξ που 
φώτιζε το καφενείο τα βράδια, βλέπετε δεν υπήρχε ηλεκτρισμός 
τότε.  Στο βάθος υπήρχε μια υποτυπώδης κουζίνα που περιλάμ-
βανε ένα νεροχύτη και πανω απ αυτό  ράφια γεμάτα με ποτή-
ρια μικρά και μεγάλα, πιατάκια  καραφάκια ούζου και κονιάκ.  
Υπήρχε επίσης ένα μικρό υπερυψωμένο τζάκι που χρησίμευε 
για το ψήσιμο των καφέδων και των τσαγιών. Στο τζάκι έκαιγε 
χόβολη που έκανε τον καφέ πιο νόστιμο από κάθε άλλο είδος 

φωτιάς.
Εκεί δίπλα για ευκολία ηταν η  καφετιέρα και ζαχαριέρα, δυο 
-τρία μπρίκια ορειχάλκινα με μακρύ χέρι  και ένα επίσης μακρύ 
κουτάλι για το ανακάτεμα του καφέ. Στην άλλη πλίθρα συνήθως 
υπήρχε ένα ξύλινο ψυγείο πάγου-  πόσοι το θυμάστε αυτό το 
ψυγείο? - με τις πορτοκαλάδες, τις λεμονάδες, και τις γκαζόζες .
Μεταξύ της κουζίνας και του καφενείου υπήρχε σαν χώρισμα 
ένας ξύλινος πάγκος με δίσκους επάνω για το σερβίρισμα των 
ποτών, δύο μεγάλα μπουκάλια με ούζο και κονιάκ, γυάλες με 
γλυκά κουταλιού, συνήθως βύσσινο, κεράσι καρύδι, και μία 
κουτά η γυάλα με λουκούμια.  Κάτω από το πάγκο υπήρχαν  δύο 
συρτάρια που ο καφετζής έβαζε τις εισπράξεις του, και τα τεφτέ-
ρια με τα βερεσέδια.  
Στον τοίχο πίσω από το πάγκο υπήρχαν ραφακια με μικρά χωρί-
σματα που φυλαγόντουσαν οι τράπουλες αλλα και οι  πλάκες και 
κονδύλια από γραφίτη να Κρατίνε λογαριασμό σ οι χαρτοπαίκτες
Στους τοίχους του κυρίως καφενείου συνήθως υπήρχαν καθρέ-
πτες, πινακίδες με ανακοινώσεις η απαγορεύσεις, όπως «απαγο-
ρεύεται το πτυειν»  η  «απαγορεύονται οι βλασφημίες» . Τον διά-
κοσμο των τοίχων συμπλήρωναν αφίσες με ήρωες  από την επα-
νάσταση του 1821,  και σχεδόν απαραιτήτως οι φωτογραφίες του 
παππού η πατερά του μαγαζάτορα που ξεκίνησε το καφενείο!
Μερικές φόρες  τα καφενεία λειτουργούσαν και σαν ταβέρνες, 
όταν γινόντουσαν σε αυτά τα πανηγύρια ,  γάμοι,  αρραβώνες, 
μνημόσυνα και γενικά όλες οι κοινωνικές εκδηλώσεις των χωρια-
νών. Πολλά σερβίριζαν και κρασι και κρασομεζεδες . Τώρα  για 
το κοκκινέλι, τη ρετσίνα, και το άσπρο κρασι πόσο  ικανοποι-
ούσε ποιοτικά η ποσοτικά το πελάτη η πόσο καλός ηταν οι κρα-
σομεζεδες αυτό είναι μια άλλη ιστορια και δεν θα μπω στο κόπο 
σήμερα.
Εγώ λίγο πολύ έτσι θυμάμαι το καφενείο  στα χωριο μου. Τα 
σημερινά  καφενεία έχασαν  το χρώμα τους,  παίζουν και «ντί-
σκο μουσική» έχουν τηλεόραση  και δείχνουν το μπρούσκο και  
το «τσαμπιον λήγκ». Όπως και τόσα άλλα πράγματα  αλλάξουν 
έτσι και το παραδοσιακό καφενείο , αλλα όπως όλοι ξέρουμε  
«τα πάντα ρέει».

απόψεις

Μια φόρα και ένα καιρό στην 
Ελληνική πραγματικότητα δυο ηταν 
τα καταφύγια των ανδρών  Το Άγιο 
Όρος και το καφενείο. Τα Άγιο Όρος 

παραμένει ανδρική αποκλειστικότητα 
και σήμερα, το καφενείο όμως δεν 

είναι πια αποκλειστικός χώρος 
για τους άνδρες. Το καφενείο 
μετατράπηκε σε καφετερία και  

αλώθηκε από τις γυναίκες ! 

ΤΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΠΑΛΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ Η ΜΝΗΜΗ 
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Όταν η αγάπη καλεί ακριβώς τη στιγμή
που τη χρειάζεσαι

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Άλλη μία εβδομάδα που εύχομαι να σας βρίσκω καλά, 
γεμάτους υγεία, δύναμη, τύχη και χαρούμενους.
Όσα χρόνια, αδέλφια, κι αν ζω στην Αμερική, ποτέ δεν 

συνηθίζεις κάποια πράγματα που σου δημιουργούν ερωτή-
σεις κλπ. Προ ημερών πήγα να ψωνίσω σε μεγάλο department 
store και βλέπω με έκπληξη Σεπτέμβριο μήνα γεμάτο με χρι-
στουγεννιάτικα δένδρα και παιχνίδια. Α ρε ΑΤΙΜΗ καταναλω-
τική κοινωνία, λέω. Σου υπενθυμίζουν ότι πριν ακόμα εξοφλή-
σεις την credit card από τις καλοκαιρινές διακοπές, ετοιμάσου 
να την ξαναγεμίσεις για χριστουγεννιάτικα τζουτζούδια.
Προχώρησα παρακάτω, το μισό κατάστημα να πούμε γεμάτο 
από γυναικεία είδη και το υπόλοιπο με παιδικά και είδη σπι-
τιού. ΡΩΤΑΩ μόνο από περιέργεια: «ΑΝΔΡΙΚΑ είδη έχετε;». 
Μου λέει «μάλιστα» και μου δείχνει προς την πλευρά του 
ταμείου και της εξόδου. Τα μόνα που είχε ήταν γραβάτες (για 
να πνιγείς άμα χρειαστεί), εσώρουχα (για να αλλάξει μόλις δει 
τον λογαριασμό που θα σου φέρει η αγάπη σου) και κάλτσες 

(για να μην είναι και ξυπόλυτος).
Φυσικά, τα γραφόμενα μου είναι μεταξύ σοβαρού κι 
αστείου… ΑΛΛΑ κάπως έτσι ξεκινούν όλα. Και κάτι ακόμα 
που δεν ήξερα μέχρι τώρα μετά από όποιο σχολείο ή βοϊδο-
σχολή τελείωσα. Είχα αφήσει ένα γραπτό μήνυμα σ’ ένα γρα-
φείο, μικρό αλλά με μεγάλα γράμματα. Η δεσποινίδα που 
απευθυνόταν το μήνυμα που την διακρίνει κι ένας τσαμπου-
κάς μου λέει «καλά αφήνεις γραπτό μήνυμα, αλλά γιατί φωνά-
ζεις;». Και ρώτησα με την παιδική μου αφέλεια, μα γραπτό 
είναι δεν φώναξα. Ναι αλλά όταν αφήνεις με κεφαλαία γράμ-
ματα εννοείται ότι ΦΩΝΑΖΕΙΣ… Τι να πω ρε αδέλφια, μέχρι 
να πεθάνουμε μαθαίνουμε ότι δεν μάθαμε χρόνια στα παλιό-
θρανεία. Καινούρια ελληνικά. Α! ΡΕ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ, πότε θα 
γράψεις το καινούριο λεξικό, να ξεστραυωθούμε… ΚΑΚΟΥΡΓΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ…

Άντε βουρ για τη κοινωνική μας ιστορία… ΝΑ ΠΟΥΜΕ… και 
με το συμπάθειο.

«Π
οια στιγμή της ζωής σου θα έλεγες 
ότι ήταν απ’ αυτές που “συμβαί-
νουν μόνο στις ταινίες”;». Αυτή η 
ερώτηση ενός χρήστη του Quora έ-

χει λάβει περισσότερες από εκατό απαντήσεις. Καμία, 
όμως, δεν ήταν σαν την υπέροχη ιστορία του Kevin 
James Walsh. Διαβάστε την, και θα καταλάβετε γιατί.
«Μια φορά κι έναν καιρό, ήμουν 13 χρονών στην 
κατασκήνωση, και το ομορφότερο κορίτσι που είχα 
δει ποτέ ήρθε και μου είπε «σου πάει το μαύρο». 
Δεν έχω ιδέα γιατί. Πιάσαμε την κουβέντα και γίναμε 
φίλοι, ανταλλάξαμε ονόματα προφίλ στο Aol Instant 
Messenger, όπως συνηθιζόταν τότε, και κρατήσαμε 
επαφή για λίγο καιρό. 
Χαθήκαμε κάποια στιγμή στο λύκειο, αλλά μπορώ να 
πάρω όρκο ότι δεν πέρασε ούτε μία μέρα που να μην 
την σκέφτηκα. Ακόμα και τώρα, δεν είμαι σίγουρος 
ότι μπορώ να εξηγήσω το γιατί –απλώς είχε κάτι που 
μου έμεινε.
Την τελευταία χρονιά μου στο λύκειο μου συνέβησαν 
διάφορα χαζά σχολικά πράγματα, που τότε έμοιαζαν 
με το τέλος του κόσμου, και έπαθα κατάθλιψη. Απο-
φάσισα να αυτοκτονήσω, έγραψα ένα σημείωμα και 
πήγα εκεί που σχεδίαζα να βάλω ένα τέλος σε όλα.
Περίπου πέντε με δέκα δευτερόλεπτα πριν αυτοκτο-
νήσω, χτύπησε το τηλέφωνό μου. Έριξα μια ματιά 

στην οθόνη –μην πεθάνω χωρίς να ξέρω. Ήταν ένας 
άγνωστος αριθμός, οπότε το σήκωσα και ήταν εκείνη.
Τη ρώτησα τι έγινε και μου είπε ότι απλώς ένιωσε 
πως έπρεπε να με πάρει. Είχε περάσει ένας ολόκλη-
ρος χρόνος που δεν είχαμε μιλήσει, και εκείνη τη 
στιγμή αισθάνθηκε ότι έπρεπε να με πάρει. Να μην 
τα πολυλογώ, με έπρηξε στα «τι τρέχει» μέχρι που 

τα ξέρασα όλα κι εκείνη με έπεισε να μην το κάνω. 
Δηλαδή βασικά είπε «τι; Μην το κάνεις αυτό». Κι 
αυτό ήταν.
Με έβαλε να υποσχεθώ πως θα της τηλεφωνήσω την 
επόμενη μέρα, και το κλείσαμε. Εκείνο το βράδυ ξεκί-
νησα να γράφω τα λόγια με τα οποία της έκανα πρό-
ταση γάμου δέκα χρόνια αργότερα».
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κειμενο/φωτογραφιες: χριςτιανα κιεςκου

Μ
ια νέα πολύ σημαντική προσπάθεια ξεκίνησε 
στην πόλη μας από εξαίρετους και πολύ σημα-
ντικούς ανθρώπους της παροικίας μας. Η Ελ-
ληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative-

THI) ήρθε στον Κα-ναδά με πρόεδρο τον κ. John Soto και συ-
μπρόεδρο τον κ. Alexander Geordiadis. Πρόκειται για έναν 
οργανισμό, ο οποίος σκοπεύει στην παγκόσμια κινητοποί-
ηση των Ελλήνων της διασποράς και των φιλελλήνων ώστε 
να επενδύσουν στην πατρίδα μας και να βοηθήσουν όσο το 
δυνατόν και με οποιο-δήποτε τρόπο τις φιλανθρωπικές ορ-
γανώσεις  και τους πολίτες της χώρας μας.
Στην πολύ όμορφη αίθουσα του Palais Royale την Τετάρτη 
πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση του THI Canada 

παρουσία του Γενικού Προξένου, κ. Αλέξανδρου Ιωαννίδη, 
του προέδρου της Ελληνι-κής Κοινότητας, κ. Αντώνη Αρτε-
μάκη και πολλών αγαπητών και επιτυχημένων επιχειρημα-
τιών, όπως ο κ. Τομ Μιχαλόπουλος, ο κ. Αλέξανδρος Αλεξά-
κης και άλλοι πολλοί.
Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Prem Watsa, πρό-
εδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fairfax Financial 
Holdings Ltd, o οποίος έχει επενδύσει στην Ελλάδα εν μέσω 
κρίσης. Ομιλίες απηύθυναν επί-σης ο κ.George Stamas, 
Senior Partner της Kirkland and Ellis LLP από την Washington 
και πρόεδρος του THI παγκοσμίως, ο κ. Νικήτας Κανάκης, 
πρόεδρος των Ιατρών του Κόσμου στην Ελλάδα, η Voula 
McLaughin, εκπρόσωπος των παιδικών χωριών Sos στον 

Καναδά, ο Γενικός Πρόξενος, Αλέξανδρος Ιωαννίδης, και ο 
Robert Peck, πρώην πρέσβης του Καναδά στην Ελλάδα και 
Ύπατος Αρμοστής στην Κύπρο. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα 
διατεθούν για την στήριξη τριών μη κυβερνητικών οργα-
νώσεων στην Ελλάδα: Παιδικά Χωριά SOS, Πρόλειψη/Δια-
τροφή και Γιατροί του Κόσμου.
Είναι παρήγορο, ότι στους δύσκολους καιρούς που ζούμε 
υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που συμπά-σχουν και υποστη-
ρίζουν τον συνάνθρωπο τους και ειδικά τα παιδιά. Στην ομι-
λία ακούστηκε αρκετές φορές η λέξη «ελληνικό φιλότιμο», 
ας  την διαιωνίσουμε λοιπόν αυτήν την αποκλειστικά ελλη-
νική λέξη και ας δείξουμε άλλη μία φορά ότι και το ελληνικό 
φιλότιμο υπάρχει και η φιλανθρωπία… Καλή αρχή!

Ο Γενικός Πρόξενος, Αλέξανδρος Ιωαννίδης με τους, κα Έφη 
Τριανταφυλλόπουλος, κα Φατούρου, κ. Γιώργος Κερογλίδης, κα Ειρήνη 

Κερογλίδη και ο Γιάννης Παπαδάκης.

Ο κ. Αλέξανδρος Γεωργιάδης, συμπρόεδρος 
του ΤΗΙ Καναδά και πρόεδρος του Krinos 

Foods Ltd Canada.
Ο κ. Prem Watsa, κύριος ομιλητής και 

επενδυτής στην Ελλάδα.
Ο κ. Robert Peck, πρώην πρέσβης στην 

Ελλάδα και Ύπατος Αρμοστής στην Κύπρο

Η κα Voula McLaughlin, εκπρόσωπος 
των Παιδικών Χωριών SOS στον 

Καναδά.

Ο Δρ Νικήτας Κανάκης, πρόεδρος των 
Γιατρών του Κόσμου, ταξίδεψε από την 

Ελλάδα αποκλειστικά για την εκδήλωση.
Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Αλέξανδρος 

Ιωαννίδης.

Ο κ. George Stamas, πρόεδρος του THI παγκοσμίως, δίνει το 
ενθύμιο στον πρόεδρο του ΤΗΙ Καναδά, κ. John Sotos.

Ο κ. George Stamas, πρόεδρος του THI 
παγκοσμίως.

Η κα Vassy Kapelos συντόνισε την 
βραδιά.

THE HELLENIC INITIATIVE (THI)
Μια καινούρια πρωτοβουλία
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Οι κα Τερέζα Νικολαΐδου και ο κ. James Karas

Ο κ. Γιάννης Δάγωνας και ο κ. Τομ 
Μιχαλόπουλος.

Ο κ. Τομ Μιχαλόπουλος και η κα Παρασκευή Ντόβα.

O πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, κ. 
Αντώνης Αρτεμάκης με τον πρόεδρο του HHF, κ. 

Tony Lourakis.

Η κα Παρακευή Ντόβα με την κα Μαρία 
Βουτσινά-Σάρα. Ο κ. Δάγωνας με τον κ. Μιρκόπουλο.

Ο κ. Τσιάνος με τον κ. Λαμπίρη.

Ο πρόεδρος του Krinos Foods Canada Ltd και 
συμπρόεδρος του THI Καναδά, κ. Αλέξανδρος 

Γεωργιάδης με την κα Παρασκευή Ντόβα.

Ο πρόεδρος του ΤΗΙ, κ.John Sotos, με τους κ. Nik Naniaris και κ. 
Michael Lagopoulos

Oι κύριοι κι αγαπημένοι φίλοι, Θανάσης Κουρτέσης 
και Γιάννης Δάγωνας. 

Ο κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης από το Krinos Foods. Ο κ. Βασίλης Τσιάνος με τον Γιώργο Κερογλίδη.

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Αλέξανδρος Ιωαννίδης και 
ο κ. Γιώργος Κερογλίδης.

Η Εβελίνα Καλατζή και οι Άρια Καραφίλι στην 
υποδοχή.

Ο αεικίνητος κ. Γιώργος Κερογλίδης με τον κ. 
Michael Lagopoulos και την κα Ειρήνη Κερογλίδη.

Η κα Ειρήνη Κερογλίδη με την πολύ όμορφη 
κόρη της και την κα Φατούρου.

για παγκόσμια κινητοποίηση
της Ελληνικής Διασποράς
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Τ
ην Τρίτη που πέρασε, το Hellenic Heritage 
Foundation (HHF) πραγματοποίησε το 22ό 
ετήσιο Fundraising Golf Tournament, το 
οποίο στέφθηκε με επιτυχία. Πάνω από 

150 παίκτες συμμετείχαν και μαζεύτηκε το ποσό 
των 130.000$, το οποίο σημείωσε ρεκόρ εσόδων 
στην ιστορία του τουρνουά για τον οργανισμό, μια 
δήλωση που τονίζει τα πόσα μπορούν να επιτευ-

χθούν όταν η κοινότητα μας συσπειρώνεται. 
Τα έσοδα του τουρνουά θα διατεθούν στο να ενι-
σχυθούν τα ελληνικά σχολεία του Οντάριο, ξεκι-
νώντας από το Effective Teacher Training Course 
που αναπτύχθηκε με το Faculty of Education 
στο York University και στο να δοθούν ελληνικά 
textbook σε παραπάνω από 2.000 παιδιά αυτό 
το χρόνο.

Το HHF θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες του 
σε όσους παρευρέθησαν σε αυτό το απίστευτο 
event και για την υπερβολική φιλανθρωπία που 
έδειξαν όλοι οι σπόνσορες στηρίζοντας τις προ-
σπάθειες μας.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλα τα 
μέλη του HHF, στο Διοικητικό Συμβούλιο και 
στους εθελοντές που καθιστούν εφικτό χρόνο με 

τον χρόνο ένα τέτοιο γεγονός, συμπεριλαμβανο-
μένου και το byPeterandPauls.com, που με ευχαρί-
στηση και γενναιοδωρία παραχώρησαν τις εγκα-
ταστάσεις τους και τις υπηρεσίες τους.
Αυτό ήταν το πιο επιτυχημένο τουρνουά που 
έχουμε διοργανώσει και ευελπιστούμε τον επό-
μενο χρόνο να γίνει ακόμη μεγαλύτερο με την 
βοήθεια σας!

Μεγάλη συμμετοχή και ανταπόκριση στο 22ο 
Τουρνουά Γκόλφ του Hellenic Heritage Foundation

κειμενο: χριστιανα κιεσκου
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Ω
ς προσεκτικοί και υπεύθυνοι οδηγοί, κάνουμε ότι περνά από τα 

χέρια μας για να σιγουρέψουμε τις ασφαλείς και μη προβλημα-

τικές μετακινήσεις μας, όπως και την ασφάλεια του εαυτού μας, 

των επιβατών μας και των άλλων οδηγών και πεζών.

Δυστυχώς, σε κάποια στιγμή ή θα πέσουμε θύμα ατυχήματος ή θα παρατηρή-

σουμε ατύχημα τρίτων. Σε αυτές τις στιγμές χρειάζεται να κινηθούμε με προ-

σοχή και αποτελεσματικότητα για να σιγουρέψουμε και την σωματική ακε-

ραιότητα των εμπλεκόμενων και την μικρότερη πιθανή επίπτωση στα ασφά-

λιστρά μας.

Εάν εμπλακείτε σε ατύχημα
Διατήρησε την ψυχραιμία σου.

Εκτίμησε την έκταση της ζημιάς ή τυχών τραυματισμών.

Καλέστε την αστυνομία ή τις πρώτες βοήθειες.

Μην μετακινήσετε τραυματίες εκτός αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος από άλλα 

οχήματα, φωτιά ή διαρροή καυσίμων.

Διατηρήστε τη θερμοκρασία σώματος τραυματιών με παλτά ή κουβέρτες 

μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο.

Ανταλλάξτε πληροφορίες με τους άλλους οδηγούς ή μάρτυρες.

Καταγράψτε όλες τις σημαντικές πληροφορίες:

 ª Ημερομηνία και ώρα, τοποθεσία, καιρό, κατάσταση του οδοστρώματος, 

κυκλοφοριακές συνθήκες, όριο ταχύτητος και αριθμός εμπλεκομένων οχη-

μάτων.

 ª Μοντέλο, αριθμός πινακίδας, όνομα οδηγού, αριθμός επιβατών, ασφαλι-

στική εταιρεία, αριθμός ασφάλισης, ζημιές και τραυματισμοί για κάθε εμπλε-

κόμενο όχημα.

 ª Στοιχεία των μαρτύρων και των αστυνομικών που εμπλέκονται.

 ª Φτιάξτε ένα σχεδιάγραμμα του ατυχήματος, με λεπτομέρειες όπως κατευ-

θύνσεις κυκλοφορίας, φώτα και πινακίδες σήμανσης και αριθμό λωρίδων στο 

οδόστρωμα.

Επικοινωνήστε με την ασφαλιστική σας εταιρεία για να συζητήσετε τα επό-

μενα βήματα.

Εάν δείτε ένα ατύχημα
Εκτίμησε την κατάσταση: Υπάρχουν τραυματίες; Έχουν ειδοποιηθεί οι κατάλ-

ληλες αρχές;

Εάν δεν έχουν ενημερωθεί, καλέστε την αστυνομία.

Εάν ήσασταν μάρτυρας του ατυχήματος, παραμείνετε στο σημείο μέχρι να σας 

μιλήσει η αστυνομία.

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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Σ
ύμφωνα με την νέα νομοθεσία που 
προτείνει η πρωθυπουργός Οντάριο, 
Kathleen Wynne, ένας αυτοκινητι-
στής που καταδικάζεται για αδίκημα 

της απρόσεκτης οδήγησης που προκαλεί θά-
νατο ή σωματική βλάβη θα του επιβάλλεται  
πρόστιμο από 2.000 έως 50.000 $, φυλάκι-
ση έως και δύο ετών, την αναστολή άδειας 
μέχρι πέντε έτη. Η χρήση κινητού τηλεφώ-
νου ενώ οδηγει ή η διάπραξη κάποιας άλλης 

μορφής επικίνδυνης οδήγησης θα αποφέρει 
πρόστιμα που θα κυμαίνονται στα $ 500 έως 
$ 3.000, ανάλογα με το αν πρόκειται για μια 
πρώτη, δεύτερη ή τρίτη παράβαση του κώ-
δικα οδικής κυκλοφορίας. Οι κανόνες για το 
αλκοόλ και τα ναρκωτικά θα παραμείνουν τό-
σο για τους νέους οδηγούς όσο και τους πιο 
έμπειρους, ενώ το πρόστιμο από 198$ θα α-
νέβει στα 250$ για πρώτη παράβαση, 350 $ 
στην δεύτερη και 450$ στην Τρίτη.

Μ
ία γυναίκα 29 ε-
τ ώ ν  κα τ ήγ γ ε ι λ ε 
σ τα γραφεία των 
Ανθρωπίνων Δι-

καιωμάτων του Οντάριο δύο α-
στυνομικούς, που φέρονται να 
χλεύασαν  την εξωτερική της 
εμφάνιση όταν η ίδια προσπα-
θούσε να περάσει τον δρόμο. Η 
υπεράσπιση αναφέρει πως με-
τά το περιστατικό υπέστη ψυχο-
λογικό κλονισμό  και πως έχα-
σε κάθε εμπιστοσύνη προς τις 
αστυνομικές δυνάμεις, σε ση-
μείο που όταν έβλεπε αστυνο-
μικό να παθαίνει κρίση άγχους. 
Οι δύο αστυνομικοί κατηγο-
ρούνται για επιθετική συμπε-
ριφορά χρησιμοποιώντας προ-
σβλητική γλώσσα και αναμένε-
ται απολογηθούν στις 28 Οκτω-
βρίου, ωστόσο, οι ίδιοι ούτε οι 
δικηγόροι τους έχουν δηλώσει 
την ενοχή τους.

Αυξάνονται οι κυρώσεις για την 
επικίνδυνη οδήγηση στο Οντάριο

Γυναίκα με σύνδρομο Down 
κατήγγειλε δύο αστυνομικούς

για χλευασμό

12 άτομα συνελήφθησαν για απάτη 
εκατομμυρίων στο Οντάριο

Μ
έσα στα 12 άτομα που συνε-
λήφθησαν, ένας φέρεται να 
έχει επαφές με την Ιταλική 
μαφία, που έχει την βάση της 

στην περιοχή της Καλαβρίας.  Η αστυνο-
μία του Τορόντο στην έρευνα που έκανε 
αποκάλυψε μια εγκληματική επιχείρηση 
που απέκτησε περισσότερα από 11,5 εκα-
τομμύρια δολάρια από 16 εταιρείες χρη-
ματοδοτικής μίσθωσης. Κάποιος από την 
οργάνωση θα παρουσιαζόταν στις εται-
ρείας ως εκπρόσωπος μιας άλλης ζητώ-
ντας το δάνειο για να επεκτείνει μία επι-
χείρηση. Τα χρήματα θα χρησιμοποιού-
νταν αμέσως σε μία εταιρεία, η οποία ως 
επί των πλείστων δεν υπήρχε και ήταν σε 

συνεργασία με τους απατεώνες. Για να απο-
φύγουν την έρευνα πρώτα τα χρήματα θα 
περνούσαν από λογαριασμό τραπέζης σε 
άλλες χώρες μέχρι να επιστρέψουν πίσω σε 
κάποιο καναδικό λογαριασμό.  Όλα αυτά 
έγιναν γνωστά στις αστυνομικές αρχές του 
Τορόντο, όταν η τροχαία σταμάτησε έναν 
48χρονο άνδρα στην περιοχή του Σκάρ-
μπορο και βρήκε στην κατοχή του ένα 
μεγάλο ποσό χρημάτων και πολλές πιστω-
τικές κάρτες που δεν ήταν στο όνομα του. 
Την οργάνωση φέρεται να διοικούσε ένας 
72χρονος από το Vaughan, ο οποίος την 
δεκαετία του ’80 φέρεται να είχε σκοτώσει 
αρκετούς μαφιόζους για λογαριασμό της 
ιταλικής μαφίας από την Καλαβρία.

Βρέθηκαν 33 πυροβόλα όπλα σε 
σπίτι 33χρονου εξαιτίας συναγερμού 
φωτιάς

Ο
ι Αστυνομικές αρχές βρέθηκαν προ εκπλήξεως όταν στην περιοχή του 
Pickering κλήθηκαν να ερευνήσουν για συναγερμό φωτιάς κι ανακά-
λυψαν πως στο διαμέρισμα  ήταν  κρυμμένα 33 πυροβόλα όπλα. Τα 
όπλα, που ήταν κρυμμένα στο υπόγειο, ανακάλυψαν οι πυροσβέστες 

όταν κατέβηκαν για να ερευνήσουν το αν υπήρχε διαρροή αερίου.  Οι αρχές συ-
νέλαβαν έναν 33χρονο και αναμένεται να του απαγγελθούν 337 κατηγορίες για 
κατοχή όπλου.
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Η 
Παμποντιακή Ομοσπονδία ΗΠΑ-
Καναδά διοργανώνει για 23η συ-
νεχή χρονιά το Παμποντιακό Συ-
νέδριο ΗΠΑ-Καναδά το οποίο θα 

πραγματοποιηθεί στην πόλη Κάντον στο Ο-
χάιο με την παρουσία ποντιακών σωματεί-
ων της ομογένειας.
Το 23ο Παμποντιακό Συνέδριο ΗΠΑ-Καναδά 

θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Σεπτεμ-
βρίου και την Κυριακή 1 Οκτωβρίου.
Προκειμένου να εκλέξει τους εκπροσώπους 
της στο συνέδριο, η Αδελφότητα Ποντίων 
Τορόντο «Παναγία Σουμελά», σύμφωνα 
με ανακοίνωση που εξέδωσε, προχωρά 
σε Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 22 
Σεπτεμβρίου, στις 19:30.

23ο Παμποντιακό 
Συνέδριο ΗΠΑ-Καναδά και 

εκλογές στην «Παναγία 
Σουμελά» Τορόντο
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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 ‘10s

της χριςτιανας κιεςκου

Στα μέσα της δεκαετίας η οδός Σαμπρί Πασά, όπως τότε ονομαζόταν η τωρινή Βενιζέλου στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης

Η θέα από τον Λυκαβητό προς τα τέλη της δεκαετίας

Η φωτογραφία αυτή υπολογίζεται πως έχει τραβηχτεί στις αρχές τις δεκαετίας στην Κηφισιά
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Ο υπουργός ΨΗΠΤΕ Νίκος 
Παππάς συμμετείχε στο 
forum “Global Progress 
2017” στο Μόντρεαλ

Ο 
Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρω-
σης, Νίκος Παππάς, συμμετεί-
χε σήμερα στο forum «Global 

Progress (Παγκόσμια Πρόοδος) 2017», μια 
διοργάνωση που δικτυώνει προοδευτι-
κά think tanks, πρωτοβουλίες, ινστιτούτα 
και κινήσεις από όλο τον κόσμο. Φέτος, το 
«Global Progress» πραγματοποιείται -για 
δεύτερη χρονιά- στο Μόντρεαλ του Κανα-
δά, συγκεντρώνοντας 200 εκπροσώπους 
από 20 χώρες.
O Νίκος Παππάς ήταν προσκεκλημένος 
ομιλητής στο πάνελ με θέμα: «"Ανακαι-
νίζοντας" τη Δημοκρατία για την Ψηφι-
ακή Εποχή», από κοινού με την Arianna 
Huffington, ιδρυτή του Huffington Post, 
τον Reid Hoffman, συνιδρυτή του Linkedin 
και τον Steve Huffman, διευθύνοντα σύμ-
βουλο του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, 
Reddit. Αντικείμενο της συζήτησης -που 
συντόνισε η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του 
Berggruen Institute, Dawn Nakagawa- ήταν 
η επαναστατική αλλαγή στον τρόπο με τον 
οποίο η πληροφορία φτάνει στους ανθρώ-
πους, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο οι 
άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους, μετά 
την έλευση των social media, της τεχνολο-

γίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών, 
καθώς και η επείγουσα ανάγκη «ανακαίνι-
σης» της Δημοκρατίας, μετά την έλευση των 
fake news και την αύξηση της πόλωσης του 
δημοσίου διαλόγου.
Στο περιθώριο του forum, ο Υπουργός 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης είχε συνάντηση με την 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής του Καναδά, Catherine McKenna. 
Οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για 
σειρά ζητημάτων και η Καναδή ομόλο-
γός του ενημέρωσε τον Νίκο Παππά για τις 
πρωτοβουλίες της χώρας της σχετικά με την 
κλιματική αλλαγή, αλλά και για την ιδιαί-
τερα αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία 
του Καναδά. Στο περιθώριο του forum, ο 
Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης είχε συνάντηση με 
την Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής του Καναδά, Catherine McKenna. 
Οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για 
σειρά ζητημάτων και η Καναδή ομόλογός 
του ενημέρωσε τον Νίκο Παππά για τις πρω-
τοβουλίες της χώρας της σχετικά με την κλι-
ματική αλλαγή, αλλά και για την ιδιαίτερα 
αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία του 
Καναδά.
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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

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

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιόλογος Κύριος
αναζητά σύντροφο έως 55 ετών

ΑΝΕΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟ ΔΕΣΜΟ

Παρακαλώ μόνο πραγματικά
σοβαρές προτάσεις
438.933.3059

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 

ΜΕ ΤΟΝ κ. ΠΕΤΡΟ

647.542.1269
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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 δευτερο και τριτο οροφο. 

Στο πρωτο οροφο ενα διαμερισμα- 100 
τετραγωνικα Και τελαυταια ενα μαγαζι 110 

τετραγωνικα. (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 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

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

Ζητείται προσωπικό
για να διδάξει σε

Ελληνικό Σχολείο
Στο Richmond Hill και Scarborough
Οι ενδιαφερόμενοι/ες τηλεφωνήστε 

Στο: 647 – 300 – 5656

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ, ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ MISSISSAUGA/BRAMPTON
Απαραίτητη η ομιλία Αγγλικών
και ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο.

Πρέπει να προμηθεύσετε καθαρό ποινικό μητρώο.
Τέλεια ευκαιρία για συνταξιούχους με ελεύθερο 

χρόνο που αναζητούν επιπλέον εισόδημα.

Αφήστε καθαρό μήνυμα στο

905-670-3989
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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

Αναπολώντας τα παλιά βλέπουμε 

το μέλλον

Ε
ίναι όμορφα και πολύ ωραία 

να ζωντανεύουν μέσα σου και 

στην συνείδηση σου, να αφή-

νεις την σκέψη σου να ταξι-

δεύει λίγο πίσω στα παλιά στην παι-

δική ηλικία και αναμνήσεις που με τα 

χρόνια ξεθώριασαν κι έχουν απομα-

κρυνθεί από το νου και το μυαλό σου. 

Πολύ σημαντικά χρόνια, η βάση της 

ζωής μας, όμορφα ανέμελα χρόνια, 

ζωντανά χωρίς σκοτούρες και στενα-

χώριες. 

Να αφήνεις τον εαυτό σου ελεύθερο να 

τρέχει με το σώμα και το μυαλό. Αλλά, 

όπως ξέρουμε όλοι μας, όλα γυρίζουν 

σε έναν άξονα σε αυτή τη ζωή, όλα 

περιστρέφονται γύρω από τα πάντα. Τα 

ρολόγια χαλάνε αλλά ο χρόνος κυλάει, 

δεν σταματάει ποτέ. Έτσι είπα κι εγώ 

είχα κυλήσει μέσα στα χρόνια. Μπερ-

δεύτηκα. Ξεχάστηκα με την δουλειά, με 

την οικογένεια και τις διάφορες υπο-

χρεώσεις. 

Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή που είχα 

καλμάρει από όλες αυτές τις σκέψεις 

και ξεκουραζόμουνα, κάτι σαν κεραυ-

νός με χτύπησε στο κεφάλι για μερικά 

δευτερόλεπτα. Είχα μείνει ξερός μετά 

ξαφνιάστηκα για το τι ήταν αυτό. Δεν 

κατάλαβα αμέσως. Μετά μου ήρθαν 

κάτι εικόνες σαν φωτογραφίες από τα 

παλιά κι αμέσως μετά κατάλαβα τι ήταν 

όλο αυτό. Στην φαντασία μου ήρθαν 

παλιές εικόνες από τα παιδικά μου 

χρόνια και νευρίασα πραγματικά πάρα 

πολύ με τον εαυτό μου, γιατί απλού-

στατα αυτές οι φωτογραφίες έδειχναν 

εμένα. Και σαν αστραπή είδα τον εαυτό 

μου παιδί.

Ευτυχώς εκείνη την στιγμή δεν ήμουν 

μόνος και για να μην ντροπιαστώ δεν 

μίλησα καθόλου. Έφυγα σιγά σιγά και 

ζητώντας συγγνώμη από την παρέα 

βγήκα έξω. Μόνος μου. Δεν ξέρω 

πόση ώρα είχα μείνει, αλλά ήμουν 

τελείως άφωνος. Όταν μετά από λίγη 

ώρα συνήλθα λίγο ήμουν στιφτός στον 

ιδρώτα.

Ο ιδρώτας, λοιπόν, μ’ έκανε να δω στην 

κατάσταση που βρισκόμουν λίγο πιο 

καθαρά και να μου θυμίσει ξεχασμένες 

σκέψεις κι όνειρα, που ήταν πεταμένα 

στο μυαλό μου σε μια άκρη και βρήκαν 

αφορμή και βγήκαν πάλι στην επιφά-

νεια. Ένοιωσα τα πόδια μου να λυγί-

ζουν, μόνο που δεν σωριάστηκα επί 

γης. Ο εαυτός μου ήταν τόσο κάτω που 

δεν το περίμενα ποτέ. Στην κυριολεξία 

τα είχα θαλασσώσει πάρα πολύ. Γενικά 

ήμουν πολύ χάλια. 

Ο ιδρώτας, λοιπόν, παιδιά με έκανε 

άλλον άνθρωπο. Σαν αστραπή πέρασε 

μπροστά από τα μάτια μου και με 

γύρισε πολλά χρόνια πίσω. Με έκανε 

να θυμηθώ πολλές από τις υποσχέσεις 

που είχα δώσει στον εαυτό μου και μία 

από αυτές να με αξιώσει ο Θεός κάποτε 

να κάνω μια βολτούλα στα μέρη που 

μεγάλωσα κι έγινα αντράκι. Εκεί που 

πρώτο πήγα σχολείο, εκεί που έπαιζα 

με τα άλλα παιδιά και άλλες πολλές 

περιπτώσεις που ήταν ξεχασμένες στο 

μυαλό μου.

Δεν ήθελα, λοιπόν, να σκέφτομαι περισ-

σότερο. Ένοιωθα πνιγμένος μέσα σε μία 

κουταλιά νερό. Συγκέντρωσα λίγο το 

μυαλό μου, το έβαλα σε μια τάξη. Είδα 

τι μπορώ να κάνω. Έμασα μερικά από 

τα πράγματα μου κι ένα σακί γεμάτο. 

Με πάρα πολύ τίποτα και λίγο καθό-

λου φορτώθηκα με τα φτερά της φαντα-

σίας μου και σιγά σιγά πήρα τον δρόμο 

της επιστροφής. Κι ένα ωραίο πρωινό 

εμφανίστηκα σαν τον κομήτη εκεί που 

ονειρευόμουν. Πέρασα το υπόλοιπο της 

ημέρας έτσι, να μαζέψω τον εαυτό μου 

και την επόμενη πρωί πρωί ξεκίνησα 

να πάρω τον δρόμο στις γειτονιές που 

ονειρευόμουν.
Γιώργος  Κρέσσος

Χτίζοντας στην άμμο το τέλειο

Ο
ύτε και να παίξουμε ξέραμε και θέλαμε να χτίσουμε 

και στην άμμο χωρίς καμία γνώση.

Ούτε και από το σχολείο (για το τι και πως θα φτιάξεις 

κάτι).

Και χωρίς βοήθεια από κανέναν χωρίς να ξέρουμε από θεμέλια 

και βάσεις για ένα ευρύτερο σοβαρό μέλλον, και με την πρώτη 

πνοή του ανέμου γίνονται όλα κομμάτια και σκόνη. 

Σκορπισμένα στη άμμο, δηλαδή από το ένα αυτί μας μπαίνουν κι 

από την άλλη μας βγαίνουν (Μπαινάκης, Βγαινάκης).

Και όλοι τους μας κοροϊδεύουν και γελούν εις βάρος μας κι εμείς 

τους κοιτάμε κουνώντας το κεφάλι μας, κάνοντας ότι καταλάβαμε 

κοροϊδεύοντας τον εαυτό μας, νομίζοντας ότι τα ξέρουμε όλα, 

χωρίς να λεπτολογούμε και να δίνουμε καλύτερη σημασία σε όλα 

αυτά που λέγονται και γίνονται γύρω μας, για να μπορούμε να 

τους αποφύγουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα, χωρίς να είμαστε 

σε κάποια καλή θέση για να εξετάσουμε εάν όλα αυτά είναι σωστά 

και δίκαια (ψέμα ή αλήθεια).

Το πιο σωστό, λοιπόν, θα είναι κι ολίγον φρόνηση και σύνεση για 

να μπορούμε να δίνουμε και λίγη σημασία σε αυτά που μας λέει 

κάποιος άλλος. Μπορεί να ξέρει λίγα περισσότερα, μπορείς εκ 

πρώτης όψεως  να μας δείχνει λίγο χαζός, ποιος ξέρει;

Το καλύτερο, πάντως, είναι να βάζουμε καλά μέσα στο μυαλό μας 

αυτά που ακούμε να τα λεπτολογούμε να είμαστε σε θέση να αντι-

κρίζουμε την πραγματικότητα με ορθάνοικτα μάτια και καθαρό 

μυαλό.

Δεν είναι όλο τόσο όμορφα όσο φαίνονται στην ζωή, αλλά γίνο-

νται και καλύτερα κι είναι στο χέρι μας όταν τα βλέπουμε με καλό 

και καθαρό μάτι να την κάνουμε καλύτερη. Κι όλα αυτά για εμάς 

και μόνο, για το καλό μας, πριν να είναι πολύ αργά και μετανιώ-

σουμε για όλα.

Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος  Κρέσσος
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Josie Paula: 
To καλύτερο 
«10αρι»

Παίζει άλλη μπάλα 
η σέξι Βραζιλιάνα.

Η Τζόσι Πάουλα 
έχει τρέλα με το 
ποδόσφαιρο. 

Και ειδικά με την 
εθνική ομάδα της 
πατρίδας της.

 Η καυτή Βραζιλιάνα 
με το κορμί για... 
θάνατο μπορεί 
κάλλιστα να 
διεκδικήσει θέση 
στην 11αδα της 
σελεσάο. 

Με τέτοια 
προσόντα μπορεί να 
ντριμπλάρει κιόλας. 
Για πλάκα.
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Η 
Δ ο ύ κ ι σ -
σα Νομι-
κού και ο 
Δημήτρης 

Θεοδωρίδης αναμέ-
νεται σε λίγους μή-
νες να γίνουν γονείς. 
Το νιόπαντρο ζευγά-
ρι, βιώνει την από-
λυτη ευτυχία, καθώς 
η εντυπωσιακή πα-
ρουσιάστρια περι-
μένει τον καρπό του 
έρωτά τους.
Την είδηση έκανε 
γνωστή το περιοδικό 
Hello!, που κυκλο-
φορεί, αναφέρο-
ντας στο εξώφυλλό 
του πως η Δούκισσα 
βρίσκεται στον 3ο 
μήνα της εγκυμοσύ-
νης της!

το «καυτό» μπικίνι της 

σάσα μπάστα που… 

κόλασε!

Δεν λέει να φύγει το καλοκαίρι 
και η Σάσα Μπάστα αρνεί-
ται να σταματήσει τα μπά-
νια της. Το τελευταίο πάντως 
δεν «χαλάσει» ιδιαίτερα τον 
ανδρικό πληθυσμό!

Η εκρηκτική τραγουδίστρια 
συνεχίζει τις διακοπές της στη 
Μύκονο και με το «καυτό» 
μαύρο μπικίνι της, που ανα-
δείκνυε το καλλίγραμμο σώμα 
της άναψε πάλι φωτιές…

η ελίνα καντζά μας… 

αναστάτωσε

Η Ελίνα Καντζά μπορεί να 
μας… συστήθηκε πριν από 
μερικά χρόνια, ωστόσο, 
ακόμα και τώρα παραμέ-
νει στην καρδιά μας, καθώς 
συνεχίζει να αποτελεί μία 
από τις κορυφαίες φαντασι-
ώσεις του ανδρικού πληθυ-
σμού.

Βλέπετε, η μελαχρινή καλ-
λονή μπορεί να έχει φτάσει 
στα δεύτερα… άντα, όμως, το 
κορμί της είναι αψεγάδιαστο.

Η Ελευθερία Πατρικαρέα 
το γύρισε στο μπάσκετ. Η 
πρώην playmate με το αδι-
ανόητο κορμί της δοκίμασε 
το... ποσόστό της και μας τρέ-
λανε με τις επιδόσεις της στο 
«ζωγραφιστό».

Το καυτό μοντέλο ξέρει πάντα 
τον τρόπο να μας αφήνει 
με το στόμα ανοιχτό, όπως 
έχει κάνει πολλές φορές στο 
παρελθόν με τις αδιανόητες 
φωτογραφήσεις της.

Έγκυος η Δούκισσα 
Νομικού

Τα οπίσθια της Αναστασίας 
Γιούσεφ … σε νέες εμφανίσεις

τα καυτά... τρίποντα 

της ελευθερίας! 

Τ
ο τατουάζ ‘ΟΜΟΡΦΗ ΤΡΕΛΗ ΖΩΗ’ που 
έχει στο δεξί της γοφό η StassieBay, 
όπως είναι γνωστή στους 2,6 εκ. 
followers της (επίσης έχει τρελή γκέλα 

στο snapchat) εκφράζει με τον ιδανικό τρόπο 
το rollercoaster δημοσιότητας στο οποίο βρέ-
θηκε επιβάτης.

Ήδη από την πρώτη φορά που η Αναστασία, 
με καταγωγή από την Αθήνα και μπαμπά πραγ-
ματικό μουσάτο Άδωνι (που ενίοτε αφήνει 
comment σε λανθασμένα δημοσιεύματα για 
εκείνη στα ελληνικά ΜΜΕ) μπήκε για πρώτη 
φορά στο σπίτι των Kardashians, όταν ήταν 
μόλις 10 ετών.

Αναστασία Καρανικολάου, η 
Ελληνίδα κολλητή των Kardashian

Τ
α οπίσθια της 
Αν α σ τ α σ ία ς 
Γιούσεφ σε νέ-
ες εμφανίσεις !

Με... καυτά εσώρουχα 
και σέξι χορούς. Έτσι 
ξεκινάει το διαδι-
κτυακό reality της 
σ έξ ι  χο ρεύ τ ρ ια ς , 
Ανασ τασ ίας  Γιού -
σεφ. Σίγουρα, δεν θα 
χάσεις επεισόδιο! Τα 
οπίσθια της Αναστα-
σίας Γιούσεφ σε νέες 
εμφανίσεις !
Με... καυτά εσώρουχα 
και σέξι χορούς. Έτσι 
ξεκινάει το διαδι-
κτυακό reality της 
σ έξ ι  χο ρεύ τ ρ ια ς , 
Ανασ τασ ίας  Γιού -
σεφ. Σίγουρα, δεν θα 
χάσεις επεισόδιο!
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Τ
ην έχουν χαρακτηρίσει -όχι ά-
δικα- ως έναν συνδυασμό που 
παίζει... μπάλα μεταξύ της Ρι-
άνα και της Κιμ Καρντάσιαν.

Η 21χρονη Niykee Heato μπήκε γ ια 
τα καλά στη μουσική βιομηχανία και 

ήδη μας έχει ξεράνει με τα προσό-
ντα της.
Τις επόμενες ημέρες θα κυκλοφορή-
σει το πρώτο της video clip του τρα-
γουδιού Bad Intentions και εμείς σας 
την παρουσιάζουμε.

Α
πίστευτο κορ-
μί και φοβερές 
αναλογίες από 
την μπασκε-

τμπολίστρια που τρελαί-
νει τα αντίπαλα καλάθια!

Ο λόγος για την Ιταλίδα, 
Βαλεν τ ίνα Βιν ιάλι, η 
οποία αγωνίζεται στην 
ομάδα μπάσκετ γυναι-
κών της Λάτσιο και από 
τις φωτογραφίες της με 
μαγιό καταλαβαίνουμε 
ότι διαθέτει εκπληκτικά 
προσόντα... εκτός από 
μπασκετικά.

Θα σε βάλει στα καλάθια!

Α
πό όπου 
και να πε-
ράσει κά-
νει τα κε-

φάλια να γυρίζουν 
προς το μέρος της.

Ο λόγος γ ια την 
Yovanna Ventura έχει 
καταφέρει να απο-
κτήσει το δικό της 
φανατικό κοινό στο 
Instagram.

Με 4,8 εκατομμύρια 
followers η 23χρονη 
με λαχρινή καλ λονή 
αποδεικνύει πως είναι 
από τις αγαπημένες των 
αντρών.

Η πιο σέξι τραγουδίστρια στον 
κόσμο; Μου έκαναν bullying για το 

μεγάλο, φυσικό μου στήθος

Μ
πορεί άλλες να... σκότω-
ναν (ή έστω να πλήρω-
ναν μια περιουσία) για 
να αποκτήσουν τα προ-

σόντα που εκείνη διαθέτει φυσικά, 
ωστόσο για την Lindsey Pelas, μοντέ-
λο του Playboy, η ζωή με το μεγάλο 
στήθος ήταν κάθε άλλο παρά εύκολη.
Πέρα από το χρόνιο πρόβλημα στην 
πλάτη που της έχει προκαλέσει το 
διόλου ευκαταφρόνητο μπούστο της, 
η νεαρή Αμερικανίδα εξομολογή-
θηκε πρόσφατα στο τηλεοπτικό πρό-

γραμμα The Doctors ότι έχει πέσει και 
θύμα bullying εξαιτίας των προσό-
ντων της. 
«Δεν είναι τόσο φανταστικό όσο 
πιστεύει ο κόσμος να έχεις μεγάλο 
στήθος. Υπάρχουν πολλοί bullies εκεί 
έξω και πολύ μίσος για τις γυναίκες 
που διαθέτουν φυσικά μεγάλο μπού-
στο. Ωστόσο αυτό το χαρακτηριστικό 
μου είναι κομμάτι του εαυτού μου 
και έχω μάθει να το αποδέχομαι και 
να νιώθω όμορφη με αυτό», είπε το 
«κουνελάκι» του Playboy.

Κάνει τα κεφάλια να…
γυρνάνε !
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Η αλήθεια είναι ότι η Αμοργός 
έγινε σταρ όταν επιλέχθηκε ως το 
βασικό φυσικό σκηνικό της ταινίας 
«Απέραντο γαλάζιο». Ωστόσο είναι 
αυτή η πρωτόγονη γοητεία και η ήρεμη 
ενέργεια που αποπνέει η Αμοργός που 
την έκανε πρωταγωνίστρια της ταινίας 
και στις καρδιές παθιασμένων οπαδών 
της. 

Ό
λη την καλοκαιρινή σεζόν τα δύο λι-
μάνια της τα Κατάπολα και η Αιγι-
άλη, είναι γεμάτα από παρέες που 
ξενυχτούν μέχρι τις πρώτες πρωι-

νές ώρες. Οι περιηγητές Ελληνες και ξένοι συ-
χνάζουν… στα παλιά μονοπάτια της ανάμεσα 
σε ξερολιθιές και ξωκλήσια. Όπως παρατη-
ρήσαμε, τα βράδια ο κόσμος συναντιέται σε 
παραδοσιακά καφενεία και ταβέρνες στα καλ-
ντερίμια της ατμοσφαιρικής Χώρας αλλά και 
σε εξίσου γραφικά χωριά, όπως η Λαγκάδα, τα 
Θολάρια και ο Ποταμός.
 Το μοναστήρι-αετοφωλιά της Παναγίας της 
Χοζοβιώτισσας είναι το πιο διάσημο όμως 
στην Αμοργό σώζονται πολλά ακόμα ενδιαφέ-
ροντα κατάλοιπα της ιστορικής του συνέχειας: 
τα ερείπια της αρχαίας Μινώας, το μικροσκο-
πικό κάστρο και ο βενετσιάνικος Πύργος του 
Γαβρά στη Χώρα, ο ναός του Αϊ-Γιώργη Βαρ-
σαμίτη ο Πύργος της Αγίας Τριάδας στην Αρκε-
σίνη, κ.ά.

Άγιος Γεώργιος Βαρσαμίτης 
Στο δρόμο που συνδέει τη Χώρα με την Κάτω 
Μεριά συναντήσαμε τον Άη Γιώργη τον Βαρ-
σαμίτη που πήρε τ’ όνομά του από το φυτό 
βάρσαμος ( αγριοδυόσμος ) που φυτρώ-
νει τριγύρω . Στην διάρκεια των βυζαντινών 
χρόνων ήταν μοναστήρι, όμως γνωστός έγινε 
για τις μαντικές ιδιότητες της πηγής που ρέει 
ακόμα και σήμερα στο χώρο. Δε ρωτήσαμε, 
δε μάθαμε… 

Αρχαιολογική Συλλογή Αμοργού
Στο αρχοντικό του ενετικού Πύργου Γαβρά, 
στην καρδιά της Χώρας, επισκεφτήκαμε την 
αρχαιολογική συλλογή Αμοργού: εκεί εκτίθε-
νται ευρήματα κυρίως από τις τρεις αρχαίες 
πόλεις της Αμοργού, Αιγιάλη, Αρκεσίνη και 
Μινώα: γλυπτά, αγάλματα, ανάγλυφα και αρχι-
τεκτονικά μέλη, από την αρχαϊκή περίοδο έως 
τον 3ο μ.Χ. αιώνα. 

Αρχαίος πύργος Αγίας Τριάδας 

Μέσα στους αγρούς, στην Κάτω Μεριά, βρή-
καμε το μοναδικό στο νησί καλοδιατηρη-
μένο αρχαίο μνημείο, ένα μεμονωμένο οχυρό 
ορθογώνιου σχήματος του 4ου αι. π.Χ. το 
οποίο βραβεύτηκε από τη Europa Nostra για 
την υποδειγματική του αποκατάσταση. 

Κάστρο Χώρας 
Με το ολόλευκο εκκλησάκι του Αϊ-Γιώργη, 
πάνω στο βράχο στη μέση της, δεσπόζει το 
μικρό κάστρο που ο Ιερεμίας και ο Ανδρέας 
Γκύζης οχύρωσαν το 13ο αιώνα. Η απόλυτη 
πανοραμική θέα στη Χώρα και τη ράχη με τους 
ανεμόμυλους. 

Μονή Παναγίας Χοζοβιώτισσας
Σαν κατάλευκο περιστέρι το μοναστήρι-αετο-
φωλιά είναι χτισμένο στα κατακόρυφα βρά-
χια 300 μέτρα πάνω από το Αιγαίο. Το μονα-
στήρι χτίστηκε το 1088 μ.Χ. από το Βυζαντινό 

αυτοκράτορα Αλέξιο Α΄ Κομνηνό. Ανεβήκαμε 
το πέτρινο καλντερίμι και κάποια σκαλιά, και 
είδαμε την εικόνα της Παναγίας, το μικρό μου-
σείο και φυσικά τη μοναδική θέα προς το 
Αιγαίο. Στις 21 Νοεμβρίου οπότε το μοναστήρι 
γιορτάζει γίνεται μεγάλο πανηγύρι στο οποίο 
μοιράζεται φαγητό και αμοργιανό παστέλι.

Εκδρομές
Κάναμε εξορμήσεις προς τις Μικρές Κυκλάδες, 
Δονούσα, Ηρακλειά, Σχοινούσσα και Κουφο-

νήσι, ενώ τρεις ώρες μακριά μας ήταν και η 
Νάξος. Εντός Αμοργιανών… συνόρων, πήραμε 
καΐκι για την αμμουδιά της Γραμβούσας από 
το βαθύ κόλπο της Καλοταρίτισσας και για το 
νησάκι Νικουριά από τον Άγιο Παύλο. 

Κολύμπι
Στη μικροσκοπική βοτσαλάδα της Αγίας Άννας 
και στα τιρκουάζ νερά του Μούρου νοτιοανα-
τολικά προ της Κάτω Μεριά. Μην ξεχάσετε τη 
μάσκα σας για το συναρπαστικό βυθό και τις 
σπηλιές. 
Συνεχίζοντας νοτιοανατολικά, για πιο μονα-
χική ατμόσφαιρα πήγαμε στο Αμμούδι (με 
οδήγηση σε χωματόδρομο και 30 λεπτά περ-
πάτημα ). Χωρίς πολύ κόσμο και η αμμουδιά 
στα Παραδείσια. 
Από την πλευρά της Αιγιάλης μπήκαμε σε πιο 
κοσμικά μονοπάτια αφού βρεθήκαμε στη 
μεγάλη αμμουδιά του οικισμού με τα αρμυ-
ρίκια, τα μπαρ και στρωματσάδα για σκηνικό 
που θυμίζει καραβάνι. Ωραίες είναι και οι 
γύρω παραλίες: η Λεβρωσός, η Ψιλή Άμμος 
και ο Άγιος Παύλος
 Παραλίες προσβάσιμες βρήκαμε και γύρω 
από τα Κατάπολα τόσο με καΐκι όσο και μέσα 
από μονοπάτια. Πιο γνωστές η μεγάλη αμμου-
διά Μαλτέζι και οι βραχώδεις Πλάκες.

Φαγητό
Εκεί, στη Χώρα, απολαύσαμε τον καφέ μας 
αλλά διάφορα μεζεδάκια από υπέροχα μυρω-
δάτα κεφτεδάκια και αληθινές τηγανητές πατά-
τες, αβγά τηγανητά, σάντουιτς και ολόφρεσκες 
σαλάτες. 
Στο Λιοτρίβι
Συνεχίζοντας στην Χώρα, εκεί δοκιμάσαμε 
πουγκιά φύλλου με αρνάκι και λαχανικά, 
κατσικάκι στη λαδόκολλα με ντομάτα και τον 
“καλόγερο” από μοσχάρι, μελιτζάνα, ντομάτα 
και τυριά. 

Στο Μουράγιο
Ο κύριος Δημήτρης και η σύζυγος του Ευαγγε-
λία μαζί με τις κόρες τους φροντίζουν να έχουν 
πάντα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά εδώ και 
35 χρόνια, τα οποία εμείς απολαύσαμε στο 
Μουράγιο στα Κατάπολα. Ολόφρεσκα ψάρια 

από δικούς τους ψαράδες, κακαβιά, μακαρο-
νάδα με αστακό ή κωλοχτύπα, ψητές σουπιές, 
τηγανητό γαριδάκι Αμοργού και πολλά λαδερά 
και μαγειρευτά. 

Στην Μαρουσώ
Στην Κάτω Μεριά κάναμε μια στάση στη 
Μαρουσώ στην Αρκεσίνη. Μια παραδοσι-
ακή ταβέρνα στην οποία σερβίρουν συνταγές 
της θάλασσας και του βουνού. Παραδοσιακό 
πατατάτο με γίδα, κατσικάκι γεμιστό με ρύζι 
και συκωταριά, το διάσημο λεμονάτο κατσι-
κάκι, αλλά και καλαμάρι γεμιστό με ξινομυζή-
θρα, φαβο-ντοματο-κολοκυθοκεφτέδες και 
πολλά άλλα. 

Ψώνια
 Την ψημένη ρακή. μια παραλλαγή του ρακόμε-
λου με λιγότερους βαθμούς αλκοόλ, που πίνε-
ται καλύτερα παγωμένη. Φεύγοντας πήραμε 
για απόθεμα.
 Αμοργιανό ελαιόλαδο. Όσο και αν φαίνε-
ται περίεργο, περίπου 120 τόνοι αμοργιανού 
ελαιολάδου παράγονται συνολικά στο νησί με 
ανοιχτό κιτρινοπράσινο χρώμα, χαμηλά οξέα 
και πλούσια γεύση.
Αμοργιανό κρασί. Αρκετές και οι ντόπιες ποι-
κιλίες σταφυλιών που δίνουν το αμοργιανό 
κρασί. Ξεχωρίζει η Μαντηλαριά, το Στρίχι, το 
Πατηνιώτικο και το Φωκιανό, ενώ σε πολλά 
σπίτια κάνουν ακόμα το δυνατό, υψηλόβαθμο 
λιαστό κόκκινο κρασί.
Αμοργιανό μέλι. Βασικό προϊόν της Αμορ-
γού είναι και το μέλι, με το νησί να παράγει 
κυρίως θυμαρίσιο και ανθόμελο, από μέλισ-
σες οι οποίες φαίνεται να ανήκουν σε ντόπια 
φυλή. Στην ποιότητα του μελιού συμβάλλει και 
ανόθευτη χλωρίδα αφού στο νησί δεν χρησι-
μοποιούνται παρά ελάχιστα φυτοφάρμακα και 
λιπάσματα.
Το παστέλι. Είναι η μεγάλη η παράδοση της 
Αμοργού. Το γλύκισμα αυτό έχει μεγάλη ιστο-
ρία στο νησί καθώς είναι το γλυκό που μοιρά-
ζουν στους γάμους. 
Αμοργιανή φάβα. Προέρχεται από το 
κατσούνι, που αποτελεί μια ποικιλία αρακά, γι’ 
αυτό κι εδώ τη λένε και “κατσούνι” ή “μαγεί-
ρεμα”.

Ανατολική Μάνη: φύση επαναστατική
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Τα σεισμικά ρήγματα είναι 
πιθανό ότι έπαιξαν ρόλο-
κλειδί στη διαμόρφωση του 
πολιτισμού των αρχαίων 
Ελλήνων, υποστηρίζει ένας 
Βρετανός γεωεπιστήμονας. 
Όπως πιστεύει, οι πρόγονοί 
μας πιθανώς έχτιζαν 
ναούς, ιερά και άλλα κτίρια 
μεγάλης γι’ αυτούς σημασίας 
σκοπίμως σε περιοχές που 
προηγουμένως είχαν πληγεί 
από σεισμούς.

Ο 
καθηγητής γεωεπιστή-
μονας Ίαν Στιούαρτ, δι-
ευθυντής του Ινστιτού-
του Βιώσιμης Γης του Πα-

νεπιστημίου του Πλίμουθ, ο οποίος 
έκανε τη σχετική δημοσίευση στο 
γεωλογικό περιοδικό «Proceedings 
of the Geologists’ Association», έ-
χει στο παρελθόν παρουσιάσει διά-
φορα ντοκιμαντέρ του BBC σχετικά 
με την πολιτισμική επιρροή των σει-
σμών.
Στη νέα μελέτη του υποστηρίζει ότι 
τα σεισμικά ρήγματα στην περιοχή 
του Αιγαίου έπαιξαν καθοριστικό 
ρόλο στο να αποκτήσουν συγκεκρι-
μένες περιοχές ιερή σημασία και να 
ανεγερθούν σε αυτές σημαντικοί 
ναοί και πόλεις.
Στο παρελθόν, ορισμένοι επιστή-
μονες είχαν υποστηρίξει ότι οι Δελ-
φοί είχαν αποκτήσει την ξεχωριστή 
θέση τους στην αρχαία ελληνική κοι-
νωνία σε μεγάλο βαθμό χάρη σε μια 

ιερή πηγή και σε αέρια που εκλύο-
νταν από ένα σεισμικό ρήγμα. Ένας 
σεισμός κατέστρεψε το ιερό των 
Δελφών το 373 π.Χ., αλλά ο ναός κτί-
σθηκε ξανά στο ίδιο σημείο, όπως 
επισημαίνει ο βρετανός ερευνητής.
Ο Στιούαρτ θεωρεί όμως ότι οι Δελ-
φοί δεν αποτελούσαν εξαίρεση και 
ότι άλλες τοποθεσίες όπως οι Μυκή-
νες, η Έφεσος, η Κνίδος και η Ιερά-
πολις είχαν επίσης αποκτήσει ξεχω-
ριστό «στάτους» εξαιτίας της παρου-
σίας γειτονικών ρηγμάτων.
Όπως δήλωσε «πάντα θεωρούσα 
ότι ήταν κάτι περισσότερο από 
σύμπτωση το γεγονός πως πολλές 
σημαντικές τοποθεσίες στον κόσμο 

του Αιγαίου βρίσκονται ακριβώς 
πάνω από ρήγματα που προκλή-
θηκαν λόγω σεισμικής δραστηρι-
ότητας. Οι αρχαίοι Έλληνες απέδι-
δαν μεγάλη αξία στις θερμοπηγές 
που δημιουργούνται από σεισμούς, 
ίσως, όμως η κατασκευή ναών και 
πόλεων κοντά σε αυτά τα μέρη να 
ήταν πιο συστηματική από ό,τι είχε 
προηγουμένως θεωρηθεί».
Η μελέτη καταγράφει αντιστοι-
χίες μεταξύ ενεργών ρηγμάτων και 
αρχαίων ελληνικών πόλεων τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στην αντίπερα 
όχθη του Αιγαίου, στη σημερινή 
δυτική Τουρκία. Σε μερικές μάλι-
στα περιπτώσεις, ορισμένα ρήγ-

ματα φαίνονται να περνούν κυριο-
λεκτικά μέσα από την ‘καρδιά’ μερι-
κών ιερών κτισμάτων.
«Δεν υποστηρίζω ότι κάθε ιερή 
τοποθεσία στην αρχαία Ελλάδα κτί-
σθηκε πάνω σε ένα ρήγμα. Όμως 
μολονότι σήμερα η σχέση μας με 
τους σεισμούς είναι πλήρως αρνη-
τική, πάντα ξέραμε ότι σε βάθος 
χρόνου οι σεισμοί δίνουν περισσό-
τερα από όσα παίρνουν. Οι αρχαίοι 
Έλληνες ήσαν απίστευτα έξυπνοι 
άνθρωποι και πιστεύω πως θα είχαν 
αναγνωρίσει αυτή τη σημασία των 
σεισμών και θα ήθελαν οι πολίτες 
τους να επωφεληθούν από αυτούς» 
ανέφερε ο Στιούαρτ.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
εγάλος αριθμός χρυσών και α-
σημένιων κοσμημάτων, πολλά 
χάλκινα εργαλεία, ιδίως καλλω-
πισμού, περισσότερα από 200 

λίθινα αγγεία και από 65 σφραγίδες από ε-
λεφαντόδοντο και ημιπολύτιμους λίθους και 
δύο σφραγιστικά δακτυλίδια είναι μερικά 
μόνο από τα ευρήματα που έχουν δει το φως 
κατά τις ανασκαφές στο μινωικό νεκροταφείο 
Πετρά Σητείας (2800-1800 π.Χ.).
Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του 
το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
«η φετινή χρονιά (σ.σ.: των ερευνών) επικε-
ντρώθηκε κυρίως σε ΠΜ ΙΙ και ΜΜ ΙΙ ταφικά 
σύνολα, από τα οποία προέκυψαν νέες ελε-
φάντινες σφραγίδες, μοναδικά χρυσά 
κοσμήματα, χάνδρες από χρυσό και ημιπο-
λύτιμους λίθους, καθώς και λίθινα αγγεία και 
ειδώλια με πολύχρωμη καμαραϊκή διακό-
σμηση».
Πρόκειται για την «ανασκαφή του ασύλη-
του Προ- και Παλαιο-ανακτορικού μινω-
ικού νεκροταφείου Πετρά Σητείας (2800-
1800 π.Χ.)», η οποία «συνεχίσθηκε για 12η 

χρονιά, υπό τη διεύθυνση της επίτιμης διευ-
θύντριας του ΥΠΠΟΑ, δρος Μεταξίας Τσι-
ποπούλου, με εξαιρετικά αποτελέσματα. Ο 
Πετράς ανασκάπτεται και μελετάται από διε-
πιστημονική ομάδα 26 ατόμων από εννέα 
χώρες. Στο νεκροταφείο έχουν μέχρι σήμερα 
ανασκαφεί 17 μεγάλα ταφικά κτήρια (με 

εμβαδόν έως 125 τ.μ.), μία ταφική βραχο-
σκεπή, τρεις λάκκοι και δύο εκτεταμένοι 
χώροι τελετουργιών, που ανεγέρθηκαν και 
χρησιμοποιήθηκαν από εξέχουσες οικογέ-
νειες του ανακτορικού οικισμού. Οι ταφές 
είναι δευτερογενείς, με επτά μόνον εξαιρέ-
σεις πρωτογενών» σημειώνει το ΥΠΠΟΑ.

«Οι Εφευρέσεις 
που άλλαξαν 
τον Κόσμο» στο 
θέατρο Γκλόρια

Η παιδική σκηνή του Θεά-
τρου Γκλόρια γεμίζει 
εφέτος από τις εφευρέ-

σεις και τους εφευρέτες που 
άλλαξαν τον κόσμο! Τα παιδιά 
γνωρίζουν τις σημαντικότερες 
εφευρέσεις της ιστορίας του 
πλανήτη μας, γελώντας και δια-
σκεδάζοντας! Μάλιστα! Και ως 
δια μαγείας μικροί και μεγάλοι 
μαθαίνουν! Μαθαίνουν αβία-
στα… διότι η σοφία κρύβεται 
στην απλότητα!
Οι μικροί θεατές μας θα ταξιδέ-
ψουν από τη νεολιθική εποχή 
και την αρχαία Ελλάδα μέχρι 
το 2050 μ.Χ., σε μια διαδρομή 
- ύμνο στην ανθρώπινη εφευ-
ρετικότητα και στην επιστη-
μονική σκέψη. Με διάδραση, 
βιντεοπροβολές, μουσική και 
πάρα πολύ χιούμορ, η παρά-
σταση δείχνει πώς προέκυψαν 
οι εφευρέσεις που άλλαξαν την 
ανθρωπότητα. Άλλοτε με το 
πείραμα και την παρατήρηση 
και άλλοτε μέσα από τυχαία 
γεγονότα, όπως π.χ. όταν ένας 
άγνωστος αγγειοπλάστης πριν 
από 5000 χρόνια εφηύρε τον 
τροχό από μία απροσεξία!
Η παράσταση παρουσιάζει 
τη ζωή των επιστημόνων που 
άφησαν εποχή με απλό και 
διασκεδαστικό τρόπο, χωρίς 
να παραποιεί την Ιστορία και 
με στόχο να εμπνεύσει τα παι-
διά να σκέφτονται. Να σκέφτο-
νται… επστημονικά! 
πως έκανε κάποτε ο Θαλής. 
Και ο Γουτεμβέργιος. 
Και ο Γαλιλαίος. 
Και πολλοί άλλοι… 
Ποιος είναι όμως ο μεγαλύτε-
ρος εφευρέτης όλων των επο-
χών; Ε, λοιπόν, κανένας απ’ 
όσους γνωρίζουμε! Σύμφωνα 
με τους επιστήμονες, μέχρι 
το 2050 η τεχνολογία θα έχει 
λύσει τα σημαντικότερα προ-
βλήματα της ανθρωπότητας. 
Άρα η μεγαλύτερη εφεύρεση 
όλων των εποχών δεν έχει γίνει 
ακόμα και επομένως οι μεγα-
λύτεροι εφευρέτες της ιστορίας 
είναι ακόμα παιδιά…
Τα παιδιά μας!

οι αρχαίοι Έλληνες έχτιζαν σκοπίμως στις 
περιοχές των σεισμικών ρηγμάτων

Σημαντικά ευρήματα από την ανασκαφή στον 
Πετρά Σητείας
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ΥλικΑ (γιΑ 4 meριδΕΣ)
 ª 10 μελιτζάνες, κατά προτίμηση τσακώνικες, κομμένες σε κύβους περίπου 3 εκ.
 ª 2 μεγάλα ξερά κρεμμύδια, κομμένα σε ψιλά καρέ
 ª 1/2 κουτ. σούπας ξερό θυμάρι, τριμμένο
 ª 250 ml ελαιόλαδο
 ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για τη γιαουρτοσάλτσα
 ª 500 γρ. γιαούρτι αγελάδος, στραγγιστό
 ª 2 φρέσκες μέτριες ντομάτες, τριμμένες στη χοντρή πλευρά του τρίφτη
 ª 60 ml ελαιόλαδο
 ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

διΑδικΑΣιΑ
 ª Σε μια φαρδιά και ρηχή κατσαρόλα ζεσταίνουμε 50 ml από το ελαιόλαδο σε μέτρια 

φωτιά και σοτάρουμε το κρεμμύδι για περίπου 1 - 2 λεπτά, μέχρι να ροδίσει. Προσθέ-
τουμε τις μελιτζάνες και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για περίπου 2 - 3 λεπτά, μέχρι να 
μαλακώσουν λίγο. Ρίχνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, 
χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγομαγειρεύουμε για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να γίνουν οι 
μελιτζάνες και να μελώσουν.

 ª Παράλληλα, σε ένα μπολ σερβιρίσματος βάζουμε το γιαούρτι με το ελαιόλαδο, τις 
ντομάτες, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι, για περίπου 1/2 - 1 λεπτό, 
έως ότου ενωθούν τα υλικά. 4 Σερβίρουμε τις μελιτζάνες, απλώνουμε από πάνω 1 - 2 
κουτ. σούπας από τη γιαουρτοσάλτσα, πασπαλίζουμε με το θυμάρι και συνοδεύουμε με 
αραβικές πίτες που ψήνουμε λίγο στο φούρνο μέχρι να γίνουν τραγανές.

Άρωμα Κουζίνας

Μελιτζάνες λαδερές με θυμάρι 
και ντοματένια γιαουρτόσαλτσα

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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Τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς σου ; πες 
μας Γιαννάκη 
– Ο μπαμπάς μου είναι πυροσβέστης 
. Σβήνει τ ις φωτιές και σώζει τους 
ανθρώπους που παγιδεύτηκαν. 
– Πολύ ωραία, η σειρά σου Κωστάκη. 
– Ο δικός μου ο πατέρας είναι γιατρός. 
Εξετάζει τους ανθρώπους και τους δίνει 
φάρμακα όταν είναι άρρωστοι. 
– Θαυμάσια , εσένα Δημητράκη τι δου-
λειά κάνει ο πατέρας σου ; 
– Εμένα ο μπαμπάς μου , λέει χαμη-
λόφωνα , είναι χορευτής σε ένα gay 
club . Χορεύει στην μπάρα, οι πελάτες 
βάζουν χρήματα στα εσώρουχα του και 
αν έχουν να πληρώσουν καλά ο μπα-
μπάς πάει μαζί τους στο απέναντι ξενο-
δοχείο . 
Στα πρόθυρα εγκεφαλικού η δασκάλα 
στέλνει τους μαθητές σ το προαύλιο 
του σχολείου κρατώντας μόνο το μικρό 
Δημητράκη . 
– Δεν ήξερα ότι ο πατέρας σου κάνει 
αυτή την δουλειά, μικρέ μου . 
– Με συγχωρείτε κυρία, λέει με δάκρυα 
ο Δημητράκης , σας είπα ψέματα , ο 
πατέρας μου είναι οικονομικός σύμ-
βουλος στην Κυβέρνηση του Τσίπρα 
αλλά ντρεπόμουν να το πω !!!

Ένας παπάς οδηγεί προς την ενορία του, 
όταν βλέπει στο δρόμο μία καλόγρια 
γνωστή του.
Ο παπάς σταματάει και της λέει:
- Αδερφή, μπείτε μέσα να σας πάω 
στη μονή.
Η καλόγρια μπαίνει, κάθεται στη θέση 
του συνοδηγού, σταυρώνει τα πόδια 
και το ράσο ανοίγει, αφήνοντας σε 
κοινή θέα πόδια με υπέροχα γραμωμέ-
νους μύες.
Ο παπάς σχεδόν δεν κρατιέται αλλά 
συνεχίζει να οδηγεί.
Σε μία διασταύρωση, βάζει το χέρι 
πάνω σ το πόδι της καλόγριας, και 
εκείνη του λέει:
- Πάτερ, θυμηθείτε τον ψαλμό 129.
Ο παπάς ζητάει συγνώμη και συνεχί-
ζει να οδηγεί. Εκείνη με σταυρωμένα 
πόδια, κάθεται δίπλα, και τον τρελαίνει.
Αργότερα, σε άλλη διασταύρωση, εκεί-
νος ξαναβάζει το χέρι πάνω στο πόδι 
της καλόγριας, η οποία επαναλαμβάνει:
- Πάτερ, θυμηθείτε τον ψαλμό 129.
Ο παπάς ζητάει συγνώμη, λέγοντας:
- Συγχωρέστε με αδερφή, περισσό-
τερο εσείς από όλους γνωρίζετε ότι η 
σάρκα είναι αδύναμη.
Φτάνοντας στη μονή, η καλόγρια κατε-
βαίνει.
Ο παπάς φτάνον τας σ την εκκλησία 
αμέσως τρέχει να βρει τον ψαλμό 129, 
όπου διαβάζει:
«Συνέχισε να ψάχνεις, πιο ψηλά θα 
βρεις την ευτυχία.»
ΗΘΙΚΟ ΔΙΔΑΓΜΑ:
Ή γνωρίζεις τα πάντα γύρω από το 
επάγγελμά σου, ή θα χάσεις τις καλύτε-
ρες ευκαιρίες.

Έχω παν τρευτε ί δυο φορέ ς, λέε ι 
κάποιος, αλλά δυστυχώς στάθηκα άτυ-
χος. 
- Τι κρίμα. Γιατί; 
- Η πρώτη μου γυναίκα με παράτησε. 
- Και η δεύτερη; 
- Η δεύτερη έμεινε...

Ένας βιομήχανος που είχε πάει ταξίδι 
στο εξωτερικό, παίρνει τηλέφωνο σπίτι 
του. 
- «Τι γίνεται ρε John στο σπίτι;» 
- «Τίποτα σπουδαίο κύριε. Αααα! 
ξέχασα. Έσπασε το βάζο πάνω στο τρα-
πέζι!» 
- «Τι; Και πώς έγινε αυτό;» 
- «Να, καθώς ο σκύλος σας έπαιρνε 
φόρα, για να πηδήξει από το τον 5ο 
όροφο, το έριξε κάτω και το έσπασε.» 
- «Τι; Μα ο αγαπημένος μου σκύλος, 
ποτέ δεν είχε πηδήξει από το μπαλ-
κόνι. Πώς κι έτσι;» 
- «Να, είδε τη φωτιά που είχε αρπάξει 
το σπίτι σας και πήδηξε για να σωθεί!» 
- «Τι; Το σπίτι μου πήρε φωτιά; Μα πώς 
έγινε αυτό;» 
- «Να, βλέπετε πήρε το εργοστάσιό σας 
δίπλα φωτιά. Και ξέρετε τώρα πόσο 
εύκολα μεταδίδεται.» 
- «Τι; Μα πώς πήρε φωτιά;» 
- «Από τα κεριά!» 
- «Ποια κεριά; Εγώ ποτέ δεν ε ίχα 
κεριά»! 
- «Μα, από την κηδεία της γυναίκας 
σας, κύριε.» 
- «Τι; Η αγαπημένη μου γυναικούλα; 
Μόνο 35 χρονών ήτανε. Πώς έγινε;» 
- «Δεν άντεξε το σοκ η καημένη...» 
- «Ποιο σοκ;» 
- «Μα, του θανάτου του γ ιου σας 
φυσικά.» 
- «Τι; Του θανάτου του γιου μου; Του 
αγαπημένου μου γιου; Μα πώς έγινε 
αυτό;» 
- «Να, τον πάτησε ένα αυτοκίνητο 
όπως έτρεχε.».. 
- «Ένα αμάξι; Και γιατί έτρεχε;» 
- «Για να βγει από το εξοχικό σας που 
γκρεμιζόταν, λόγω ενός μεγάλου σει-
σμού. Πάντως η κόρη σας δεν γλύτωσε 
από αυτό το σεισμό.» 
- «Αχ! Κανένα θετικό νέο δεν έχεις να 
μου πεις.» 
- «Θετικό; Δύσκολα πράγματα ζητάτε 
κύριε. Α! ναι. Θυμάστε κάτι εξετά-
σεις για AIDS που είχατε κάνει πριν 
φύγετε;» 
- «Ναι, τι έγινε;» 
- «Θετικές βγήκαν.»

Ένας μεσήλικας κύριος μπαίνει φου-
ριόζος στο παντοπωλείο της γειτονιάς 
του: 
- Θα ήθελα κεράκια για την τούρτα 
γενεθλίων της γυναίκας μου. 
- Πόσα κεράκια θα θέλατε; 
- Τριάντα, όπως πάντα.

κριΟΣ
Οι επιθυμίες του παρελθόντος θα αρχί-
σουν να πραγματοποιούνται μέσα από 
συλλογικές δραστηριότητες. Θα υπάρξει 
αποδοχή και υποστήριξη των επαγγελμα-
τικών σας προσπαθειών. Ηγηθείτε όπως 
εσείς γνωρίζετε απέναντι στα άτομα που 
είναι υφιστάμενοί σας, για να ολοκληρω-
θούν κάποιες εργασίες.

ΤΑΥρΟΣ
Αυτή την περίοδο απομακρύνετε κάθε δυσά-
ρεστη σκέψη που μόνο αρνητικά αποτελέ-
σματα μπορεί να έχει στη ζωή και στη σκέψη 
σας. Πάρτε αποφάσεις σε σημαντικά θέματα 
που σας απασχολούν και ιδιαίτερα σε 
θέματα που αφορούν την καριέρα σας. Ήρθε 
η ώρα να δράσετε επιτέλους και θα δείτε πως 
σε λίγο καιρό θα έχετε αποτελέσματα.

διδΥμΟι
Την περίοδο αυτή στο επίκεντρο της προσο-
χής σας έχετε βάλει την κοινωνική σας ζωή. 
Έχετε καταλάβει όμως πως απόλαυση και 
χαρά δεν σας δίνει μόνο η πολυτέλεια, αλλά 
και η απλότητα των πραγμάτων, αρκεί αυτή 
να συνοδεύεται από άτομα που πραγμα-
τικά αγαπάτε. Είναι λογικό λοιπόν να προτι-
μήσετε μία καλή παρέα από ένα glamorous 
πάρτι, γιατί στο πρώτο θα βρείτε όσα 
ζητάτε.

κΑρκιΝΟΣ
Επειδή θα πρέπει να λάβετε 
Το θετικότερο αυτής της 
περιόδου είναι ότι δυνα-
μώνετε έτσι ώστε να 
μπορείτε να προβάλετε 
τα θέλω σας σε κάθε 
κατεύθυνση και να δεί-
ξετε ότι είστε έτοιμοι να 
υπερασπίσετε θέσεις αλλά 
και συναισθήματα με οποιο-
δήποτε αντίτιμο. Το πιο δύσκολο 
για σας αυτήν την εποχή, είναι η δια-
πίστωση που σιγά-σιγά κάνετε, ότι άτομα 
που πιστεύατε ότι πάντα θα είναι κοντά σας, 
κάνουν πίσω στα δύσκολα ή προσπαθούν να 
φρενάρουν με άμεσο τρόπο ή έμμεσο τρόπο 
αποφάσεις ζωής που εσείς τώρα παίρνετε.

λΕΩΝ
Η αισθηματική σας ζωή προχωράει σε ένα επί-
πεδο, έχετε τακτοποιήσει πια τα προβλήματά 
σας και είστε πιο ήρεμοι και σίγουροι για ότι 
κάνετε τώρα. Αρκετοί μάλιστα συζητούν, για 
την ήρεμη ζωή σας. Αν θέλετε λοιπόν να επιχει-
ρήσετε κάποιες αλλαγές στη σχέση σας, θετικές 
πάντα, επιχειρήστε το πολύ γρήγορα… τώρα.

ΠΑρΘΕΝΟΣ
Αυτή η περίοδος είναι ιδανική για να προβά-
λετε τον εαυτό σας και το έργο σας, να απο-
κτήσετε καινούρια πελατεία, να υπογράψετε 
συμβόλαια ή να ολοκληρώσετε οικονομι-
κές δοσοληψίες. Οι συγκυρίες θα είναι με 
το μέρος σας. Τα άστρα στο ζώδιό σας θα 
αυξήσουν τη ζωτικότητα και την αποφασι-
στικότητά σας. Παράλληλα, ίσως σημειωθεί 
αύξηση των εσόδων σας, που θα σας απαλ-
λάξει από πολλά άγχη.

ΖΥγΟΣ
Οι μέρες της στεναχώριας, της μελαγχολίας 
και της μιζέριας φτάνουν στο τέλος τους. Τις 
επόμενες θα αισθανθείτε ξανά αισιόδοξα 
και ενέργεια και θα νιώσετε την ανάγκη να 
εκτονωθείτε. Με τέτοια διάθεση μην μένετε 
μέσα στο σπίτι. Ντυθείτε, στολιστείτε και 
βγείτε έξω να γνωρίσετε κόσμο! 

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

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η αυταρχικότητά σας όχι μόνο δε θα σας 
βοηθήσει αλλά αντίθετα θα ψυχράνει 
περισσότερο το κλίμα. Προσέξτε ενέργειες 
και συζητήσεις που κάνετε και οργανώστε 
τις επιδιώξεις σας μέσα σε ρεαλιστικά πλαί-
σια. Στον επαγγελματικό τομέα, όλα φαί-
νονται να υπόσχονται βελτίωση και δε θα 
ήταν άσχημο να φροντίσετε να εξασφαλί-
σετε την υποστήριξη των ανθρώπων, που 
μπορούν να συμβάλλουν σ’ αυτήν.

ΑιγΟκΕρΩΣ
Θα σας δοθούν κάποιες 

ευκαιρίες για να πραγ-
ματοποιήσετε τα σχέ-
διά σας, ενώ υπάρ-
χει κάποια εσωτερική 
ενέργεια η οποία θα 
σας δώσει κουρά-
γιο και θα αυξήσει τη 

φυσική σας δύναμη 
και αντοχή. Ακάθεκτοι, 

γεμάτοι ενθουσιασμό και 
αυτοπεποίθηση, θα ξεκινή-

σετε τη δημιουργία ενός νέου 
μοντέλου ζωής, εντελώς πιο αντιπροσω-
πευτικού για εσάς.

ΥδρΟΧΟΟΣ
Η ζωτικότητά σας θα είναι αρκετά ανεβα-
σμένη για αυτό πρέπει να εσείς να στρω-
θείτε στη δουλειά και να διευθετήσετε τις 
υποθέσεις σας. Ίσως προκύψει κάποια 
απρόοπτη κατάσταση στο χώρο του σπι-
τιού σας. Προσοχή σε τσακωμό ή και 
ρήξεις. Αποφύγετε οποιαδήποτε διευθέ-
τηση επαγγελματικής φύσης και τακτοποι-
ήστε τους λογαριασμούς σας. 

ιΧΘΕιΣ
Ωραία ονειρευτήκατε, ωραία παρακαλέ-
σατε, ελπίσατε, ευχηθήκατε, κλάψατε… Με 
τις ευχές και τα όνειρα όμως δεν πραγμα-
τοποιούνται οι επιθυμίες. Χρειάζεστε πρό-
γραμμα και πράξη, και ίσως τότε καταφέ-
ρετε αυτά που επιθυμείτε. Βρείτε επειγό-
ντως το στόχο σας και φτιάξτε το σχέδιό 
σας. Κατακτήστε και μην τεμπελιάζετε!!! 
Εδώ και αρκετό καιρό υπήρχε ένα θέμα που 
σας βασάνιζε και που όσο και αν προσπα-
θούσατε δεν καταφέρνατε να βρείτε λύση.

ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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Ο 
Εβγέν Σάχοφ ήρθε από τον πάγκο για να 
χαρίσει στον κάτοχο του τροπαίου ΠΑΟΚ 
την πρώτη νίκη στη φετινή διοργάνωση 
του κυπέλλου Ελλάδας. Και το 2-1 πραγ-

ματικά αδικεί τους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι με 
οκτώ νέα πρόσωπα στην αρχική ενδεκάδα «βομ-
βάρδισαν» το Λεβαδειακό (22-1 τελικές, 75%-25% 
η κατοχή) από το ξεκίνημα του αγώνα στο ουδέτερο 
Καυτανζόγλειο.
Ο Δημήτρης Λημνιός έκανε τη διαφορά και την ασίστ 
για το 1-0 από τον Πέλκα, ο Σαμπράνο έδειξε πολλά 
από τα χαρίσματα και την ποιότητά του στο 
ντεμπούτο του με την ασπρόμαυρη 
φανέλα, ενώ κι ο Παναγιώτης Δελη-
γιαννίδης είχε μια πολύ καλή από-
δοση από το πρώτο μέχρι το τελευ-
ταίο λεπτό στέλνοντας θετικά μηνύ-
ματα για το μέλλον.  

ΜΕ ΟΚΤΩ ΑΛΛΑΓΕΣ Ο ΠΑΟΚ
Μόλις τρεις ποδοσφαιριστές (Ρέι, Μάτος, 
Τσίμιροτ) που αγωνίστηκαν το Σάββατο 
κόντρα στον Παναιτωλικό ξεκίνησαν και σήμερα 
κόντρα στο Λεβαδειακό, με τον Κάρλος Σαμπράνο να 
κάνει το ντεμπούτο του με την ασπρόμαυρη φανέλα 
έχοντας ως παρτενέρ τον Στέλιο Μαλεζά στο κέντρο 
της αμυντικής γραμμής. Ο Μάτος ήταν στο δεξιό 
άκρο και ο Δεληγιαννίδης στο αριστερό.
Ο Μαουρίσιο ξεκίνησε αυτή τη φορά στην ενδε-
κάδα μαζί με τον Τσίμιροτ στη μεσαία γραμμή, ο 
Μπίσεσβαρ σε καθαρό ρόλο οργανωτή, ενώ η 
«φροντ λάιν» του «Δικεφάλου» αποτελούταν από 
τους Λημνιό (δεξιά), Πέλκα (αριστερά) και Κουλούρη 
(κορυφή).  
Ο Ζοζέ Ανιγκό επέλεξε ένα «4-3-3», που σε φάση 
άμυνας μετατρεπόταν σε «4-5-1», επίσης με πολλά 
νέα πρόσωπα και μόλις τρεις παίκτες (Μεντί, Τσα-
μπούρη και Μητρόπουλο) να έχουν παίξει στη νίκη 
με την Ξάνθη στο πρωτάθλημα.
Ο «Δικέφαλος» μπήκε με όρεξη στον αγωνιστικό 
χώρο του Καυτανζογλείου, χάνοντας δύο καλές 
ευκαιρίες με τον Κουλούρη (7’) και τον Πέλκα (10’), 
γρήγορα γρήγορα έφτασε στις έξι τελικές, με καλύ-

τερη στιγμή το σλάλομ του Δεληγιαννίδη στο 22’ 
που τα έκανε όλα σωστά εκτός από την εκτέλεση 
στέλνοντας την μπάλα δίπλα από το κάθετο δοκάρι 
του Ναμάσκο.
Στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ είχε την απόλυτη υπε-
ροχή (78%-22% η κατοχή της μπάλας) και με την 
ένατη τελική του προσπάθεια ο «Δικέφαλος» έχασε 
με τον ξεχασμένο από τους αμυντικούς του Λεβαδει-
ακού, Πέλκα, την καλύτερη ευκαιρία του (27’).   
Ο Δημήτρης Πέλκας πρωταγωνίστησε στις δύο 
κορυφαίες στιγμές του στο πρώτο ημίχρονο. Αρχικά, 

με το χαμένο πέναλτι (το οποίο πήρε ο Μαουρί-
σιο σε ανατροπή του χαμηλά από το Ναμά-

σκο) στο 40ο λεπτό και με το γκολ, που 
σημείωσε με μονοκόμματο σουτ στο 
αμέσως επόμενο λεπτό (41’) ύστερα 
από την ωραία ενέργεια του Λημνιού, 
ανοίγοντας το σκορ (1-0) για τους 
τυπικά γηπεδούχους.  

ΙΣΟΦΑΡΙΣΗ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 30 ΔΕΥ-
ΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

Με την πρώτη του τελική στο ματς ο Λεβαδειακός 
ισοφάρισε στα πρώτα τριάντα δευτερόλεπτα του 
β’΄μέρους, με τον Γιακουμάκη να νικάει τον Ρέι και να 
γράφει στο 1-1.
Ο Λουτσέσκου βλέποντας την ομάδα του να έχει 
μπλοκάρει μπροστά στο 3-4-3 του Λεβαδειακού, 
έριξε από το 63ο λεπτό τον Αντρέ Βιεϊρίνια (αντί του 
Πέλκα) και τον Εβγέν Σάχοφ (αντί του ανέτοιμου 
Μαουρίσιο) αναζητώντας ένα δεύτερο γκολ, που 
άγγιξε στο 67’ ο Λημνιός, αλλά πέτυχε ο Ουκρα-
νός συμπαίκτης του στη δεύτερη επαφή του με την 
μπάλα (70’) όταν μ’ ένα πολύ ωραίο πλασέ έκανε το 
2-1.   
ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Ρέι, Μάτος, Σαμπράνο, Μαλε-
ζάς, Δεληγιαννίδης, Τσίμιροτ, Μαουρίσιο (63’ 
Σάχοφ), Λημνιός, Μπίσεσβαρ (71’ Ελ Καντουρί), Πέλ-
κας (63’ Βιεϊρίνια), Κουλούρης
Λεβαδειακός (Ανιγκό): Ναμάσκο, Μπεντί, Φαβάρο, 
Αντιλέχου, Τσαμπούρης, Καραχάλιος (46’ Ζαραδού-
κας), Μητρόπουλος, Καλτσάς, Μπελγκαζουανί (77’ 
Βασιλείου), Γιακουμάκης, Καθάριος. (69’ Τόνι Σίλβα)

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ως Κυπελλούχος θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο του και μπήκε με το... δεξί στην διοργάνωση! 
O ΠΑΟΚ επικράτησε στο Καυτανζόγλειο με 2-1 του Λεβαδειακού, χάρη σε γκολ των Πέλκα (έχασε 
και πέναλτι) και Σάκχοφ. Ο Γιακουμάκης είχε ισοφαρίσει προσωρινά.

Το χρέος του για το 
στέμμα του!

Το παν για τον Ολυμπιακό σε μία τέτοια χρονική περίοδο ήταν να κερδίσει. 
Και το έκανε παρότι δυσκολεύτηκε απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης με 2-1 
στο Καραϊσκάκη για το Κύπελλο και την πρεμιέρα. Πολύ καλός με 2 γκολ ο 

Εμενίκε, όμορφο γκολ του Τσουκαλά και αρκετά κακή διαιτησία με τουλάχιστον 
2 περιπτώσεις όπου θα μπορούσαν να είχαν δοθεί πέναλτι υπέρ του Ολυμπια-
κού εκτός από αυτό που κέρδισε ο Μπεν για να γίνει το 1-0.
Ο Χάσι έκανε ουκ ολίγες αλλαγές στο βασικό σχήμα του Ολυμπιακού: Κίπερ 
ο Προτό, δεξί μπακ ο Ομάρ, αριστερά ο Κούτρης και κέντρο άμυνας με Νικο-
λάου και Σισέ. Άξονας με Ζντιέλαρ και Ταχτσίδη, δεκάρι ο Φορτούνης, εξτρέμ 
οι Ανδρούτσος και Πάρντο και φορ ο Εμενίκε. Πρώτο επίσημο ματς για Προτό, 
Νικολάου, Σισέ και Ταχτσίδη. Ο Αστέρας από την άλλη είχε Αθανασιάδη κίπερ, 
τριάδα στην άμυνα με Τριανταφυλλόπουλο, Ζούμα και Πασαλίδη, άξονα με 
Τσουκαλά, Μουνάφο, Κώτσιρα, Κυριακόπουλο και επιτελικό Τσιλιανίδη και 
δίδυμο στην επίθεση Στανισάβλιεβιτς και Δουβίκας.
Στο α’ ημίχρονο ο Ολυμπιακός ήταν εμφανώς βελτιωμένος σε σχέση με το παι-
χνίδι του Σαββάτου με τον Αστέρα. Στο 9’ απείλησε με σουτ του Φορτούνη, 
στο 11’ με Πάρντο και στο 17’ με σουτάρα του Κούτρη. Στο 28’ ο Προτό έκανε 
το λάθος να ντριμπλάρει τον Κυριακόπουλο που τον έκοψε και απείλησε για το 
γκολ.
Στο 33’ ο διαιτητής θα μπορούσε να είχε δώσει πέναλτι σε κράτημα του Ζούμα 
σε Εμενίκε στην μικρή περιοχή αλλά δεν το έκανε. Στο 40’ και ο Αστέρας είχε μία 
πολύ καλή φάση με κεφαλιά Τριανταφυλλόπουλου μετά από φάουλ Στανισάβλι-
εβιτς. Ο διαιτητής έδωσε άουτ αλλά ο Προτό μπορεί να την βρήκε την μπάλα. Στο 
πρώτο 45λεπτο πάντως οι ερυθρόλευκοι βρήκαν ξανά δυσκολίες από το καλό 
στήσιμο του Αστέρα.
Ο Ολυμπιακός στο β’ μέρος θέλησε να πιέσει και άλλο τους Αρκάδες για το 
γκολ. Φάσεις είχαν και οι 2 ομάδες για να φτάσουμε στο 69’ όπου ο νεοεισελ-
θών Μπεν κέρδισε ορθώς πέναλτι από σπρώξιμο του Ζούμα και δύο λεπτά μετά 
ο Εμενίκε το έκανε γκολ. Το αρνητικό για τον Ολυμπιακό ήταν πως χτύπησε ο 
Ανδρούτσος και έγινε αλλαγή, δείχνοντας ιδιαίτερα στεναχωρημένος αλλά και 
να πονάει αρκετά. Ως προς τα πέναλτι πάντως και στο 49’ υπήρχε μία φάση όπου 
θα μπορούσε να είχε δοθεί η εσχάτη των ποινών για χέρι παίκτη των Αρκάδων.
Στο 77’ ο Ολυμπιακός βγήκε στην κόντρα και έβαλε και 2ο γκολ. Εξαιρετική ασίστ 
του Φορτούνη σε Εμενίκε που τελείωσε τρομερά την φάση και αποθεώθηκε. 
Ο Νιγηριανός δικαίως ήταν ο MVP του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. Ο Αστέρας 
μπόρεσε να μειώσει με ένα εξίσου ωραίο γκολ με πλασέ του Τσουκαλά στο 83’ 
από μπαλιά του Τριανταφυλλόπουλου μετά από λάθος του Φορτούνη και ενώ 
ο Προτό ήταν εκτός θέσης. Ο Φορτούνης στην συνέχεια είχε και θέμα τραυμα-
τισμού. 
 Παρά τις προσπάθειες και των δύο ομάδων το σκορ δεν άλλαξε. Η διαιτησία του 
Νεοφυτιάδη είχε προβλήματα πάντως με λανθασμένα σφυρίγματα σε αρκετές 
περιπτώσεις και επίμαχες φάσεις όπως την αγκωνιά του Ιγκλέσιας πάνω σε Φορ-
τούνη που δεν τιμωρήθηκε καθόλου είτε με φάουλ είτε με κάρτα. Ο Χάσι πάντως 
ως προς τον σχηματισμό το αρχικό 4-2-3-1 το έκανε 3-4-3 και μετά 3-4-1-2. Εκτός 
από τον πολύ καλό Εμενίκε ο Μπεν έχει κερδίσει το πέναλτι ενώ θετικό πρόσημο 
είχε και ο Ταχτσίδης. Δεν ήταν πάντως συνολικά μία άνετη επικράτηση για τους 
πρωταθλητές Ελλάδας.

ολυμπιακός - αστέρας τρίπολης 2-1

Εμενίκησε, αλλά έχει 
«θέματα»!
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Ε
ύκολα, απλά και κυρί-
ως... αναίμακτα! Αυ-
τό ακριβώς που ήθελε 
να πετύχει η ΑΕΚ στην 

πρεμιέρα των υποχρεώσεών 
της (και) στο Κύπελλο ήρθε με 
τον Μανόλο Χιμένεθ να τρίβει 
τα χέρια του από ικανοποίηση 
με την ολοκλήρωση της αναμέ-
τρησης και το σκορ στο 2-0 (χά-
ρη στα τέρματα των Λάζαρου 
και Μάνταλου στο δεύτερο η-
μίχρονο).
Κι αυτό διότι το ζητούμενο 
για τον Σεβιγιάνο τεχνικό ήταν 
η ομάδα του να πάρει τη νίκη 
με αντίπαλο την Λαμία χωρίς 
να υπάρξει κάποιο αγωνιστικό 
πρόβλημα ενόψει του ντέρμπι 
με τον Ολυμπιακό, τη στιγμή 
που με την απόδοσή της θα 
δώσει συνέχεια σε νικηφόρα 
αποτελέσματα με (έστω) σχε-
τικά καλή εικόνα παρά τις πολ-
λές αλλαγές!
Έτσι κι έγινε... Ειδικά στο δεύ-
τερο 45λεπτο οι «κιτρινόμαυ-
ροι» κατάφεραν να μετατρέ-
ψουν σε εύκολο έργο τη νίκη 
με αντίπαλο την Λαμία, να μην 
απειληθούν σε κανένα σημείο 
του αγώνα, να φτάσουν στο 
2-0 και επί της ουσίας πλην της 
πρόκρισης (στον όμιλο που 
μετέχουν και οι Απόλλων Λάρι-
σας και Καλλιθέα) να έχουν σε 
πολύ μεγάλο βαθμό εξασφαλί-
σει και την πρωτιά στον όμιλο...
Για να φτάσει όμως και να κάνει 
εύκολη τη νίκη η Ένωση έπρεπε 
να ξεπεράσει ένα αρχικό κακό 
15λεπτο, πολύ κακό όμως, στη 
διάρκεια του οποίου, οι φιλο-
ξενούμενοι θα μπορούσαν να 
βρουν γκολ. Ειδικά στη φάση 
του 8ου λεπτού με πρωταγω-
νιστή τον Φράγκο ο οποίος 
έστειλε την μπάλα στο οριζό-
ντιο δόκαρι του Τσιντώτα... Κι 
αυτό διότι δεν μπορούσε να 
βρεθεί χημεία άμεσα μεταξύ 
των παικτών της ΑΕΚ λόγω των 
πολλών αλλαγών σε πρόσωπα 
και θέσεις.
Θα ήταν ποδοσφαιρικά ανώ-
μαλο να συμβεί το ανάποδο 

φυσικά... Σ’ αυτό το κακό διά-
στημα και γενικά στο πρώτο 
45λεπτο, ξεχώρισε για άλλο ένα 
ματς η τεχνική κατάρτιση και η 
ποιότητα του Λιβάια που ότι 
καλό έγινε δημιουργήθηκε από 
τα δικά του πόδια και έπειτα 
από εκείνα του Λάζαρου και 
του Μπακασέτα. Η μεγαλύτερη 
ευκαιρία στο πρώτο 45λεπτο 
ήταν αποτέλεσμα της εξαι-
ρετικής κάθετης μπάλας που 
πέρασε ο διεθνής Έλληνας άσος 
(Μπακασέτας) στον Τρίστασον 
που κέρδισε τον Πίτκα στο τετ α 
τετ, ωστόσο ο Κουκώλης πρό-
λαβε στη γραμμή και έδιωξε...
Στο δεύτερο 45λεπτο η ΑΕΚ 
ανέβασε στροφές, δημιούρ-
γησε -πλην των γκολ- πέντε 
καλές φάσεις και το πιο σημα-
ντικό δεν επέτρεψε στον αντί-
παλο να φτάσει έστω σε μια 
τελική προσπάθεια (και οι 3 
αντί 14 της Ένωσης που έκα-
ναν οι φιλοξενούμενοι ήταν στο 
πρώτο 45λεπτο) στην εστία του 
Τσιντώτα. Γι’ αυτό και δικαιολο-
γημένα ο Χιμένεθ δήλωσε από-
λυτα ικανοποιημένος από την 
εικόνα της ομάδας στο δεύτερο 
ημίχρονο.
Το πρώτο γκολ της ΑΕΚ σημεί-
ωσε ο Λάζαρος Χριστοδου-
λόπουλος (ξανά, το τέταρτο 
για φέτος), με πέναλτι (ξανά), 
σε βάρος της Λαμίας (ξανά) το 
οποίο κέρδισε ο ίδιος αφού ο 
Παπαργυρίου τον γκρέμισε με 
χέρια και σώμα προκειμένου να 
μην πλασάρει μόνος του απέ-
ναντι στον Πίτκα στο 50ο λεπτό 
της αναμέτρησης. Τριάντα λεπτά 
αργότερα οι «κιτρινόμαυροι» 
πανηγύρισαν το δεύτερο τέρμα 
τους με σκόρερ αυτή τη φορά 
τον Πέτρο Μάνταλο.
Το τέρμα ήρθε σαν αποτέλε-
σμα συνεργασίας του αρχηγού 
της ΑΕΚ με τον Λιβάια ο οποίος 
βγήκε τετ α τετ από τη μεταβί-
βαση του Μάνταλου και αφού 
νικήθηκε ο Κροάτης από τον 
Πίτκα, στο ριμπάουντ ο Μάντα-
λος δεν δυσκολεύτηκε και 
έγραψε το 2-0!

αεκ - λαμία 2-0
Πάει ζεστή στο ντέρμπι!

Ο Γιάννης Αλαφούζος... εμφανίστηκε και πήρε 
θέση για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό, 
επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες των 
τελευταίων ημερών! Ο μεγαλομέτοχος 
της «πράσινης» ΠΑΕ τόνισε πως αποχωρεί 
από τον σύλλογο, καθώς «είναι αδύνατον 
οικονομικά και προσωπικά να συντηρώ και 
να διαχειρίζομαι την ομάδα»,  τόνισε πως έχει 
βάλει 42 εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια 
στα ταμεία της ΠΑΕ και ξεκαθάρισε πως θα 
αναλάβει υποχρεώσεις 20 εκατομμυρίων 
ευρώ και μέχρι εκεί.

Α
πό κει και πέρα, αναφέρθηκε στην έλλειψη 
βοήθειας από επιφανείς Παναθηναϊκούς, 
ζήτησε συστράτευση όλων των «πράσινων» 
δυνάμεων και αποκάλυψε πως ζήτησε από 

τον Βασίλη Κωνσταντίνου να ηγηθεί μια προσπάθεια 
σωτηρίας του συλλόγου!
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Πριν από μερικά χρόνια διαπίστωσα πως η ομάδα 
μας, ο ΠΑΟ, βρισκόταν στο χείλος της καταστροφής. 
Πήρα την απόφαση να αναλάβω μία πρωτοβουλία 
διάσωσης μέσω της «Παναθηναϊκής Συμμαχίας».
Χιλιάδες οπαδοί συνεισέφεραν τον οβολό και την στή-
ριξή τους. Ζήτησα από ιστορικούς παράγοντες και 
οικονομικά εύρωστους υποστηρικτές να συνεισφέ-
ρουν και εκείνοι τα σημαντικά ποσά που χρειαζόταν η 
ομάδα για να αποφύγει την χρεοκοπία. Δεν το έκαναν. 
Από εκείνη την ημέρα έως σήμερα έχω συνεισφέρει 
42 εκατομμύρια ευρώ από την προσωπική μου περι-
ουσία. Δεν ήταν μία εύκολη υπόθεση. Επωμίσθηκα 
αυτό το φορτίο σε μία οριακή στιγμή για την χώρα και 
εμένα προσωπικά.
Είχα την ρομαντική ψευδαίσθηση ότι στήνοντας μία 
υγιή ομάδα χωρίς σχέσεις διαπλοκής θα μπορούσα 
να βοηθήσω να αλλάξει η ελληνική πραγματικότητα. 
Έκανα λάθος. Τα συστήματα και οι νοοτροπίες που 
εμποδίζουν την χώρα μας να έχει ένα κανονικό, ευρω-
παϊκό ποδόσφαιρο είναι βαθιά ριζωμένα και μοιά-
ζουν με Λερναία Ύδρα. Όποιος καλοπροαίρετος πάει 
να συγκρουσθεί μαζί τους αντιλαμβάνεται πολύ γρή-
γορα ότι χτυπάει το χέρι του σε έναν αδιαπέραστο 
τοίχο.
Σήμερα ο Σύλλογος μας βρίσκεται και πάλι σε ένα 
οριακό σημείο. Για μένα προσωπικά είναι αδύνα-
τον, από ψυχική και οικονομική άποψη, να συνεχίσω 
να συντηρώ και να διαχειρίζομαι την ομάδα. Είμαι 
διατεθειμένος να αναλάβω τις υποχρεώσεις της έως 

ένα πόσο της τάξεως των 20 εκατομμυρίων ευρώ. 
Αυτό είναι το ανώτατο όριο που μπορώ να επωμι-
σθώ. Έδωσα ό,τι μπορούσα, αναλαμβάνω μελλοντι-
κές δεσμεύσεις που θα δοκιμάσουν τις αντοχές μου. 
Έως εδώ όμως. 
Καλώ τους ιστορικούς πρωταγωνιστές της Παναθηνα-
ϊκής οικογένειας να αναλάβουν πρωτοβουλία για την 
διάσωση του συλλόγου. Θα σταθώ δίπλα τους σαν 
απλός στρατιώτης, τιμώντας στο ακέραιο τις δεσμεύ-
σεις που θα αναλάβω στο πλαίσιο μιας νέας προσπά-
θειας. Νομίζω ότι έχει έλθει η ώρα να πράξουν και 
εκείνοι το καθήκον τους.
Στην κατεύθυνση αυτή ζήτησα από τον Βασίλη Κων-
σταντίνου να ηγηθεί σε μια προσπάθεια σωτηρίας της 
ομάδος καλώντας σε συστράτευση όλους τους Πανα-
θηναϊκούς που μπορούν να συνεισφέρουν. 
Στους οπαδούς και φίλους του ΠΑΟ οφείλω ένα 
μεγάλο ευχαριστώ γιατί στάθηκαν δίπλα μας στο 
εγχείρημα και κατάλαβαν ότι το μόνο που ήθελα ήταν 
να σωθεί πρώτα και μετά να πάει καλά η ομάδα. Τους 
ζητώ συγγνώμη γιατί τους απογοήτευσα και γιατί δεν 
μπορώ να επωμισθώ άλλο την ευθύνη. Έκανα ό,τι 
μπορούσα. Η στιγμή της αλήθειας έφτασε. Όσοι αγα-
πούν την ομάδα και όσοι αντέχουν να την βοηθήσουν 
ήλθε η ώρα να το κάνουν. 
Ιωάννης Αλαφούζος».

«Ποιος είναι ο τσάμπα μάγκας που υπο-
σκάπτει τα πάντα;»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με ανάρτηση στο 
instagram εξαπολύει ευθεία επίθεση σε πρώην παρά-
γοντα του Παναθηναϊκού και τον θεωρεί υπεύθυνο 
για την δεινή οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ!  
Μετά την ανακοίνωση του Γιάννη Αλαφούζου, 
ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε στο 
instagram, εξαπολύοντας επίθεση σε πρώην παρά-
γοντα του Παναθηναϊκού, τον οποίο κατηγορεί για τα 
χρέη της ΠΑΕ και για τα «ναυάγια» σε όποια προσπά-
θεια έγινε για την επόμενη ημέρα στον σύλλογο!
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, προφανώς δεν αναφέ-
ρεται στον Γιάννη Αλαφούζο και από τα όσα έγρα-
ψε«φωτογραφίζει» την εποχή της πολυμετοχικότητας.
Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:
«Ήλθε η ώρα να μάθουμε από τον ήρωα Γιάννη Αλα-
φούζο ποιος έριξε τον ΠΑΟ στα βράχια οικονομικά 
και να έρθει να ξεχρεώσει. Ήρθε η ώρα να μάθουμε 
ποιος μέσω χρηματόδοτησης σε στρατούς κατέστρεφε 
όποια καλή προσπάθεια δεν είχε το όνομά του πάνω. 
Ποιος είναι τελικά αυτός που νομίζει ότι θα είναι για 
πάντα ο τσάμπα μάγκας και θα υποσκάπτει τα πάντα».

Αλαφούζος: «Αποχωρώ από 
τον Παναθηναϊκό, αναλαμβάνω 
υποχρεώσεις 20 εκατομμυρίων»!
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Ο Παύλος Μυροφορίδης 
αναφέρθηκε στους λόγους για τους 
οποίους γίνεται το φιλικό με τον 
Άρη. 

Α
ναλυτικά οι δηλώσεις του στον 
«Arena FM»:
«Το ματς αυτό με τη Μπόκα 
δεν γίνεται για αγωνιστικούς 

λόγους, αλλά για ψυχολογικούς, για να 
καταλάβουμε όλοι εμείς που δουλεύ-
ουμε στον Άρη, ακόμη κι εγώ, σε ποια 
ομάδα βρισκόμαστε. Εάν δουν γεμάτο το 
γήπεδο με τις φωτιές και τους πυρσούς, 
τα παιδιά της σημερινής ομάδας, τότε 
μόνο θα καταλάβουν τι σημαίνει Άρης. 
Για ψυχολογικούς λόγους και όχι για 
αγωνιστικούς φέρνουμε ένα μύθο στο 
Χαριλάου, γιατί η Μπόκα είναι μύθος 
και εμείς θέλουμε μόνο το λάβαρό της, 
με όποιους παίκτες και εάν έρθει. Δεν 
μετράει νίκη ή ήττα σε αυτό το φιλικό, 
αλλά μόνο η είσοδος Άρη και Μπόκα 
μαζί στο γήπεδο και αυτό που θα απο-
λαύσουμε από την κερκίδα».
-«Τα παιδάκια θα μπουν στο γήπεδο 
χωρίς εισιτήριο, αλλά βγήκε μια ανακοί-
νωση ότι θα πληρώσουν, γιατί φοβόμα-
στε την ασφάλεια του κόσμου. Εάν που-
ληθούν τα 18.000 εισιτήρια και έρθουν 
καμιά 3-4 χιλιάδες παιδιά δεν θα γίνει 
συνωστισμός; Που θα τους βάλουμε; Το 
θέμα πάντως, θα διευκρινιστεί σύντομα».
-«Για τον ματς με τον Παναιγιάλειο, δεν 
υπάρχει τίποτε άλλο από τη νίκη, αν 
και προσωπικά με ενδιαφέρει μόνο η 
άνοδος, αλλά ο Άρης πρέπει να παίζει 
παντού για να κερδίζει. Είμαστε έτοιμοι 
για το παιχνίδι κυπέλλου και θα πάμε για 
να το κερδίσουμε».

Τετραπλή ενίσχυση για Πανσερ-
ραϊκό
Παίκτες του Πανσερραϊκού είναι κι επί-
σημα οι Κώστας Τσαμούρης, Αριστομένης 
Τζιτζικάκης, Γιώργος Γκέκας και Στέφανος 
Παπουτσογιαννόπουλος, όπως γνωστο-
ποίησε η ΠΑΕ.
Τα «Λιοντάρια» πρόλαβαν την εκπνοή των 
μεταγραφών, ενισχύοντας την αμυντική 
και τη μεσαία γραμμή τους. Οι τέσσερις 
παίκτες αναμένεται να είναι διαθέσιμοι 
για τον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδος με 
αντίπαλο τον Εργοτέλη.

Δόξα Δράμας: Στην τελική ευ-
θεία το «μπαμ» με Πετρόπουλο
Ο μεταγραφικός πυρετός στη Δόξα Δρά-
μας συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. 
Ο Βλαντιμίρ Ντιμιτρόφσκι ολοκλήρωσε 
τη μεταγραφή του, ενώ οι Δραμινοί είναι 
έ τοιμοι να τελειώσουν την υπόθεση 
«Αντώνης Πετρόπουλος».
Ο έμπειρος επιθετικός αναμένεται στην 
πόλη τις επόμενες ώρες ώστε να περάσει 
από τα απαραίτητα ιατρικά και να υπο-
γράψει το μονοετές συμβόλαιό του που 
θα του αποφέρει πάνω από 50.000 ευρώ.
Οι «μαυραετοί», μ’ αυτόν τον τρόπο ενι-
σχύουν σημαντικά την επίθεσή τους, μιας 
κι ο «Πετρογκόλ» έχει την εμπειρία και 
την ικανότητα να δώσει στην ομάδα τα 
γκολ που θα χρειάζεται. Πέρυσι, ολοκλή-
ρωσε τη σεζόν ως πρωταθλητής με τον 
Απόλλωνα σκοράροντας 9 γκολ, ενώ είχε 
και δύο ασίστ.
Από εκεί και πέρα ευτυχή κατάληξη 
αναμένεται να έχει η περίπτωση του 
Φανούρη Γουνδουλάκη, ενώ η ενίσχυση 
της ομάδας θα συνεχιστεί. 
Σε ό,τι αφορά τώρα τον Σκοπιανό αμυ-
ντικό, αυτός την Τρίτη υπέγραψε το νέο 
του συμβόλαιο με την Δόξα Δράμας, μιας 
και στις 31 Αυγούστου κέρδισε την προ-
σφυγή που είχε καταθέσει κατά της Κέρ-
κυρας και πήρε την ελευθέρας του.

Με πέντε προβλήματα ο ΟΦΗ
Δεν λείπουν τα προβλήματα αγωνιστικής 
φύσεως στην ομάδα του ΟΦΗ ενόψει της 
συνέχειας. Πέντε στο σύνολο οι παίκτες 
με θέματα τραυματισμών.
Οι Κομεσίδης και Οικονόμου αντιμετωπί-
ζουν κάποια μικροπροβλήματα τραυμα-
τισμών (σ.σ. με την μέση ο πρώτος και ένα 
σφίξιμο στον τετρακέφαλο ο δεύτερος) 
και προληπτικά απέχουν από το κανονικό 
πρόγραμμα. Συνεχίζει το ατομικό του, ο 
Μανόλης Φαζός και το ειδικό τους πρό-
γραμμα οι Μονιάκης και Περογαμβράκης.

Καρέ μεταγραφών στη Βέροια
Παίκτες της Βέροιας είναι κι επίσημα 
οι Κάλβιν Βάλις, Μεντερίκ Ντεχέ, Νίκος 
Κοζάκης και Θωμάς Τριαντάφυλλος, όπως 
γνωστοποίησε η ΠΑΕ.
Ταυτόχρονα η «Βασίλισσα του Βορρά» 
ανακοίνωσε πως οι Διονύσης Τσιούχας 
και Βαγγέλης Λαζόπουλος υπέγραψαν τα 
πρώτα τους επαγγελματικά συμβόλαια με 

την ομάδα.
Οι ανακοινώσεις:
«Η Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ ανακοινώνει την από-
κτηση του Calvin Moreno Valies. Ο νεα-
ρός Ολλανδός ποδοσφαιριστής (γεννή-
θηκε στις 22/01/1995) υπέγραψε μονοε-
τές συμβόλαιο συνεργασίας με τη «Βασί-
λισσα του Βορρά».
Ο 22χρονος πλάγιος επιθετικός, που απο-
τελεί προϊόν των ακαδημιών του Αjax, τα 
τρία τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην 
ομάδα της Telstar (38 συμμετοχές, 2 
γκολ)».
«Η Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ ανακοινώνει την από-
κτηση του Mederic Cyril Deher. Ο νεαρός 
Γάλλος ποδοσφαιριστής (γεννήθηκε στις 
11/10/1994) υπέγραψε μονοετές συμβό-
λαιο συνεργασίας με τη «Βασίλισσα του 
Βορρά».
Ο 23χρονος αμυντικός, που αποτελεί 
προϊόν των ακαδημιών της Metz, υπέ-
γραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την 
ομάδα της Metz το καλοκαίρι του 2014 
και έκτοτε παραχωρήθηκε με τη μορφή 
δανεισμού σε Lucon (22 συμμετοχές, Γ’ 
Γαλλίας), Tubize (17 συμμετοχές, Β’ Βελ-
γίου) και Avranches (19 συμμετοχές, Γ’ 
Γαλλίας)».
«Η Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ ανακοινώνει την από-
κτηση του Νίκου Κοζάκη. Ο νεαρός ποδο-
σφαιριστής (γεννήθηκε στις 26/10/1995) 
υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργα-
σίας με τη «Βασίλισσα του Βορρά».

Ο 22χρονος αμυντικός αγωνίστηκε την 
προηγούμενη σεζόν στο πρωτάθλημα 
της Football League με τη φανέλα των 
Χανίων, ενώ έχει αγωνιστεί σε Ηλυσι-
ακό και Θεσπρωτό στο πρωτάθλημα της 
Γ’ Εθνικής».
«Η Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ ανακοινώνει την από-
κτηση του Θωμά Τριαντάφυλλου. Ο νεα-
ρός τερματοφύλακας (γεννήθηκε στις 
14/09/1996) υπέγραψε μονοετές συμβό-
λαιο συνεργασίας με τη «Βασίλισσα του 
Βορρά».
Ο 21χρονος τερματοφύλακας αγωνίστηκε 
την προηγούμενη σεζόν στο πρωτάθλημα 
της Super League Κ20 με τη φανέλα τoυ 
Ολυμπιακού, ενώ προέρχεται από τα τμή-
ματα υποδομής της Κέρκυρας».
«Επαγγελματικό συμβόλαιο με τη «Βασί-
λισσα του Βορρά» υπέγραψε ο ποδοσφαι-
ριστής των τμημάτων υποδομής της ομά-
δας μας, Διονύσης Τσιούχας. Ο νεαρός 
αμυντικός (28/12/1998) υπέγραψε τριε-
τές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα 
μας».
«Επαγγελματικό συμβόλαιο με τη «Βασί-
λισσα του Βορρά» υπέγραψε ο ποδοσφαι-
ριστής των τμημάτων υποδομής της ομά-
δας μας, Βαγγέλης Λαζόπουλος. Ο νεα-
ρός πλάγιος επιθετικός (19/01/1996) υπέ-
γραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας 
με την ομάδα μας, μετά από μια επιτυχη-
μένη χρονιά ως δανεικός στον Πιερικό (29 
συμμετοχές, Γ’ εθνική)».

τα νεα τησ FooTBALL LEAGUE

μυροφορίδης: «να καταλάβουμε όλοι σε ποια ομάδα βρισκόμαστε»
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Π
ετρούνιας από χρυσάφι! Ξανά 
και ξανά... Ο Έλληνας Ολυμπιονί-
κης στο Challenge Cup που διε-
ξάγεται στο Παρίσι, συγκέντρωσε 

15.500 βαθμούς στο πρόγραμμά του στους 
κρίκους και βρέθηκε στο πιο ψηλό σκαλί του 
βάθρου!
Για άλλη μια φορά έκανε ένα εκπληκτικό 
πρόγραμμα κι απέδειξε ότι παραμένει το... 
αφεντικό, ενόψει του Παγκοσμίου Πρωτα-
θλήματος του Μόντρεαλ (2-8 Οκτωβρίου)! 
Έτσι δεν είχε πρόβλημα να πάρει την ψηλό-
τερη βαθμολογία για το χρυσό.
Από κει και πέρα, όσο αφορά την άλλη ελλη-
νική συμμετοχή, ο Χριστόφορος Κωνστα-
ντινίδης, κατέκτησε την 5η θέση, έχοντας 
14.700 βαθμούς, ενώ πίσω από τον Λευτέρη 
Πετρούνια έμεινε ο Γάλλος, Σαμίρ Αΐτ Σαΐντ 
με 15.250 βαθμούς και ο Ουκρανός, Όλεγκ 
Βερνιάεβ. 
Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης ήταν μία κλάση 
πάνω από τους αντιπάλους του στο Παρίσι 
και θριάμβευσε με 15,500 βαθμούς, συγκε-
ντρώνοντας βαθμολογία ακόμα υψηλότερη 
από εκείνη που του είχε δώσει την πρωτιά 
στον προκριματικό της προηγούμενης ημέ-
ρας (15,450 β.).
Το ασημένιο μετάλλιο κέρδισε με 15,250 
βαθμούς, μέσα σε αποθέωση από τους Γάλ-
λους φιλάθλους, ο Σαμίρ Αΐτ Σαΐντ, ο οποίος 
έκανε μπροστά στα πάτρια εδάφη την επα-
νεμφάνισή του, δεκατρείς μήνες μετά τον 
φρικτό τραυματισμό του στους Ολυμπι-
ακούς του Ρίο, όπου είχε υποστεί διπλό 
συντριπτικό κάταγμα κνήμης έπειτα από 
άσχημη προσγείωσή του στο άλμα.
Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο 
Ουκρανός Ολέγκ Βερνιάιεφ με 14,800 βαθ-
μούς, ενώ το ίδιο άθροισμα αλλά με χαμη-
λότερο βαθμό εκτέλεσης συγκέντρωσε και ο 
Τσεν Τσιχ-Γιου από την Κινεζική Ταϊπέι.
Ο δεύτερος Έλληνας φιναλίστ, Κωνσταντίνος 
Κωνσταντινίδης, κατέκτησε την ιδιαίτερα 
τιμητική 5η θέση με 14,700 βαθμούς και 
παρότι έμεινε εκτός τριάδας για μόλις 0,100 
β., έδειξε ότι βάσει των δυνατοτήτων και της 
ανοδικής του πορείας είναι θέμα χρόνου να 
έρθει το πολυπόθητο μετάλλιο.
Ο 25χρονος πρωταθλητής είχε πάρει την 
ίδια βαθμολογία και στον προκριματικό του 
Σαββάτου (16/09), παρουσιάζοντας σταθε-
ρότητα στην εκτέλεση του νέου, βελτιωμέ-
νου προγράμματός του.
Για τους Έλληνες πρωταθλητές, το Τσάλεντζ 
καπ του Παρισιού, στο οποίο συμμετείχαν 

περίπου 200 αθλητές και αθλήτριες (110 
άνδρες, 90 γυναίκες) από 37 χώρες, χρησί-
μευσε ως το τελικό τεστ προετοιμασίας πριν 
από το παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης 
του Μόντρεαλ.

Έξι χρυσά στη σειρά ο Πετρού-
νιας, ισοφάρισε το ρεκόρ συνεχό-
μενων νικών του!
Το έκτο του χρυσό μετάλλιο σε ισάριθμους 
αγώνες τους τελευταίους 19 μήνες πανηγύ-
ρισε στο «Μπερσί» του Παρισιού ο Λευ-
τέρης Πετρούνιας, ισοφαρίζοντας έτσι το 
μακρύτερο αήττητο σερί της καριέρας του 
και θέτοντας πλέον ως στόχο την κατάρριψη 
του ρεκόρ!
Ο 27χρονος «άρχοντας των κρίκων» είχε 
χάσει για τελευταία φορά στις 18 Απριλίου 
2016 στο προ-Ολυμπιακό test event του Ρίο, 
όπου κατέλαβε τη 2η θέση πίσω από τον 
Βραζιλιάνο «οικοδεσπότη» Αρτούρ Ζανέτι, 
αλλά έκτοτε δεν ξαναέπεσε από την κορυφή:
Πανηγύρισε διαδοχικούς θριάμβους στο 
περσινό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Βέρ-
νης (Μάιος 2016), στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Ρίο (Αύγουστος 2016) και 
συνέχισε εξίσου εντυπωσιακά φέτος, επι-
κρατώντας στο πανελλήνιο πρωτάθλημα 
της Θεσσαλονίκης (Μάρτιος 2017), στο 
παγκόσμιο κύπελλο του Μπακού (Μάρτιος 
2017), στο ευρωπαϊκό του Κλουζ (Απρίλιος 
2017), για να έρθει τώρα ο θρίαμβός του 
στο Παρίσι.
Χάρη σ’ αυτόν, ο Πετρούνιας ισοφάρισε το 
επίτευγμα των έξι συνεχόμενων νικών, το 
οποίο είχε σημειώσει και παλαιότερα.
Από τον Απρίλιο του 2015 και μέχρι την 
ήττα στο προ-Ολυμπιακό test event, τη 
μοναδική της τελευταίας διετίας, ο αθλη-
τής του Δημήτρη Ράφτη είχε επίσης κατα-
κτήσει έξι αλλεπάλληλα χρυσά μετάλλια 
(04/2015: ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Μον-
πελιέ, 05/2015: πανελλήνιο πρωτάθλημα, 
06/2015: Ευρωπαϊκοί Αγώνες Μπακού, 
09/2015: διεθνές γκραν πρι Σομπατέλι, 
10/2015: παγκόσμιο πρωτάθλημα Γλασκώ-
βης, 03/2016: παγκόσμιο κύπελλο Ντόχα).
Πλέον, όμως, βάζει πλώρη για τη δημιουρ-
γία ενός νέου ρεκόρ, που θα συνοδευτεί 
μάλιστα από την κατάκτηση του παγκό-
σμιου τίτλου στο Μόντρεαλ, με τον προ-
κριματικό της Εθνικής ανδρών να είναι 
προγραμματισμένος για τη Δευτέρα 2 
Οκτωβρίου και τον τελικό των κρίκων για 
το Σάββατο 7 Οκτωβρίου...

πετρούνιας... κολλημένος με 
το χρυσό!

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Τ
ο εισιτήριο για τον 2ο γύρο του Κυ-
πέλλου της ΕΠΣΑΝΑ πήρε η Θύελλα 
Ραφήνας, που επικράτησε δύσκολα 
2-1 εκτός έδρας του Νικολακάκη.

Το ματς σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό 
του Χαρακτίδη, με τις πρώτες εκτιμήσεις να 
κάνουν λόγο για βαρύ διάστρεμμα, κάτι που 
σημαίνει ότι οριακά προλαβαίνει την πρε-
μιέρα της Θύελλας στο πρωτάθλημα της Γ’ 
Εθνικής (2η αγωνιστική).
Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο πρώτο 
μέρος και η Θύελλα προηγήθηκε κόντρα στη 
ροή του αγώνα με σουτ του Σένε έξω από τη 
μεγάλη περιοχή. Ο τραυματισμός του Χαρα-
κτίδη άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα, αλλά 
το 0-1 έμεινε ως το τέλος του ημιχρόνου.
Η Θύελλα ισορρόπησε στο δεύτερο και είχε 
την πρωτοβουλία, αλλά δέχτηκε την ισο-
φάριση στο 60’ από το σουτ του Μαβίδη. 
Παρόλα αυτά οι «πράσινοι» επέμειναν και 
κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη με το γκολ 
του Σωτηριάδη στο 85’ με κεφαλιά, μετά από 
εκτέλεση φάουλ.
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ: Στουραΐτης, Δαμιανίδης, 
Τσαβουσιάν, Πάσσαρης, Νίκας, Κουμουλί-
δης (53’ Καλλέρης), Κωστόπουλος, Κίτσιος, 
Μαβίδης (86’ Βαφειάδης), Πιτσούνης (78’ 
Νταγιάντας), Γκίτζιος.
ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦ.: Πάντος, Αράπης (90’ Παπα-
τσαράκης), Παπαδόπουλος, Μανουσάκης, 
Φύτρος, Γεραγωτέλης, Χαρακτίδης (39’ λ. τρ. 
Μπότης), Ντόσκας, Μπουντάκης (57’ Σωτη-
ριάδης), Μαστρογιαννούδης (65’ Μουσα-
ζάντε), Σένε.

Καρέ πρόκρισης για Πιερικό
Με 4-1 πέρασε από το γήπεδο της Βροντούς 
ο Πιερικός, επικρατώντας του τοπικού Ολύ-
μπου, στο πλαίσιο της 2ης φάσης του Κυπέλ-
λου της ΕΠΣ Πιερίας, εξασφαλίζοντας το 
«εισιτήριο» για τη συνέχεια της διοργάνω-
σης.
Δυο γκολ για τους Κατερινιώτες πέτυχε ο Κτι-
στόπουλος στο 35′ και στο 50′ κι από ενα 
Κυριλλίδης και Γκουντρουμπής, στο 57′ και 
στο 83′ αντίστοιχα, ενώ η ομάδα του Νίκου 
Θεοδοσιάδη είχε και τρία δοκάρια αλλά και 
άλλες ευκαιρίες. Οι Βροντινοί πέτυχαν το 
γκολ της τιμής με τον Σαββίδη στο 85′.
Τον αγώνα διαιτήτευσε ο Λαφατζής με βοη-
θούς τους Αναστασιάδη και Γερμανό.
Όλυμπος Βροντούς (Τάσος Τσανούσας): Η. 

Παπαχρήστος, Κ. Γκόρτσος (Δ. Καλαϊτζής), Κ. 
Περδίκης, Γ. Γκολέμας, Η. Περδίκης, Δ. Βελώ-
νης, Ι. Μπάκουρας, Δ. Νούλας (Τ. Νούλας), Κ. 
Περδίκης (Ι. Πανωλής), Ν. Σαββίδης, Μ. Τσι-
μήτρης (Δ. Μακρίδης).
Πιερικός ΣΦΚ (Νίκος Θεοδοσιάδης): Τσια-
μπέρας (Ράντος), Σαμανίδης, Τουλκερίδης, 
Παραφέστας, Κανταρτζής, Κυριλλίδης, Κοκο-
νόζι (Λαμπίρης), Κραγιόπουλος, Κωστίκος 
(Καρτσαμπάς), Κτιστόπουλος (Γκουντρου-
μπής), Κατσιαμήτας.

Μοιρασιά για Αστέρα και Καλαμά-
τα
O Αστέρας υποδέχθηκε το απόγευμα της 
Τετάρτης στην Αμαλιάδα την Καλαμάτα σε 
ένα δυνατό ματς και αναδείχτηκαν ισόπα-
λοι με 0-0.
Σε μια αναμέτρηση που στο προσεχές πρω-
τάθλημα Γ’ Εθνικής θα γίνει για τον 5ο όμιλο, 
οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο μεγα-
λύτερο διάστημα, και κυρίως στο πρώτο 
μέρος. Διάστημα στο οποίο είχαν και κλασι-
κές ευκαιρίες για ένα τουλάχιστον γκολ, που 
όμως τις έχασαν. Στο ίδιο διάστημα οι φιλο-
ξενούμενοι είχαν ένα μακρινό σουτ από το 
κέντρο του γηπέδου που πήγε στο δοκάρι!
Στην επανάληψη ο ρυθμός έπεσε, ενώ το 
ματς έγινε και πιο δυνατό.
Οι «βυσσινί» είχαν λοιπόν την εδαφική υπε-
ροχή σχεδόν σε όλο το διάστημα του αγώνα, 
ωστόσο οι φιλοξενούμενοι παρουσίασαν 
ένα άκρως ανταγωνιστικό σύνολο, που 
έδειξε ότι θα αποτελέσει έναν σημαντικό 
αντίπαλο στο νέο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνι-
κής.
Η πρώτη ευκαιρία ήταν στο 6′, με τον Τόρες 
να κάνει γύρισμα και τον Μαρουκάκη να μην 
προλαβαίνει να βάλει το πόδι του στη μπάλα 
και να την στείλει στα δίχτυα. Ο Μαρου-
κάκης, που ήταν ο κύριος εκφραστής των 
τελικών προσπαθειών του Αστέρα, είδε τα 
πλασέ του στο 11′ και στο 15’να καταλήγουν 
άουτ, ενώ σούταρε από πλεονεκτική θέση. 
Στο 21’ ο Κέρι εκτέλεσε φάουλ, αλλά ο Γκόμεζ 
έδιωξε σε κόρνερ.
Η Καλαμάτα είχε δοκάρι στο 35′ με τον Καμι-
νιώτη, που είδε τον Καβουσάκη εκτός θέσης, 
σούταρε ψηλοκρεμαστά σχεδόν από το 
κέντρο, αλλά η μπάλα δεν του …έκανε τελικά 
το χατίρι. Η τελευταία φάση του πρώτου ημι-
χρόνου ανήκε στον Αστέρα, όταν ύστερα 

από αντεπίθεση και πάλι ο Μαρουκάκης 
βρέθηκε στην κατάλληλη θέση, ωστόσο 
σούταρε ψηλά άουτ.
Το δεύτερο ημίχρονο εξελίχθηκε σε πιο… 
χαμηλούς ρυθμούς, με τους «βυσσινί» να 
έχουν ευκαιρίες για γκολ στο 51′ όταν ο Γκό-
μεζ απέκρουσε το πλασέ του Τόρες και στο 
84′ όταν ύστερα από αντεπίθεση ο Τάσος 
Κυριάκος δεν τελείωσε καλά την φάση, με τη 
μπάλα καταλήγει μακριά από την αντίπαλη 
εστία.
Η Καλαμάτα είχε και αυτή την ευκαιρία της 
στο 85′ όταν ο Χελάς σε αντεπίθεση πρόλαβε 
τον Καβουσάσκη, αλλά το πλασέ του κατέ-
ληξε άουτ.

Προοδευτική Ανακοίνωσε Κουι-
ρουκίδη
Στην απόκτηση του Μιχάλη Κουιρουκίδη 
προχώρησε η Προοδευτική.
Η ανακοίνωση:
«Την απόκτηση του υψηλόσωμου επιθετικού 
Μιχάλη Κουιρουκίδη ανακοινώνει η διοί-
κηση της Προοδευτικής που προσθέτει στο 
ρόστερ της ακόμη ένα αξιόλογο και ικανό 
ποδοσφαιριστή.
Ο 22χρονος Κουιρουκίδης πέρυσι αγωνί-
σθηκε στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής με τα 
χρώματα της Καλλιθέας, ενώ πιό πρίν είχε 
καλές χρονιές με την φανέλα του Κ. Αστέρα 
Βάρης στο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής.
Μάλιστα αξίζει αν σημειωθεί ότι το 2014 
είχε μεταγραφεί στον Εργοτέλη, από τον 
οποίο αποχώρησε, λόγω του υποβιβασμού 

του από την Β΄ Εθνική».

Τεστάρει δυνάμεις ο Ρήγας Φεραί-
ος
Ένα ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι θα διεξαχθεί 
το προσεχές Σάββατο 23/9 καθώς θα ανα-
μετρηθούν στον Αλμυρό στο στάδιο «Αθ. 
Ραγάζος» ο τοπικός Γ.Σ. Αλμυρού με τον Ρήγα 
Φεραίο.
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 5μμ και για 
την ομάδα του Βελεστίνου θα αποτελέσει 
πρόβα τζενεράλε εν όψει του αγώνα της πρε-
μιέρας
του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής με αντί-
παλο τη Νίκη στο Πανθεσσαλικό (1/10).
Θυμίζουμε, πως ο Γ.Σ. Αλμυρού την 1η αγω-
νιστική θα κάνει το ρεπό της. Οι αγωνιστικές 
υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα αρχίζουν την 
Κυριακή 8/10, όταν και οι «κυανόλευκοι» θα 
κληθούν να αντιμετωπίσουν τον Οπούντιο 
Μαρτίνου εντός έδρας.

Ανακοίνωσε Κορομηλά ο ΟΦ Ιερά-
πετρας!
Ο Κώστας Κορομηλάς συμφώνησε σε όλα με 
τη διοίκηση του ΟΦ Ιεράπετρας και πλέον θα 
φοράει τα «ασπρόμαυρα» τη φετινή χρονιά. 
Ο νεαρός αμυντικός μέσος έχει αγωνιστεί 
στο παρελθόν στον Οικονόμο Σαριτσάνης, 
ΑΕΛ, Βύζα Μεγάρων αλλά και Πανελευσι-
νιακό, απ’ όπου και αποκτήθηκε. Μάλιστα, 
στον Πανελευσινιακό κατέγραψε 28 συμμε-
τοχές σε παιχνίδια πρωταθλήματος και 2 στο 
κύπελλο.

το πανόραμα της γ’ εθνικής

θύελλα ραφήνας: πρόκριση και σοκ!
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αθλητικά

Μ
ετά τα τρία στην Μίλαν, ο 
Ιμόμπιλε έβαλε δύο στην 
Τζένοα και η Λάτσιο πέρα-
σε από το Marassi με 2-3 

κόντρα στην Τζένοα.
Σε εκπληκτ ική κατάσ ταση βρίσκε-
ται ο Ιταλός επιθετικός που οδήγησε 
τους Laziali σε δεύτερη μεγάλη νίκη 
ύστερα από αυτή σε βάρος της Μίλαν 
καθώς είχε τις απαντήσεις στα γκολ του 
16χρονου, Πιέτρο Πελέγκρι, και επέ-
τρεψε στην ομάδα του Σιμόνε Ιντζάγκι 
να φτάσει τους 10 βαθμούς και να είναι 
πίσω μόνο από Γιουβέντους, Νάπολι, 
Ιντερ.
Οι γηπεδούχοι άνοιξα το σκορ στο 13’ 
όταν μετά το φάουλ του Μιλίνκοβιτς-
Σάβιτς ο Περίν δεν κατάφερε να μπλο-
κάρει και από κοντά ο Μπάστος έκανε 
το 0-1. Στο δεύτερο μέρος ήταν το 
κυρίως πιάτο της αναμέτρησης στην 
Γένοβα. Ο 16χρονος, Πιέτρο 
Πελέγρι, έκανε το 1-1 για 
την Τζένοα ανοίγον τας 
μάχη με τον Ιμόμπιλε, 
ο οποίος έδωσε ξανά 
το προβάδισμα σ την 
Λάτσ ιο σ το 73’, όμως 
ο Πελέγκρι με προβολή 
ύστερα από σέν τρα από 
αριστερά σκόραρε ξανά για 
το 2-2. Ο παλιός όμως ήταν αλλιώς 
και στο 82’ εκμεταλλεύτηκε το τραγικό 
λάθος στην άμυνα των γηπεδούχων και 
με όμορφο σκάψιμο στο τετ-α-τετ δια-
μόρφωσε το τελικό 2-3.

Μπολόνια - Ιντερ 1-1
Υστερα από τέσσερις νίκες σε ισάριθμα 
ματς στην Serie A, η ομάδα του Λου-
τσιάνο Σπαλέτι έχασε τους πρώτους της 
βαθμούς, ενώ η Μπόλονια επέστρεψε 
στα καλά αποτελέσμα έπειτα από δύο 
σερί ήττες. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτε-
ροι στο πρώτο μέρος, περνούσαν πολύ 
χρόνο στο αντίπαλο μισό και είχαν 
δοκάρι με δυνατό σουτ του Βέρντι στο 
οποίο βρήκε την μπάλα ο Χαντάνοβιτς. 
Ο Βέρντι είδε τον Σλοβένο keeper να 
αποκρούει δική του εκτέλεση φάουλ 
αλλά πέτυχε το γκολ που άξιζε στο 32’ 
όταν έφυγε από το κέντρο και με τρο-
μερό αριστερό σουτ από τα 25 μέτρα 
μέτρα έγραψε το 1-0.

Οι Nerazzurri ήταν πιο επιθετικοί στο 
δεύτερο μέρος κερδίζοντας σερί κόρ-
νερ χωρίς να κάνουν τη ζημιά, όμως 
μια περίεργη φάση άλλαξε την ιστο-
ρία της αναμέτρησης. Στο 77’ ο Μ’ 
Μπαγέ έχασε την ισορροπία του και 
έπεσε, προφανώς χωρίς να θέλει, 
πάνω στον Εντερ, ο οποίος απομα-
κρυνόταν από την περιοχή. Ο διαι-
τητής, Ντι Μπέλο, συμβουλεύτηκε 
το VAR και έδωσε το πέναλτι και ο 
Μάουρο Ικάρντι σκόραρε με δυνατή 
εκτέλεση από τα 11 βήματα για το 1-1 
που έμεινε τελικά μέχρι το τέλος.

Μπενεβέντο - Ρόμα 0-4
Η ομάδα του Εουζέμπιο Ντι Φρα-
ντσέσκο πήρε την πιο εύκολη φετινή 
νίκη της κόντρα στους νεοφώτιστους 
φτάνοντας τους 9 βαθμούς ύστερα 
από 4 αγώνες στην Serie A. Μετά 

το χαλαρό 3-0 σε βάρος της 
Βερόνα, οι Giallorossi κρά-

τησαν ξανά clean sheet και 
πέτυχαν πολλά γκολ, ενώ 
είχαν και δύο δοκάρια.
Από την αρχή φάνηκε 
πως θα πάε ι το ματ ς, 

με την Ρόμα να επιτ ίθε-
ται κατά κύματα και τους 

Stregoni να μην μπορούν να 
ανταποκριθούν. Στο 22’ ο Κολάροβ 

έκανε βόλτα από αριστερά και έδωσε 
πάρε-βάλε σε κενό τέρμα στον Τζέκο 
που έκανε το 0-1 και στο 30’ είχε 
δοκάρι. Στο 35’ ο Μπρούνο Πέρες 
έκανε την επέλαση από δεξιά και ο 
Λουτσιόνι προ του Βόσνιου επιθε-
τικού πέτυχε αυτογκολ για να μείνει 
το 0-2 ως σκορ του πρώτου μέρους. 
Στην επανάληψη, ο Τζέκο συνέχισε 
να προκαλεί πανικό στην άμυνα των 
γηπεδούχων και με καταπληκτικό 
αριστερό πλασέ στην γωνία ανέβασε 
τον δείκτη του σκορ στο 0-3 μετά 
το κλέψιμο και την ασίστ του Ντιέγο 
Περότι. Η Μπενεβέν το έχασε την 
καλύτερη ευκαιρία της στο 66’ με τον 
Κόντα και στη συνέχεια το ματς δεν 
είχε πολλές φάσεις μέχρι το 83’ και 
το δεύτερο δοκάρι από τον Τζέκο. Το 
τελικό 0-3 διαμορφώθηκε στο 74’ με 
νέο αυτογκόλ, αυτή τη φορά από τον 
Βενούτι.

Serie A
Τρελός Ιμόμπιλε, τρέλα η Λάτσιο! 

Η Ντόρτμουντ ήταν καταιγιστική, 
σκόρπισε με 5-0 την Κολωνία, με 
τον Παπασταθόπουλο να βρίσκει 
δίχτυα και ανέβηκε στην κορυφή της 
Bundesliga.

 

Ε
κπληκτική εμφάνιση από την Ντόρ-
τμουντ, που δεν άφησε κανένα πε-
ριθώριο στην Κολωνία, την οποία 
διέλυσε με 5-0, για να ανέβει στην 

κορυφή του πρωταθλήματος. Οι Βεστφα-
λοί είχαν τον Γιαρμόλενκο σε φανταστική 
κατάσταση, με τον Ουκρανό να δίνει την α-
σίστ στο 2’ και τον Φίλιπ να κάνει με κεφα-
λιά το 1-0.
Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι από το 
πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό, έχα-
σαν ευκαιρίες και έφτασαν σε δεύτερο γκολ 
στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, 
όταν χρειάστηκε η χρήση VAR για να διαπι-
στωθεί ότι ο Παπασταθόπουλος δεν έκανε 
φάουλ στον Χορν, που έκανε το λάθος και 
χάρισε το 2-0 στον Έλληνα αμυντικό. Στην 
επανάληψη τα πράγματα ήταν ακόμη χει-
ρότερα για τους Τράγους, καθώς η Μπο-
ρούσια έκανε τη μία επίθεση μετά την άλλη. 
Στο 59’ ο Ομπαμεγιάνγκ με πέναλτι έκανε 
το 3-0, στο 60’ ο Γκαμπονέζος σκόραρε και 
πάλι για το 4-0, ενώ το τελικό 5-0 έκανε 
Φίλιπ στο 69’!

Επέστρεψε στις νίκες η Γκλά-
ντμπαχ!
Η Γκλάντμπαχ επέστρεψε στις νίκες, καθώς 
επικράτησε 2-0 εντός έδρας της Στουτγκάρ-
δης. Πρωταγωνιστής ο Ράφαελ με δυο γκολ.   
Τα «Πουλάρια» επέστρεψαν στις θετικές 
εμφανίσεις και στις νίκες, καθώς επικρά-
τησαν 2-0 της Στουτγκάρδης. Η Γκλάντμπαχ 
ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο διάστημα 
του ματς, πιο αποτελεσματική και πήρε τη 
δεύτερη φετινή της νίκη. Κακό το α’ μέρος, 
με τους γηπεδούχους να έχουν τον από-
λυτο έλεγχο, όχι όμως και εμπνεύσεις στο 
δημιουργικό κομμάτι. Αλλωστε, οι Σου-
ηβοί είχαν φροντίσει να κλείσουν όλους 
τους χώρους μπροστά από την εστία τους. 
Τη λύση έδωσε στο 57ο λεπτό ο Ράφαελ, ο 
οποίος με ιδανικό τελείωμα πέτυχε το 1-0. 
Στο 74’ ο Αζάρ κέρδισε πέναλτι και ο Βραζι-
λιάνος πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του 
γκολ διαμορφώνοντας το 2-0! Ο Δώνης 
αγωνίστηκε βασικός, ήταν κινητικός, αλλά 
δεν είχε βοήθειες.

Εύκολα η Μπάγερν
Με τον Χάμες Ροδρίγες να εντυπωσιάζει η 
Μπάγερν δυσκολεύτηκε μόνο στο ξεκίνημα, 
αλλά έφυγε με νίκη 3-0 από το Γκελζενκίρχεν 
επί της Σάλκε και μπορεί ξανά να χαμογελά-
σει. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, με θάρ-
ρος και ο ρυθμός άνοιξε από το ξεκίνημα.
Στο 23’ ήρθε η φάση που έκρινε σε μεγάλο 
βαθμό το παιχνίδι, καθώς ο διαιτητής συμ-
βουλεύτηκε το VAR για να δώσει το πέναλτι 
υπέρ των Βαυαρών σε χέρι του Νάλντο. Ο 
Λεβαντόφσκι δεν αστόχησε στιγμές αργό-
τερα από την άσπρη βούλα για το 0-1. Πριν 
καν μπορέσουν οι παίκτες του Τεντέσκο, μάλι-
στα, να αντιδράσουν ο Χάμες στο 29’ έκανε 
και το 0-2 έπειτα από υπέροχη ομαδική προ-
σπάθεια. Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο, 
δοκάρι με τον Μίλερ στο 51’, δεν δέχθηκαν 
γκολ σε ένα μικρό ξέσπασμα της Σάλκε στο 
διάστημα 55’-65’ και έφτασαν και σε τρίτο 
γκολ με τον Βιδάλ στο 75’.

No Keita, no party
Η Λειψία δεν κερδίζει όποτε λείπει ο Κεϊτά 
και ο κανόνας επιβεβαιώθηκε και στη Βαυα-
ρία, όπου η φορμαρισμένη Άουγκσμπουργκ 
κέρδισε τους Ταύρους με 1-0 για να κάνει το 
καλύτερο ξεκίνημα στην ιστορία της στην 
Bundesliga. Οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ 
μόλις στο 4’ με τον Γκρεγκόριτς έπειτα από 
ασίστ του Φινμπόγκασον, προκαλώντας 
πολλά προβλήματα στους φιλοξενούμενους 
από τα αριστερά. Η Λειψία ξύπνησε μετά το 
15’, έχασε ευκαιρίες, ο ρυθμός άνοιξε, αλλά 
αυτά μέχρι το ημίχρονο. Οι Βαυαροί έδω-
σαν χώρο στην επανάληψη, αλλά οι παίκτες 
του Χάζενχουτλ είχαν φλύαροι υπεροχή, δεν 
είχαν ιδέες στην επίθεση και το 1-0 έμεινε 
μέχρι το τέλος, με τους γηπεδούχους να μην 
χαρίζουν ούτε μπάλα.

Μοιρασία στο Βόλφσμπουργκ - 
Βέρντερ
Για τρίτο σερί εντός έδρας ματς η Βόλ-
φσμπουργκ δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, 
αν και προηγήθηκε κόντρα στην Βέρντερ 
Βρέμης, η οποία με το 1-1 πήρε τον δεύτερο 
φετινό της βαθμό. Στο 28’ άνοιξε το σκορ 
στην Volkswagen Arena, όταν ο Ντεπ έκανε τη 
συρτή σέντρα από αριστερά και ο [δανεικός 
από την Λίβερπουλ] Ντιβόκ Οριζί την προ-
βολή από κοντά για το 1-0. Στην επανάληψη 
όμως οι Λύκοι απάντησαν και στο 56’ ύστερα 
από σέντρα από αριστερά ο Μπαρτέλς με 
ωραία κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Κορυφή με Sokratis η 
Ντόρτμουντ!
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Η Ομόνοια πραγματοποίησε μεγάλη 
εμφάνιση και διέσυρε με 5-2 την ΑΕΚ το 
βράδυ της Τετάρτης στο ΓΣΠ σβήνοντας με 
τον καλύτερο τρόπο την ήττα από την Πάφο. 
Για τους πράσινους σκόραραν οι Μαργκάσα, 
Ντάρμπισαϊαρ, Μόισοφ (αυτογκόλ), Άλεξ 
και Χριστοφή. Για τους κιτρινοπράσινους 
σκόραραν οι Λαρένα και Μοίσοφ.

Η 
Ομόνοια ξεκίνησε ιδανικά το παιχνίδι αφού 
μόλις στο 5’ κατάφεραν να προηγηθούν με 
τον Μαργκάσα ο οποίος έκανε το σουτ έξω 
από την περιοχή η μπάλα βρήκε σε αμυντι-

κό της ΑΕΚ και κατέληξε στα δίκτυα για το 1-0.
Στο 9’ οι φιλοξενούμενοι έχασαν διπλή μεγάλη ευκαι-
ρία για με τον Τομάς  να κάνει το σουτ , ο Παναγή απέ-
κρουσε, στην επαναφορά έκανε το σουτ ο Τρουγιόλς 
με τον τερματοφύλακα των πρασίνων να αποκρούει 
ξανά. Στο επόμενο λεπτό οι γηπεδούχοι βγήκαν μπρο-
στά με τον Μαργκάσα να κάνει την σέντρα και ο Ντάρ-
μπισάιρ με κεφαλιά έγραψε το 2-0.
Στο 19’ όμως οι κιτρινοπράσινοι μείωσαν στο σκορ 
χάρις στο γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του 

Λαρένα. Στο 23’ όμως οι πράσινοι ανέβασαν εκ νέου 
το σκορ του αγώνα όταν μετά  από κόρνερ του Τζαρ-
σίνιο, ο Μοϊσόφ στην προσπάθεια του να διώξει την 
μπάλα, την έστειλε στα δίκτυα του Πάμπλο.
Στο 31’ το συγκρότημα του Πάμπου Χριστοδούλου 
έφτασε και σε 4ο γκολ όταν ο Άλεξ Σοάρες δέχθηκε 
την μπάλα από τον Χριστοφή, και αυτός με ωραίο 
ψηλοκρεμαστό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίκτυα 
του Πάμπλο.
Στο 40’ η ΑΕΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Τομάς να 
κάνει το σουτ αλλά Παναγή απέκρουσε εντυπωσιακά. 
Στο 44’ και στο 45’ η Ομόνοια μπορούσε να αυξή-
σει τον δείκτη του σκορ αλλά οι Τζαρσίνιο και Κανού 
αστόχησαν στις μεγάλες ευκαιρίες που βρήκαν .
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με γκολ για τους πρά-
σινους και πιο συγκεκριμένα στο 51’. Ο Κανού μπήκε 
στην περιοχή έδωσε ωραία πάσα στον Χριστοφή και 
αυτός με ωραίο σουτ έκανε το 5-1. Στο 54’ οι κιτρινο-
πράσινοι βρήκαν δοκάρι μετά από κόρνερ του Χέφελ 
και κεφαλιά του Μοϊσόφ.
Στην συνέχεια ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αφού από 
την μία η Ομόνοια έριξε ρυθμούς και από την άλλη 
η ΑΕΚ δεν μπορούσε να φτιάξει φάσεις. Η επόμενη 
μεγάλη φάση ήταν στο 75’ όταν ο Ακοράν έκανε το 

σουτ μέσα από την περιοχή αλλά 
ο Παναγή απόκρουσε την μπάλα.
Οι γηπεδούχοι έχασαν και άλλη 
καλή ευκαιρία στο 78’ με τον 
Ντάρμπισαϊαρ σαπό κοντά να μην 
μπορεί να στείλει την μπάλα στα 
δίκτυα.
Το μόνο που κατάφερε η ΑΕΚ 
ήταν να μειώσει σε 5-2 στο 88’ 
όταν μετά από φάουλ του Χέφελ, 
ο Μοϊσόφ με κεφαλιά έστειλε την 
μπάλα στα δίκτυα.
Ομόνοια: Παναγή, Τζαΐλσον, Γου-
ίλιαμ, Φαμπρίτσιο, Μαργκάσα, 
Άλεξ, Κατελάρης, Κανού (72’ 
Λόπες), Χριστοφή, Τζαρσίνιο 
(64’ Λεάντρο), Ντέρμπισαϊαρ (79’ 
Mαδούρο)
ΑΕΚ: Πάμπλο, Αντωνιάδης, Τρου-
γιόλς (21’ Λαμπάν), Νέλσον (38’ 
Χέφελ), Μουρίγιο, Μόισοφ, 
Λαρένα (70’ Κάσες), Τομάς, Ακο-
ράν, Τέτε, Μυτίδης

αθλητικά

ομόνοια-αεκ 5-2

τριφύλλι για φίλημα

Μεγάλη εκτός έδρας νίκη, πέτυχε απόψε η Ανόρθωση στο ΓΣΠ, που 
επιβλήθηκε του ΑΠΟΕΛ με 0-1 χάρις σε ένα τέρμα του Ζοάο Βίκτορ 

με κεφαλιά  στο 30’, μετά από κόρνερ.  Το παιχνίδι αν και δεν το προδί-
καζε, είχε μπόλικο σασπένς και έσπασε καρδιές, με τον ΑΠΟΕΛ να χάνει 
πέναλτι στην εκπνοή οτυ αγώνα με τον Ντε Καμάργκο και την Ανόρθωση 
να χάνει στο τελευταίο λεπτό.  Η Ανόρθωση διαχειρίστηκε άψογα το προ-
βάδισμα της σε όλο το παιχνίδι, κλείνοντας το δρόμο προς την εστία του 
Αρούς και αποδεικνύοντας την ποιότητα που έχει στην άμυνα ως ομάδα.
Εντελώς αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα δέκα λεπτά της αναμέτρησης, με 
το παιχνίδι να διεξάγεται στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο ΑΠΟΕΛ ήταν 
η ομάδα που κρατούσε περισσότερο την μπάλα, ωστόσο μπροστά του 
βρήκε μία Ανόρθωση, άριστα στημένη που έκλεινε όλους τους διαδρό-
μους που οδηγούσαν στην εστία του Αρούς.
Πρώτη τελική στο παιχνίδι ήταν για την Ανόρθωση, όταν στο 13’ ο 
Καμαρά ελίχθηκε από δεξιά με το σουτ του όμως να μην ανησυχεί τον 
Βάτερμαν. Η απάντηση του ΑΠΟΕΛ ήταν άμεση με την ομάδα της Λευκω-
σίας να βρίσκει δύο ευκαιρίες. Αρχικά η εκτέλεση φάουλ από τον Εμπε-
σίλιο, ανάγκασε τον Αρούς σε ασταθή απόκρουση, ενώ στο 17’ ο Σαλάι 
μετά από ωραία πάσα από δεξιά του Ζαχίντ είδε το σουτ του να καταλήγει 
στην αγκαλιά του Αρούς.
Γκολ είχαμε με την εκπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού. Ο Ρούμπεν Ράγιος 
εκτέλεσε το κόρνερ από τα δεξιά, με τον Ζοάο Βίκτορ να πηδάει στην καρ-
διά της μικρής περιοχής του ΑΠΟΕΛ και με καρφωτή κεφαλιά να σημει-
ώνει το 0-1.
Στο τελευταίο τέταρτο του ημιχρόνου, η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε. 
Ο ΑΠΟΕΛ ήταν η ομάδα που έλεγχε ελαφρώς το ρυθμό, η Ανόρθωση 
ήταν αυτή που έκλεινε διαδρόμους και έψαχνε την κόντρα. Η μεγαλύτερη 
ευκαιρία καταγράφηκε στο 35’, όταν ο Σαλάι δεν εκμεταλλεύτηκε το γεγο-
νός πως ο Αρούς ήταν εκτός θέσης, με το σουτ του νεαρού Μαγυάρου να 
καταλήγει ψηλά άουτ. Το ημίχρονο έκλεισε με την Ανόρθωση να προη-
γείται, να έχει κερδισμένα πέντε κόρνερ έναντι κανενός του ΑΠΟΕΛ, που 
είχε ελαφρά την κατοχή με 52%, στα υπόλοιπα οι δύο ομάδες ήταν ισο-
ζυγισμένες.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την Ανόρθωση να δίνει χώρο στον 
ΑΠΟΕΛ και να αμύνεται στο δικό της μισό, κάτι που οι γηπεδούχοι δεν 
εκμεταλλεύτηκαν μιας και ταλαιπωρούσαν την μπάλα και δεν κατάφεραν 
να βρουν διαδρόμους προς την εστία του Αρούς για δημιουργήσουν τις 
ευκαιρίες για τέρμα.
Στο 58’ ο Γιώργος Δώνης προχώρησε σε αλλαγές. Στη θέση των Ζαχίντ και 
και Φαρίας, πέρασαν οι Μοράις και Ντε Καμάργκο, σε μια προσπάθεια να 
γίνει η ομάδα του πιο επιθετική. Συνέπεια των αλλαγών, ήταν και η μετα-
τροπή του σχηματισμού σε 4-4-2, με τους Ποτέ και Ντε Καμάργκο να είναι 
οι επιθετικοί κορυφής.
Ούτε και έτσι ο ΑΠΟΕΛ κατάφερε να απειλήσει την Ανόρθωση, που με 
προτεραιότητα την αμυντική της λειτουργία, κρατούσε μακρυά τους 
ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ. Η είσοδος του Αλωνεύτη βελτίωσε αισθητά 
την ομάδα της Λευκωσία, που κατάφερε και έγινε πιο δραστήρια και απει-
λητική. Στο δίλεπτο 75-78, ο ΑΠΟΕΛ βρήκε κλασσικές ευκαιρίες να φέρει 
το παιχνίδι στα ίσα, με το σουτ του Σαλάι να σταματά στο κάθετο δοκάρι 
και την κεφαλιά από την πλεονεκτική θέση του Ποτέ να καταλήγει άουτ.
Τις μεγαλύτερες συγκινήσεις το παιχνίδι τις έκρυβε στο τέλος. Στο 89’ 
ο ΑΠΟΕΛ μετά από ανατροπή του Μοράις κέρδισε πέναλτι, με τον Ντε 
Καμάργκο να αναλαμβάνει την εκτέλεση. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός του 
ΑΠΟΕΛ, έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από τα δοκάρια και το προβάδι-
σμα για την Ανόρθωση παρέμεινε. Στις καθυστερήσεις το παιχνίδι είχε 
μπόλικο σασπένς, ο ΑΠΟΕΛ εκμεταλλεύτηκε μία επίθεση της Ανόρθωσης 
και στο κενό χώρο, ο Αλωνεύτης από αριστερά δημιούργησε το ρήγμα, 
ωστόσο το σουτ κατέληξε σε σώματα και κατέληξε κόρνερ.

αποελ-ανόρθωση 0-1
Μεγάλη Κυρία με στυλ
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Η στιγμή που ο Ίβκοβιτς έγινε 
Legend της Euroleague!

Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της Euroleague που 
τιμήθηκε ως Euroleague Basketball Legend, παραλαμβάνοντας το βραβείο του 
από τον Τζόρντι Μπερτομέου!  

Σ
τα 73 του χρόνια, ο Ντούσαν Ίβκο-
βιτς βάζει τους τίτλους τέλους μιας 
καριέρας 48 ετών κοουτσάροντας 
μια all-star ομάδα με πρώην παίκτες 

του απέναντι στον Ολυμπιακό, την ομάδα 
που οδήγησε δις στην κατάκτηση του τίτ-
λου της Euroleague.  
Πριν από το τζάμπολ του σπουδαίου φιλι-
κού, ο Σέρβος κόουτς παρέλαβε το βρα-
βείου του Euroleague Basketball Legend 
από τον πρόεδρο και εκτελεστικό διευθυ-
ντή της διοργάνωσης, Τζόρντι Μπερτο-
μέου.  
Ο «Ντούντα» τιμήθηκε με το συγκεκριμένο 
βραβείο έπειτα από τους Δημήτρη Διαμα-
ντίδη, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Χουάν 
Κάρλος Ναβάρο, Θοδωρή Παπαλουκά, 
Ραμούνας Σισκάουσκας και Μιρσάντ Τουρ-
κσάν ενώ έγινε ο πρώτος προπονητής που 
επιλέγεται για τη συγκεκριμένη 
διάκριση.

Ολυμπιακός- Ivkovic 
Stars 103-111
Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς είχε 
τον τέλειο επίλογο στην 
πολύχρονη και μυθική 
καριέρα του. Όχι γιατί οι 
Ivkovic Stars νίκησαν τον 
Ολυμπιακό με 103-111, αλλά 
γιατί 7000 φίλοι των «ερυθρόλευ-
κων» και σπουδαίες προσωπικότητες του 
ευρωπαϊκού μπάσκετ (και όχι μόνο αφού 
στο ΣΕΦ βρέθηκε κι ο Νόβακ Τζόκοβιτς) τον 
τίμησαν με την παρουσία τους.
Πριν το τζάμπολ η εκδήλωση περιελάμ-
βανε πολλές στιγμές γεμάτες συναίσθημα 
και ουσιαστικά το συγκεκριμένο διάστημα 
«έκλεψε» την παράσταση από το ίδιο το 
ματς.
Έτσι κι αλλιώς το ματς είχε γιορτινό χαρα-
κτήρα, οι δύο ομάδες δεν έπαιξαν άμυνα 
ούτε με τα μάτια και θύμισε περισσότερο σε 
φιλοσοφία το NBA All Star Game. Ο Γιάννης 
Σφαιρόπουλος έβαλε και τους 15 παίκτες 
του να αγωνιστούν με τους «ερυθρόλευ-
κους» στην εξέδρα να βλέπουν για πρώτη 
φορά τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της 
ομάδας τους.
Παρά τα όσα φημολογούνταν οι NBAers 
Φουρκάν Κορκμάζ, Ντάνιελ Σάριτς και 

Μπόμπαν Μαριάνοβιτς συμμετείχαν κανο-
νικά στο παιχνίδι και μόνο οι Κινγκς «άνα-
ψαν» κόκκινο στη συμμετοχή του Μπό-
γκνταν Μπογκντάνοβιτς.
Αγωνιστικά συμπεράσματα δε βγήκαν, 
αλλά ο κόσμος έφυγε γεμάτος από όμορφες 
στιγμές και αποθέωσε πολλάκις τον Ντού-
σαν Ίβκοβιτς.
Με 1:16 να μένουν για το τέλος ο Γιάννης 
Σφαιρόπουλος κάλεσε τάιμ άουτ και ζήτησε 
από τον Σέρβο τεχνικό να δώσει οδηγίες 
στους Πειραιώτες. Το γήπεδο ξεσηκώθηκε 
και το σύνθημα «Ντούντα ψυχάρα Ολυμπι-
ακάρα» δονούσε την ατμόσφαιρα για περί-
που 5’.
Το ματς τελείωσε 28’’ πριν τη λήξη του όσοι 
και οι τίτλοι που κατέκτησε στην καριέρα 
του ο Ίβκοβιτς.
Για την ιστορία πρώτος σκόρερ της ανα-

μέτρησης ήταν ο Κάιλ Χάινς με 20 
πόντους.

Παπανικολάου: «Ευ-
λογία που συνυπήρ-
ξα με τον Ίβκοβιτς»
Δηλώσεις στην κάμερα 
του «Cosmote tv» έκανε 

ο Κώστας Παπανικολάου, 
χαρακτηρίζοντας ευλογία το 

γεγονός πως είχε προπονητή 
τον Ντούσαν Ίβκοβιτς.

«Οι προσωπικότητες που βρέθηκαν στο 
γήπεδο ομολογούν πολλά για το ποιος ήταν 
και τι έκανε ο κόουτς, αλλά και τον σεβασμό 
που έχει στον χώρο του αθλητισμού. Ήταν 
τιμή μας και χαρά μας που ήμασταν σε αυτό 
το ματς, αλλά και που δουλέψαμε μαζί του.
Του ευχόμαστε να βρει γαλήνη. Ήμουν 
σίγουρος ότι δεν θέλει να φύγει από το 
μπάσκετ. Απομένει να δούμε από ποιο 
πόστο θα συνεχίσει. Σημασία δεν έχουν 
ακριβώς τα λόγια, αλλά τα συναισθήματα 
και οι αναμνήσεις που έρχονται από τα δύο 
χρόνια που περάσαμε μαζί. Στιγμές όμορ-
φες και καλές και κακές. Όλες οι στιγμές 
«αποθηκεύονται» και έχεις να τις θυμάσαι.
Για εμένα ήταν ευλογία ότι βρισκόταν τότε 
ο κόουτς Ίβκοβιτς στον Ολυμπιακό. Δεν 
μπορώ να τον ευχαριστήσω αρκετά για όσα 
μου έχει προσφέρει. Ήμουν ευλογημένος, 
που συνυπήρξα μαζί του».

Άγγιξε την «100άρα» ο Ιωνικός, διπλό 
πρόκρισης ο Ηρακλής

Ο Ιωνικός... σκόρπισε την Δόξα 
Λευκάδας με 95-62 για την 3η 
αγωνιστική της Α’ Φάσης του Κυπέλλου 
Ελλάδος, ενώ ο Ηρακλής έφυγε με 
το διπλό (82-78) από την έδρα της 
Καρδίτσας. 

 

Ο
λοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της 
Α’ Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος, με 
τον Ιωνικό να εντυπωσιάζει και τον 
Ηρακλή να παίρνειν σπουδαίο διπλό 

πρόκρισης μέσα στην Καρδίτσα.
Η ομάδα της Νίκαιας έκανε σπουδαία εμφά-
νιση κόντρα στη Δόξα Λευκάδας και νίκησε με 
95-82, ενώ ο «Γηραιός] χρειάστηκε μια ανα-
τροπή στο τέταρτο δεκάλεπτο για να επικρατή-
σει με 82-78 της Καρδίτσας.
Ο Ηρακλής εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία 
αφιερώνει τη νίκη κόντρα στην Καρδίτσα στον 
αδικοχαμένο οπαδό του, Αντώνη
Αναλυτικά
«Σύσσωμο το τμήμα μπάσκετ του Γ.Σ. Ηρακλής 
αφιερώνει την σημερινή νίκη στον αδικοχαμένο 
οπαδό μας Αντώνη».
Παράλληλα ο αρχηγός της ομάδας, Γιάννης Γκα-
γκαλούδης προέβη στην παρακάτω δήλωση: 
«Είναι κρίμα που έφυγε ο Αντώνης. Καλό παρά-
δεισο ας ευχηθούμε να έχει, και δύναμη στην 
οικογένειά του σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές. 
Πριν τον αγώνα είχαμε στο μυαλό μας αυτή την 
άσχημη είδηση για όλη την οικογένεια του Ηρα-
κλή και θέλαμε με τον δικό μας τρόπο να του 
δώσουμε έστω λίγη ικανοποίηση, να μας δει 
από εκεί ψηλά να κερδίζουμε. Τα καταφέραμε 
και προχωράμε κι ελπίζουμε να είναι μαζί μας. 
Όσο για την ομάδα, πήραμε αυτό που θέλαμε 
σε μια δύσκολη έδρα, προχωράμε σε έναν 
θεσμό που βάσει κλήρωσης μας δίνει το δικαί-
ωμα να κυνηγήσουμε κάθε ελπίδα που έχουμε 
για διάκριση. Είμαστε Ηρακλής και πάμε για τη 
νίκη με όποιον κι αν παίζουμε».
Τα αποτελέσματα:
Ιωνικός Νικαίας - Δόξα Λευκάδας 95-62
Ανατόλια - Καστοριά 69-83
ΑΕΝ Κηφισιάς - Ψυχικό 67-64
Παγκράτι - Αμύντας 59-76
Μαρούσι - Εθνικός 62-74
Καβάλα - Παπάγου 75-60
Καρδίτσα - Ηρακλής 78-82
Ίκαροι Σερρών - Χολαργός 50-79

ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑ-
ΔΑΣ 95-62
Τα δεκάλεπτα: 27-16, 49-34, 73-46, 95-62
ΙΩΝΙΚΟΣ (Γούναρης): Βασιλόπουλος Θοδ. 3(1), 

Κοντραφούρης 2, Κουντουράς, Καράμπου-
λας 19(3), Βουγιούκας 5, Πετροδημόπουλος 
2, Παλαιοχωρίτης 9(1), Βασιλόπουλος Φώτης 
13(3), Κανονίδης 29(3), Κατούφας 13(1), Παπα-
δόπουλος
ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (Χατζηκυριακίδης): Κελεσί-
δης 6(2), Σταματέλος, Αγγελόπουλος 6(2), Καλα-
μπάκας, Πετρόπουλος 3(1), Λιακόπουλος 12, 
Ράπτης 9, Καμπουρίδης 6, Μπέμπης 8(2), Τσαλ-
δάρης 6(2), Ροζίτις 6

ΑΝΑΤΟΛΙΑ-ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 69-83
Τα δεκάλεπτα: 15-19, 34-36, 50-63, 69-83
ΑΝΑΤΟΛΙΑ (Γκαιτατζής) Πουλιανίτης, Πρω-
τούλης 2, Βλάχος 7(1), Λεμονάκης 2, Γαλανίδης 
11(3), Ζαφειρούδης 7(1), Ξενιτίδης, Σταματο-
γιάννης 15, Ζώτος 11(1), Βεργίνης 5(1), Καρα-
ποστόλου 9(1)
ΚΑΣΤΟΡΙΑ (Σούλιος) Κυριακόπουλος 5(1), 
Μπρόζος 4, Δαραβίγκας, Απιδόπουλος 2, Ελευ-
θεριάδης 15, Ναούμης7(1), Κακλαμάνος 21(3), 
χαρισμιδης 2, Τερσενίδης 4, Καραμαλέγκος 12, 
Μπένας, Ψωμάς-Λυμπάρης 12

ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ 78-82
Τα δεκάλεπτα: 19-19, 35-37, 58-56, 78-82
ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Καλογηρου): Τζορτζεβιτς 27, Ψαρο-
πουλος 12 (1), Μαυρογιαννης 11, Αμπαρας 8 
(2), Καμαριωτης 3 (1), Τριχοπουλος 9 (3), Θεος 
2, Κουρεπης 6
ΗΡΑΚΛΗΣ (Αλεξανδρης): Αγγελακοπουλος 17 
(2), Αθανασουλας 2, Τοτσιος 7, Παπαδιονυσιου 
2, Γκαγκαλουδης 24(3), Κακαρουδης 12 (1), Γιαν-
νακιδης 4 (1), Μπουμπαλο 8, Καλαιτζιδης 8 (2)

ΜΑΡΟΥΣΙ – ΕΘΝΙΚΟΣ 62-74
Τα δεκάλεπτα: 14-21, 31-46, 52-68, 62-74
ΜΑΡΟΥΣΙ (Κεραμιδάς) Στασινός 16 (1), Κου-
τσούγερας, Ξύδας 10(1), Ντακούλιας 5, Γκου-
αλτιέρι, Κανέλης 7, Στούκας 4(1), Ρεκουνιώτης 
5, Σουρλής 5(1), Παπαγεωργόπουλος 4, Μιχα-
λούτσος 6
ΕΘΝΙΚΟΣ (Βλάχος): Καρακωνσταντάκης 7(1), 
Μάρτζος 7(1), Σκιαθίτης, Τσούτσος 8(2), Λάανε 
15(3), Μαραγκιδης 3(1), Οκονομόποουλος 8(2), 
Μαχαιρας 11, Φίλα, Περσίδης 7(1), Σκλήβας 8
Η επόμενη αγωνιστική (1η αγωνιστική της Β’ 
Φάσης) - Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου
Ιωνικός - Τρίκαλα
Κόροιβος - Προμηθέας
Αμύντας - Κολοσσός Ρόδου
Χολαργός - Κηφισιά
ΓΣΛ - Φάρος - Κύμη
Καστοριά - Καβάλα
Πανιώνιος - Λαύριο
Εθνικός - Ηρακλής
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