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Το πετρέλαιο και η ολιγωρία της κυβέρνησης 
καταστρέφουν το Σαρωνικό

Σ
ε περιβαλλοντικό εφιάλτη εξελίσσεται η ρύπανση από τη 
διαρροή πετρελαίου η οποία προκλήθηκε τα ξημερώμα-
τα της περασμένης Κυριακής όταν βυθίστηκε στη θαλάσ-
σια περιοχή νοτιοδυτικά της Αταλάντης στη Σαλαμίνα το 

ηλικίας 45 ετών δεξαμενόπλοιο «Αγία Ζώνη  ΙΙ».
 Ο κρατικός μηχανισμός αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτοιμος για 
να αντιμετωπίσει ένα τέτοιας έκτασης περιστατικό. Σαν λερ-
ναία Ύδρα η πετρελαιοκηλίδα στο Σαρωνικό έχει «βγάλει πολλά 
κεφάλια» με αποτέλεσμα τα συνεργεία απορρύπανσης ναι μεν να 
έχουν περιορίσει ένα μεγάλο μέρος της, όμως εκείνη «πολλαπλα-
σιάζεται» αφού αποκόπτονται συνεχώς κομμάτια της, με αποτέ-
λεσμα να έχει μολύνει τις ακτές της Αττικής. Όπως επισημαίνουν 
οι ειδικοί «επειδή το φορτίο ήταν βαρύ πετρέλαιο, η πετρελαιο-
κηλίδα μπορεί να κινείται και κάτω από την επιφάνεια της θάλασ-
σας και να εμφανίζεται ξαφνικά».
 Μετά τη Σαλαμίνα, Φρεαττύδα, Φάληρο η ρύπανση έφτασε και 
στη Γλυφάδα και ένα κομμάτι της πετρελαιοκηλίδας φθάνει στη 
Βούλα. Όπως λένε από τη δημοτική αρχή το πετρέλαιο έχει καλύ-
ψει μια έκταση περίπου πέντε στρεμμάτων ανοιχτά του ΠΙΚΠΑ 
αλλά λόγω των ανέμων δεν έφτασε, ευτυχώς, στην παραλία. Ο 
δήμος Βούλας τις βραδινές ώρες της Τετάρτης σήκωσε drone 
προκειμένου να ελέγξει αν το μαζούτ απειλεί τις ακτές της περιο-
χής διαπιστώνοντας έτσι ότι πετρελαιοκηλίδα 5 στρεμμάτων βρι-
σκόταν μπροστά από την χερσόνησο του ΠΙΚΠΑ. 
Γι’ αυτό το λόγο ο Δήμος με δίκη του πρωτοβουλία σε συνερ-
γασία με ειδική τεχνική εταιρεία θα ρίξει πλωτό φράγμα τριών 
χιλιομέτρων προκειμένου να μην διαφύγει το πετρέλαιο προς τις 
ακτές της Βούλας. 
Να σημειωθεί πως η επιχείρηση γίνεται με έξοδα του δήμου και 
στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό θα διεκδικη-
θεί από την ασφάλεια του δεξαμενόπλοιου που βυθίστηκε τα 
ξημερώματα της Κυριακής στο Σαρωνικό. 
Την ίδια ώρα μετά από πέντε ημέρες ο υπουργός Ναυτιλίας 
Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο οποίος βρισκόταν στο Λονδίνο, 
αποφάσισε να κάνει επικοινωνιακό σόου το πρωί της Πέμπτης 
με σκάφος του Λιμενικού που έπλευσε στο σημείο της πετρε-
λαιοκηλίδας.

Ερωτήματα για το αξιόπλοο
Ερωτήματα για το κατά πόσο ήταν αξιόπλοο το δεξαμενόπλοιο 
θέτει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού με ανα-
κοίνωσή της ενώ επισημαίνει ότι στο πλοίο επέβαιναν μόνο δύο 
μέλη του πληρώματος αντί για 11: «Τεράστια και αναπάντητα 
ερωτηματικά δημιουργεί η βύθιση του μικρού Δ/Ξ «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ 

ΙΙ» της Ναυτιλιακής εταιρίας του Θ. Κουντούρη το οποίο ήταν 
αγκυροβολημένο στο Βόρειο τμήμα του αγκυροβολίου Πειραιά. 
Το πλοίο απέπλευσε έμφορτο τις πρωινές ώρες της 10/9/2017 
από τα διυλιστήρια Ασπροπύργου (ΕΛΠΕ) μεταφέροντας 2.200 
μετρικούς τόνους fuel oil και 370 μετρικούς τόνους marine gas 
oil. Στο πλοίο φέρονται να επέβαιναν 2 μέλη του πληρώματος σε 
σύνολο 11. Οι δύο ναυτικοί που επέβαιναν στο πλοίο διασώθη-
καν την τελευταία στιγμή από ρυμουλκό που είχε προσεγγίσει 
την περιοχή βύθισης του πλοίου. Να σημειωθεί ότι στην περι-
οχή επικρατούσαν πολύ καλές καιρικές συνθήκες» και προσθέ-
τει: «Να υπογραμμίσουμε επίσης ότι το πλοίο ήταν κατασκευής 
του 1972 χωρητικότητας 3205 τόνων. Υπερήλικο το οποίο όπως 
αποδείχθηκε ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο για την ασφάλεια της 
ναυσιπλοΐας ενώ σύμφωνα με διάφορες αναφορές και καταγγε-
λίες, στο μηχανοστάσιο, εκεί όπου σημειώθηκε η εισροή υδά-
των έφερε διάφορα πρόχειρα μπαλώματα με σκοπό να κλείσουν 
τις ανοιχτές τρύπες!!!».

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ σχετικά με τη βύθιση του πλοίου έγινε 
μετά από 13 ώρες ενώ στην ίδια αυτή ανακοίνωση όλως περι-
έργως εκείνο το οποίο βγάζει μάτι είναι η βεβιασμένη αναφορά 
ότι όλα τα πιστοποιητικά του πλοίου είχαν ελεγχθεί και βρέθη-
καν εντάξει!
Ταυτόχρονα γεννιούνται σοβαρά ερωτηματικά όπως ότι ενώ το 
πλοίο ήταν φορτωμένο και έπρεπε σε αυτό να υπάρχει πλήρης 
επάνδρωση του πληρώματος, αντίθετα έλειπαν 9 από τα 11 μέλη 
του πληρώματος!
Ταυτόχρονα οι προδιαγραφές των πλοίων αυτής της ηλικίας, σε 
συνδυασμό με τη μεταφορά και επεξεργασία πετρελαιοειδών 
μέσα και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά τα καθιστά εξαιρετικά 
επικίνδυνα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και ειδικότερα για 
την πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης σε περίπτωση ναυτικού 
ατυχήματος.
Παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων του υπουργείου Ναυτι-
λίας, η κατάσταση λίγο απέχει από το να χαρακτηριστεί ανεξέλι-
κτη. Ενδεικτικό είναι ότι για πρώτη φορά συνδράμει η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση στο πλαίσιο παροχής βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα «EMSA» (European 
Maritime Safety Agency) στα κράτη-μέλη. Από το πρωί δραστη-
ριοποιείται στην θαλάσσια περιοχή του ναυαγίου το αντιρρυπα-
ντικό σκάφος AKTAIA OSRV με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και 
ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση πετρελαι-
οκηλίδων. Διαθέτει δε ραντάρ που εντοπίζει πετρελαιοκηλίδα 
σε απόσταση έως και 20.000 χιλιόμετρα, ενώ κάθε  τρεις μήνες 
έρχεται στην Ελλάδα και πραγματοποιεί ασκήσεις.
Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή του ναυαγίου καθώς και στις 
θαλάσσιες περιοχές που εκτείνονται από τον λιμένα Πειραιά 
μέχρι και τον Άγιο Κοσμά συνεχίζουν να επιχειρούν περιπολικά 
σκάφη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., ειδικά αντιρρυπαντικά σκάφη Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., 
πλωτός γερανός με πλωτά φράγματα, ρυμουλκά και παράκτια 
αντιρρυπαντικά σκάφη ιδιωτικής εταιρείας.
 Το πλοίο ανήκει στον εφοπλιστή Θεόδωρο Κουντούρη, ο 
οποίος έχει ακόμη παρόμοιο δεξαμενόπλοιο που είναι παρο-
πλισμένο στην Ελευσίνα. Η δικηγόρος της πλοιοκτήτριας εται-
ρείας «AGIA ZONI II Ναυτική Εταιρεία» του δεξαμενόπλοιου 
έδωσε το «παρών» χθες σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε 
στο υπουργείο Ναυτιλίας. Δήλωσε ότι η απώλεια του πλοίου 
είναι τραγική και αναπάντεχη για την εταιρεία, η οποία, ακόμα, 
όπως υποστήριξε, δεν γνωρίζει τις αιτίες του ναυαγίου. Σημεί-
ωσε ότι η πλοιοκτήτρια εταιρεία θα κάνει ό,τι είναι δυνατό να 
γίνει και ήδη έχει ζητήσει πρόσθετες δυνάμεις από την εταιρεία 
απορρύπανσης.

Με πέντε μέρες καθυστέρηση ο 

Κουρουμπλής έκανε αυτοψία με 

σκάφος του Λιμενικού - Κριτική 

ακόμη και από την «Αυγή» που 

ζητά εξηγήσεις από τ ις Αρχές 

-  Ένωση Ναυτών Εμπορικού 

Ναυτικού: Υπερήλικο και γεμάτο 

μπαλώματα το «Αγία Ζώνη ΙΙ»
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Ο
μάδα τσιγγάνων, περίπου 10 άτομα, επι-
τέθηκαν σε αστυνομικούς της Ασφάλειας 
Καλαμάτας και στέλνοντας δύο στο νο-
σοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, απε-

λευθέρωσαν ομόφυλό τους για να μην πάει φυλακή.
Όπως γράφει η εφημερίδα Ελευθερία, ο … δρα-
πέτης νωρίτερα είχε εμφανιστεί αυτοβούλως στην 
ανακρίτρια μαζί με τον Αθηναίο δικηγόρο του, 
γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλλη-
ψης. Οπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, 
η ανακρίτρια κάλεσε τους αστυνομικούς της Ασφά-
λειας και ο καταζητούμενος συνελήφθη. Οταν δύο 
ώρες μετά επέστρεψε με τη συνοδεία δύο αστυνο-
μικών για να απολογηθεί, η ανακρίτρια και η εισαγ-
γελέας υπηρεσίας αποφάσισαν την προφυλάκισή 
του. Στο μεταξύ στα δικαστήρια είχε μαζευτεί και 
το σόι του κατηγορούμενου, που όταν άκουσε 
ότι θα τον πάνε φυλακή τα έβαλε με το δικηγόρο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τσιγγάνοι αγρίεψαν 
πολύ, έβρισαν το δικηγόρο και οι αστυνομικοί ανα-
γκάστηκαν να κατεβάσουν στο υπόγειο γκαράζ τον 
κατηγορούμενο για να τον βγάλουν από τα δικα-
στήρια. Το αυτοκίνητο όμως της Ασφάλειας ήταν 
παρκαρισμένο στο δρόμο από τη μεριά της Ψαρών, 
οπότε άνοιξαν την γκαραζόπορτα των δικαστη-
ρίων και εκείνη την ώρα ήρθαν αντιμέτωποι με την 
ομάδα των εξαγριωμένων τσιγγάνων. Ο κρατούμε-
νος κατάφερε πάνω στην αναμπουμπούλα και το 
‘σκασε, αλλά οι δύο ασφαλίτες έτρεξαν ξοπίσω του 
και τον έπιασαν πίσω από το σούπερ μάρκετ του 
Σκλαβενίτη, στην οδό Υδρας. Προς τα εκεί όμως 
είχαν τρέξει και οι υπόλοιποι τσιγγάνοι που για να 
πάρουν από τα χέρια των αστυνομικών τον δικό 
τους, τους επιτέθηκαν και άρχισαν να τους χτυπάνε, 
καταφέρνοντας έτσι ο κρατούμενος να διαφύγει και 
πλέον καταζητείται.

Εδειραν αστυνομικούς και τους 
άρπαξαν τον κρατούμενοΥπόθεση Eldorado: Ξεκινά 

επίσημα η διαδικασία της 
διαιτησίας

Χθες, 48 ώρες μετά την απειλή της Eldorado ότι θα φύγει από την Ελλάδα, η 
κυβέρνηση έδωσε στους Καναδούς άδεια για την Ολυμπιάδα

Μ
ε προσεκτικά βήματα -και ε-
νώ η κοινή γνώμη ακόμη συ-
ζητά τις προτροπές Καρανί-
κα προς τους επενδυτές της 

Eldorado να πάνε στα... τσακίδια- η κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να διευθε-
τήσει το πρόβλημα που προέκυψε με την 
Eldorado Gold ώστε να πείσει την εταιρεία 
να παραμείνει στην Ελλάδα παρά τις απει-
λές. 
Χθες Τετάρτη, δύο ημέρες μετά τις προ-
ειδοποιήσεις της Eldorado Gold ότι θα 
αναστείλει τη λειτουργία της Ελληνικός 
Χρυσός, θυγατρικής της στην Ελλάδα, το 
υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας 
έδωσε στην καναδική 
εταιρεία τις άδειες για 
επέκταση των εργα-
σιών της στην Ολυμπι-
άδα Χαλκιδικής, ικανο-
ποιώντας άμεσα το ένα 
από τα δύο αιτήματα 
της Eldorado.
Και σήμερα Πέμπτη, 
το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος 
ανακοίνωσε ότι για το άλλο αίτημα της 
Eldorado και της Ελληνικός Χρυσός, αυτό 
της αδειοδότησης των εργασιών στις 
Σκουριές, ξεκινά επισήμως η διαδικασία 
της διαιτησίας...
Το www.newmoney.gr δημοσίευσε απο-
κλειστικά το κείμενο της προσφυγής με την 
οποία το υπουργείο Περιβάλλοντος εγκα-
λεί την Ελληνικός Χρυσός ότι παραβίασε 
τους όρους της σύμβασης με το Δημόσιο.
«Επιδόθηκε σήμερα στην εταιρεία Ελλη-
νικός Χρυσός, από το Νομικό Συμβού-
λιο του Κράτους, η αίτηση προσφυγής σε 
Διαιτησία του ελληνικού δημοσίου. Με 
την κοινοποίηση αυτή ξεκινά επίσημα η 
διαδικασία της Διαιτησίας» αναφέρεται σε 
ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας.
Η κίνηση αυτή της ελληνικής κυβέρνησης 
έρχεται σε συνέχεια χθεσινής απόφασης 
του υπουργείου Περιβάλλοντος να δώσει 
δύο άδειες στην εταιρεία Ελληνικός Χρυ-
σός για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 
στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. 

Με βάση τις συγκεκριμένες αποφάσεις, 
που υπογράφει με εντολή του αρμόδιου 
υπουργού Ενέργειας ο γενικός γραμμα-
τέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων 
Υλών, Μιχάλης Βερροιόπουλος, χορηγεί-
ται άδεια νέου ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού του εργοστασίου εμπλουτι-
σμού και τροποποιείται η άδεια εγκατά-
στασης αντίστοιχου εξοπλισμού στη θέση 
απόθεσης Κοκκινόλακα για διάστημα 
τριών ετών. 
Η χορήγηση των αδειών στην εταιρεία 
Ελληνικός Χρυσός για τις εγκαταστά-
σεις στην Ολυμπιάδα αποφασίστηκε 

μόλις δύο ημέρες μετά την 
απειλή της καναδικής εται-
ρείας Eldorado ότι θα απο-
χωρήσει από την Ελλάδα 
αν δεν της χορηγηθούν 
άμεσα άδειες για να προ-
χωρήσει σε νέες επενδύ-
σεις σε Ολυμπιάδα και 
Σκουριές.
Μόλις την προηγούμενη 
Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου, 

Eldorado ανακοίνωσε: 
«Η Eldorado Gold Corporation 
(«Eldorado» ή «Εταιρεία») ανακοινώ-
νει σήμερα σχέδιο για την αναστολή των 
επενδύσεων της στα ενεργά μεταλλεία, τα 
έργα ανάπτυξης και τα ερευνητικά έργα 
της στην Ελλάδα.
Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες 
της Eldorado και της ελληνικής θυγατρι-
κής της, Ελληνικός Χρυσός, για εποικο-
δομητική συνεργασία με την Ελληνική 
Κυβέρνηση, το Υπουργείο Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος (Υπουργείο) και άλλες 
κυβερνητικές υπηρεσίες, οι καθυστερή-
σεις στην έκδοση αδειών ρουτίνας για την 
κατασκευή και την ανάπτυξη των έργων 
Σκουριών και Ολυμπιάδας στη Χαλκιδική, 
Β. Ελλάδα, συνεχίζονται. Oι καθυστερή-
σεις στην αδειοδότηση επηρέασαν αρνη-
τικά τα χρονοδιαγράμματα και το κόστος 
των έργων της Eldorado και τελικά εμπό-
δισαν την ικανότητα της Εταιρείας να προ-
ωθήσει αποτελεσματικά την ανάπτυξη και 
τη λειτουργία αυτών των μεταλλευτικών 
έργων».
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Ο πρωθυπουργός μιλώντας στην ΔΕΘ κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξής του με τους 
δημοσιογράφους, κράτησε μικρό καλάθι και προειδοποίησε ότι παροχές και ελαφρύνσεις, κυρίως στη 
φορολογία, άρα και τον ΕΝΦΙΑ, θα εξεταστούν μετά το 2019

Ω
ς πρώτη προτεραιότητα, 
ο πρωθυπουργός, ανέφε-
ρε την άμεση ολοκλήρω-
ση της τρίτης αξιολόγη-

σης, χωρίς καθυστερήσεις. Όσον α-
φορά για τις εκλογές, ο κος Τσίπρας 
για πολλοστή φορά ανέφερε πως θα 
διεξαχθούν στο τέλος της κυβερνητι-
κής θητείας. 
Είναι προφανές ότι οι δηλώσεις του 
πρωθυπουργού και οι απαντήσεις 
του προς του δημοσιογράφους στην 
φετινή ΔΕΘ έχουν να κάνουν με την 
γενικότερη αλλαγή που σημειώνε-
ται στον τρόπο αντίληψης της διακυ-
βέρνησης από το Μαξίμου. Δηλαδή, 
προσγείωση στην πραγματικότητα 
με ρεαλιστικούς όρους, συμμαχίες με 
συγκεκριμένα ευρωπαϊκά κέντρα για 
τις θεσμικές αλλαγές στην Ευρώπη, 
στροφή στην επιχειρηματικότητα. 
Η στροφή αυτή, πολύ πιθανόν να 
στοιχίσει σε ενδοκομματικές διαμά-
χες στην Κουμουνδούρου, αλλά από 
την άλλη προσφέρει στην ηγετική 
ομάδα του Μαξίμου, δυνατότητες 
ελιγμών για συμμαχίες και συσπει-
ρώσεις όπως το εκκολαπτόμενο πολι-
τικό τοπίο στη σημερινή ελληνική 
κεντροαριστερά. 
Ορισμένα ταμπού πέφτουν και ορι-
σμένες νέες ιδέες αρχίζουν να αγκυ-
ροβολούν στο Μαξίμου που προσ-
διορίζουν και τη νέα τακτική του. 
Μετά και την επίσκεψη Μακρόν στην 
Αθήνα είναι προφανές πως ο Αλέξης 
Τσίπρας επιλέγει να ελιχθεί στο πεδίο 
της επιχειρηματικότητας αλλά με 
όρους ελέγχου και εξισορρόπησης 
της αγοράς εκ μέρους του κράτους. 
Στο επίπεδο αυτό έχει τη δυνατότητα 
ο Αλέξης Τσίπρας να βρει συγκεκρι-
μένους συμμάχους στο επίπεδο της 
επαναδραστηριοποίησης του λεγό-
μενου Κεντρώου – φιλελευθέρου- 
σοσιαλδημοκρατικού χώρου.
Από την άλλη ο πρωθυπουργός προ-
φανώς και ξέχασε να αναφερθεί επι-
σταμένως στην τεράστια φορολο-

γική επιβάρυνση των πολιτών, καθώς 
και στην γραφειοκρατική μηχανή, η 
οποία συμπεριφέρεται απεχθώς ως 
προς τις επενδύσεις ιδιαιτέρως ξένες. 
Ο κος πρωθυπουργός γνωρίζει ότι 
κατά την Τρίτη αξιολόγηση το μεγάλο 
ζήτημα που θα ανακύψει είναι η βελ-
τίωση αν όχι η ανατροπή της τερά-
στιας γραφειοκρατικής μηχανής του 
δημοσίου, η οποία βρίσκεται και στο 
στόχαστρο των δανειστών. Αυτό το 
ζήτημα το έχουν αναλάβει ήδη οι Γάλ-
λοι, μετά την παταγώδη αποτυχία των 
Γερμανών και του περιώνυμου Ράι-
χενμπαχ , οι οποίοι δεν κατάφεραν να 

διαρθρώσουν μια ρεαλιστική πολι-
τική για την βελτίωση του ελληνικού 
δημοσίου συστήματος διοίκησης. 
Ως προς το αλήστου μνήμης πρό-
γραμμα της Θεσσαλονίκης, με το 
οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλο-
γές τον Ιανουάριο του 2015, φαίνε-
ται πως ο Αλέξης Τσίπρας, έβαλε και 
τελεσίδικα την ταφόπλακα πάνω από 
ένα σχέδιο το οποίο δεν εφαρμό-
στηκε ποτέ.

ΝΔ: «Θράσος Τσίπρα χωρίς 
απαντήσεις στους πολίτες»
Καμία απάντηση δεν έδωσε ο κ. Τσί-
πρας στα πραγματικά ερωτήματα των 
Ελλήνων» αναφέρει, σε ανακοίνωσή 
της, η ΝΔ για τη συνέντευξη Τύπου 
του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.
«Ειδικά για τα 100 δισ. που φόρτωσε 
στους πολίτες, τους νέους φόρους και 
τις περικοπές των συντάξεων, τους 
πλειστηριασμούς και τις κατασχέ-
σεις, τα capital controls, τις ομαδικές 

απολύσεις, τη γενιά των 360 ευρώ, τη 
μείωση του αφορολόγητου, τις εξο-
ντωτικές ασφαλιστικές εισφορές, τα 
τεράστια χρέη του κράτους στους ιδι-
ώτες, την κατάργηση των κοινωνικών 
επιδομάτων, την έλλειψη συνθηκών 
ασφάλειας των πολιτών, την κατάρ-
ρευση του δημόσιου συστήματος 
υγείας, τη διαπλοκή, τις συζητήσεις 
του υπουργού Άμυνας με ισοβίτη για 
ναρκωτικά, και τέλος, τις πανελλήνιες 
εξετάσεις που θα καταργούσε» προ-
στίθεται στην ανακοίνωση.
«Για μία ακόμη φορά ο κ. Τσίπρας 
απέδειξε με το θράσος του ότι είναι 
αστείο να φοράει το κοστούμι σοβα-
ρού πρωθυπουργού» καταλήγει η 
ανακοίνωση της Πειραιώς.

Γεννηματά: Ο Τσίπρας κατά-
λαβε ότι δεν πουλά ως Πινό-
κιο και υποδύθηκε τον Χάρι 
Πότερ
Κριτική στις δηλώσεις του Αλέξη Τσί-
πρα άσκησε η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
Φώφη Γεννηματά, χαρακτηρίζοντας 
τον πρωθυπουργό Πινόκιο και Χάρι 
Πότερ.
«Ο κ. Τσίπρας επειδή αντιλήφθηκε 
ότι δεν πουλάει πια ως Πινόκιο υπο-
δύθηκε τον Χάρι Πότερ  εξαφανί-
ζοντας τα  προβλήματα!», ανέφερε 
χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας την 
ομιλία του πρωθυπουργού στην 
ΔΕΘ.
«Μας απογείωσε σ’ ένα φανταστικό 
παράδεισο που όλα είναι τέλεια. Και 
νομίζει προφανώς ότι καθάρισε.
Στον πραγματικό κόσμο όμως οι 
πολίτες βιώνουν τους εξοντωτικούς 
φόρους, τις κομμένες συντάξεις, τις 
κατασχέσεις, την ανεργία, τους πλει-
στηριασμούς, την διάλυση του κοι-
νωνικού κράτους.
Και είναι αποφασισμένοι να δώσουν 
την δίκη τους σκληρή απάντηση σε 
αυτόν που νομίζει ότι μπορεί να τους 
κοροϊδεύει εσαεί!», τονίζει η κυρία 
Γεννηματά στη δήλωσή της.

Tσίπρας στη ΔΕΘ: Προτεραιότητες η τρίτη 
αξιολόγηση, παροχές μετά το 2019 Μουζάλας: 25.000-

30.000 πρόσφυγες και 
μετανάστες μένουν 
οριστικά στην Ελλάδα

Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής τόνισε 
ότι η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας «είχε μόνο θετικά 
αποτελέσματα», σημειώνοντας ταυτόχρονα, ότι 
η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις 

Π
ερίπου 25.000 - 30.000 πρόσφυγες και μετα-
νάστες οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση ασύλου 
και δεν υπάγονται σε καθεστώς μετεγκαταστά-
σεων θα μείνουν οριστικά στην Ελλάδα εκτιμά 

ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννης Μου-
ζάλας.
Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Τα Νέα» ο κ. Μου-
ζάλας είπε ότι ετοιμάζονται τρία νέα προγράμματα έντα-
ξης με το πρώτο να αφορά σε νέα καταγραφή, ιδιότητες, 
απόδοση ΑΦΜ και ΑΜΚΑ σε όποιον το δικαιούται, το 
δεύτερο να αφορά στην εγγραφή όλων των παιδιών στα 
σχολεία και πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών, ενώ το 
τρίτο αφορά στην ένταξη στην εργασία.
Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής τόνισε ότι η 
συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας «είχε μόνο θετικά αποτελέ-
σματα», σημειώνοντας ταυτόχρονα, ότι η Αθήνα παρα-
κολουθεί στενά τις εξελίξεις καθώς «οποιαδήποτε αστά-
θεια στην περιοχή δημιουργεί δυσκολίες και κινδύνους 
κα οποιαδήποτε μεταβολή στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας μας 
θέτει σε εγρήγορση».
Ο κ. Μουζάλας είπε ότι μέχρι να επιτευχθεί νέα συμ-
φωνία, καθώς εκείνη του Δουβλίνου «έχει πεθάνει», η 
Ελλάδα προχώρησε στη συμβολική κίνηση, επιδεικνύο-
ντας ταυτόχρονα διάθεση συνεννόησης και συνεργασίας, 
αποδοχής λίγων δεκάδων επιστροφών Δουβλίνου «απο-
κλειστικά με τις χώρες που μας βοήθησαν, δεχόμενες 
μέχρι στιγμής 17.000 μετεγκαταστάσεις και 7.000 επανε-
νώσεις (οικογενειών), ενώ το πρόγραμμα συνεχίζεται».
Είπε ότι η απόφαση του Ευρωδικαστηρίου κατά της Ουγ-
γαρίας και της Σλοβακίας, διευκολύνει την ΕΕ και δικαιώ-
νει την Ελλάδα, καθώς και τον Επίτροπο Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής Δημήτρη Αβραμόπουλο.
«Το Προσφυγικό και το Μεταναστευτικό θα είχαν προχω-
ρήσει πολύ πιο γρήγορα αν δεν είχαμε τις ξενοφοβικές 
και ρατσιστικές απόψεις αυτών των χωρών» επισήμανε 
ο κ. Μουζάλας.
Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής αναφέρθηκε, 
επίσης, στο έργο που έχει επιτελεσθεί σε ό,τι αφορά τη 
στελέχωση και λειτουργία των μηχανισμών υποδοχής 
και παροχής ασύλου, ενώ υπογράμμισε ιδιαίτερα ότι 
«μέσα από τον τρόπο που διαχειριστήκαμε το ζήτημα, 
χωρίς βία, οργανωμένα και με τη δέουσα προσοχή, 
έχουμε πετύχει να έχουμε σχεδόν μηδενική άνοδο της 
εγκληματικότητας, η οποία μάλιστα περιορίζεται μέσα 
στα camps. Τις συμμορίες με τα Καλάσνικοφ και τις για 
χρόνια γεμάτες πλατείες από εξαθλιωμένους ανθρώπους 
τις αφήνουμε στο παρελθόν».
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«Σ
το πλαίσιο του τρέ-
χοντος προγράμ-
ματος του Ευρω-
παϊκού Μηχανι-

σμού Στήριξης (ESM) χορηγήθη-
κε στην Ελλάδα από τον Αύγου-
στο του 2015 το ποσόν των 39 δισ. 
ευρώ (σ.σ. επί συνόλου 86 δισ.). 
Δεν θεωρώ όμως ότι η Ελλάδα θα 
χρειαστεί το υπόλοιπο του ποσού, 
το οποίo ανέρχεται σε σχεδόν 46 
δισ. ευρώ. Θα μείνουμε δηλαδή 
σαφώς πιο κάτω από την οροφή 
του προγράμματος», είπε μεταξύ 
άλλων ο Κλάους Ρέγκλινγκ, ο Γερ-
μανός επικεφαλής του Ευρωπαϊ-
κού Μηχανισμού Στήριξης (ESM), 
σε ομιλία του με θέμα «Η Γερμα-
νία, η Ελλάδα και το ευρώ» χτες 
στην 14η Documenta του Κάσελ.
«Ιδίως στην Γερμανία διαβάζω 
και ακούω συνεχώς ότι τα τελευ-
ταία 7 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα 
στην Ελλάδα. Αυτό το θεωρώ ως 
μια απαράδεκτη διαστρέβλωση 
των γεγονότων και προσβολή για 
τους Έλληνες, οι οποίοι αποδέ-
χτηκαν μειώσεις σε ημερομίσθια, 
μισθούς και συντάξεις οι οποίες 
θα ήταν αδιανόητες στην Γερμα-
νία», τόνισε.
Πρόσθεσε δε πως «η Ελλάδα έχει 
κάνει σημαντικές προόδους. Ιδι-

αίτερα αξιοσημείωτη είναι η εξέ-
λιξη του προϋπολογισμού. Το 
2009 το έλλειμμα ανερχόταν στο 
15% του ΑΕΠ. Τα 2016 η Ελλάδα 
πέτυχε αντίθετα ένα πλεόνασμα 
της τάξεως του 0,7%, δηλαδή 
μηδενικό έλλειμμα. Μόνο η Γερ-
μανία και τρεις άλλες χώρες της 
Ε.Ε. είχαν ένα ελαφρά υψηλότερο 
πλεόνασμα. Μια τέτοια επιτυχία 
εξυγίανσης δεν θα ήταν δυνατή 
χωρίς βαθιές μεταρρυθμίσεις. 
Αυτό θα πρέπει εδώ στη χώρα μας 
να εκτιμηθεί και να γίνει σεβαστό. 
Στις σημαντικότερες διαρθρωτι-
κές μεταρρυθμίσεις συμπεριλαμ-
βάνονται οι μεταρρυθμίσεις στην 
δημόσια διοίκηση (1/4 λιγότεροι 
υπάλληλοι), στο συνταξιοδοτικό 
σύστημα, στην αγορά εργασίας 
και στο τραπεζιτικό σύστημα».
Ο κ. Ρέγκλινγκ επέκρινε επίσης 
όσους χαρακτηρίζουν νεοαποικι-
ακή την πολιτική των δανειστών: 
«Επιτρέψτε μου να πω κάτι για 
την κατηγορία ότι η Ελλάδα με τις 
μεταρρυθμίσεις αυτές έγινε θύμα 
μιας «νεοαποικιακής» στάσης 
των δανειστών. Θεωρώ την κρι-
τική αυτή επιφανειακή και λανθα-
σμένη και την απορρίπτω κατη-
γορηματικά. Είναι ορθό ότι οι 
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις είχαν 

υψηλό κοινωνικό κόστος, υλικές 
απώλειες και προκάλεσαν μεγάλο 
πόνο σε πολλούς ανθρώπους 
στην Ελλάδα. Το ερώτημα όμως 
είναι ποια εναλλακτική υπήρχε 
για μια χώρα στην οποίαν οι επεν-
δυτές δεν ήθελαν να δανείσουν 
πλέον χρήματα. Η μοναδική εναλ-
λακτική στα δάνειά μας θα ήταν 
να είχε προβεί η Ελλάδα το 2010 
σε μια βίαιη προσαρμογή με ένα 
επικίνδυνο δραστικό πρόγραμμα 
εξυγίανσης εν μια νυκτί. Το κρά-
τος δεν θα μπορούσε να κατα-
βάλει ζωτικής σημασίας παρο-

χές όπως σε νοσοκομεία και την 
αστυνομία. Κάτι τέτοιο θα απαι-
τούσε απαράδεκτης σκληρότη-
τας μέτρα από τους πολίτες και 
θα είχε θέσει σε κίνδυνο την πολι-
τική σταθερότητας της Ελλάδας», 
όπως είπε.
Ο κ. Ρέγκλινγκ ολοκλήρωσε το 
σκέλος της ομιλίας του που αφο-
ρούσε στην Ελλάδα λέγοντας ότι 
«η κυβέρνηση της Αθήνας είναι 
τώρα σε καλό δρόμο για να ολο-
κληρώσει το πρόγραμμα του ESM, 
εάν συνεχίσει τις συμφωνηθείσες 
μεταρρυθμίσεις. Υπό την προϋπό-

θεση αυτή η κυβέρνηση θα ήταν 
σε θέση να βγει κανονικά στις αγο-
ρές. Ήδη τον Ιούλιο μπόρεσε να 
εκδώσει ένα πρώτο ομόλογο με 
επιτυχία. Αυτό είναι ένα μήνυμα 
ότι εδραιώνεται και πάλι η εμπι-
στοσύνη των επενδυτών. Εάν η 
κυβέρνηση συνεχίσει τις μεταρ-
ρυθμίσεις, οι υπόλοιπες χώρες της 
ευρωζώνης θα ήταν διατεθειμένες 
να βοηθήσουν την Ελλάδα μετά τη 
λήξη του προγράμματος τα 2018 
με επιπρόσθετες ελαφρύνσεις του 
χρέους. Φυσικά μόνο τότε εφόσον 
αυτό θα ήταν αναγκαίο».

Ρέγκλινγκ: Οι Έλληνες δέχτηκαν μειώσεις σε μισθούς και 
συντάξεις που θα ήταν αδιανόητες στην Γερμανία
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Στο χαρακτήρα που θα επιβάλει στην 
Κεντροαριστερά αν εκλεγεί αρχηγός 
του νέου φορέα αναφέρθηκε από 
το βήμα της 82ης Διεθνής Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης ο επικεφαλής του 
«Ποταμιού» Σταύρος Θεοδωράκης. 

Ό
πως ανέφερε ο κ. Θεοδωράκης, 
«δεν θέλουμε να γίνουμε τσόντα 
κανενός, ούτε της Δεξιάς, ούτε της 
Αριστεράς, ούτε των λαϊκιστών, 

ούτε των συντηρητικών» και συμπλήρωσε 
πως ο νέος πολιτικός φορέας πρέπει να δώ-
σει «κυβερνητική λύση» γιατί «ένα συντη-
ρητικό παρελθόν δεν μπορεί να οδηγήσει σε 
ένα λαϊκιστικό μέλλον».
«Ο νέος φορέας, το νέο 
μεγάλο κίνημα στο Κέντρο, 
το μεταρρυθμιστικό κίνημα, 
έχει χώρο και για κεντρώ-
ους και για σοσιαλδημο-
κράτες και για φιλελεύθε-
ρους και για κεντροαρι-
στερούς και για ακτιβιστές 
του κέντρου, έχει χώρο 
για λογικούς, τολμηρούς ανθρώπους που 
θέλουν λύσεις τώρα. Και πιστεύω ότι μπο-
ρούμε να συνυπάρξουμε» σημείωσε ο επι-
κεφαλής του «Ποταμιού».
Σχετικά με τη διαδικασία εκλογής αρχηγού 
του νέου πολιτικού φορέα, ο κ. Θεοδωρά-
κης τόνισε ότι συμφώνησε με τρεις όρους: 
Να ψηφίσουν μέλη και φίλοι, τα εκλογικά 
τμήματα να διασυνδέονται ηλεκτρονικά και 
να υπάρχει και η ηλεκτρονική ψηφοφορία. 
«Δεν πρέπει να είναι μία πασαρέλα επωνύ-
μων, αλλά ένα debate μέσα στην κοινωνία» 
υπογράμμισε, ενώ χαρακτήρισε «τολμηρή» 
την απόφαση της Φώφης Γεννηματά να συμ-
φωνήσει με τη διαδικασία εκλογής παρά τις 
αντίθετες εισηγήσεις συνεργατών της. 
Όσο αφορά στη σύνθεση της ηγετικής ομά-
δας, ο κ. Θεοδωράκης προκρίνει πρόσωπα 
με ηλικία κάτω των 40 ετών, χωρίς να απο-
κλείει την εμπειρία των παλαιοτέρων: «Να 
κρατήσουμε τις φλόγες και όχι τις στάχτες 
από το παρελθόν». «Να περάσουμε από τους 
αρχηγούς στην παράταξη και να μην είναι ο 
νέος φορέας άθροισμα αρχηγών» υπογράμ-
μισε και πρόσθεσε πως γι’ αυτόν τον λόγο 
στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα κατέ-
βει ο νέος πολιτικός φορέας με τους υπο-

ψήφιους βουλευτές του και όχι τα σημερινά 
κόμματα. Ο ίδιος έχει πρόταση για την ονο-
μασία του νέου πολιτικού φορέα, που θα 
πρέπει να δείχνει την τόλμη και τη νέα ορμή, 
αλλά αρνήθηκε να την αποκαλύψει.
Σε ερώτηση αν θα έχει τη στήριξη του 
δημάρχου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπου-
τάρη, στη διεκδίκηση της αρχηγίας του νέου 
φορέα, απάντησε ότι δεν θέλει «πασαρέλα 
επωνύμων» και δεν έχει την απαίτηση από 
κανένα δήμαρχο να τον στηρίξει ανοιχτά, 
αλλά να υποστηρίξει το εγχείρημα της ανοι-
χτής ψηφοφορίας.
Κριτήριο του νέου φορέα θα είναι το συμ-
φέρον των πολιτών, είπε ο επικεφαλής του 
«Ποταμιού» και άφησε αιχμές για τη διαχεί-

ριση των οικονομικών των 
κομμάτων, λέγοντας: «Δεν 
μπορούν να υπάρχουν χρε-
οκοπημένα κόμματα με 
πλούσιους αρχηγούς». Ο 
κ. Θεοδωράκης διατύπωσε 
την πρόταση «οι αρχηγοί 
των κομμάτων να εγγυώ-
νται με την προσωπική τους 
περιουσία τα χρέη των κομ-

μάτων τους».
«Υπήρξα ευτυχισμένος και χρήσιμος και 
τώρα θέλω να είμαι χρήσιμος σε έναν νέο 
ρόλο, ως ηγέτης μίας μεγάλης κεντρώας 
μεταρρυθμιστικής παράταξης» ανέφερε, 
ενώ όταν ρωτήθηκε για κατάσταση της 
υγείας του απάντησε: «Είμαι πολύ καλά. Με 
τον καρκίνο δεν ξεμπλέκεις ποτέ εντελώς. 
Το αντιμετώπισα γρήγορα κι αυτό βοηθάει 
πολύ. Είμαι πολύ καλά, χωρίς καμιά ιατρική 
βοήθεια, χωρίς ιατρική παρέμβαση».
Ο επικεφαλής του «Ποταμιού» κατηγόρησε 
την κυβέρνηση ότι κάνει «καραγκιοζιλί-
κια» στο θέμα των επενδύσεων και ζήτησε 
«να τελειώσουν». Για το ζήτημα της επέν-
δυσης χρυσού στη Χαλκιδική είπε ότι περι-
μένει από τον υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, να ακούσει τους 
ειδικούς και από την κυβέρνηση να ξεκαθα-
ρίσει τα πράγματα: «Αν τη θέλει την επέν-
δυση να ακούσει τις υπηρεσίες της και να 
αποσύρει υπουργούς και κομματάρχες που 
εμποδίζουν τις δραστηριότητες της εν λόγω 
εταιρίας». Όπωε επισήμανε, του προκαλεί 
έκπληξη το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός 
ακόμη δεν έχει «εκδιώξει» από σύμβουλό 
του τον Νίκο Καρανίκα.

Θεοδωράκης: Να κρατήσουμε τις 
φλόγες και όχι τις στάχτες του 
παρελθόντος
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επικαιρότητα

Μεγάλη υστέρηση κατά 1,76 δισ. 
ευρώ στα έσοδα δείχνουν τα στοιχεία 
του Αυγούστου - Για πρώτη φορά το 
πρωτογενές πλεόνασμα κάτω από 
τον στόχο - Ρίχνουν τις ευθύνες στην 
καθυστέρηση της 1ης δόσης του 
ΕΝΦΙΑ, ενώ έχουν... στραγγίξει τους 
φορολογούμενους

Υ
στέρηση στα καθαρά έσοδα του 
τακτικού προϋπολογισμού κα-
τά 1,759 δισ. ευρώ ή 5,5% έναντι 
του στόχου δείχνουν τα στοιχεία 

για την εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού στο διάστημα Ιανουαρίου - Αυγού-
στου 2017. 
Για πρώτη φορά και το πρω-
τογενές πλεόνασμα βρέ-
θηκε κάτω από το στόχο 
καθώς έφτασε τα 3,55 δισ. 
ευρώ, έναντι πρωτογε-
νούς πλεονάσματος 2,117 
δισ. ευρώ για την ίδια περί-
οδο το 2016 και στόχου για 
πρωτογενές πλεόνασμα 
3.573 δισ. ευρώ.
Επισημαίνεται ότι η υπό-εκτέλεση απο-
δίδεται από το υπουργείο Οικονομικών 
στην καταβολή της α’ δόσης του ΕΝΦΙΑ τον 
Σεπτέμβριο αντί για τον Αύγουστο, όπως 
είχε προβλεφθεί. Η κυβέρνηση περιμένει 
από τη δόση του ΕΝΦΙΑ 1,03 δισ. ευρώ. 
Παρ’ ότι η υστέρηση εξηγείται εν μέρει 
από αυτό το γεγονός, δεν παύει να υπάρ-
χει «τρύπα» στα έσοδα από τον φόρο εισο-
δήματος όπως εξήγησε την Τετάρτη κορυ-
φαίο στέλεχος του υπουργείου Οικονομι-
κών, ενώ η βασική παρενέργεια είναι ότι 
μένει χωρίς «μαξιλαράκι» ο προϋπολογι-
σμός για το υπόλοιπο του έτους, κάτι που 
θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη την αποφυγή 
νέων μέτρων για το 2018, με δεδομένο ότι 
ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα από 
1,75% του ΑΕΠ το 2017 διπλασιάζεται στο 
3,5% του ΑΕΠ το 2018.
Τα καθαρά έσοδα είναι μειωμένα και επειδή 
οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 2,57 δισ. 
ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 469 εκατ. 
ευρώ έναντι του στόχου, εξαιρουμένων των 
επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρι-
σης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Σημειώνεται πάντως ότι τα στοιχεία είναι 

προσωρινά κι ότι η ακριβής κατανομή 
μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτι-
κού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί 
με την έκδοση του οριστικού δελτίου, όπου 
και θα εντοπιστούν οι «τρύπες» ανά τομέα.

«Τσάκισαν» τους αναξιοπαθούντες
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού 
ανήλθαν σε 31,12 δισ. ευρώ και είναι μειω-
μένες κατά 1,18 δισ. ευρώ έναντι του στό-
χου καθώς το κράτος, με απόφαση του 
υπουργείου Οικονομικών, έκλεισε την 
«κάνουλα» στους πιο ευαίσθητους τομείς. 
Από την απόφαση αυτή επλήγησαν κυρίως 
οι επιχορηγήσεις των νοσοκομείων (Υγει-
ονομική Περιφέρεια-Πρωτοβάθμιο Εθνικό 

Δίκ τυο Υγε ίας,  πλέον 
Τοπική Μονάδα Υγείας-
ΤΟΜΥ) κατά 201 εκατ. 
ευρώ, το Κοινωνικό Εισό-
δημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) 
κατά 120 εκατ. ευρώ, τα 
επιδόματα πολυτέκνων 
κατά 60 εκατ. ευρώ και οι 
αποδιδόμενοι πόροι κατά 
329 εκατ. ευρώ.

Το χρονικό ενός προαναγγελθέ-
ντος «κραχ»
Προαναγγέλοντας τα στοιχεία που ανακοι-
νώθηκαν επισήμως, κορυφαίο στέλεχος 
του υπουργείου Οικονομικών διαπίστωσε 
ότι τα αυξημένα βάρη (φόροι-ΕΦΚΑ) «ήταν 
επιπλέον κίνητρα για να υποδηλώσουν 
(δηλαδή να δηλώσουν λιγότερα) εισοδή-
ματα ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχει-
ρήσεις» χωρίς όμως να πει πώς θα αντιμε-
τωπιστεί το πρόβλημα. 
Μάλιστα, ο ίδιος ανώτατος παράγοντας του 
υπουργείου Οικονομικών ο οποίος απη-
χεί τις απόψεις του Ευκλείδη Τσακαλώτου 
άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο η κυβέρνηση 
να χρειαστεί να λάβει νέα δημοσιονομικά 
μέτρα προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος 
του 3,5% για το πρωτογενές πλεόνασμα του 
2018. Συγκεκριμένα ο ανώτατος αξιωμα-
τούχος του υπουργείου Οικονομικών εκτί-
μησε ότι «δεν θα είναι μεγάλη η απόκλιση» 
έναντι του στόχου για πρωτογενές πλεόνα-
σμα 3,5% του ΑΕΠ το 2018 προσθέτοντας 
όμως ότι «αν υπάρχει κάτι θα πρέπει κάτι 
να κάνουμε, είμαστε δεσμευμένοι από το 
Μνημόνιο».

Ξεπέρασαν τη φοροδοτική τους ικανότητα οι πολίτες

«Κραχ» στα έσοδα: Υστέρηση 
1,76 δισ. ευρώ τον Αύγουστο

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα θα 
αρχίσουν και πάλι οι συζητήσεις 
με τους δανειστές, καθώς φαίνεται 
πως έξι επιδόματα παραμένουν 
«αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις. 

Σ
ύμφωνα με πληροφορίες της εφη-
μερίδας «Ειδήσεις», οι θεσμοί έ-
χουν δώσει σαφείς εντολές για πε-
ρικοπή και αναδιανομή των προ-

νοιακών, αναπηρικών και οικογενειακών 
επιδομάτων, κάτι που θα πρέπει να έχει 
αποφασιστεί και να έχει ολοκληρωθεί μέ-
χρι τον Νοέμβριο.
Συγκεκριμένα επί τάπητος θα βρεθούν έξι 
κατηγορίες παροχών:
- η καταβολή του φοιτητικού στεγαστικού 
επιδόματος, 
- η χορήγηση καρτών μεταφοράς σε πολύ-
τεκνους αλλά και ανάπηρους,
- τα κριτήρια λήψης επιδόματος στέγασης 
ή επιδότησης ενοικίου σε 600.000 δικαι-
ούχους το 2019,
- η αναδιοργάνωση του τρόπου αξιολόγη-
σης της αναπηρίας για την καταβολή των 
επιδομάτων,
- η ανακατανομή των οικογενειακών επι-
δομάτων με ενίσχυση της στήριξης των 
οικογενειών με έως δυο τέκνα και
- η πορεία καταβολής Κοινωνικού Εισοδή-
ματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και η εξεύρεση 
των απαιτούμενων πόρων για το 2018 και 
το 2019.
Τα επιδόματα που ψαλιδίζονται:
Επιδόματα αναπηρίας: Η σκληρότερη 

μάχη με τους δανειστές στην αναδιοργά-
νωση του τρόπου αξιολόγησης της ανα-
πηρίας. Οι δανειστές ζητούν την ιδιωτι-
κοποίηση των κέντρων που θα πιστοποι-
ούν τα ποσοστά αναπηρίας αλλά και την 
αξιολόγηση των ικανοτήτων των αναπή-
ρων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
επιστημονικό εργαλείο του Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας.
Οικογενειακά επιδόματα: Οι δανειστές 
ζητούν την περικοπή των ποσών για οικο-
γένειες με τρία παιδιά και πάνω και αναδι-
ανομή των κονδυλίων ή την εξεύρεση των 
πόρων από την περικοπή άλλων παρο-
χών.
Στεγαστικό – φοιτητικό επίδομα 1.000 
ευρώ: Οι δανειστές επιμένουν σε μείωση 
του εισοδηματικού ορίου των 30.000 
ευρώ που ισχύει σήμερα με προσαύ-
ξηση κατά 3.000 ευρώ για κάθε εξαρτώ-
μενο τέκνο. Οι δανειστές συμφωνούν στο 
κόψιμο του φοιτητικού επιδόματος από 
φέτος.
Επίδομα στέγασης: Η κυβέρνηση θα πρέ-
πει να συμφωνήσει από τώρα για τις προ-
ϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος 
στέγασης που θα δοθεί σε 600.000 δικαι-
ούχους το 2019.
Καταβολή Κοινων ικού Εισοδήματος 
Αλληλεγγύης: Το οικονομικό επιτελείο της 
κυβέρνησης έχει ζητήσει από τα υπουρ-
γεία Εσωτερικών και Άμυνας να περιορί-
σουν τις δαπάνες τουλάχιστον κατά 150 
εκατομμύρια ευρώ. Οι δανειστές αναμέ-
νεται να ζητήσουν αναλυτικές πληροφο-
ρίες για το ΚΕΑ.

Έρχεται «μαχαίρι» σε έξι 
επιδόματα

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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Σ
το πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για 
αξιοποίηση της συμμετοχής της Κύπρου 
στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών 
Ερευνών (CERN), το Ίδρυμα Προώθησης Έ-

ρευνας (ΙΠΕ) διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση 
με θέμα τις «Ευκαιρίες Εργασιακής Απασχόλησης 
στο CERN»/«Career Opportunities at CERN».
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιδρύματος, στην 
εκδήλωση θα παραστούν εκπρόσωποι του CERN, 
οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις δραστηριότητές 
του Οργανισμού καθώς και τις ευκαιρίες απασχό-
λησης που προσφέρονται.
Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη να πραγ-
ματοποιηθεί σήμερα στο ξενοδοχείο Κλεοπάτρα 
στη Λευκωσία, μεταξύ των ωρών 16:00-19.00, και 
απευθύνεται κυρίως σε νέους και ιδιαίτερα φοιτη-
τές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορι-
κούς), όπως επίσης και σε υπηρεσίες Πανεπιστη-
μίων που είναι αρμόδιες για θέματα επαγγελματι-
κής σταδιοδρομίας των φοιτητών.
Σημειώνεται ότι ο CERN, στον οποίο συμμετέχουν 
22 κράτη-μέλη από την Ευρώπη, μεταξύ τους και η 
Κύπρος, ιδρύθηκε το 1954 και σήμερα αποτελεί το 
μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο στον κόσμο.
Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός παρέχει στους επι-

στήμονες τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη διε-
ξαγωγή πειραμάτων στοιχειωδών σωματιδίων με 
συμβολή στους τομείς της φυσικής, πληροφορι-
κής, ιατρικής, μηχανικής και της τεχνολογίας.
Παράλληλα, παρέχει την ευκαιρία σε φοιτητές δια-
φόρων επιστημών να εργαστούν στις εγκαταστά-
σεις του, με συμβόλαια ορισμένης διάρκειας. Τα 
περισσότερα προγράμματα απασχόλησης απευ-
θύνονται κυρίως σε φοιτητές θετικής κατεύθυν-
σης, όμως υπάρχουν και προγράμματα για φοιτη-
τές άλλων κατευθύνσεων όπως διοίκησης, νομι-
κής, ψυχολογίας, παιδαγωγικών, επικοινωνίας κ.ά.
Η Κύπρος εντάχθηκε στο CERN με την ιδιότητα 
του συνδεδεμένου μέλους την 1η Απριλίου 2016 
και έκτοτε συμμετέχει στο πείραμα του Οργανι-
σμού CMS στην Ελβετία. Επιπλέον, εκπροσωπεί-
ται στο Συμβούλιο του Οργανισμού και έχει δικαί-
ωμα συμμετοχής σε ερευνητικές και μη δραστηρι-
ότητές του.
Με τη συμμετοχή της Κύπρου στο CERN, νέοι επι-
στήμονες έχουν τη δυνατότητα να εργοδοτηθούν 
στον Οργανισμό και μαθητές/φοιτητές μπορούν 
να επωφεληθούν εξειδικευμένης κατάρτισης που 
προσφέρουν τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προ-
γράμματα του CERN.

Εκδήλωση ΙΠΕ για τις ευκαιρίες 
απασχόλησης νέων στο CERN

Αύξηση της απασχόλησης στην Κύπρο 
κατά 0,6% και 3,0% το 2ο τρίμηνο του 2017

O 
αριθμός των εργαζομένων στην Κύπρο 
αυξήθηκε κατά 0,6% το δεύτερο τρίμη-
νο του 2017 σε σύγκριση με το πρώ-
το τρίμηνο και κατά 3,0% σε σύγκριση 

με το δεύτερο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με τη 
Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
πρώτο τρίμηνο του 2017, η απασχόληση αυξήθη-
κε κατά 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμη-
νο και κατά 3,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο 
έτος.

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των εργαζομένων αυξή-
θηκε κατά 0,4% τόσο στη ζώνη του ευρώ (ΕΑ19) 
όσο και στην ΕΕ28 κατά το δεύτερο τρίμηνο του 
2017 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το 
πρώτο τρίμηνο του 2017, η απασχόληση αυξήθηκε 
κατά 0,5% και στις δύο περιοχές. Τα στοιχεία αυτά 
προσαρμόζονται εποχιακά.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμε-

νου έτους, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,6% 
στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,5% στην ΕΕ28 κατά 
το δεύτερο τρίμηνο του 2017 (μετά + 1,6% και + 
1,5% αντίστοιχα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017). 
Η Eurostat εκτιμά ότι, κατά το δεύτερο τρίμηνο 
του 2017, 235,4 εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες 
απασχολούνταν στην ΕΕ28, εκ των οποίων 155,6 
εκατομμύρια βρίσκονταν στη ζώνη του ευρώ. 
Αυτά είναι τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν κατα-
γραφεί ποτέ και στις δύο περιοχές.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρ-
χουν διαθέσιμα στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο 
του 2017, η Μάλτα (+ 1,0%), η Ισπανία (+ 0,9%), 
η Ελλάδα και η Πολωνία (+ 0,8%) σημείωσαν τις 
υψηλότερες αυξήσεις σε σύγκριση με το προη-
γούμενο τρίμηνο. Αντίθετα, μειώσεις στην απα-
σχόληση παρατηρήθηκαν στην Κροατία (-0,8%), 
τη Λετονία (-0,7%), τη Ρουμανία (-0,6%) και την 
Εσθονία (-0,5%).

Ε
λλείψεις σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του θεσμού του Επιτρόπου 
Νομοθεσίας διαπιστώνει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, 
ελλείψεις που οφείλονται κυρίως στην έλλειψη μόνιμου προσω-
πικού, και οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν ακόμη 

στο κυπριακό Δίκαιο νομοθεσίες στις οποίες αντί να γίνεται αναφορά 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να γίνεται αναφορά στην Βασίλισσα του 
Ηνωμένου Βασιλείου.
Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών εξέτασε σήμερα τη λειτουργία του 
Επιτρόπου Νομοθεσίας στο πλαίσιο της εξέτασης της λειτουργίας των 
θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ζαχαρίας Ζαχαρίου εξήγησε 
ότι ο θεσμός του Επιτρόπου Νομοθεσίας δημιουργήθηκε το 1971 επί 
Προεδρίας Μακαρίου με αρμοδιότητες που αφορούσαν τη μετάφραση 
των νομοθεσιών από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική, να κάνει ειση-
γήσεις για νέες νομοθεσίες, για βοηθά σε ό,τι αφορά τη νομοτεχνική επε-
ξεργασία νέων νομοθεσιών και να βοηθά γενικότερα στον εκσυγχρονι-
σμό της νομοθεσίας.
Σύμφωνα με τον κ. Ζαχαρίου, από την ενημέρωση στην οποία προέβη 
η Επίτροπος Νομοθεσίας Λήδα Κουρσουμπά φαίνεται ότι το Γραφείο 
παράγει έργο όχι όμως στο βαθμό που και η ίδια η Επίτροπος θα ήθελε. 
Και αυτό κυρίως, όπως εξήγησε, γιατί ενώ ο θεσμός ξεκίνησε τη λει-
τουργία του το 1971 με 10 νομικούς, σήμερα ουσιαστικά δεν έχει κανένα 
μόνιμο νομικό να τη στελεχώνει. «Υπάρχουν τρεις (λειτουργοί) αορίστου 
χρόνου, δεν μπορούν να πάνε μετεκπαίδευση στο εξωτερικό και είναι 
κλάδος που χρειάζεται μετεκπαιδεύσεις και εξαναγκάζονται να προβαί-
νουν σε αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα» ανέφερε.
Και εξήγησε ότι με τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα σε ό,τι αφορά 
την αγορά υπηρεσιών δεν μπορεί εύκολα να βρεθεί προσωπικό για να 
γίνουν αυτές οι δουλειές. «Και αυτό γιατί μιλούμε για εξειδικευμένες 
δουλειές, μιλούμε για νομικούς που να έχουν προπαίδεια στην κατα-
σκευή νόμων, να ξέρει από διεθνείς συμβάσεις, να έχει αρκετό υπόβα-
θρο» ανέφερε, λέγοντας ότι για να μπορέσει πραγματικά να λειτουργή-
σει ο θεσμός θα πρέπει να στελεχωθεί με εξειδικευμένο προσωπικό στο 
πλαίσιο οράματος και στρατηγικής για αναδιαμόρφωση της νομοθεσίας.
Ο κ. Ζαχαρίου σημείωσε ότι υπάρχουν ακόμη στο κυπριακό Δίκαιο, 
νομοθεσίες που αντί να αναφέρονται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
αναφέρονται στην Βασίλισσα της Αγγλίας, προσθέτοντας ότι είναι πάρα 
πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν.
Είπε ακόμη ότι πρόκειται για ένα τόσο σοβαρό θέμα που δεν θα έπρεπε 
η Επίτροπος Νομοθεσίας να έχει άλλα καθήκοντα. «Έπρεπε να είναι δύο 
οι Επίτροποι. Ένας για τη Νομοθεσία και άλλος για την Προστασία των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού» είπε.
Καταληκτικά σημείωσε πως με την ολοκλήρωση της συζήτησης του 
θέματος, όταν δηλαδή συζητηθεί και η λειτουργία του Γραφείου του 
Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, η Επιτροπή 
Θεσμών θα απευθυνθεί μέσω του Προέδρου της Βουλής στον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, στον οποίο υπάγεται ο θεσμός του Επιτρόπου Νομο-
θεσίας, για ενδυνάμωση του συγκεκριμένου θεσμού.
Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού ανέφερε ότι διαπιστώνεται 
μια δυσκολία στην υλοποίηση του έργου της Επιτρόπου Νομοθεσίας η 
οποία οφείλεται σε αντικειμενικούς λόγους.
Ο κ. Δαμιανού ανέφερε πως σε άλλα κράτη με μεγαλύτερη συνταγμα-
τική παράδοση λειτουργούν τα λεγόμενα “law commissions” που είναι 
προπαρασκευαστικές επιτροπές αναθεώρησης των νομοθεσιών και του 
συντάγματος και ότι στην Κύπρο, «όχι μόνο δεν έχουμε τέτοιες επιτροπές 
αλλά ακόμη και ο θεσμός του Επιτρόπου Νομοθεσίας υπολειτουργεί».

Ελλείψεις στη λειτουργία του 
Επιτρόπου Νομοθεσίας
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ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου
εδώ Κύπρος

Τ
ο χαλούμι συγκατα-
λέγεται πλέον μεταξύ 
των βασικών τροφί-
μων που καταναλώνει 

το κοινό στη Βρετανία, σύμ-
φωνα με ένα από τα μεγάλα 
βρετανικά σουπερμάρκετ, 
την αλυσίδα υπεραγορών 
Waitrose.

Το κυπριακό τυρί συγκαταλέ-
γεται πλέον στα προϊόντα δια-
τροφής που διαφημίζονται 
από το Waitrose ως «ανα-
γκαία είδη» και διατίθενται 
σε ειδικές τιμές. Από το 2009 
και μετά αυτή η λίστα τροφί-
μων του Waitrose θεωρείται 
ότι αντανακλά τις διατροφικές 
τάσεις στη Βρετανία.

Εκπρόσωπος της υπεραγο-
ράς είπε ότι «ακολουθώντας 
τις τάσεις στη διατροφή των 
Βρετανών και αντιδρώντας 
στις απαιτήσεις των κατανα-
λωτών, προϊόντα όπως καρ-
διές αγκινάρας σε κονσέρβα, 
γάλα καρύδας και τορτελίνια 
διαφημίζονται πλέον ως ‘ανα-
γκαία’».

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι αλλα-
γές στις γεύσεις που προτι-
μούν οι Βρετανοί διαμορφώ-
νονται από κουζίνες άλλων 
χωρών που πλέον έχουν γίνει 
μέρος της βρετανικής καθη-
μερινότητας, όπως η μεξικα-
νική, η ελληνική και η γενικό-
τερη κουζίνα της Μέσης Ανα-
τολής.

Ο επικεφαλής σεφ της αλυ-
σίδας Waitrose Τζόναθαν 
Μουρ δήλωσε ότι οι πωλή-
σεις του κυπριακού χαλου-
μιού που περιλαμβάνεται στα 
«αναγκαία» προϊόντα έχουν 
αυξηθεί κατά 24% μέσα στον 
τελευταίο χρόνο. «Είναι ένα 
από τα πιο δημοφιλή τυριά 
που πωλούμε», είπε ο κ. 
Μουρ.

Άνοδος στις 
πωλήσεις 
χαλουμιού από 
την αλυσίδα 
Waitrose

Το Υπουργικό Συμβούλιο 
ενέκρινε σήμερα τον 
Προϋπολογισμό του 2018 
και το Μεσοπρόθεσμο 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο 
(ΜΔΠ) 2018-2020, 
που όπως δήλωσε ο 
Υπουργός Οικονομικών 
Χάρης Γεωργιάδης, είναι 
ισοσκελισμένος και εξόχως 
αναπτυξιακός. 

Ο
ι συνολικές δαπάνες της 
Γενικής Κυβέρνησης, 
προβλέπεται ότι θα α-
νέλθουν στα €7.535 εκ., 

ενώ τα δημόσια έσοδα θα ανέλ-
θουν στα €7.724εκ. Καταγράφεται 
αύξηση 3,4% τόσο στα έσοδα όσο 
και στις δαπάνες, με αναμενόμενο 
δημοσιονομικό πλεόνασμα της τά-
ξης του 1% του ΑΕΠ.
Ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος παρου-
σίασε τον Προϋπολογισμό και το 
ΜΔΠ στο Υπουργικό Συμβούλιο 
δήλωσε μετά τη συνεδρία πως ο 
Προϋπολογισμός περιλαμβάνει μια 
σειρά από σημαντικά νέα έργα και 
νέες πολιτικές.
«Ο Προϋπολογισμός εγκρίθηκε 
από το Υπουργικό Συμβούλιο για 
να οδηγηθεί στη Βουλή για συζή-
τηση και ψήφιση εντός των χρονο-
διαγραμμάτων. Υπάρχει μια αύξηση 
στα αναμενόμενα έσοδα κατά 3,4% 
και μια αντίστοιχη αύξηση στις 
δημόσιες δαπάνες κατά επίσης 
3,4%», πρόσθεσε.
Υπογράμμισε πως η αύξηση στα 
έσοδα δεν προέρχεται από εισπρα-
κτικά μέτρα, αλλά από την περαι-
τέρω αναθέρμανση και ενδυνά-
μωση της αναπτυξιακής προοπτι-
κής της οικονομίας.
«Δεν υπάρχει καμία ανάγκη για 
εισπρακτικά μέτρα, για φόρους 
αλλά προέρχεται η αύξηση των εσό-

δων από την περαιτέρω αναθέρ-
μανση και ενδυνάμωση της αναπτυ-
ξιακής προοπτικής της οικονομίας 
μας. Αυτά τα αυξημένα έσοδα μας 
επιτρέπουν να αυξήσουμε και τις 
δαπάνες χωρίς ποτέ να ξεφεύγουμε 
από τα όρια του ισοσκελισμένου 
Προϋπολογισμού», σημείωσε ο κ. 
Γεωργιάδης.
Πρόσθεσε πως «προβλέπεται πλε-
όνασμα και για τον Προϋπολογισμό 
του 2018 της τάξης του 1%», προ-
σθέτοντας πως «σε αυτά τα πλαίσια 
της πολύ συνετής διαχείρισης των 
δημοσίων οικονομικών περιλαμ-
βάνεται μια σειρά από νέα έργα και 
νέες πολιτικές».
«Θεωρώ πως με αυτό τον τρόπο 
απαντούμε από τη μια στην αστή-
ρικτη κριτική ότι υπάρχει χαλά-
ρωση στη διαχεί-
ριση των δημοσίων 
οικονομικών λόγω 
εκλογών, αλλά ταυ-
τόχρονα από την 
άλλη απαντούμε 
στην περί του αντι-
θέτου κριτική ότι 
ακολουθούμε πολι-
τικές λιτότητας. Ούτε το ένα ισχύει, 
ούτε και το άλλο ισχύει. Αντιθέτως 
με αυτή τη συνετή, υπεύθυνη δια-
χείριση που έχει στηρίξει και βασί-
ζεται στην ανάπτυξη μπορούμε να 
συνεχίσουμε να προωθούμε νέα 
έργα και νέες πολιτικές», επεσήμανε 
ο Υπουργός Οικονομικών.
Ερωτηθείς για τα έργα που περιλαμ-
βάνονται στον Προϋπολογισμό, ο κ. 
Γεωργιάδης σημείωσε ως ιδιαίτερα 
σημαντικές τις πολύ μεγάλες επεν-
δύσεις που, όπως είπε, ξεκινούν και 
περιλαμβάνονται στον Προϋπολο-
γισμό στον τομέα της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης.
Αναφέρθηκε ειδικά στο πρόγραμμα 
της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης «που 
θα μεταρρυθμίσει πλήρως τη λει-

τουργία των δικαστηρίων με σημα-
ντικό όφελος και για την κοινωνία, 
αλλά και για την οικονομία. Σε αυτό 
τον τομέα της δικαιοσύνης σημα-
ντική θεωρώ και την απόφαση για 
ίδρυση εξειδικευμένου εμπορικού 
δικαστηρίου που θα έχει επίσης 
σημαντικό όφελος για τον τομέα 
των υπηρεσιών», ανέφερε.
Σημείωσε ακόμη πως «τα προ-
γράμματα ηλεκτρονικής διακυβέρ-
νησης περιλαμβάνουν επίσης την 
καθιέρωση της ηλεκτρονικής υπο-
γραφής, ένα πρόγραμμα το οποίο 
προωθείται με υποστήριξη από 
εμπειρογνώμονες από την Εσθο-
νία». Αναφέρθηκε περαιτέρω στην 
πλήρη μηχανογράφηση του Τμήμα-
τος Φορολογίας και στο νέο πληρο-
φοριακό σύστημα διαχείρισης Προ-

ϋπολογισμού, προ-
σωπικού, ανθρώ-
πινου δυναμικού, 
σημειώνοντας πως 
πρόκειται για μια 
πλήρη ουσιαστικά 
μεταρρύθμιση προς 
την κατεύθυνση της 
ηλεκτρονικής δια-

κυβέρνησης που προωθείται μέσα 
από τον Προϋπολογισμό και το τρι-
ετές ΜΔΠ.
Χαρακτήρισε εξάλλου σημαντι-
κές τις επενδύσεις σε πανεπιστη-
μιακές και ερευνητικές υποδομές, 
ενώ παράλληλα υπογράμμισε πως 
«μετά από μια δεκαετία ουσια-
στικά περιλαμβάνονται για πρώτη 
φορά και πολύ μεγάλα σημαντικά 
οδικά έργα, τα οποία ήταν σε εκκρε-
μότητα για μεγάλο χρονικό διά-
στημα. Αυτές είναι κάποιες από τις 
νέες πολιτικές που λόγω της δημι-
ουργίας δημοσιονομικών περιθω-
ρίων εντάσσονται στον Προϋπολο-
γισμό», ανέφερε.
Ερωτηθείς για το ποσοστό υλοποί-
ησης των αναπτυξιακών δαπανών 

και εάν στόχος είναι η αύξησή του, 
ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: «Ναι 
θέλουμε να το αυξήσουμε και ο 
τρόπος με τον οποίο θα το αυξή-
σουμε είναι με την ένταξη τέτοιων 
νέων έργων τα οποία μπαίνουν σε 
τροχιά υλοποίησης».
Πρόσθεσε πως «αναπτυξιακές 
δαπάνες υπάρχουν σε διάφορες 
κατηγορίες δαπανών του Προϋπο-
λογισμού. Για παράδειγμα οι πολύ 
μεγάλες επενδύσεις που βρίσκο-
νται σε εξέλιξη στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου δεν φαίνονται στον ανα-
πτυξιακό Προϋπολογισμό αλλά 
φαίνονται στο σκέλος των χορηγιών 
προς το Πανεπιστήμιο».
Επεσήμανε πως όλα αυτά δημιουρ-
γούν ένα πολύ σημαντικό αναπτυξι-
ακό πλαίσιο, το οποίο θα μπορεί να 
υποστηρίξει την κινητήριο δύναμη 
της ανάπτυξης της οικονομίας, «που 
δεν είναι άλλη από αυτή των παρα-
γωγικών τομέων της ιδιωτικής οικο-
νομίας. Το κράτος όμως μπορεί όχι 
μόνο να μην αποτελεί εμπόδιο στην 
αναπτυξιακή προοπτική του ιδιωτι-
κού τομέα για παράδειγμα με φορο-
λογίες όπως γινόταν στο παρελθόν 
αλλά αντιθέτως με ελάφρυνση φορο-
λογιών και με προώθηση τέτοιων 
πολιτικών να υποστηρίξει την ανά-
πτυξη», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.
Ερωτηθείς πότε η Κύπρος θα βγει 
από την κατηγορία «σκουπίδια», 
αφού τα δημοσιονομικά πάνε τόσο 
καλά, ο Υπουργός Οικονομικών 
είπε πως «αυτό δεν αποτελεί από-
φαση δική μας αλλά απόφαση των 
Οίκων Αξιολόγησης. Εκτιμώ πως 
είμαστε σε μια πορεία αναβαθμί-
σεων αλλά πότε θα γίνει το επό-
μενο βήμα δεν είναι κάτι το οποίο 
θα μπορούσα ασφαλώς να προ-
βλέψω», ανέφερε και επεσήμανε 
την ανάγκη να συνεχιστεί η προ-
σπάθεια ανάκαμψης και εξυγίαν-
σης.

Αύξηση 3,4% σε έσοδα και δαπάνες στον Κρατικό 
Προϋπολογισμό 2018
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ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου
διεθνή νέα

Ο 
εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου 
προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, χα-
ρακτήρισε ως «προβοκάτσια» το 
«κλίμα υστερίας» που καλλιεργεί 

η Δύση, όσον αφορά τα στρατιωτικά γυμνά-
σια «Zapad-2017» («Δύση -2017») που άρχι-
σαν σήμερα στο έδαφος της Λευκορωσίας 
με τη συμμετοχή της Ρωσίας και θα συνεχι-
σθούν έως τις 20 Σεπτεμβρίου. 
«Απορρίπτουμε τις όποιες κατηγορίες (όσον 
αφορά την αδιαφάνεια των γυμνασίων). 
Το υπουργείο Αμύνης της Ρωσίας διατηρεί 
πάντα κατά την διάρκεια των γυμνασίων το 
μέγιστο δυνατό επίπεδο διαφάνειας. Θεω-

ρούμε προβοκάτσια το κύμα υστερίας που 
έχει καλλιεργηθεί γύρω από τα γυμνάσια. 
Πρόκειται για συνήθη πρακτική και είναι 
δικαίωμα κάθε χώρας να διοργανώνει παρό-
μοια γυμνάσια. Όλα γίνονται αυστηρά με 
βάση το Διεθνές Δίκαιο και τους σχετικούς 
κανονισμούς», δήλωσε ο Πεσκόφ.
 Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι 
Πεσκόφ, απαντώντας επίσης σε σχετικό 
ερώτημα, αν θα επισκεφθεί τα γυμνάσια ο 
Ρώσος πρόεδρος, δεν απέκλεισε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο, λέγοντας ότι «δεν αποκλείουμε 
το ενδεχόμενο ο πρόεδρος να παραστεί σε 
κάποιο τμήμα των γυμνασίων».

Τ
ο ακριβές, ωστόσο, περιεχόμενό της 
αποτελεί ακόμη θέμα διαπραγμά-
τευσης μεταξύ των δύο πλευρών.
Η συμφωνία αυτή σχεδιάστηκε σε 

ένα δείπνο που είχαν το βράδυ της Τετάρτης 
στον Λευκό Οίκο ο πρόεδρος και οι ηγέτες 
των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο.
Με μια ρητορική που τον διαφοροποιηθεί 
από τις μέχρι στιγμής τοποθετήσεις του, 
ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
δήλωσε, πριν από μια εβδομάδα, ότι έχει 
«μεγάλη καρδιά» για τους «παράτυπους 
μετανάστες» που ήρθαν ως ανήλικοι στις 
ΗΠΑ (αποκαλούμενοι και ως Ονειροπό-
λοι, Dreamers) και επιθυμεί το Κογκρέσο 
να καταλήξει σε νομοθετική επίλυση για 
αυτούς. 
Έπειτα από μια νύχτα σύγ-
χυσης όσον αφορά την 
επίτευξη ή μη συμφω-
νίας, τόσο η πλευρά των 
Ρεπουμπλικανών όσο και η 
πλευρά των Δημοκρατικών 
προχώρησαν σε ανακοινώ-
σεις, αφήνοντας να εννοη-
θεί ότι ο αμερικανός πρό-
εδρος δέχτηκε να νομιμοποιηθούν οι εκα-
τοντάδες χιλιάδες νέοι που ζουν στις ΗΠΑ 
χωρίς να έχουν νόμιμη άδεια, σε αντάλ-
λαγμα για την ψήφιση ενός νόμου που θα 
ενισχύει τα μέσα προστασίας των συνόρων 
με το Μεξικό, χωρίς όμως να περιλαμβάνε-
ται σ’ αυτόν και η χρηματοδότηση για την 
οικοδόμηση του περίφημου τείχους.
«Υπάρχουν 800.000 νέοι (σ.σ. παράτυποι 
μετανάστες), εργαζόμαστε ακατάπαυστα 
για ένα σχέδιο και θα δούμε πώς θα πάει. 
Και θα έχουμε μια μαζική ενίσχυση της 
ασφάλειας των συνόρων στο πλαίσιο αυτό. 
Πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει» δήλωσε 
ο Τραμπ προτού αναχωρήσει από την Ουά-
σινγκτον για τη Φλόριντα.
«Νομίζω ότι είμαστε αρκετά κοντά αλλά 
χρειαζόμαστε μια μεγάλη ασφάλεια στα 
σύνορα», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας ότι 
και οι επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στο 
Κογκρέσο συμφωνούν να προχωρήσουν οι 
ρυθμίσεις αυτές.

Λίγο νωρίτερα, είχε διαψεύσει μια ανακοί-
νωση των Δημοκρατικών, γράφοντας στο 
Twitter: «Καμία συμφωνία δεν επιτεύχθηκε 
χθες το βράδυ».
Ο Δημοκρατικοί από την πλευρά τους έδω-
σαν στη δημοσιότητα μια ανακοίνωση με 
την οποία διευκρινίζουν σε ποιο σημείο 
βρίσκεται η διαπραγμάτευση. «Δεν 
υπήρξε τελική συμφωνία αλλά συμφωνή-
σαμε στα ακόλουθα σημεία», γράφουν ο 
γερουσιαστής Τσακ Σούμερ και η επικεφα-
λής του κόμματος στη Βουλή των Αντιπρο-
σώπων Νάνσι Πελόζι. 
«Συμφωνήσαμε να στηρίξει ο πρόεδρος 
την ενσωμάτωση στη νομοθεσία των προ-
βλέψεων του DACA (σ.σ. του προγράμμα-

τος που προστάτευε από 
την απέλαση του νέους 
παράτυπους μετανάστες) 
και να πιέσει τη Βουλή και 
τη Γερουσία να ενεργή-
σουν. Απομένει η διαπραγ-
μάτευση για τις λεπτομέ-
ρειες αναφορικά με την 
ασφάλεια των συνόρων 
και ο κοινός στόχος είναι 

να οριστικοποιήσουμε όλες τις λεπτομέ-
ρειες το συντομότερο δυνατόν. Μολονότι 
η κάθε πλευρά δέχτηκε να μην αποτελέ-
σει το τείχος μέρος της συμφωνίας, ο πρό-
εδρος επέμεινε ότι θα συνεχίσει να τον 
απαιτεί αργότερα και εμείς επαναλάβαμε 
ότι θα εναντιωθούμε», τονίζεται στο κεί-
μενο αυτό.
Ο Τραμπ τερμάτισε στις 5 Σεπτεμβρίου 
το πρόγραμμα DACA ζητώντας από το 
Κογκρέσο να νομοθετήσει εντός των επό-
μενων έξι μηνών για να βρεθεί μια λύση στο 
πρόβλημα καθώς οι άνθρωποι αυτοί, που 
έφτασαν στις ΗΠΑ όντας ανήλικοι, μπορεί 
να απειληθούν με απέλαση από τη χώρα. 
«Θα ήθελε πράγματι κάποιος να διώξει 
αυτούς τους καλούς νέους ανθρώπους, που 
είναι μορφωμένοι και επιτυχημένοι, που 
εργάζονται και ορισμένοι έχουν υπηρετήσει 
στον στρατό; Πραγματικά» ήταν το μήνυμα 
που έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος στο 
Twitter το πρωί της Πέμπτης.

Τραμπ: Νομιμοποίηση χιλιάδων 
νέων αλλά καλύτερη φύλαξη 
συνόρων με το Μεξικό
Πολύ κοντά σε τελική συμφωνία για το ζήτημα της μετανάστευσης και της φύλαξης 
των συνόρων φαίνεται να βρίσκονται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι 
επικεφαλής της αντιπολίτευσης των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο

Το Κρεμλίνο κατηγορεί τη Δύση για 
καλλιέργεια «κλίματος υστερίας» 
και «προβοκάτσια»
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Ε
μπόριο θανάτου, με την επίσημη έγκρι-
ση πολλών κρατών για τον ανεφοδια-
σμό τρομοκρατών, ήρθε στο φως της 
δημοσιότητας από Βουλγάρα ερευνή-

τρια δημοσιογράφο και πρωτοδημοσιεύθηκε 
στην βουλγαρική ιστοσελίδα trud.bg.
Στην επιχείρηση είχαν ανάμειξη πολλές ευρω-
παϊκές κυβερνήσεις (και η ελληνική) καθώς 
δέχτηκαν αίτημα του Αζερμπαϊτζάν να αποδε-
χθούν ως «διπλωματικές πτήσεις» την μετα-
φορά οπλικών συστημάτων με εμπορικά αερο-
σκάφη που ανεφοδιάζονταν στα πολιτικά τους 
αεροδρόμια και πετούσαν στον εναέριο χώρο 
τους.

Όπλα στους τζιχαντιστές από το Α-
ζερμπαϊτζάν μέσω Βουλγαρίας
Την κρατική αεροπορική εταιρία «Silk Way 
Airlines» του Αζερμπαϊτζάν χρησιμοποιούσαν 
–με διπλωματικά χαρτιά- προκειμένου να απο-
στέλλονται όπλα στους τζιχαντιστές στη Συρία, 
το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Κογκό.
Τουλάχιστον 350 πτήσεις με διπλωματικό 
-δήθεν- περιεχόμενο πραγματοποίησε η «Silk 
Way Airlines» , μεταφέροντας δεκάδες τόνους 
όπλα και πολεμοφόδια σε εμπόλεμες ζώνες, 
τα τελευταία τρία χρόνια. Σύμφωνα με πλήθος 
απόρρητων εγγράφων που έφερε στο φως της 
δημοσιότητας η Βουλγάρα δημοσιογράφος 
Gaytandzhieva, με την κάλυψη των «διπλωματι-
κών πτήσεων», ανεφοδιάζονταν τρομοκράτες.
Η δημοσιογράφος, είπε στους ανταποκριτές 
που την ρώτησαν σχετικά, πως μόλις έλαβε 
τα απόρρητα έγγραφα, επικοινώνησε με την 
αρμόδια υπηρεσία της κυβέρνησης του Αζερ-
μπαϊτζάν. Από εκεί πήρε την επιβεβαίωση πως 
τα έγγραφα ήταν όντως έγκυρα.
Οι αποκαλύψεις της δημοσιογράφου τίναξαν το 
καπάκι της κατσαρόλας με τις φήμες που κόχλα-
ζαν καιρό στον αέρα, αποκαλύπτοντας το απόρ-
ρητο πρόγραμμα αποστολής όπλων στους τρο-
μοκράτες στο Ιράκ και τη Συρία, καθώς και 
στους μαχόμενους εναντίον των ανταρτών 
Χούθι στην Υεμένη. 
Τα έγγραφα που διέρρευσαν δείχνουν πως με 
την «Silk Way Airlines» είχαν συμβόλαιο κατα-
σκευάστριες εταιρίες όπλων από τις ΗΠΑ (μέσω 
του προγράμματος ειδικών επιχειρήσεων -U.S. 
Special Ops -USSOCOM), το Ισραήλ και τα 
Βαλκάνια, με χρηματοδότηση από την Σαου-
δική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
για την μεταφορά των όπλων. Στο «παιχνίδι» 

υπήρχε ανάμειξη και στρατιωτικών δυνάμεων 
από την Γερμανία, Δανία (στο Αφγανιστάν) και 
την Σουηδία στο Ιράκ. 
Στις πτήσεις για την μεταφορά όπλων η «Silk 
Way Airlines» πραγματοποιούσε στάσεις ανε-
φοδιασμού των αεροσκαφών της σε αεροδρό-
μια διαφόρων χωρών, παραμένοντας εκεί για 
μερικές ώρες χωρίς φυσικά να αποκαλύπτεται 
το φορτίο αφού καλυπτόταν από διπλωματική 
ασυλία, παραβαίνοντας τους κανονισμούς της 
ΙΑΤΑ ότι απαγορεύεται η στάση με επικίνδυνο 
φορτίο σε επιβατικά αεροδρόμια.
Τα απόρρητα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι το 
υπουργείο Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν 
είχε στείλει οδηγίες στην Βουλγαρία και άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες να δοθεί διπλωματική 
άδεια για τις πτήσεις της εταιρείας.

Και μέσω Ελλάδας
Το αίτημα για διπλωματική άδεια παραμονής 
περιλάμβανε πληροφορίες για τον τύπο και την 
ποσότητα των επικίνδυνων φορτίων-όπλων και 
πολεμοφοδίων.
Υπάρχει έγγραφο του βουλγαρικού υπουρ-
γείου Εξωτερικών που χορηγεί την εξαίρεση 
για «διπλωματικούς λόγους». Η κυβέρνηση του 
Αζερμπαϊτζάν είχε κάνει αίτημα προς τα υπουρ-
γεία Εξωτερικών «να κλείσουν τα μάτια» για 
τις επικίνδυνες αυτές πτήσεις. Αιτήματα είχαν 
γίνει προς Σερβία, Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία. 
Πολωνία, Τουρκία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασί-
λειο, ΕΛΛΑΔΑ κλπ. 
H δημοσιογράφος Gaytandzhieva με επιτό-
πιο ρεπορτάζ αποκάλυψε τον οπλισμό που είχε 
αποσταλεί με διπλωματικές πτήσεις και είχε 
πέσει πλέον στα χέρια των κυβερνητικών δυνά-
μεων, αφού καταλήφθηκε το Χαλέπι.
Στις 6 Ιουνίου 2015 ο 40χρονος Αμερικάνος 
πολίτης Francis Norvello, υπάλληλος της Purple 
Shovel, σκοτώθηκε σε έκρηξη ελαττωματικής 
εκτοξευόμενης με ρουκέτα βομβίδας σε στρα-
τιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στο χωριό Anevo 
της Βουλγαρίας. Άλλοι δύο Αμερικάνοι και δύο 
Βούλγαροι είχαν τραυματισθεί.
Η αμερικάνικη πρεσβεία στη Σόφια, με ανα-
κοίνωσή της είχε αναφέρει ότι «με σύμβαση 
της αμερικάνικης κυβέρνησης επεξεργαζόταν 
ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και εξοπλι-
σμού μετριοπαθώς ανταρτών στη Συρία».
Αποτέλεσμα; Λίγες ημέρες αργότερα ο Αμερι-
κάνος πρεσβευτής στη Σόφια είχε απομακρυν-
θεί.

Αποκάλυψη: Το Αζερμπαϊτζάν 
μεταφέρει όπλα στους 
Τζιχαντιστές

«Αν βγει το «ναι» στην ανεξαρτησία, 
θα σεβαστούμε την απόφαση» - «Θα 
πρέπει να ακολουθήσει τις ενταξιακές 
διαδικασίες που ισχύουν για όλους», 
τόνισε ο πρόεδρος της Κομισιόν

Μ
ια ανεξάρτητη Καταλονία θα 
πρέπει να αιτηθεί για να γίνει 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, διαμήνυσε σήμερα ο πρό-

εδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιση-
μαίνοντας ότι αυτή η πολιτική προσέγγιση 
ισχύει για κάθε καινούριο κράτος.
Οι αρχές της Καταλονίας σκοπεύουν να προ-
χωρήσουν την 1η Οκτωβρίου στη διεξα-
γωγή δημοψηφίσματος για την ανεξαρτη-
σία της περιοχής από την Ισπανία, μολονότι 
το Συνταγματικό Δικαστήριο το έχει κρίνει 
παράνομο.
«Αν υπήρχε μια ψήφος υπέρ του «ναι» στην 
καταλανική ανεξαρτησία, τότε θα σεβόμα-
σταν αυτήν την απόφαση. Όμως η Κατα-
λονία δεν θα μπορεί να είναι χώρα-μέλος 

της ΕΕ την επόμενη ημέρα της ψηφοφο-
ρίας» είπε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ σε μια 
συνέντευξή του που μεταδόθηκε από το 
YouTube.
Τηρώντας την ίδια στάση που είχε κρατή-
σει και ο προκάτοχός του, ο Πορτογάλος 
Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, ο Γιούνκερ είπε 
ότι οποιοδήποτε νέο, ανεξάρτητο κράτος θα 
πρέπει να ακολουθήσει τις ίδιες διαδικασίες 
για την ένταξή του στην ΕΕ. Ως παράδειγμα 
έφερε τη Σκωτία και, χαριτολογώντας, την 
πατρίδα του, το Λουξεμβούργο. «Αν το 
βόρειο Λουξεμβούργο αποσχιζόταν από το 
νότιο, θα ίσχυαν οι ίδιοι κανόνες», είπε.
Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις είναι μια 
πολύχρονη διαδικασία που απαιτεί από τις 
υποψήφιες χώρες να τηρούν όλους τους 
κανονισμούς της ΕΕ αλλά και από τις χώρες-
μέλη να δώσουν τη συγκατάθεσή τους. Αυτό 
σημαίνει ότι η Ισπανία θα μπορούσε, αν 
ήθελε, να μπλοκάρει την ένταξη μιας ανε-
ξάρτητης Καταλονίας.
Η τελευταία χώρα που εντάχθηκε στην ΕΕ 
ήταν η Κροατία, το 2013.

Ο Γιούνκερ «ανοίγει την 
πόρτα» στην Καταλονία

Παγιώνεται το προβάδισμα Μέρκελ 
σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση

Ν
έα δημοσκόπηση του Ινστιτούτου 
Δημοσκοπήσεων Forsa, η οποία έ-
γινε για λογαριασμό του περιοδικού 
Stern, δείχνει ότι παγιώνεται το προ-

βάδισμα των Συντηρητικών της Άγγελα Μέρ-
κελ έναντι των Σοσιαλδημοκρατών του Μάρτιν 
Σουλτς στις 14 ποσοστιαίες μονάδες.
Έτσι, σύμφωνα με το γερμανικό ινστιτούτο, 
στην πρόθεση ψήφου οι Συντηρητικοί βρί-
σκονται στο 37%, ενώ οι Σοσιαλδημοκράτες 
μένουν σταθεροί στο 23%. Τρίτο κόμμα ανα-
δεικνύεται η Αριστερά (Die Linke) με 10%, έπε-
ται το ακροδεξιό-λαϊκιστικό κόμμα «Εναλλα-
κτική για τη Γερμανία» (AfD) με 9% και ακολου-
θούν Πράσινοι (Die Gruenen) και Φιλελεύθε-
ροι με 8%.
Επίσης ειδικοί των εταιρειών σφυγμομετρή-
σεων αναμένουν αύξηση της προσέλευσης των 
πολιτών στις κάλπες της 24ης Σεπτεμβρίου. Ενώ 
στις τελευταίες εκλογές του 2013 η συμμετοχή 
έφθασε το 71,5%, φέτος κάνουν λόγο ακόμα 
και για 80%.
Συγκεκριμένα ο επικεφαλής του ινστιτούτου 

Insa Χέρμαν Μπίνκερτ δήλωσε στο πρακτο-
ρείο Reuters ότι «σε αντίθεση με όσα υποστη-
ρίζονται συχνά, οι πολίτες δεν θεωρούν βαρετό 
τον προεκλογικό αγώνα και ενδιαφέρονται για 
τα κοινά».
Ανοιχτό παραμένει, ωστόσο, ποιο κόμμα θα 
καρπωθεί το υψηλότερο ποσοστό προσέλευ-
σης στην κάλπη και αν η αύξηση της συμμετοχής 
είναι καθοριστική για την έκβαση των εκλογών. 
Και αυτό διότι τόσο στο κόμμα «Εναλλακτική 
για τη Γερμανία» (AfD) όσο και στα αντίπαλά του 
κόμματα παρατηρείται, ιδίως το τελευταίο διά-
στημα, συσπείρωση υποστηρικτών.
Το αίτημα του υποψηφίου των Σοσιαλδημο-
κρατών (SPD) για μια δεύτερη τηλεμαχία απέρ-
ριψε η Καγκελάριος Μέρκελ, σύμφωνα με 
πληροφορίες της εφημερίδας «Bild» από τα 
κεντρικά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμ-
ματος (CDU). «Η ‘Αγγελα Μέρκελ συμμετείχε 
ευχαρίστως σε μία τηλεοπτική μονομαχία. Αυτό 
το μοντέλο έχει καθιερωθεί και σε αυτό ας μεί-
νουμε», δήλωσαν οι συνεργάτες της Καγκελα-
ρίου.
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Ο
ι προτεινόμενες δημοσιονομικές 
περικοπές των ΗΠΑ μπορεί να θέ-
σουν σε κίνδυνο τη μεγάλη πρόο-
δο που έχει σημειωθεί αναφορικά 

με τη μείωση της φτώχειας και των ασθενει-
ών και να οδηγήσουν σε άλλους 5 εκατ. θα-
νάτους μόνο από το AIDS, προειδοποίησε 
σήμερα ο δισεκατομμυριούχος φιλάνθρω-
πος Μπιλ Γκέιτς.
Ο Γκέιτς, του οποίου το Ίδρυμα Μπιλ και 
Μελίντα Γκέιτς είναι ένας μείζων πάροχος 
χρηματοδότησης για την παγκόσμια υγεία 
και ανάπτυξη, δήλωσε πως αυτή τη στιγμή 
υπάρχει «περισσότερη αμφιβολία απ’ ό,τι 
συνήθως για τη δέσμευση του κόσμου στην 
ανάπτυξη».
Μια έκθεση του ιδρύματος για την παγκόσμια 
υγεία, που έχει συνταχθεί από κοινού από 
τους Γκέιτς και το Ινστιτούτο Μετρήσεων και 
Εκτιμήσεων για την Υγεία (IHME) του πανεπι-
στημίου της Ουάσινγκτον, αναλύει την πρό-
οδο που έχει σημειωθεί εναντίον ασθενειών 
όπως η ελονοσία, το AIDS και η φυματίωση.
Παρακολουθεί επίσης τα ποσοστά της φτώ-
χειας, των θανάτων μητέρων κατά τον τοκετό 
και νηπίων πριν από την ηλικία των 5 ετών, 
την πρόσβαση σε μεθόδους αντισύλληψης 
και σε υγειονομικές υπηρεσίες και άλλα ανα-
πτυξιακά ζητήματα. Στη βάση καλών και 
κακών σεναρίων για το μέλλον, διαπιστώνει 
πως διακυβεύονται εκατομμύρια ζωές.
Σε τηλεφωνική ενημέρωση για τα ευρή-
ματα, ο Γκέιτς, συνιδρυτής της Microsoft 
Corporation, δήλωσε πως τις τελευταίες 
δεκαετίες έχει γίνει αξιοσημείωτη πρόοδος, 
αλλά οι αλλαγές προτεραιοτήτων, η αστά-
θεια και ενδεχόμενες περικοπές προϋπολο-
γισμών μπορεί να οδηγήσουν στην αποστα-

σιοποίηση του κόσμου, θέτοντας σε κίνδυνο 
τα κέρδη που έχουν σημειωθεί.
Ο ιός HIV, που αυτή τη στιγμή έχει μολύ-
νει σχεδόν 37 εκατομμύρια ανθρώπους σ’ 
όλον τον κόσμο, είναι ένα «σπουδαίο παρά-
δειγμα», είπε ο Γκέιτς, «επειδή ο κόσμος 
πραγματικά παρενέβη με ένα απίστευτο 
επίπεδο γενναιοδωρίας που σήμανε ότι οι 
ετήσιοι θάνατοι που σχετίζονται με το AIDS 
έχουν μειωθεί σχεδόν στο μισό αφότου είχαν 
κορυφωθεί το 2005».
Η ανάλυση των Γκέιτς και IHME, υπό την ονο-
μασία Goalkeepers report, προβλέπει ότι μια 
μείωση κατά 10% των παγκόσμιων δωρεών 
για τη θεραπεία από τον ιό HIV θα μπορούσε 
να σημάνει περισσότερους από 5 εκατομμύ-
ρια επιπλέον θανάτους μέχρι το 2030.
Βάσει των δημοσιονομικών προτάσεων του 
αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που 
δημοσιοποιήθηκαν τον Μάιο, η αμερικανική 
χρηματοδότηση παγκόσμιων προγραμμά-
των υγείας, περιλαμβανομένων των προσπα-
θειών για την αντιμετώπιση του ιού HIV και 
του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας 
θα υποστεί μείωση κατά 24% το 2018 και θα 
περιοριστεί σε περίπου 6,5 δισεκ. δολάρια.
Όμως αντιπολιτευόμενοι Δημοκρατικοί και 
πολλοί από τους Ρεπουμπλικάνους, στους 
οποίους ανήκει ο Τραμπ, έχουν καταφερθεί 
εναντίον του σχεδίου του, λέγοντας ότι θα το 
απορρίψουν. Τις δαπάνες των ΗΠΑ ελέγχει το 
Κογκρέσο και όχι η κυβέρνηση.
Ο Γκέιτς δήλωσε πως το ίδρυμά του εργάζε-
ται σκληρά για να εξασφαλίσει πως θα συνε-
χισθεί η χρηματοδότηση της αμερικανικής 
κυβέρνησης για την παγκόσμια υγεία και 
ανάπτυξη και πως ελπίζει ότι οι προτεινόμε-
νες περικοπές δεν θα εγκριθούν.

Μπιλ Γκέιτς: Οι περικοπές Τραμπ 
μπορεί να προκαλέσουν 5 εκατ. 
θανάτους μόνο από AIDS

Νέες απειλές της Πιονγιάνγκ προς Ιαπωνία, 
Ηνωμένες Πολιτείες και Νότια Κορέα - 
Θα «φέρουμε» στις ΗΠΑ «στάχτες και 
σκοτάδι», αναφέρουν Βορειοκορεάτες 
αξιωματούχοι και συμπληρώνουν: Η Νότια 
Κορέα είναι «προδότης και σκύλος» των 
ΗΠΑ

Ν
έα πρόκληση από τον Κιμ Γιονγκ Ουν. 
Βορειοκορεατική κρατική υπηρεσία α-
πείλησε σήμερα να χρησιμοποιήσει πυ-
ρηνικά όπλα για να «βυθίσει» την Ιαπω-

νία και να «συρρικνώσει» τις Ηνωμένες Πολιτείες 
σε «στάχτες και σκοτάδι», επειδή υποστηρίζουν 
το νέο καταδικαστικό ψήφισμα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ που προβλέπει κυρώσεις για 
την τελευταία πυρηνική δοκιμή, σύμφωνα με το 
πρακτορείο Reuters.
Η Επιτροπή Ασίας και Ειρηνικού της Πιονγιάνγκ 
που χειρίζεται τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας 
και την άσκηση προπαγάνδας, ζήτησε επίσης τη 
διάλυση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το 
οποίο ονόμασε «εργαλείο του κακού», αποτελού-
μενο από «διεφθαρμένες» χώρες που υποκινού-
νται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
«Τα τέσσερα νησιά του αρχιπελάγους πρέπει να 
βυθιστούν στη θάλασσα από την πυρηνική βόμβα 
του «Juche». Η Ιαπωνία δεν χρειάζεται πλέον να 
υπάρχει κοντά μας» , ανέφερε 
η επιτροπή σε δήλωση της 
προς το επίσημο πρακτορείο 
ειδήσεων KCNA της Βόρειας 
Κορέας, ενώ κατηγόρησε την 
Ιαπωνία ότι «χορεύει στο 
ρυθμό» των ΗΠΑ. 
Η «Juche» είναι η κυβερνητική 
ιδεολογία του Βορρά που ανα-
μιγνύει τον μαρξισμό και μια 
ακραία μορφή «μοναχικού» 
εθνικισμού που διακήρυξε ο ιδρυτής του κράτους 
Κιμ Ιλ Σουνγκ, παππούς του τρέχοντος ηγέτη, Κιμ 
Γιονγκ Ουν. 
Όσον αφορά τις ΗΠΑ, η δήλωση της Βορειοκορε-
άτικης επιτροπής ανέφερε: «Ας συρρικνώσουμε 
την ηπειρωτική χώρα των Ηνωμένων Πολιτειών 
σε τέφρα και σκοτάδι. Ας κινητοποιήσουμε όλα 
τα μέσα που έχουμε προετοιμάσει μέχρι τώρα ως 
αντίποινα».
Επίσης, η επιτροπή χαρακτήρισε τη Νότια Κορέα 
ως «προδότη και σκύλο» των Ηνωμένων Πολι-
τειών.
Έντονα αντέδρασε η Ιαπωνία. «Αυτή η ανακοί-

νωση είναι εξαιρετικά προκλητική και ανησυχη-
τική. Είναι κάτι που αυξάνει αισθητά την περιφε-
ρειακή ένταση και είναι απολύτως απαράδεκτο», 
δήλωσε ο γραμματέας του υπουργικού συμβου-
λίου, Yoshihide Suga. 
Η ένταση κλιμακώνεται επικίνδυνα στην περιοχή, 
μετά και τις νέες δηλώσεις από την πλευρά της 
Βόρειας Κορέας. Θρυαλλίδα η πυρηνική δοκιμή 
στις 3 Σεπτεμβρίου που οδήγησε το 15μελές Συμ-
βούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να ψηφίσει ομόφωνα 
νέες κυρώσεις που απαγορεύουν τις εξαγωγές 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της Βόρειας 
Κορέας.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έστειλε μήνυμα συ-
μπαράστασης στον Κάστρο για τις κα-
ταστροφές του τυφώνα Ίρμα
Μήνυμα συμπαράστασης για τα θύματα και τις 
καταστροφές που προξένησε ο τυφώνας Ίρμα 
στην Κούβα απέστειλε ο «ελέω θεού» ηγέτης της 
Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν στον Κουβανό 
ομόλογό του, Ραούλ Κάστρο.
«Με την είδηση των θυμάτων και των υλικών 
απωλειών που προξένησε ο πρόσφατος τυφώνας 
στις ανατολικές και κεντρικές περιοχές της χώρας 
σας, εκφράζω συλλυπητήρια και συμπάθεια σε 
εσάς και δια μέσου υμών στην κουβανική κυβέρ-
νηση, στον λαό και στους κατοίκους των πληγει-
σών περιοχών», αναφέρει στο μήνυμά του ο Κιμ 

Γιονγκ Ουν, το οποίο η εφημε-
ρίδα του καθεστώτος Rodong 
Sinmun δημοσίευσε στην 
πρώτη σελίδα της την Τετάρτη.
Σύμφωνα με το επίσημο ειδη-
σεογραφικό πρακτορείο 
Yonhap της Νότιας Κορέας, 
ειδικοί σε θέματα του καθεστώ-
τος αναλυτές υποστηρίζουν 
πως το μήνυμα συμπάθειας 
προς τον Ραούλ Κάστρο σημα-

τοδοτεί και μια αλλαγή πολιτικής της απομονω-
μένης χώρας. Μέχρι πρότινος ο Κιμ Γιονγκ Ναμ, 
επικεφαλής του Κοινοβουλίου, ήταν εκείνος που 
έστελνε συγχαρητήρια ή συλλυπητήρια μηνύματα 
στους ξένους ηγέτες.
Ο Τσάνγκ Τσέολ Γουν, καθηγητής στο Ινστιτούτο 
Μελετών για την Άπω Ανατολή, υποστήριξε ότι με 
το μήνυμά του στον Κουβανό ηγέτη ο Κιμ Γιονγκ 
Ουν, που με την έκτη πυρηνική του δοκιμή έχει 
τεθεί σε διπλωματική απομόνωση στην Κεντρική 
και Νότια Αμερική, προσπαθεί να συσφίξει τις 
διπλωματικές σχέσεις της Βόρειας Κορέας με την 
Κούβα.

Η Βόρεια Κορέα απειλεί να 
«βυθίσει» με πυρηνικά την 
Ιαπωνία!
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οικογένεια

Ν
ομίζω ότι οι πιο πολλοί από μας θα 
συμφωνήσουμε ότι οι γονείς μπο-
ρούν να γίνουν ευλογία σ’ ένα ζευ-
γάρι με την αγάπη τους, με τις σο-

φές συμβουλές τους, και με την ενθάρρυνσή 
τους. Οι γονείς παίζουν σημαντικό ρόλο στη 
ζωή των παιδιών τους. Όταν όμως τα παιδιά 
τους παντρεύονται οι γονείς πρέπει να κατα-
λάβουν ότι η πρώτη προτεραιότητα του παι-
διού τους πρέπει να είναι ο/η σύζυγός τους, τα 
παιδιά τους κι η οικογένειά τους. Αυτό δε ση-
μαίνει ότι θα απαρνηθούμε τους γονείς μας, 
αλλά δίνουμε προτεραιότητα στον άντρα μας  
ή στη γυναίκα μας.
Οι περιπτώσεις που μπορούν να προκαλέ-
σουν συγκρούσεις  ανάμεσα στα πεθερικά και 
στο ζευγάρι είναι η αδυναμία που δείχνουν 
στο παιδί τους σε βάρος του γαμπρού ή της 
νύφης, η ανάμιξη στα οικογενειακά τους, η 
κηδεμονία τους, η συναισθηματική απόσταση 
και η εξάρτηση. Ίσως είναι δύσκολο για το και-
νούργιο ζευγάρι να αναλάβει την ευθύνη να 
διευθετήσει τέτοιου είδους θέματα.
Αναφέραμε ήδη μερικά από τα πράγματα 
που πρέπει να κάνει το ζευγάρι όταν δημι-
ουργηθεί κάποια παρεξήγηση. Πρέπει να 
είναι ευθείς και οι δύο και να αποφασίζουν με 
σοφία αν αξίζει να μαλώσουν ή όχι. Ακόμα θα 
πρέπει να σταθούν με αποφασιστικότητα στο 
ρόλο τους ως σύζυγοι. Προτεραιότητα έχει το 
ζευγάρι να είναι ενωμένο και μαζί σαν ένας 
άνθρωπος να ενεργούν όταν ο ένας από τους 
δυο πρέπει να λύσει κάποια παρεξήγηση με 
τα πεθερικά του. 
Τις πιο πολλές φορές για την οικογενειακή μας 
γαλήνη, πρέπει να ασχολούμαστε με τις δια-
φορές και τις παρεξηγήσεις που μας προξε-
νούν  τα πεθερικά μας τη λίγη ώρα που είναι 
μαζί μας. Παρακάτω προτείνουμε μερικούς 
τρόπους που μπορούν να βοηθήσουν το ζευ-
γάρι στις σχέσεις τους με τα πεθερικά τους.
Πρώτα απ’ όλα και πάνω απ’ όλα να τους δεί-
χνετε σεβασμό. Ακόμα κι αν νομίζετε ότι δεν 
τον αξίζουν, εσείς να τους σέβεστε. Πρέπει να 
σεβόμαστε τους γονείς μας. Ακόμη, να κατα-
λάβεις ότι είναι φυσικό ο/η σύντροφός σου 
να νιώθει συναισθηματικά πιο κοντά στη δική 
του/της οικογένεια. Αυτό δεν πειράζει εφό-
σον εσύ δεν έρχεσαι δεύτερος/η.
Ακόμα κι αν τα πεθερικά σου είναι ό,τι χειρό-
τερο, εσύ μην τους κριτικάρεις. Αν τους κριτι-
κάρει ο/η σύζυγός σου, εσύ απλά να ακούς. Αν 
κάνεις κάποιο σχόλιο, εκτός αν ρωτήσεις κάτι 
που δεν κατάλαβες, μπορεί να δημιουργη-
θούν προβλήματα. Ψάξε να βρεις τις κληρονο-

μικές σου ρίζες και τον τρόπο που μεγάλωσες 
και συμμερίσου τα με τον/την σύντροφό σου.
Προσδιόρισε τα αισθήματά σου για τους 
γονείς σου και την οικογένειά σου και απο-
κάλυψέ τα στον/στην σύντροφό σου. Άσε τον 
άντρα σου/ τη γυναίκα σου να χειριστεί τα 
δύσκολα και επίμαχα θέματα με τους γονείς 
του/της. Εκείνος/η ξέρει καλύτερα πώς να τα 
χειριστεί, και υπάρχουν λιγότερες πιθανό-
τητες να θυμώσουν μαζί του/της. Αν εσύ κι 
ο/η σύζυγός σου διαφωνείτε σε κάποιο θέμα, 
να τα βρείτε μόνοι σας χωρίς να ανακατέψετε 
ούτε τους μεν ούτε τους δε γονείς.
Κάνε ξεκάθαρα και βάλε όρια στα πεθερικά 
σου όσο αφορά τα αισθήματά σου, τις σκέ-
ψεις σου και τις προδοκίες σου για τις γιορ-
τές, τις διακοπές, τις επισκέψεις, το χρόνο 
που θα ξοδέψουν με τα εγγόνια, τα οικονο-
μικά θέματα, και την ιδιωτική σας ζωή. Δώσε 
στους γονείς σου να καταλάβουν πότε το 
παρακάνουν. Αν αυτό σου φαίνεται κάπως 
απότομο, τότε να έχετε κάτι συνθηματικό 
μεταξύ σας για να καταλάβετε πότε πρέπει 
να φύγετε.
Καθώς τα πεθερικά σου και οι γονείς σου 
μεγαλώνουν και γερνάνε, πρέπει να συζητή-
σεις μαζί τους μερικά πρακτικά θέματα που 
τους αφορούν όπως το οικονομικό και το 
θέμα της υγείας τους. Μάθε τι σκέφτονται για 
τα γεράματά τους όταν δε θα είναι σε θέση να 
φροντίζουν τον εαυτό τους. 
Πάνω απ’ όλα, να θυμάσαι ότι ο γάμος σου 
είναι το πρώτο σου μέλημα και να καταλά-
βεις ότι η κάθε οικογένεια είναι ανεξάρτητη 
από την άλλην. Ο/η σύντροφός σου πρέπει να 
ξέρει ότι οι γονείς σου δε θα ανακατευτούν 
στην οικογένειά σου που δημιούργησες. Οι 
γονείς σου πρέπει να καταλάβουν ότι εσύ κι 
ο άντρας σου ή εσύ κι η γυναίκα σου πρέπει 
να ξεκινήσετε την κοινή ζωή σας και τη σχέση 
σας χωρίς εκείνους. Για να γίνει αυτό χρειά-
ζεται υπομονή και, πολλές φορές, μπορεί να 
είναι και επώδυνο.
Και η τελευταία μου πρόταση για να έχετε 
καλές σχέσεις με τα πεθερικά σας, είναι η 
εξής. Αν είσαι το παιδί, πρέπει να τιμάς και 
να σέβεσαι τα πεθερικά σου. Αν είσαι γονέας, 
πρέπει να αγαπάς και να σέβεσαι τον άντρα/
τη γυναίκα του παιδιού σου. Να καταλάβεις 
και να δεχτείς το γεγονός ότι η πρώτη προτε-
ραιότητα του παιδιού σου είναι ο/η σύντρο-
φός του και ο γάμος του. Αν αποφασίσουμε 
να εφαρμόσουμε αυτές τις αρχές στη ζωή 
μας, τότε βαδίζουμε σωστά κι ο γάμος μας θα 
είναι υγιής κι η οικογένειά μας ευλογημένη.

Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

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

Όταν η πρώτη σου προτεραιότητα είναι η οικογένειά σου, 
τότε είσαι στο σωστό δρόμο, στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν 
ακλόνητο γάμο και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια.

Όρια για τα Πεθερικά #2

• To παιδί μου και εγώ
Πώς να μάθετε το παιδί σας να 
είναι τακτικό!

Ε
σείς βλέπετε ένα… χάος στο δω-
μάτιό του, αλλά το μικρό σας έχει 
άλλη άποψη. Δεν είναι δύσκολο να 
βρείτε τη… χρυσή τομή και να το 

μάθετε να είναι τακτικό.
Ο Νικόλας είναι τριών ετών και το αγα-
πημένο του παιχνίδι είναι ο «μηχανικός 
αυτοκινήτων».  Αυτό σημαίνει  ότι κάθε 
φορά που παίζει, το δωμάτιό του μετα-
τρέπεται σε πραγματικό γκαράζ, με αμέ-
τρητα εργαλεία και αυτοκινητάκια.  Η 
συνέχεια είναι γνωστή:  σε λίγο θα τα 
παρατήσει όλα για να δει στην τηλεόραση 
τα αγαπημένα του κινούμενα σχέδια, 
όπου έπειτα από λίγα  λεπτά διαδέχεται η 
περίπλοκη κατασκευή ενός κάστρου, που 
αυτή την φορά  γίνεται στο χαλί του σαλο-
νιού. Η έντονη δραστηριότητα του Νικόλα 
και όλων των παιδιών της ηλικίας του, 
καταλαμβάνει χρόνο και κυρίως χώρο.  
Μπαίνετε στο δωμάτιο του που μοιάζει 
με πεδίο μάχης.  Η πρώτη σας αντίδραση 
είναι να συμμαζέψετε και η δεύτερη να 
μαλώσετε το παιδί, ελπίζοντας ότι την 
επόμενη φορά θα σκεφτεί από μόνο του 
να βάλει τα πράγματά του στην θέση τους.  
Μάταιη ελπίδα όμως!  Για το παιδί η τάξη 
δεν έχει κανένα νόημα, είναι απλώς ένα 
καθήκον των γονέων. Και με το… δίκιο 
του, αφού ενήλικες και παιδιά έχουν δια-
φορετική αντίληψη για την τάξη.  Κι εσείς, 
τι κάνετε; Θα υποταχτείτε σ’ αυτή την 
μοίρα; Όχι! 
Όσο περίεργο και αν σας φαίνεται, όλα τα 
πιτσιρίκια αγαπούν την τάξη. Βέβαια εσείς 
θα αναρωτηθείτε «Αλήθεια; Είστε σίγου-
ροι ότι και το δικό μου παιδί αγαπά την 
τάξη;» φέρνοντας στο μυαλό σας το «βομ-
βαρδισμένο» από παιχνίδια πάτωμα του 
παιδικού δωματίου. Και δεν έχετε καθό-
λου άδικο! 
Άλλωστε, όπως έχει πει και η διάσημη 
Ιταλίδα παιδαγωγός Μαρία Μοντεσόρι  
«Η αγάπη για την τάξη, όπως την αντιλαμ-
βάνονται τα παιδιά, απέχει πολύ από τη 
στεγνή και ψυχρή έννοια της τάξης που 
έχουμε εμείς οι ενήλικες στο μυαλό μας».  

Για παράδειγμα, φανταστείτε τον εαυτό 
σας να φτιάχνει έναν πύργο με τουβλάκια. 
Όταν ο πύργος σας γκρεμιστεί, τι κάνετε;  
τα μαζεύετε και τα βάζετε στο κουτί τους. 
Ένα παιδί, όμως, που περνάει πολλές 
ώρες παίζοντας με τουβλάκια,  δεν μπο-
ρεί με τίποτα να ακολουθήσει αυτήν την… 
παράξενη τρέλα για τάξη. Και αυτό γιατί 
σε λίγο σίγουρα θα του χρειαστούν για να 
φτιάξει π.χ. ένα πλοίο ή ένα αεροπλάνο ή 
μια γέφυρα. Έτσι θα τα έχει μπροστά του, 
έτοιμα για χρήση, και δεν θα χρειάζεται 
να τα ξαναβγάλει από το κουτί τους.  Για 
τα παιδιά είναι απόλυτα λογικό να αφή-
νουν τα πράγματά τους εκεί όπου θα τα 
ξαναβρούν αργότερα για να τα χρησιμο-
ποιήσουν.   

Κάντε την αρχή! Δώστε το καλό 
παράδειγμα 
Όπως συμβαίνει και με τους μεγάλους 
υπάρχουν κάποια παιδιά που είναι περισ-
σότερο τακτικά και άλλα που είναι λιγό-
τερο. Το να μαθαίνουμε όμως στο παιδί 
μας ότι κάθε αντικείμενο έχει τη δική του 
θέση σημαίνει ότι το κάνουμε να σέβε-
ται τα πράγματά του αλλά και τον κόπο 
των άλλων. Αλλά, κυρίως, σημαίνει ότι 
το βοηθάμε να οργανώσει το φυσικό και 
νοητικό του χώρο. Και στο θέμα της τάξης 
βασικό ρόλο παίζει το παράδειγμα των 
γονιών. Αν αγαπούν την τάξη και φροντί-
ζουν να τακτοποιούν το χώρο τους, τότε 
και τα παιδιά μεγαλώνοντας ακολουθούν 
το πρότυπό τους.   Ήδη από την πιο τρυ-
φερή ηλικία, τα παιδιά είναι πολύ προσε-
χτικοί παρατηρητές, και κυρίως μέσα από 
τη μίμηση αποχτούν το δικό τους τρόπο 
σκέψης. Αν λοιπόν συμβιώνει με γονείς 
υπερβολικά τακτικούς ή ακατάστατους, οι 
οποίοι δεν καταφέρνουν να του επιβάλ-
λουν  απλούς κανόνες, ώστε να το βοη-
θήσουν να καταλάβει την χρησιμότητα 
της τακτοποίησης των πραγμάτων που το 
περιβάλλουν, μοιραία, ακόμα και ως ενή-
λικας αργότερα, θα αντιμετωπίσει προ-
βλήματα.
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υγεία

Η 
κατανάλωση δημητρι-
ακών ολικής αλέσεως 
μειώνει τον κίνδυνο 
εμφάνισης καρκίνου 

του παχέος εντέρου, ενώ τα χοτ-
ντογκ, το μπέϊκον και τα άλλα κα-
τεργασμένα κόκκινα κρέατα τον 
αυξάνουν, σύμφωνα με μια νέα 
αμερικανική επιστημονική με-
λέτη.
Όσοι τρώνε περίπου τρεις μερί-
δες (90 γραμμάρια) δημητρι-
ακών ολικής αλέσεως τη μέρα, 
έχουν κατά μέσο όρο 17% 
μικρότερο κίνδυνο για καρκίνο 
του εντέρου. Η νέα μελέτη επιβε-
βαιώνει προηγούμενες έρευνες, 
σύμφωνα με τις οποίες οι τροφές 
που περιέχουν φυτικές ίνες, μει-
ώνουν τον κίνδυνο για τη συγκε-
κριμένη μορφή καρκίνου.
Από την άλλη, ο κίνδυνος 
για καρκίνο του παχέος 
εντέρου αυξάνεται, εκτός 
από την τακτική κατανά-
λωση κατ εργασμέ-
νων κρεάτων, όταν 
κανείς:
- τρώει πολύ κόκ-
κινο κρέας όπως 
μοσχάρι ή χοιρινό 
(πάνω από μισό κιλό την 
εβδομάδα)
- είναι υπέρβαρος ή 
παχύσαρκος
- καταναλώνει καθη-
μερινά πάνω από δύο 
αλκοολούχα ποτά (30 
γραμμάρια), όπως κρασί 
ή μπίρα.
Οι ερευνητές, με επικε-
φαλής τον καθηγητή 
διατροφολογίας και 
επιδημιολογίας Έντου-
αρντ Τζιοβανούτσι της 
Σχολής Δημόσιας Υγείας 
του Πανεπιστημίου Χάρ-
βαρντ, που έκαναν τη σχε-
τική μελέτη για λογαριασμό 
του Αμερικανικού Ινστιτού-
του Ερευνών για τον Καρκίνο 
(AICR) και του Παγκόσμιου 
Ταμείου Ερευνών για τον Καρ-
κίνο (WCRF), αξιολόγησαν όλα 
τα έως τώρα δεδομένα διεθνώς 
για τη σχέση διατροφής-καρκί-

νου του παχέος εντέρου, λαμ-
βάνοντας υπόψη τους 99 έρευ-
νες, που αφορούσαν περίπου 29 
εκατομμύρια ανθρώπους.
Η μελέτη επισημαίνει ότι όσα 
περισσότερα πλήρη δημητριακά 
(ψωμί, ρύζι κ.α.) τρώει κανείς, 
τόσο μειώνεται ο κίνδυνος. Εξί-
σου προστατευτικά για το παχύ 
έντερο δρα και η σωματική 
άσκηση.
«Ο καρκίνος του παχέος εντέρου 
είναι ένας από τους συχνότερους 
καρκίνους και η νέα μελέτη δεί-
χνει ότι υπάρχουν πολλά που οι 
άνθρωποι μπορούν να κάνουν, 
για να μειώσουν δραστικά τον 
κίνδυνο. Η διατροφή και ο τρό-
πος ζωής παίζουν καθοριστικό 
ρόλο στο συγκεκριμένο καρ-
κίνο», δήλωσε ο Τζιοβανούτσι.

Όπως είπε, πρέπει κανείς 
«να διατηρεί κανον ικό 
σωματικό βάρος, να ασκεί-
ται τακτικά, να περιορί-

σει την κατανάλωση 
επεξεργασμένου και 
κόκκινου κρέατος, να 

τρώει περισσότερα δημη-
τριακά ολικής αλέσεως 

και ίνες, καθώς επίσης 
να μειώσει το αλκοόλ 
και να αποφεύγει το 

κάπνισμα ή να το κόψει 
τελείως».

Από την άλλη, σύμφωνα με 
τη νέα μελέτη, προς το 

παρόν δεν υπάρχουν 
αρκετά στοιχεία που να 
επιβεβαιώνουν ότι η 

μικρή κατανάλωση φρού-
των και λαχανικών αυξάνει 

τον κίνδυνο καρκίνου του 
παχέος εντέρου. Υπάρ-
χουν πάντως ενδείξεις ότι 
αν κανείς τρώει λιγότερα 

από 100 γραμμάρια φρού-
των και 100 γραμμάρια λαχανι-

κών τη μέρα, ο κίνδυνος μπορεί 
να αυξηθεί.
Επίσης συσσωρεύονται οι ενδεί-
ξεις ότι μειώνεται ο κίνδυνος, αν 
κανείς τρώει πολλά ψάρια και 
τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη C, 
όπως πορτοκάλια, φράουλες και 
σπανάκι.

Ο 
καφές είναι πιθανόν το πιο αγαπημένο ρόφημα στον κόσμο 
και έχει αμέτρητα οφέλη για την υγεία, όπως για παράδειγμα 
η προστασία του εγκεφάλου από την άνοια, η μείωση του κιν-
δύνου πρόωρου θανάτου και ο μειωμένος κίνδυνος παθήσε-

ων του ήπατος. Παρ’ όλα αυτά μια νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη 
δείχνει ότι έχει και ένα  μειονέκτημα, όσον αφορά τα κιλά μας και πόσο 
εύκολα τα παίρνουμε.
Σύμφωνα με τα νέα ευρήματα, τα οποία δημοσιεύονται αναλυτικά στην 
επιθεώρηση Journal of Food Science, η καφεΐνη του καφέ εξασθενίζει 
την ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε τη γεύση του γλυκού, με αποτέλε-
σμα να επιζητούμε όλο και περισσότερο τη ζάχαρη και τα γλυκά και να 
εντείνονται οι λιγούρες.
Όταν ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα που έγινε να αξι-
ολογήσουν πόσο γλυκιά γεύση είχε ο καφές τους, όσοι ήπιαν τον καφέ 
με καφεΐνη βαθμολόγησαν το ρόφημα ως λιγότερο γλυκό. Σε δεύτερη 
φάση, όταν οι δύο ομάδες κατανάλωσαν ένα διάλυμα με ζάχαρη μετά τον 
καφέ, και πάλι όσοι είχαν πιει τον καφέ που περιείχε καφεΐνη δήλωσαν 
ότι η γεύση του ήταν λιγότερο γλυκιά.
Όπως εξηγούν οι ερευνητές, η καφεΐνη μπλοκάρει τους υποδοχείς αδε-
νοσίνης στον εγκέφαλο, με στόχο να εντείνει την εγρήγορση. Όταν όμως 
οι υποδοχείς αδενοσίνης δεν ενεργοποιούνται μειώνεται ταυτόχρονα η 
ικανότητα αντίληψης της γλυκιάς γεύσης, κάτι που μπορεί να μας οδη-
γήσει να προσθέσουμε ζάχαρη σε ό,τι τρώμε ή πίνουμε και γενικώς να 
έχουμε εντονότερη λιγούρα για κάτι γλυκό.

Μ
ελέτες δε ίχνουν 
πως τα προβιοτικά 
παίζουν σημαντι-
κό ρόλο στην υγεία 

του πεπτικού σωλήνα, καθώς 
φαίνεται ότι:
- Αναχαιτίζουν την ανάπτυξη 
παθογόνων βακτηρίων.
- Βοηθούν στην πέψη και την 
απορρόφηση των θρεπτικών 
συστατικών.
- Συμβάλλουν στην παραγωγή 
βραχείας αλύσου λιπαρών 
οξέων.
- Ενισχύουν το ανοσοποιητικό 
σύστημα.
Τα προβιοτικά υπάρχουν στα 
γαλακτοκομικά προϊόντα που 
έχουν υποστεί ζύμωση, όπως 
είναι το παραδοσιακό γιαούρτι, 
στο κεφίρ, στα γαλακτοκομικά 
που περιέχουν ζωντανές καλλι-
έργειες π.χ. bifidobacteria και 
lactobacilli. Επιπλέον, υπάρ-
χουν σε άλλα τρόφιμα όπως στο 
kimchi, sauerkraut (γερμανικό 
ξινολάχανο), miso.
Αναφορικά με τα πρεβιοτικά, 
είναι τα συστατικά των τροφών 
που περιέχουν άπεπτους ολιγο-
σκαχαρίτες, όπως είναι οι γαλα-
κτοολιγοσακχαρίτες και η ινου-
λίνη. Πρόκειται για ένα είδος 
φυτικών ινών που περνούν άπε-
πτες τον πεπτικό σωλήνα και 
ευνοούν την ανάπτυξη ή τη δρα-
στηριότητα συγκεκριμένων φιλι-
κών βακτηρίων στο παχύ έντερο. 
Στην πραγματικότητα, τα πρεβιο-
τικά είναι το «γεύμα» των καλών 
μικροοργανισμών. Ενώ όλα τα 
πρεβιοτικά είναι φυτικές ίνες, 
δεν έχουν όλες οι φυτικές ίνες 
πρεβιοτικές ιδιότητες. Τα βακτή-
ρια του εντέρου ζυμώνουν επι-
λεκτικά αυτές τις ίνες, με αποτέ-
λεσμα τη σύνθεση βραχείας αλύ-
σου λιπαρά οξέα που είναι ωφέ-
λιμα για τον οργανισμό μας.
Πρεβιοτικά υπάρχουν στις μπα-
νάνες, τα κρεμμύδια, τα πράσα, 
την κορινθιακή σταφίδα, τα 
σπαράγγια, τις αγκινάρες και τα 
φασόλια σόγιας.
Ένα προβιοτικό και ένα πρεβιο-
τικό μαζί ονομάζονται συνβιο-
τικά. Ρίξτε σταφίδα στο παραδο-
σιακό γιαούρτι σας και καρπω-
θείτε τα οφέλη.

Προβιοτικά και 
πρεβιοτικά στην 
υγεία μας Πώς ο καφές επηρεάζει 

τα κιλά μας;

Τα δημητριακά ολικής αλέσεως 
μειώνουν τον κίνδυνο για 
καρκίνο του παχέος εντέρου

Όσο πιο ψηλός είναι ένας 
άνθρωπος, τόσο αυξά-
νεται ο κίνδυνος να ανα-

πτύξει θρόμβους στις φλέβες 
του.
Έτσι μεγαλώνει ο καρδιαγγεια-
κός κίνδυνος που αντιμετωπίζει, 
σύμφωνα με μια νέα σουηδική 
επιστημονική έρευνα. 
Ο κίνδυνος φλεβικής θρομβοεμ-
βολής είναι σημαντικά μικρότε-
ρος στους κοντούς.

Για άνδρες με ύψος κάτω του 
1,60 μέτρου, ο κίνδυνος φλεβι-
κής θρομβοεμβολής είναι κατά 
μέσο όρο 65% μικρότερος σε 
σχέση με τους άνδρες άνω του 
1,88. Για τις γυναίκες κάτω του 
1,55 μέτρου οι κίνδυνος είναι 
κατά 69% μικρότερος σε σχέση 
με όσες έχουν ύψος άνω του 
1,83.

Οι ερευνητές, με επικεφα-
λής τον αναπληρωτή καθηγητή 
Μπενγκτ Τσόλερ του Πανεπιστη-
μίου του Λουντ, που έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο αμερι-
κανικό καρδιολογικό περιοδικό 
«Circulation: Cardiovascular 
Genetics», ανέλυσαν στοιχεία 
για πάνω από δύο εκατομμύρια 
αδέλφια.

Η φλεβική θρομβοεμβολή απο-
τελεί μία από τις βασικές αιτίες 
για έμφραγμα και εγκεφαλικό. 
Συνήθως προκαλείται μετά από 
χειρουργική επέμβαση, καρκίνο 
ή ακινησία λόγω παραμονής στο 
νοσοκομείο. Στις γυναίκες ο κίν-
δυνος αυξάνει επίσης κατά την 
εγκυμοσύνη και μετά τη χρήση 
ορμονών μέσω αντισυλληπτι-
κών ή λόγω ορμονικής θερα-
πείας για την εμμηνόπαυση.

Μεγαλύτερος κίνδυνος 
θρόμβωσης για τους ψηλούς



2115 σεπτεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

Τ
ρως τα νύχια σου και κινείσαι με νευ-
ρικότητα ή έχεις ηρεμία και ψυχραιμία 
μόνο εξωτερικά. Φοβάσαι ότι χάνεις 
τον έλεγχο και ότι είσαι έρμαιο των πε-

ριστάσεων. Δάκρυα είναι έτοιμα να ξεσπά-
σουν και νιώθεις ότι θα εκραγείς. Συχνά μιλάς 
απότομα προς τους άλλους , διακόπτεις όταν 
μιλούν και ́ ΄αρπάζεσαὶ ` εύκολα. Εχεις ανυπο-
μονησία και δημιουργείς μια ταραγμένη και 
εμπόλεμη ατμόσφαιρα. Οι ορμόνες συμπε-
ριφέρονται σαν τρελλές. Το παρακάνεις με τα 
μακαρόνια, εκλιπαρείς για  σοκολάτες, δεν 
θυμάσαι ότι ήδη έφαγες ένα κουτί κουλου-
ράκια ή δεν μπορείς ούτε να καταπιείς και α-
ποφεύγεις το φαγητό. Αποκτάς ριψοκίνδυνες 
και ανθυγιεινές συνήθειες. Ξοδεύεις άγρυ-
πνες νύχτες με την σκέψη σου σε όλα τα άσχη-
μα που θα μπορούσαν να συμβούν. Τινάζεσαι 
και στριφογυρνάς. Εξουθένωση με αίσθημα 
κατάρρευσης.
          Τελικά η προφητεία εκπληρώνεται. Οσο 
πιο μεγάλη είναι η ανησυχία τόσο λιγότε-
ρες οι σωστές αποφάσεις που καθοδηγούν 
τα γεγονότα προς την κατεύθυνση που επι-
θυμείς. Μέσα στην τρέλλα που σου προκα-
λεί το άγχος προσπάθησε να ηρεμήσεις. Τότε 
χρησιμοποίησε το τρελλό συναίσθημα προς 
όφελός σου. Η σκέψη γίνεται πιο αναλυτική 
σε τέτοιες στιγμές, η λογική πιο κοφτερή και 
η κριτική ικανότητα αυξάνεται.Θα πρέπει να 
παραδεχθείς ότι έχεις άγχος, να έλθεις σε 
επαφή με τις αντιδράσεις του γνήσιου εαυτού 
σου και να θυμηθείς πως είναι η χαλάρωση. 
Ισως   μερικές φορές πιστεύεις ότι η συνε-
χής πίεση στην οποία επιβάλλεσαι είναι μέσα 
στο παιχνίδι. Ευχαριστιέσαι τον απαιτητικό 
τρόπο ζωής, δείχνεις τη δύναμή σου. Το σώμα 
προειδοποιεί για τους ρυθμούς που αντέχει 
– εκείνος ο πόνος στην πλάτη γίνεται οξύτε-
ρος – το μυαλό όμως τρέχει μπροστά, ψάχνο-
ντας για κάτι περισσότερο: Λεφτά, υπόληψη, 
διασκέδαση. Οχι ότι αυτά είναι άσχημα – δεν 
είναι. Μπορεί να είναι μέσα απίστευτης θετι-
κής ενέργειας και ολοκλήρωσης. Ομως αν δεν 
μπορείς να χειριστείς το άγχος που συνεπά-
γονται και αρρωσταίνεις τον εαυτό σου, τότε 
πρέπει να θέσεις προτεραιότητες – ακόμα κι 
αν σημαίνει ότι πρέπει ν’αλλάξεις δουλειά ή 
να μετριάσεις τα έξοδά σου. Είναι προτιμό-
τερο να έχεις μικρότερο σπίτι παρά να φθά-
σεις στον θάνατο ( κυριολεκτικά ).
          Αν οι απλές τακτικές δεν λειτουργήσουν 
τότε υπάρχουν πιο ριζοσπαστικές λύσεις. 
Παρακολούθησε μία τρομακτική ταινία: Η 
αγχώδης κατάσταση που εκτυλίσσεται στην 
οθόνη συσχετίζεται ασυνείδητα με το δικό 
σου άγχος, όμως την ίδια στιγμή επειδή πρό-
κειται για ταινία, είσαι ψυχολογικά σε από-
σταση από αυτό. Εχεις τρομακτική εμπειρία σε 
μικρές δόσεις, είσαι όμως κύριος του ελέγχου 
που δεν έχεις στην πραγματικότητα. Γίνε βασι-
λιάς της άρνησης: Μία υπέροχη στρατηγική. 
Καταστέλλεις οτιδήποτε σε αγχώνει μέχρι να 
είσαι σε θέση να διαπραγματευθείς με πιο 
κατάλληλο τρόπο. Φθάσε στα άκρα των δυνα-
τοτήτων σου στο γυμναστήριο: Η άσκηση 
δυναμώνει τα ζωτικά όργανα, καρδιά και 
πνεύμονες, που ανταποκρίνονται καλύτερα 
σε συνθήκες άγχους. Η έντονη φυσική προ-

σπάθεια απαιτεί όλη την αυτοσυγκέντρωση 
σου και επίσης απελευθερώνει ενδορφίνες, 
τις ορμόνες που σε κάνουν να νιώθεις καλά. 
Οσο πιο σκληρά ασκείσαι τόσο μεγαλύτερη η 
ανακούφιση. Χώρισε μία αφόρητη κατάσταση 
σε μέρη: Ενεργώντας αμέσως για ό,τι μπορείς 
να κάνεις και προσωρινά αμελώντας τα υπό-
λοιπα. Ηρέμησε το άγριο θηρίο που μαίνεται 
στα σωθικά: Με ...την αγαπημένη σου μελω-
δία. Ανοιξε όσο πιο δυνατά γίνεται την μου-
σική της επιλογής σου που έχεις συνδέσει 
με καλές στιγμές και σου ανεβάζει το ηθικό. 
Γι’αυτό αν οι Stones σου φέρνουν satisfaction 
άκουσέ τους στη διαπασών!
            Είτε λαμβάνουμε ένα επιθυμητό βρα-
βείο μπροστά σε 400 άτομα είτε ετοιμαζόμα-
στε για συνάντηση με τον έρωτα της ζωής μας 
ή έχουμε κάποια διαφωνία με τον συζυγό μας, 
το άγχος είναι άγχος. Ο μηχανισμός εκτόξευ-
σης ορμονών κλωτσάει και τα επίπεδα κορ-
τιζόλης ανεβαίνουν, το σώμα μοιάζει τεντω-
μένο, η πυκνότητα του αίματος αλλάζει και 
όλα τα συστήματα – συμπεριλαμβανόμενου 
και του αμυντικού συστήματος – αρχίζουν να 
κλείνουν. Οταν συμβαίνει αυτό, η ενέργεια 
δεν μπορεί να διαπεράσει το σώμα με τον 
τρόπο που χρειάζεται. Η φυσική ροή όσων 
μας κρατούν υγιείς και ζωντανούς – οξυγόνο, 
αίμα και ορμή για ζωή – αρχίζουν ν’αδρανούν.  
Γινόμαστε νευρικά ερείπια. Γι’αυτό παραιτή-
σου απο την ιδέα πως θα μπορείς να έχεις 
πάντοτε τον έλεγχο. Επικέντρωσε την προ-
σοχή και την ενέργειά σου στη στιγμή και όχι 
στο μεγάλο γεγονός που σου προκαλεί νευρι-
κότητα. Σκέψου όλα τα καλά που είναι δυνα-
τόν να συμβούν. Μείωσε τους ρυθμούς σου. 
Χαλάρωσε. Να προσέχεις τον εαυτό σου.

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

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗ

εκτοσ  ελεΓΧου
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Σχολιαστής
του γιώργου τσαντήλα

Να ξεκ ινήσω με 
συγχαρητήρια ...
Αν και δεν το συνηθί-
ζει η στήλη σου σχολι-

αστή μου , οφείλω να σχολιάσω με τη σειρά μου, 
καλά κάνεις και συγχαίρεις τον Έλληνα Πρόξενο στο 
Τορόντο για την πρωτοβουλία του να προσκαλέσει 
τους κύριους φορείς που εμπλέκονται σ τον τομέα 
που έχει να κάνει με τη διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας στον Καναδά , να παραβρεθούν στην ημε-
ρίδα που διοργανώνει το Προξενείο του Τορόντο. Οι 
αναγνώστες της στήλης έχουν γνώση και μνήμη για 
σχετικό σχόλιο που είχαμε δημοσιεύσει στηλιτεύο-
ντας τον πολυκερματισμό και την ασυνεννοησία που 
επικρατεί στον εν λόγω τομέα. Η πρωτοβουλία αυτή 
έρχεται ως μια πρώτη απάντηση για μας και το σχό-
λιό μας και θέλω να πιστεύω πως μπορεί να στεφθεί 
με επιτυχία έτσι ώστε στο μέλλον να απολαύσουμε 
μια άλλη –προς το καλύτερο- διαφορετική εικόνα. 

Ξεκίνησε η σχολική χρονιά
Και να ευχηθώ καλή τύχη σ τα παιδιά όλου του 
κόσμου. Ειδικά για τα παιδιά που σπουδάζουν στην 
πατρίδα εύχομαι καλό κουράγιο γ ιατ ί πολλά από 
αυτά είναι παιδιά θύματα της κρίσης που τους στέ-
ρησε πολλά από αυτά που θεωρούμε βασικά εδώ 
στον δυτικό καταναλωτικό κόσμο. Και τα προτρέπω 
να μην χάνουν την πίστη στον εαυτό τους γιατί έχουν 
ένα μεγάλο φορτίο να μεταφέρουν ώστε να επανέλ-
θει η χώρα μας στην ευημερία.

Μόνον τα παιδιά μας 
Θα μπορέσουν να αλλάξουν κάτ ι δρασ τ ικά σ την 
Ελλάδα και να σταματήσουν την κατρακύλα κυρίως 
την οικονομική . Και θα είναι αμείληκτοι τιμωροί για 
όλους όσους τόσα χρόνια αδιαφόρησαν εγκληματικά 
για το τι θα παραδώσουν στην επόμενη γενιά . 

Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο ...
Τα χρόνια τα δύσκολα , αρχές της δεκαετίας του ΄70 
, δικτατορία ακόμη,  σ το Δημοτικό , σ τη Ζωοδόχο 
Πηγή στα Εξάρχεια , δεν είχαμε να φάμε , παρά σπά-
νια ένα ψωμοτύρι ή ψωμί βούτυρο και ζάχαρη , στο 
σχολείο και αυτό ίσχυε για όλους . Η ανέχεια ήταν 
κάτι το γενικό και είχαμε μάθει να ζούμε με αυτό. 
Και πιστέψαμε πως αυτό θα αλλάξει με την άκρατη 

κατανάλωση,  στην οποία , όλα τα ελληνικά νοικο-
κυριά,  επιδόθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. Δυστυ-
χώς , πολλά άλλαξαν , αλλά για τους Έλληνες πολίτες 
, παρέμεινε η ανέχεια που βασανίζει σήμερα , μετά 
από αμέτρητα μνημόνια, την ελληνική κοινωνία και 
κυρίως , τα κατώτερα στρώμματα και την λεγόμενη 
μεσαία τάξη . 

Μετά Γυμνάσιο ...
Στη Γλυφάδα , με τον αέρα της μεταπολίτευσης , 

είδαμε για πρώτη φορά τα μπλουζάκια με το κροκο-
δειλάκι και το στεφανάκι , Λακόστ και Φρεντ Πέρι . 
Συν τοις άλλοις,  είδαμε για πρώτη φορά και τα κορί-
τσια στο σχολείο,  χωρίς ποδιά !!! Αυτό κι αν ήταν 
από τα άγραφα ! Έτσι , ξεκίνησε ένας άτυπος αντα-
γωνισμός , τ ί φοράω, τ ι φοράει, πόσο κάνει ;  Κι 
όλο αυτό το εγωκεντρικό αλισφερίσι , οδήγησε στα 
σημερινά αποτελέσματα . Θαυμάστε μας !!!

Τότε φάγαμε και το πρώτο χάμπουργκερ
… εμείς , οι “ προνομιούχοι”  Γλυφαδιώτες -και 
αυτό συνέβαινε λόγω της ύπαρξης ακόμη της Αμερι-
κάνικης βάσης στην περιοχή του Ελληνικού , κοντά 
στο παλιό Διεθνές αεροδρόμιο. Λόγω των Αμερικα-
νών , που ζούσαν στην περιοχή , στην Γλυφάδα έγινε 
το πρώτο μπαράκι στην Ελλάδα και οι πρώτες ντί-

σκο, η Μπι μπι τζι και το Μπίτσουλας , όπως και τα 
πασίγνωστα σε όλη την Αθήνα μπαρ της πλατείας , το 
Σιπ ιν και το Μπόμπις μπαρ. Το πρώτο χάμπουργκερ 
στην Ελλάδα και το πρώτο τοστ και χάντογκ κυκλο-
φόρησε και φαγώθηκε αυτομάτως,  στην πλατεία της 
Γλυφάδας , στην Στοά του θερινού κινηματογράφου 
Αριάν . 

Κάπως έτσι …
μπήκαμε στο κόλπο της Δυτικής καπιταλιστικής κοι-
νωνίας , χωρίς φραγμούς στην κατανάλωση αλλά και 
τον δανεισμό από τις τράπεζες. Έως και το ΄85,  να 
υπολογίσω, ήταν αδιανόητο να σκεφθείς δάνειο από 
την τράπεζα , εάν οι καταθέσεις σου , δεν ήταν οι 
διπλάσιες , από το ποσό που ζητούσες. 

Και μετά , ...
δάνειο γ ια σπίτ ι, γ ια αυτοκίνητο , γ ια οικιακό και 
επαγγελματικό εξοπλισμό , μέχρι και για τις διακο-
πές μας με δανεικά φρόντισαν οι τράπεζες. Τα απο-
τελέσματα είναι γνωστά μην γίνουμε κουραστικοί. 
Τί δουλειά όμως είχε ο «Καραμήτρος» και η «κου-
τσή Μαρία» στο Χρηματιστήριο θα με ρωτήσετε ;;;  
αλλά γιατί δεν απευθύνεστε στους  ίδιους ;;;  σ΄αυ-
τούς τους αυθεντικούς  νεοέλληνες που τα ξέρουν 
όλα , σ΄αυτούς τους προοδευτικάριους πρωταθλητές 
της ημιμάθειας που είναι χειρώτερη της αμάθειας , 
σ΄αυτούς τους  χαμογελαστούς πολύχρωμους  παπα-
γάλους  που μιλάνε και ξένες γλώσσες , αλλά πάνω 
από όλα παπαγαλίζουν το τροπάριο της εκάστοτε 
εξουσίας , με σκοπό μια μόνιμη θέση στο πολύπαθο 
ελληνικό δημόσιο. Το όνειρο κάθε «Καραμήτρου» 
και κάθε «κουτσής Μαρίας»,  για τους ίδιους και τα 
παιδιά τους ! Θλιβερή κατάσταση ! Και μετά μου λες 
, «τί έχουν τα έρμα και ψοφάνε»; 

Λούζεται η αγάπη μου στον Γουαδαλκι-
βίρ
Άσχετο , αλλά θα σας αποχαιρετήσω με αυτόν τον 
τίτλο του ποιήματος του Λόρκα που είχε τραγουδή-
σει ο Μανώλης Μητσιάς  γιατί ακόμη προσπαθώ να 
φανταστώ την αγάπη μου να λούζεται στα νερά του 
ποταμού της χώρας των Βάσκων, αλλά χωρίς επιτυ-
χία . Θέλει προσπάθεια και λίγη φαντασία. Πού θα 
πάει ; θα τα καταφέρω. Μέχρι τότε καλά νάμαστε να 
τα ξαναπούμε την άλλη βδομάδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
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ΑΝΤΑΜΩΜΑ  -  ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ (μέρος δεύτερο)

Κ
αθώς ακούμε τα ονόματα των συμμαθητών μας που 
έχουν πεθάνει ή έχουν αντιμετωπίσει εξουθενωτικές 
ασθένειες, οι περισσότεροι από εμάς είμαστε  απλά ευ-
γνώμονες να μην ακούσουν οι άλλοι τα ονόματά μας 

στο επόμενο αντάμωμα .
Η γένια μου θελει να πιστεύει ότι είμαστε υγιέστεροι από τη 
γενιά των γονιών μας, και έτσι είναι. Μας αρέσει να πιστεύουμε 
ότι η ιατρική κοινότητα έχει σημειώσει πρόοδο και τώρα ζούμε 
περισσότερο,  και αυτό είναι αλήθεια. Θα θέλαμε να πιστεύομαι 
ότι ένα πρόβλημα στο γόνατο ή στο γοφό  μπορεί να διορθω-
θεί στις μέρες μας και  θα είναι το χειρότερο των προβλημάτων  
υγείας  που θα αντιμετωπίσουμε. Θα θέλουμε  να πιστεύομε ότι 
θα συνεχίσουμε να ζούμε έτσι για πάντα.  Η συνειδητοποίηση ότι 
ο καρκίνος, η νόσος του Πάρκινσον ή η γεροντική άνοια,  παγί-
δευσαν τον πατέρα του ενός η του αλλού συμμαθητή , και θα 
μπορούσαν κληρονομικά να έρθουν και σε μας  κρύβεται κάπου 
στις γωνιές του μυαλού μας. Αλλα  αρνιόμαστε αυτή τη πιθανό-
τητα ότι θα συμβεί σε μας και δεν την συζητάμε απλά την απευ-
χόμαστε..
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι έφηβοι κάνουν απερίσκεπτες 
ενέργειες και τρέλες,  νομίζουν ότι είναι αθάνατοι. Εμείς Βέβαια 
στην ηλικία μας δεν κάνουμε πια τρέλες αλλα νομίζω ότι, κατά 
βάθος  μοιραζόμαστε την ίδια πεποίθηση που έχουν οι έφηβοι: 
είμαστε ανίκητοι, η μεγάλη ηλικία είναι για άλλους ανθρώπους! 
Ο ορισμός του «γέρου» είναι τουλάχιστον δέκα χρόνια μεγαλύ-
τερος από την ηλικία που είμαστε  και θα συνεχίζουμε για πάντα 
να νοιώθουμε έτσι γιατί η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
Οι μέρες του σχολείου  στη  δεκαετία του ‘60 ήταν γεμάτες από 
συγκίνηση και ενθουσιασμό: Οι μεγάλες φιλίες που ζούσαμε, οι 
δάσκαλοι που αγαπούσαμε να μισούμε, το υποχρεωτικό πηλίκιο  
με το όνομα του σχολείου και τον αριθμό μαθητολογίου  πάνω 
του, η μουσική που ακούγαμε είναι  μνήμες  πεντακάθαρες και 
διαχρονικές.
Πενήντα χρόνια αργότερα, θυμόμαστε ακόμα: τα κορίτσια που 
σκεφτήκαμε ότι αγαπήσαμε, τις φιλίες για τις οποίες ζούσαμε, 
και τα όνειρα για το μέλλον που είχαμε όλοι. Οι χρόνοι που ζούμε 
έχουν αλλάξει, αλλά η  πραγματικότητα δεν αλλάζει πολύ, τουλά-
χιστον όχι όπως αλλάζουν  οι άνθρωποι .
Τα παΐδια που ηταν  πιο έξυπνα τότε, φαίνονται να είναι ακόμα 
και τώρα. Οι τύποι του χαβαλέ και της πλακάς συνεχίζουν να είναι 
και τώρα .Κάποιοι όμως που ηταν γκομενιαρηδες  ίσως τώρα 
να είναι μόνοι τους,  Κάποιοι άλλοι που δεν βγήκαν με  γκόμενα  
ποτε σαν έφηβοι ,είναι τώρα παντρεμένοι  και νοικοκυρεμένοι. 
Ποιος είναι ο πιο επιτυχημένος ; 
 ΌΛΟΙ!  Όλοι  εξισωθήκαμε με την ηλικία  ανεξάρτητα από το 
πόσες διαφορετικές επιλογές κάναμε!
Το κάλο είναι ότι δεν υπάρχει πια ανταγωνισμός . Δεν κρίνουμε 
και κατακρίνουμε  πλέον ο ένας τον άλλο. Δεν αξιολογούμε τα 
«σπουδαία  πράγματα». Η 50χρονη επανένωση  δεν είναι η ιδία 
όπως ας πούμε  η  25η. Τότε όλοι ήταν έτσι έτοιμοι να δείξουν 
πώς οι επιλογές που έκαναν τους έβαλαν καλά στο δρόμο  της  
επιτυχίας. Δηλαδή,  καλή  σταδιοδρομία, ευτυχισμένη οικογέ-
νεια,  μεγάλο σπιτι , ακριβό αυτοκίνητο, ταξίδια και πλούτος  Τότε 
ήμασταν στα 40 και κτίζαμε . Τώρα όμως γνωρίζουμε ότι δεν 
έχει νόημα να κρίνουμε ο ένας τον άλλο πια - όχι τουλάχιστον 
για τα «σπουδαία πράγματα». Όλοι έχουμε κάνει ήδη τις επιλο-
γές μας και ζούμε με τις συνέπειες. Χωρίς παιδιά ο ένας , με τέσ-
σερα παιδιά ο άλλος , με συζύγους με ακμάζουσα σταδιοδρομία,  
ή με συζύγους- μητέρες που έμειναν στο σπιτι,  διαζευγμένοι, 
ξαναπαντρεμένοι , με  αποτυχημένες η επιτυχημένες σχέσεις, 
με απροσδόκητες εξελίξεις,  το τραύμα από μια κόρη η γιο που 
πέθανε πρόωρα, με παντός είδους κακουχίες. Αυτή είναι όμως 

είναι η ζωή και δεν μπορούμε να την αλλάξουμε.
Τώρα μπορεί μεν να μην θυμόμαστε κάθε συμμαθητή, να συν-
δέομαι πρόσωπο και όνομα, αλλά έχουμε παραιτηθεί από τα 
«σπουδαία πράγματα». Όχι, δεν είμαστε τέλειοι. Εξακολου-
θούμε να συζητάμε αλλα για τα λιγότερα σπουδαία πράγματα. 
Δηλαδή,  ποίος φαίνεται νεότερος απ ότι είναι, , ποιος έχει  όλα τα 
μαλλιά του, ποιος τα βάφει, ποιος πηρε βάρος,  πόσα παιδιά και 
πόσα εγγόνια έχει ο καθένας!  
Νομίζω ότι σκεπτόμαστε σωστά! Τα σπουδαία δεν τα μετράμε 
πια αλλα δίνουμε σημασία στα καθημερινά και τετριμμένα.  Το 
σήμερα είναι πιο σπουδαίο  από το αύριο στο οποίο μπορεί να 
μην υπάρχουμε…. Καθώς ακούμε τα ονόματα των συμμαθητών 
μας που έχουν πεθάνει ή έχουν αντιμετωπίσει εξουθενωτικές 
ασθένειες, οι περισσότεροι από εμάς είμαστε  απλά ευγνώμο-
νες να μην ακούσουν οι άλλοι τα ονόματά μας στο επόμενο αντά-
μωμα .
Η μεγάλη πλειοψηφία των συμμαθητών έμειναν  για πάντα στο 
Μεσολόγγι που πήγαμε σχολείο . Κάποιοι έφυγαν, παντρεύτη-
καν και πήγαν στη πολη της γυναικάς τους, η  στη πολη που τους 
πήγε η εργασία τους. Αυτοί που δεν  απομακρύνθηκαν  από την 
μικρή μας πολη μπορεί  να πιστεύουν ότι ακούγεται τρομερά 
συναρπαστικό να έχεις φύγει και να ζεις σε άγνωστα μέρη . Και 
από αυτούς που έφυγαν μπορεί μερικοί να ζηλεύουν αυτούς 
που έμειναν και έζησαν τη σταθερότητα της μικρής πάλης όπου 
ο καθένας ξέρει το μικρό σου ονομα  και σου λέει καλημέρα όταν 
διασταυρώνεστε στο δρόμο. Υποθέτω ότι υπάρχει ικανοποί-
ηση αλλα και δευτέρες σκέψεις  και στις δύο πλευρές μεταξύ των 
«εντος και επί τα αυτά» και τους «εντος, εκτός, και εναλλάξ».   Ο 
Μακαρίτης ο Σωτηρακοπουλος κατι θα ειχε να πει γι αυτό που 
μόλις είπα και θα νιώθει ικανοποίηση που μιλάω τη γλωσσά των 
μαθηματικών που τόσο καλά μας δίδαξε!  
Την ημέρα μετά την επανένωση-  αντάμωμα , επιστρέψαμε στο 
Facebook, αναρτώντας φωτογραφίες απ την εκδήλωση.   Στις 
φωτογραφίες υπάρχουν μόνο χαμογελαστοί συμμαθητές, με 
μπουκάλια μπύρας στο χέρι, φιλικά αγκαλιασμένοι ένας δίπλα 
στον άλλο.  Ρίχνοντας ματιές στις ζωές του άλλου   νομίζουμε ότι 
γνωρίζουμε τι και πώς κάνουν οι φίλοι μας στο Facebook. Λάθος!  
Γνωρίζουμε ότι ο καθένας από εμάς παρουσιάζει,  δεν γνωρί-
ζουμε τίποτα για τις εσωτερικές ρωγμές και τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο καθένας μας.
Κοίταξα πίσω και σκόνταψα σε ένα χρονικό στρέβλωνα: έφη-
βοι με σύριζα κούρεμα  (καμία σχέση με το κόμμα!) πηλίκια στο 
κεφάλι,  αναγκαστικό εκκλησιασμό τη Κυριακή, Πρωινή μετά 
στο κινηματόγραφο του Ζαβάδα,  βόλτα στη Χαρίλαου Τρικούπη 
«ερωτευμένοι με μια μπλε γυμνασιακή ποδιά»- ονόματα δεν 
λέμε γιατί η γένια μας σέβεται τις γυναίκες - και μόνο μαύρα 
σώβρακα για τη γυμναστική στη σχόλη.

Και κάποιες παρατηρήσεις 
Η μεγαλύτερη απογοήτευση μου στο αντάμωμα δεν ειχε να κάνει 
μ αυτό. Παράλληλα με  το αντάμωμα της τάξης στη Παναμα-
ϊκή (Γυμνάσιο Αρρένων) ειχε επίσης αντάμωμα και το γυμνά-
σιο θηλέων . Μου είχαν πει ότι σε κάποια στιγμή τα κορίτσια  θα 
ερχόντουσαν να μας βρουν και να ενωθούν τα δυο γκρουπ.  Αυτό 
δεν εγινε ποτε. Καλά τότε στα 15-16 για κυρίως  οικογενειακούς 
και κοινωνικούς λόγους της εποχής τα κορίτσια δείλιαζαν στη 
δημόσια επαφή με αγόρια. Τώρα όμως που είναι σύζυγοι, μητέ-
ρες, και γιαγιές τι στο κάλο τις κράτησε να δουν τους παλαι ποτε 
θαυμαστές τους?  
Ντροπή σας κορίτσια και σας είχα για χειραφετημένες. Συλλογικά 
μας χρωστάτε ακόμα αυτή την επίσκεψη αν όχι από ανθρώπινο 
ενδιαφέρον τουλάχιστον σαν αναγνώριση των τόσων αγοριών 

της Παλαμαικης που  πήραν αποβολές  για το «αμάρτημα» να 
έρθουμε να σας δούμε και να σας θαυμάσουμε στο προαύλιο 
του σχολειού σας στο διάλειμμα . 
Πραγματική έκπληξη για μένα ήταν πόσοι απ τους συμμαθη-
τές μου δεν χρησιμοποιούν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στο αντάμωμα μόνο 
αριθμούς τηλεφώνου δήλωσαν στη φόρμα εγγραφής. Προφα-
νώς αυτό δυσκολεύει την άμεση επικοινωνία.  Είμαστε από μια 
εποχή που οι τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία δεν μας αγγί-
ξουν . Σίγουρα δεν υπάρχουν techie nerds μεταξύ μας  Η γένια 
μου στρέφεται  στην τεχνολογία  της δικιας μας εποχής : Σηκώ-
νουμε το τηλέφωνο, μιλάμε, και νοιώθουμε τη ζεστασιά που μας 
ξεφεύγει στον κυβερνοχώρο,  έτσι η επαφή είναι πιο προσωπική 
και ουσιαστική . 
Τελος αποφασίσαμε δια βοής να κάνουμε αυτές τις συναντή-
σεις ανά τριετία πια. Καποιος είπε αν περιμένουμε δέκα χρονια 
για το επόμενο αντάμωμα οι μισοί θα έχουν φύγει απ τη ζωη.  
Σύντομη επανασύνδεση λοιπόν . Εγώ προτείνω την επόμενη  
φόρα να φέρουμε και τις συζυγούς και να το κάνουμε από κοι-
νού με το γυμνάσιο θηλέων (μετά συζύγων επίσης για να αποφύ-
γουμε πιθανά εγκλήματα τιμής απ τους παππούδες -συζύγους 
των θηλέων!) με μουσική και χορό πραγματικό γλέντι όχι απλά 
μια συνεστίαση. Το λόγο βέβαια τον έχει η δημοκρατία, ότι πουν 
οι περισσότεροι. Άλλωστε είμαστε παιδιά του 114!
Και λίγα γενικά λόγια για το  αντάμωμα  -επανένωση . 
Γιατί, να παρευρεθεί κανεις  στο αντάμωμα του σχολείου του;
Η απάντηση είναι εύκολη - επειδή η ζωή είναι σύντομη και δεν 
χρειάζεται να  αργοπεθαίνουμε μπροστά από την τηλεόραση, με 
μια σακούλα τσιπς  στο ένα χέρι, και το τηλεχειριστήριο στο άλλο.  
Νομίζω ότι υπάρχει ένα ακλόνητο μήνυμα στα ανταμώματα 
αυτά.  Δεν γνωρίζουμε αν θα δούμε ξανά κάποιον απ  αυτούς 
τους ανθρώπους. Για αυτό και μόνο  όταν θα έχουμε την επόμενη 
μας συνάντηση, και είμαι ζωντανός θα ξανάλθω.
Τα σχολικά  χρονια είναι κατά βάση όμορφα χρονια  για τους πολ-
λούς. Τα όμορφα ταύτα χρονια δεν είναι για πάντα .  Είναι  φυσικό 
οι άνθρωποι να θέλουν να παρευρεθούν σε ένα αντάμωμα μετά 
από 25, 30 , 40,  ή 50 χρόνια, ειδικά αργότερα στη ζωή τους. Σε 
μια  τέτοια επανένωση ο ένας  απολαμβάνει τη παρέα του άλλου 
έστω και αν δεν ηταν κολλητοί όταν ηταν συμμαθητές .Είναι σαν 
να ξαναζείς στο παρελθόν αλλα αυτή τη φόρα γνώση, σοφία, 
και εμπειρία.  Μπορεί να μη μπορείς να τοποθετήσετε το σωστό 
ονομα δίπλα σένα συγκεκριμένο  πρόσωπο, αλλά πάντα υπάρ-
χουν, χειραψίες, αγκαλιές γέλια, και τα κλικ των ποτηριών όταν τα 
τσουγκρίζουμε .
Δεν είναι η περίεργα που με οδηγεί να δω πως είναι σήμερα 
ένας συμμαθητής , αλλα η  συνειδητοποίηση  ότι η ζωή μετά το 
σχολείο  δεν βασίζεται στα πράγματα που είχαν σημασία εκείνα 
τα χρόνια. Περνάμε πολλές αλλαγές - σωματικές, ορμονικές και 
ψυχολογικές από τα  εφηβικά χρονια στην ωριμότητα.
Στο αντάμωμα  έχουμε πολλές πιθανότητες για κάθαρση με τον 
εαυτό μας και το σχολικό παρελθόν.  Η επανένωση μπορεί να 
είναι διασκεδαστική. Οποιαδήποτε μακρόχρονη πικρία η μνησι-
κακία μπορεί να αφεθεί στην πόρτα της συνάντησης. Και να ανα-
ζητήσουμε την καλοσύνη σε εκείνους που μοιράσαμε τα σχημα-
τικά –σχολικά χρόνια του χαρακτήρα μας .
Το να δεις κάθε συμμαθητή να μπαίνει στην ωθούσα το να παρα-
κολουθήσεις   τις αγκαλιές τα μαγουλοφιληματα τις χειραψίες  
είναι ένα μοναδικό και απολαυστικό θέαμα. Οι αναμνήσεις μου 
από το σχολείο μου  δεν έχουν αλλάξει, απ το αντάμωμα έχουν 
εμπλουτιστεί . Σίγουρα , θέλω να επιστρέψω στο επόμενο αντά-
μωμα ! Φροντίστε τους εαυτούς σας παλιοί συμμαθητές και καλή 
αντάμωση ξανά Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ!
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Ένας ... ήρωας της διπλανής πόρτας
- Μια συγκινητική ιστορία ανθρωπιάς

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Καλή εβδομάδα σ’ εσάς και τα αγαπημένα σας πρό-
σωπα.
Η αγαπημένη σας εφημερίδα HELLAS NEWS συνε-

χίζει το εβδομαδιαίο ταξίδι της κοντεύοντας τα 25 χρόνια 
της, που θα τα γιορτάσουμε πρώτα ο Θεός σε λίγους μήνες 
με μία εκδήλωση που αρμόζει σε αυτήν την προσπάθεια.
Στην επόμενη έκδοση μας θα αρχίσω και μερικά άρθρα για 
διάφορα θέματα που είναι της αρμοδιότητας μου και μπορώ 
να έχω υπεύθυνη γνώμη και φωνή για σοβαρές παρατυπίες-
λαμογιές που δεν ασχολείται κανείς και δικαιολογημένα, 
γιατί ο καθένας θέλει μεν την ησυχία του, αλλά σε δεύ-
τερη μοίρα τα κουβεντιάζει, τον ενοχλούν, κάνει το κορόιδο 
δημιουργώντας όμως ζημιά στο σύνολο της παροικίας.

Θα μου πείτε τώρα γιατί γίνομαι τόσο αινιγματικός και δεν 
μπαίνω στο «ψητό». Ε! λοιπόν, θα μπω στο ψητό για τους 
υγιείς σκεπτόμενους Έλληνες, που δεν τους αρέσει η εκμε-
τάλλευση και η κοροϊδία από δύο-τρεις (ευτυχώς) περι-
στασιακούς διασκεδαστές, οι οποίοι με τον τρόπο τους 
έχουν κλείσει στο σπίτι τους δεκάδες οικογένειες εκμεταλ-
λευόμενοι, κατά την γνώμη μου, την αγάπη και την ανά-
γκη τους  να ξεφύγουν και να ξεσκάσουν από λίγο από την 
δύσκολη καθημερινότητα, σκαρφιζόμενοι διαφορετικές 
μεθόδους για να τα παίρνουν χωρίς να προσφέρουν ΑΠΟ-
ΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ.

Καλή εβδομάδα και πάμε στην κοινωνική μας αγαπημένη 
ιστορία!

Ο 
άνθρωπος αυτός που δεν θέλει να δημοσιο-
ποιήσει το όνομα του στηρίζει 10 οικογένει-
ες που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα 
διαβίωσης παρέχοντας τρόφιμα από το κα-

τάστημα του.
Την ιστορία ενός αφανούς ήρωα ... από εκεί-
νους που κάνουν την ανθρωπιά και την αλλη-
λεγγύη πράξη περιγράφει στην σελίδα της 
Ομάδας Κίτρινη Αποστολή ο Δημήτρης Απο-
στολάκης. 
Ο άνθρωπος αυτός που δεν θέλει να δημο-
σιοποιήσει το όνομα του στηρίζει 10 οικογέ-
νειες που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα 
διαβίωσης παρέχοντας τρόφιμα από το κατά-
στημα του. 
Όπως αναφέρει ο Δημήτρης Αποστολά-
κης για τον άνθρωπο αυτό, πέρασε πολλές 
δυσκολίες ενώ στα παιδιά του χρόνια ακόμα 
και το φαγητό δεν ήταν κάτι δεδομένο ... 
Ωστόσο κατάφερε με πολλή προσπάθεια 
και κόπο να σταθεί στα πόδια του. Ο ίδιος 
έστησε μια επιχείρηση και παράλληλα στή-
ριζε ανθρώπους και οικογένειες σε ανάγκη... Σήμερα 
συνεργάζεται με την Κίτρινή Αποστολή αποδεικνύοντας 
με τον τρόπο του πως όσο υπάρχουν άνθρωποι ... υπάρ-
χει ελπίδα !
Στην ανάρτηση του ο Δημήτρης Αποστολάκης αναφέρει : 

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΚΟΛΑ.
Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε δει και ζήσει απίστευτα 
πράγματα! Καταστάσεις δύσκολες, στιγμές που δεν 
μπορούν να περιγραφούν με λόγια! Πρώτος και μοναδι-
κός μας γνώμονας η ανακούφιση των οικογενειών που 

δοκιμάζονται στα δύσκολα χρόνια της κρίσης!
Η μικρή ιστορία που θα σας διηγηθώ, είναι πολύ συγκι-
νητική και βγαλμένη μέσα από τη ζωή! Ο φίλος και αρω-
γός της Κίτρινης Αποστολής πλέον, πέρασε πάρα πολύ 
δύσκολα χρόνια, χρόνια που ούτε το φαγητό δεν ήταν 

δεδομένο!! Χαρακτηριστικό το παράδειγμα που μας 
εξιστόρησε οτι πολλές φορές περίμενε να περισσέψει 
φαγητό από κάποιο συμμαθητή του για να φάει!
Το παιδί μεγάλωσε... έγινε άντρας και μέσα από πολύ 
δουλειά κατάφερε όμορφα πράγματα στη ζωή του!!! 

Στην επιχείρηση που διατηρεί τώρα 
στη πόλη του Ηρακλείου βοηθούσε 
μέχρι τώρα αρκετές οικογένειες της 
πόλης μας! Τώρα λοιπόν ήρθε η σειρά 
να βοηθήσει και την Κίτρινη Αποστολή 
και συνάμα ανθρώπους που τα τελευ-
ταία χρόνια έχουν δει να ανατρέπεται 
η ζωή τους απο την μια στιγμή στην 
άλλη!
10 νοικοκυριά λοιπόν κάθε βδομάδα 
θα παίρνουν από το κατάστημα του 
πράγματα για να έχουν να ψήσουν και 
να έχουν φαγητό στο τραπέζι τους κάθε 
βδομάδα!! Βοήθεια πάρα πολύ σημα-
ντική αυξάνοντας τις οικογένειες που 
παίρνουν τέτοια βοήθεια σε μεγάλο 
βαθμό! Λόγια δεν υπάρχουν για αυτόν 

τον άνθρωπο... (που ούτε το όνομα του δεν ήθελε να 
αναφέρουμε) και για όλους αυτούς που όλα αυτά τα 
χρόνια στέκονται δίπλα σε αυτές τις οικογένειες!!! 
Όσο η κρίση μεγαλώνει... βλέπουμε την ανθρωπιά να 
«παίρνει» μορφή σε πάρα πολλές διαστάσεις! 
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Ε
ίναι Ελληνίδα, μόλις 35 ετών, βου-
λευτής στην ομοσπονδιακή Βουλή 
του Καναδά από το 2008 -σε εκλογι-
κή περιφέρεια της επαρχίας Μανιτό-

μπα- και υποψήφια σήμερα για την ηγεσία 
του Νέου Δημοκρατικού Κόμματος (NDP).
Το NDP είναι ο τρίτος σε δύναμη πολιτι-
κός σχηματισμός της χώρας, ο οποίος στις 
εκλογές του 2015, παρότι έχασε σημαντικό 
μέρος της εκλογικής ισχύος του, έχει ποσο-
στό 19,7%.
Η Νίκι Αστον πριν από λίγες μέρες (το περα-
σμένο Σάββατο) είχε γενέθλια. Ομως, οι 
γιορτές που περιμένει είναι μπροστά της. 
Και έχουν δυο κρίσιμους σταθμούς.
Ο πρώτος την 1η Οκτωβρίου όταν και θα 
ανακοινωθεί το όνομα του υποψηφίου που 
θα επικρατήσει στην εσωκομματική ψηφο-
φορία για την ηγεσία του κόμματος που 
ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Και ο δεύτερος, 
μέσα στον Νοέμβριο όταν θα γεννήσει τα 
δίδυμα που κυοφορεί.
Η προχωρημένη εγκυμοσύνη της ήταν και 
ο λόγος που το απόγευμα της Κυριακής δεν 
ταξίδεψε στο Βανκούβερ της Βρετανικής 
Κολομβίας για να συμμετάσχει στο τελευ-
ταίο ντιμπέιτ των τεσσάρων συνολικά υπο-

ψηφίων, αλλά εμφανίστηκε στη συζήτηση 
μέσω οθόνης.
Λίγο μετά το τέλος της τηλεμαχίας η Νίκι 
Αστον, σε δήλωση της, ανέφερε ότι «σήμερα 
είχαμε μια ακόμη ευκαιρία να δείξουμε 
πόσο μακριά έχουμε φτάσει. Η κίνησή μας 
έχει εθνική δυναμική συσπειρώνοντας 
Καναδούς, από την μια ακτή της χώρας ώς 
την άλλη».
Η Νίκι Αστον ανακοίνωσε την υποψηφιό-
τητα της για την ηγεσία του κόμματος στις 7 
Μαρτίου. Για όσους την γνωρίζουν η από-
φαση της δεν ήταν έκπληξη. Δυναμική προ-
σωπικότητα, πολυμαθής, πολύγλωσση και 
οραματίστρια η 35χρονη Νίκι φιλοδοξεί να 
ηγηθεί ενός κόμματος που έχει σοσιαλδη-
μοκρατικό πρόσημο.
Ο πατέρας της, Στηβ Αστον, έχει διατελέσει 
υπουργός σε επαρχιακές κυβερνήσεις του 
Κεμπέκ. Και η μητέρα της Χαρίκλεια Δημη-
τρακοπούλου είναι αυτή που της εμφύσησε 
την ελληνική παιδεία.
Το 2004, σε ηλικία 22 ετών, ήταν εθελό-
ντρια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθή-
νας, βοηθώντας με τα καλά ελληνικά της τις 
ολυμπιακές αποστολές του Καναδά αλλά και 
της Κίνας.

Ποια είναι η Ελληνίδα 
που διεκδικεί την αρχηγία 

κόμματος στον Καναδά
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δελτιο τυπου

Ιδρυτική εκδήλωση της Ελληνικής Πρωτοβουλίας 
(THI) στον Καναδά

Η 
Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic 
Initiative - THI) ανακοινώνει την εκδήλω-
ση ίδρυσης Παραρτήματος της στον Κανα-
δά, στο πλαίσιο της δέσμευσης για παγκό-

σμια κινητοποίηση της Ελληνικής Διασποράς και των 
Φιλελλήνων. Η πρώτη δημόσια εκδήλωση του THI 
Canada θα πραγματοποιηθεί στο Τορόντο, στο Palais 
Royale, την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου, στις 6:00 μ.μ.
Ο THI Canada ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι θα 
φιλοξενήσει ως ο κύριο ομιλητή της εκδήλωσης τον 
κ. Prem Watsa, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 
της Fairfax Financial Holdings Ltd. Ως εξέχων επενδυ-
τής στην Ελλάδα κατά τη περίοδο της κρίσης, από τους 
πιο αναγνωρίσιμους επαγγελματίες στην διαχείριση 
επενδύσεων, ο κ. Prem θα μοιραστεί ιδέες σχετικά με 
τις ανθρωπιστικές προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την 
ελληνική οικονομία και τους πολίτες της. Τη συζήτηση 
θα συντονίσει η Vassy Kapelos, αρχισυντάκτρια του 
καναλιού Global και παρουσιάστρια της δημοφιλούς 
εκπομπής The West Block.
Τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν για τη στή-
ριξη τριών ΜΚΟ στην Ελλάδα: Γιατροί του Κόσμου, 
Παιδικά Χωριά SOS, Πρόλειψη/Διατροφή.
Ανταποκρινόμενοι στο βασικό ανθρώπινο δικαίωμα 
για υγειονομική περίθαλψη, οι Γιατροί του Κόσμου 
έχουν υλοποιήσει πληθώρα ανθρωπιστικών έργων 
στην Ελλάδα από το 1990, στους τομείς των ιατρικών 
και άλλων σχετικών υπηρεσιών σε περιθωριοποι-
ημένους πληθυσμούς που δεν έχουν πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγειονομικής και ιατρικής περίθαλψης. Στο 
συνέδριο θα συμμετάσχει αντιπροσωπεία των Για-
τρών του Κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του προέ-

δρου της οργάνωσης Δρoς Νικήτα Κανάκη.
Τα Παιδικά Χωριά SOS, από το 1975, παρέχουν 
μόνιμη κατοικία και εκπαίδευση σε εγκαταλελειμ-
μένα, ορφανά ή άπορα παιδιά, καθώς και εργαλεία 
και πόρους για να προετοιμαστούν για μια ανεξάρ-
τητη ενήλικη ζωή.
Η Prolepsis / Diatrofi διανέμει δωρεάν υγιεινά και θρε-
πτικά γεύματα σε μαθητές εκατοντάδων ελληνικών 
δημόσιων σχολείων από το 1990.
Ο John Sotos, συμπρόεδρος του THI, δήλωσε: «Ιδρύ-
σαμε το παράρτημα της Ελληνικής Πρωτοβουλίας 
στον Καναδά για να στηρίξουμε Έλληνες πολίτες με 
ανάγκες για σίτιση, στέγαση, και υγεονομική περί-
θαλψη κατά τη διάρκεια της οικονομική κρίσης. Πολ-
λοί από εμάς στον Καναδά θέλουμε να επενδύσουμε 
και στην ανάκαμψη της οικονομίας. »
Ο Αλέξανδρος Γεωργιάδης, συμπρόεδρος του THI, 
πρόσθεσε: «Το χρωστάμε στην εθνική μας κληρο-
νομιά να βοηθήσουμε όσους έχουν ανάγκη σε καιρό 
κρίσης. Προσκαλώ όλους μας να κάνουμε ό,τι μπο-
ρούμε για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας 
στην Ελλάδας που βιώνουν πραγματικές δυσκολίες. »
Το THI Canada ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2016 για 
να προσθέσει την συμβολή του Καναδά στις προσπά-
θειες αντιμετώπισης αυτής της ανθρωπιστικής κρί-
σης.
Η αποστολή του Καναδικού παραρτήματος είναι να 
κινητοποιήσει την καταξιωμένη γενναιοδωρία των 
Καναδών και να βοηθήσει τις οικογένειες, συμπερι-
λαμβανομένων των ηλικιωμένων, σε αυτή την περί-
οδο κρίσης, κυρίως μέσω ιδιωτικών και δημόσιων 
προσκλήσεων. Σχεδόν όλα τα κεφάλαια που συγκε-

ντρώνονται στον Καναδά θα διοχετεύονται χωρίς 
έξοδα σε οργανισμούς βοήθειας με τους οποίους που 
έχουμε συνεργαστεί στην Ελλάδα, όπου τοπικός αντι-
πρόσωπος της THI θα παρακολουθεί την υλοποίηση 
των προγραμμάτων χωρίς επιπλέον κόστος. Κάθε 
αίτηση υποστήριξης θα ελέγχεται ως προς τη συμ-
μόρφωση με τους στόχους μας, την αμεσότητα του 
αντίκτυπου, και την δέουσα υποβολή εκθέσεων και 
οικονομικής διαφάνειας.

Η Ελληνική Πρωτοβουλία, κατά το πέμπτο έτος λει-
τουργίας της, έχει ήδη δεσμευτεί να χορηγήσει άμεσα 
2,5 εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη προσπα-
θειών αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και 
δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, πάνω 
από 6 εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση 
προγραμμάτων επιχειρηματικότητας, καθώς και περί-
που 10 εκατομμύρια δολάρια (που δεσμεύονται από 
τα μέλη της) σε επενδυτικό ταμείο.
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H 
Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης 
(ΕΚΜ) βρίσκεται στην ευχάριστη θέ-
ση να ανακοινώσει τη σύναψη μιας 
πρωτοποριακής συμφωνίας με την 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. 
Ο πρόεδρος της Κοινότητας κ. Βασίλης Παπα-
στεργιάδης δήλωσε:
«Μετά από τρεις συναντήσεις που έγιναν κατά 
το περασμένο έτος, καταλήξαμε σε μια πρω-
τοποριακή συμφωνία, όπου η Εθνική Βιβλιο-
θήκη της Ελλάδας θα ανοίξει τις πόρτες της στα 
μέλη της Κοινότητας μέσω της νέας βιβλιοθήκης 
που θα δημιουργήσουμε στο Ελληνικό Κέντρο. 
Μεταξύ άλλων, με ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
θα μπορούν τα μέλη μας να έχουν πρόσβαση 
στα αρχεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης.» 
Την ικανοποίησή του για τη συμφωνία εξέ-
φρασε και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΜ κ. 
Κώστας Μάρκος, ο οποίος συμμετείχε σε συνα-
ντήσεις που έγιναν. 
«Είμαστε ικανοποιημένοι από τη συμφωνία η 
οποία δημιουργεί νέα δεδομένα για το καλό 
των μελών της Κοινότητας, αλλά και της ομο-
γένειας και ιδιαίτερα για τους μαθητές και φοι-
τητές Ελληνικών. Δημιουργείται ένας δίαυλος 
επικοινωνίας με το εθνικό κέντρο και την ομο-
γένεια,» είπε.
Τον περασμένο Ιούλιο, μέλη αποστολής της 
ΕΚΜ που επισκέφθηκαν την Αθήνα, συναντή-
θηκαν με τον διευθυντή της Εθνικής Βιβλιο-
θήκης Δρ Φίλιππο Τσιμπόγλου ο οποίος τους 
ξενάγησε στους νέους χώρους της βιβλιοθήκης 

όπου θα μετεγκατασταθεί, σε λίγο καιρό, στο 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την αποστολή, που 
συνόδευσε η Βουλευτής του Σύριζα και μέλος 
της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού 
της Διασποράς κ. Χρυσούλα Κατσαβριά-Σιω-
ροπούλου, αποτελούσαν ο Πρόεδρος της Κοι-
νότητας κ. Βασίλης Παπαστεργιάδης, ο Γραμ-
ματέας της Κοινότητας κ. Κώστας Μάρκος και 
ο Καθηγητής Πανεπιστημίου της Μελβούρνης 
Νίκος Παπαστεργιάδης.
Το 2017 η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος πρό-
κειται να μετεγκατασταθεί στο νέο της κτήριο 
στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-
χος (ΚΠΙΣΝ): ένα συγκρότημα που περιλαμβά-
νει τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθή-
κης και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και 
το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, συνολικής έκτασης 
210.000 τ.μ.
Το έργο, το οποίο φέρει την υπογραφή του διε-
θνούς φήμης αρχιτέκτονα Renzo Piano, αποτε-
λεί αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύ-
ρος Νιάρχος (ΙΣΝ) ύψους €596 εκατομμυρίων. 
Με την ολοκλήρωση του έργου, το Ίδρυμα θα 
παραδώσει το Κέντρο Πολιτισμού στο Ελλη-
νικό Δημόσιο, το οποίο θα αναλάβει τον πλήρη 
έλεγχο και λειτουργία του.
Οι εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης αγγίζουν τα 
22.000 τμ, παρέχοντας κατάλληλες συνθήκες 
και σύγχρονες υποδομές για τη συγκέντρωση, 
διαφύλαξη, συντήρηση, ψηφιοποίηση και ανά-
δειξη των συλλογών της. Ως εθνικός θεματο-
φύλακας της γραπτής πνευματικής παρακατα-

θήκης των Ελλήνων, η Εθνική Βιβλιοθήκη θα 
παρέχει πρόσβαση στην πλειοψηφία της ελλη-
νικής εκδοτικής παραγωγής, σε χειρόγραφα, 
παλαίτυπα, ιστορικά αρχεία, καθώς και σε περι-
οδικά και εφημερίδες.
Στόχος της Εθνικής Βιβλιοθήκης είναι να κατα-
στεί ένα κέντρο μελέτης διεθνούς εμβέλειας 
των ελληνικών σπουδών και πυλώνας διατή-
ρησης και διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού. 
Με αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες και 
διασύνδεση με άλλες βιβλιοθήκες σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο, θα εξασφαλίσει σε επι-
στήμονες και ερευνητές παγκοσμίως, τη βέλτι-
στη πρόσβαση σε πλούσιο έντυπο και ψηφιακό 
υλικό για τον Ελληνισμό.

Ταυτόχρονα, διευρύνει τη δράση της με ένα νέο 
δανειστικό τμήμα, με ποικίλες συλλογές, τεχνο-
λογικά μέσα και ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτι-
κών και διαδραστικών προγραμμάτων προ-
σφέροντας σε όλους ανοιχτή πρόσβαση στην 
πληροφορία και τη γνώση.
Ο εκσυγχρονισμός της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδος είναι υπόθεση όλων των Ελλήνων 
πολιτών και αποτελεί ένα στοίχημα που πρέπει 
να κερδηθεί. Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργή-
θηκε για να παρέχει έγκυρη και συνεχή ενημέ-
ρωση για τα πολυεπίπεδα και παράλληλα έργα 
που υλοποιούνται μέχρι την ημέρα των εγκαι-
νίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολι-
τισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Πρωτοποριακή συμφωνία Ελληνικής Κοινότητας 
Μελβούρνης και Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
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Η πρώτη γυναίκα κάτοχος 

έδρας στο κορυφαίο 
Ινστιτούτο Θεωρητικής 

Φυσικής Perimeter

H 
Ασημίνα Αρβανιτάκη είναι η πρώτη 
γυναίκα κάτοχος έδρας στο κορυ-
φαίο Ινστιτούτο Θεωρητικής Φυσι-
κής Perimeter στον Καναδά. Η Ελ-

ληνίδα φυσικός τιμήθηκε με το διεθνές βρα-
βείο “New Horizons in Physics” για το 2017. 
Αναγνωρίσθηκε για την πρωτοποριακή διεπι-
στημονική έρευνά της, η οποία γεφυρώνει τη 
θεωρία και το πείραμα στη σωματιδιακή φυ-
σική, μέσα από μικρής κλίμακας πειράματα, 
που η ίδια έχει αναπτύξει.
Η νέα έδρα «Αρίσταρχος» συγχρηματοδο-
τείται από το Ινστιτούτο Perimeter και από το 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στόχος είναι αφε-
νός να υποστηριχθεί η πρωτοποριακή έρευνα 
της Ελληνίδας φυσικού πάνω στη φύση του 
σύμπαντος και αφετέρου να ενισχυθούν οι 
δεσμοί του Ινστιτούτου με την Ελλάδα στο 
επίπεδο της έρευνας και της εκπαίδευσης-επι-
μόρφωσης νέων επιστημόνων.
«Έχω δουλέψει σε μέρη όπως το Berkeley, 
Stanford, επισκέπτομαι το CERN κάθε καλο-
καίρι, αλλά το Perimeter ήταν, ένας από τους 
οργανισμούς, όπου ένιωθα ως ερευνητής ότι 
οι δυνατότητες μου ήταν ατελείωτες. Αν είχα 
μια ιδέα στο κεφάλι μου και ήθελα πραγμα-
τικά να κάνω κάτι, κάποιος θα με βοηθήσει να 
το πετύχουμε αυτό. νιώθω όυι το περιβάλλον 
εδώ είναι απλά μεθυστικό”, δήλωσε η Αρβα-
νιτάκη.
Θα αφιερώσει την πενταετή θητεία της, 
στην προώθηση του δικού της έργου αιχ-
μής και συμβάλλοντας στην εκπαίδευση και 
την κατάρτιση νέων στην Ελλάδα. Εκτός από 
πρώτη γυναίκα ερευνήτρια κάτοχος έδρας 
στο Ινστιτούτο Perimeter είναι πλέον και ένας 
από τους καλύτερα χρηματοδοτούμενους 
ακαδημαϊκούς στον Καναδά.
Η κ. Αρβανιτάκη εντάχθηκε στο δυναμικό του 
Perimeter Institute το 2014, μετά την από-
κτηση του πτυχίου της από το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και την ολοκλήρωση του μεταπτυχι-
ακού της από το Πανεπιστήμιο του Stanford. 

Πριν ξεκινήσει το έργο της στο Perimeter 
Institute, εργάστηκε ως επιστημονική συνερ-
γάτης στο Stanford Institute for Theoretical 
Physics. Η κ. Αρβανιτάκη έχει περιγράψει την 
έρευνά της ως ευρεία και διεπιστημονική, 
πειραματιζόμενη με θεωρίες πέρα από το 
Καθιερωμένο Μοντέλο, συμπεριλαμβανομέ-
νων εννοιών όπως η υπερσυμμετρία, η σκο-
τεινή ύλη και οι επιπλέον διαστάσεις.
“Το μόνο που μπορώ να πω, ως κάποιος 
που προέρχεται από ένα μικρό χωριό στην 
Ελλάδα, αυτό είναι κάτι που ποτέ δεν ονει-
ρεύτηκα», δήλωσε ο Ελληνίδα ερευνήτρια. 
“Το μόνο πράγμα που μπορώ ειλικρινά να 
πω είναι ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για το 
προνόμιο να γίνω  μέρος της ομάδας που 
προσπαθεί να βοηθήσει την Ελλάδα σε μια 
τέτοια ώρα ανάγκης” συμπλήρωσε.
Ενώ μεγάλο μέρος του τομέα της φυσικής 
των σωματιδίων ασχολείται με τη «φυσική 
υψηλών ενεργειών», η οποία απαιτεί τερά-
στιους επιταχυντές προκειμένου να συνθλί-
ψει τα σωματίδια, η έρευνα της κ. Αρβα-
νιτάκη εστιάζει στις δοκιμές του λεγόμε-
νου «precision frontier». Στόχος των δοκι-
μών αυτών είναι να διερευνήσουν τη νέα 
φυσική με μετρήσεις υψηλής ακρίβειας που 
αποκαλύπτουν μικροσκοπικές αποκλίσεις, 
χρησιμοποιώντας πειράματα τα οποία, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, είναι αρκετά μικρά 
για να χωρέσουν στην επιφάνεια ενός γρα-
φείου.
«Η Ασημίνα είναι μία εξαιρετική φυσι-
κός», λέει ο Neil Turok, Διευθυντής του 
Perimeter Institute. «Οι ιδέες της γεφυρώ-
νουν τη θεωρία και το πείραμα με νέους και 
δημιουργικούς τρόπους. Πρόκειται για ένα 
σπάνιο ταλέντο, σήμερα πιο αναγκαίο από 
ποτέ, σε μία περίοδο που ο τομέας βρίσκε-
ται στο κατώφλι επαναστατικών εξελίξεων. 
Χάρη στην υποστήριξη από το Ίδρυμα Σταύ-
ρος Νιάρχος, η Ασημίνα θα έχει την ευκαιρία 
να επιδιώξει σημαντικές ανακαλύψεις».

πηγη: ellines.com

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”



TOροντο TOροντοTOροντο 3115 σεπτεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



TOροντο TOροντοTOροντο32 15 σεπτεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



TOροντο TOροντοTOροντο 3315 σεπτεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



TOροντο TOροντοTOροντο34 15 σεπτεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



15 σεπτεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου ομοΓενεια 35TOροντο

Έ
να μακάβριο εύρημα περίμενε τους 
ψαράδες συμπεριλαμβανομένου και 
ενός 11χρονου με τον παππού του την 
Δευτέρα στην Όσαβα, όταν αντί για 

την προκαθορισμένη λεία τους από το ήρθαν 
αντιμέτωποι με το διαμελισμένο σώμα των α-
γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων γυναίκας. 
Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές ακόμη 
δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια θα-
νάτου της άτυχης γυναίκας, ούτε για το πόσες 

ημέρες το σώμα της βρισκόταν στην λίμνη. Α-
κόμη γίνεται εξονυχιστική έρευνα για να βρε-
θούν και τα υπόλοιπα μέρη του σώματος της, 
ενώ τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν αποδεικνύ-
ουν ότι το πτώμα πετάχτηκε στην λίμνη από 
εκείνο το σημείο κι ότι δεν το παρέσυραν τα 
ρεύματα. Για αυτό το λόγο θα πραγματοποιη-
θεί έρευνα και από τις αρχές των γειτονικών 
περιοχών, ενώ ήδη ερευνούνται οι λίστες με 
τις εξαφανίσεις γυναικών της περιοχής.

Η 
Ασ τυνο -
μ ία του 
Τορόν το 
σε ανα-

κοίνωση της ανα-
φέρει πως ένας πο-
δηλάτης ηλικίας 28 
ετών κατηγορείται 
για απερίσκεπτη ο-
δήγηση υστέρα από 
βίντεο που ανήρτη-
σε στο Instagram 
δείχνοντας τις ικα-
νότητες του, αλλά 
θέτοντας σε κίνδυνο εαυτόν και άλλους ο-
δηγούς ή πεζούς. Το βίντεο ανέβηκε στον 
λογαριασμό του «My Little Bike Shop» κι 
έδειχνε τον 28χρονο να οδηγά το ποδή-
λατο του στην μία ρόδα στην διασταύ-
ρωση Yonge St. και Wellesley St. Αρχι-
κά ο λογαριασμός της Αστυνομίας απά-
ντησε στο βίντεο γράφοντας: «Ευχαρι-
στούμε για το βίντεο , εντυπωσιακές ι-
κανότητες, αλλά επικίνδυνη ποδηλατική 

συμπεριφορά… Τώρα έχεις την προσο-
χής μας.» Η απάντηση του φερόμενου ως 
δράστη ήταν πως είναι επαγγελματίας και 
για πολλά χρόνια κάνει το ίδιο πράγμα 
στους δρόμους της πόλης χωρίς να θέσει 
και κίνδυνο ούτε τον ίδιο ούτε τους υπο-
λοίπους. Κάτι που δεν έπεισε τις αρχές, με 
αποτέλεσμα να του απαγγελθούν κατηγο-
ρίες και να καλείται σε δικαστήριο τον επό-
μενο μήνα.

Διαμελισμένο πτώμα γυναίκας 
ξέβρασαν ένας 11χρονος με τον 
παππού από την λίμνη Οντάριο

28χρονος ποδηλάτης κατηγορείται 
για απερίσκεπτη οδήγηση ύστερα 

από βίντεο που ανήρτησε

Κατέθεσε στην υπόθεση Thibeault η 
πρωθυπουργός Οντάριο, Kathleen Wynne

Η 
υπόθεση δωροδοκίας από δύο 
πολιτικούς των Liberals για να 
πείσουν τον Glenn Thibeault 
από το NDP να αφήσει το κόμμα 

του με σκοπό να πάρει υπουργική θέση 
στην κυβέρνηση των Liberals εκδικάζε-
ται αυτές τις μέρες, με την πρωθυπουργό 
Οντάριο, Kathleen Wynne, να καλείται ως 
μάρτυρας. Η πρωθυπουργός είχε εκφρά-
σει την προτίμηση της στις περασμένες 
εκλογές στο πρόσωπο του Thibeault, 
ωστόσο, αρνήθηκε κατηγορηματικά πως 

του προσέφερε υπουργική θέση προκει-
μένου να αφήσει το κόμμα του. Συγκεκρι-
μένα δήλωσε πως προτιμά να δίνει χρόνο 
στα μέλη να μάθουν πως λειτουργεί το 
σύστημα, παρά να τους δίνει αμέσως 
υπουργική θέση. Ο ίδιος ο Thibeault, που 
δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες και τον Ιού-
νιο του 2016 ορίστηκε Υπουργός Ενέρ-
γειας, έχει αρνηθεί επανειλημμένα την 
ύπαρξη τέτοιου περιστατικού, ενώ οι Pat 
Sorbara και Gerry Lougheed, που βρίσκο-
νται στο ειδώλιο δηλώνουν αθώοι.

Παραχωρήθηκαν σε 185.000 φοιτητές 
στο Οντάριο δωρεάν δίδακτρα

Ο 
Υπουργός Παιδεί-
ας, Deb Matthews, 
ανακοίνωσε πως το 
πρόγραμμα βοή-

θειας για τους φοιτητές, που 
τέθηκε σε ισχύ τον προηγού-
μενο χρόνο, έχει μέχρι στιγ-
μής εξυπηρετήσει 185.000 
σπουδαστές που φοιτούν σε 
κολλέγια ή πανεπιστήμια του 
Οντάριο. Το πρόγραμμα αυτό 
αποτελείται από έναν συνδυ-
ασμό επιχορηγήσεων και δα-
νείων που παρέχετε στους μα-
θητές, όπου η οικογένεια τους 
έχει δηλώσει χαμηλό εισόδη-
μα. Στόχος του προγράμματος 
είναι όλο και περισσότεροι μα-
θητές, κυρίως αυτοί που έρχο-
νται από άπορες οικογένειες, 
να έχουν την ευκαιρία να συ-
νεχίσουν στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση και σύμφωνα με την 
ανακοίνωση έχει εξυπηρετη-
θεί το 1/3 της επαρχίας του Ο-
ντάριο.
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Τι συνέβη στην ελληνική Βουλή όταν 
οι Κεφαλλονίτες ΗΠΑ και Καναδά έθεσαν 

το θέμα της ψήφου των ομογενών

Ε
πιφυλακτική είναι η θέση της ελ-
ληνικής κυβέρνησης να συζητή-
σει το θέμα της εκχώρησης ψή-
φου στους Έλληνες του εξωτε-

ρικού και ν’ αναγνωρίσει το δικαίωμα 
πολιτικής τους έκφρασης.
Αυτό διεφάνη, για άλλη μια φορά, στην 
τελευταία συνεδρίαση – την περασμένη 
Πέμπτη- της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής 
Ελληνισμού της Διασποράς στην ελλη-
νική Βουλή όπου, όταν ετέθη το ζήτημα 
της ψήφου από τον πρόεδρο της Παγκό-
σμιας Ομοσπονδίας Κεφαλλήνων και 
Θιακών Διονύση Βλάχο, ο πρόεδρος της 
Επιτροπής της Βουλής Αλέξανδρος Τρι-
ανταφυλλίδης (φωτογραφία) έσπευσε, 
άρον άρον, να κλείσει την συζήτηση, 
σημειώνοντας, ωστόσο, ότι «προσω-
πική του άποψη» είναι ότι κάτι τέτοιο 
σήμερα δεν είναι εφικτό να υλοποιηθεί.
Τον κ. Τριανταφυλλίδη στήριξαν με τις 
τοποθετήσεις τους και αλλά μέλη της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ 
και, τ ε λικώς, ευθεία απάν τηση σ το 
ερώτημα του κ. Βλάχου δεν δόθηκε.
Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του βου-
λευτή Έβρου της Νέας Δημοκρατ ίας 
και μέλους της Επιτροπής Αναστάσιου 
Δημοσχάκη ο οποίος υπενθύμισε ότι 
η Νέα Δημοκρατία έχει από το 2016 
καταθέσει σχετική πρόταση νόμου την 
οποία η νυν κυβέρνηση αρνείται να 
προωθήσει, δείχνον τας με αυτό τον 
τρόπο ότι σ την πράξη προσπερνά το 
δικαίωμα των Ελλήνων της διασποράς 
να έχουν λόγο στις πολιτικές εξελίξεις 
στην Ελλάδα.
«Αυτό το θέλουμε πάρα πολύ οι από-
δημοι, το συζητάμε στην Αμερική αλλά 
ποτέ δεν έγινε πραγματικότητα», είπε 
σ την συνεδρίαση της Επιτροπής ο κ. 
Διονύσης Βλάχος. Προσθέτον τας ότ ι 
«πάντοτε η αντιπολίτευση στην Ελλάδα 
φέρνει αυτό το ζήτημα αλλά, όταν ανα-
λάβε ι κυβέρνηση δεν το υλοποιε ί. 
Θέλουμε να ξέρουμε, λοιπόν, γιατί δεν 
μπορούμε εμείς οι απόδημοι να έχουμε 
δικαίωμα ψήφου…».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Αλέξαν-
δρος Τριανταφυλλίδης απάντησε στον 
κ. Βλάχο ότι «δεν είναι η ώρα να τεθεί 
αυτό το ζήτημα, σε μια ειδική συνεδρί-
αση της Επιτροπής», ωστόσο λίγο μετά 
η συζήτηση άναψε όταν ο ίδιος, απα-
ντώντας στον κ. Δημοσχάκη αλλά και 
στον κ. Βλάχο, είπε ότι «σήμερα κάτι 
τέτοιο (σ.σ. η ψήφος των ομογενών) δεν 
είναι εφικτό. Ενδεχομένως σε κάποιο 
απώτερο μέλλον να είναι εφικτό…Αυτή 
είναι η άποψη μου».
Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ελένη Αυλω-
νίτου, ενισχύοντας την άποψη του κ. 
Τριανταφυλλίδη, είπε ότι η ψήφος των 
ομογενών «δεν είναι κάτι απλό, είναι 
κάτι που χρειάζεται εκτεταμένη μελέτη. 
Δεν είμαστε αρνητικοί, αλλά είναι πολύ 
βαθύ το θέμα για να μπορέσει να υλο-
ποιηθεί».
Η συνεδρίαση ήταν αφιερωμένη στους 
Κεφαλλήνες και Θιακούς και ξεκίνησε 
με την τοποθέτηση του Διονύση Βλά-
χου - γεννήθηκε σ το χωριό Χιονάτα 
Κεφαλονιάς και από το 1962 ζει σ τις 
ΗΠΑ δραστηριοποιούμενος στον κατα-
σκευαστικό τομέα- ο οποίος ευχαρί-
στησε για την πρόσκληση και αναφέρ-
θηκε στις προσπάθειες των ομογενών 
να σ τηρίζουν -σ την καθημερινότητα 
τους- τον «Ελληνισμό, τον Πολιτισμό, 
την Παιδεία και την Ορθοδοξία».
«Η αγωνία μας είναι οι επόμενες γενιές 
να μην χάσουν την ελληνική τους ταυ-
τότητα», πρόσθεσε ο κ. Βλάχος.
Η κ. Αγγελική Χιόνη, αντιπρόεδρος της 
Ομοσπονδίας – γεννημένη στο Αργο-
στόλι και από το 1969 μόνιμη κάτοικος 
ΗΠΑ- στην σύντομη ομιλία της παρου-
σίασε συνοπτικά την δράση της Ομο-
σπονδίας και θύμισε ότι η ίδρυση της, 
το 1995, προήλθε από πρωτοβουλία 
των Κώστα Βαγγελάτου (Νέα Υόρκη), 
Φίλιππου Ρασσιά (Τορόντο) και Μιλτι-
άδη Αντύπα (Μόντρεαλ).
Ο πρέσβης του Καναδά στην Αθήνα Κιθ 
Μόριλ – απόφοιτος του Πανεπιστημίου 
Simon Fraser του Βανκούβερ, εκεί όπου 

το 2011, με χρηματοδότηση του Ιδρύ-
ματος «Σταύρος Νιάρχος» ιδρύθηκε 
έδρα Ελληνικών Σπουδών με διευθυ-
ντή τον καθηγητή Ανδρέα Γερολυμάτο- 
παρέστη στην συνεδρίαση και μιλώντας 
-για λίγο- στα ελληνικά τόνισε ότι όπου 
κι αν ταξιδέψει στην Ελλάδα ανακαλύ-
πτει πάντα μια σύνδεση με τον Καναδά.
Ο κ. Μόριλ αναφέρθηκε, επίσης, στους 
ιστορικούς δεσμούς της Κεφαλονιάς με 
τον Καναδά και στην πρόσφατη αποκά-
λυψη της προτομής του Κεφαλλονίτη 
θαλασσοπόρου Ιωάννη Φωκά ή Χουάν 
ν τε Φούκα που εξερεύνησε το 1592, 
για λογαριασμό του ισπανικού θρόνου, 
τις ακτές της βόρειας Αμερικής και το 
όνομα του έχει δοθεί σ το στενό που 
οδηγεί στο λιμάνι του Βανκούβερ.
Ο Καναδός πρέσβης επεσήμανε ιδιαί-
τερα την σπουδαιότητα της έδρας Ελλη-

νικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του 
Βανκούβερ και στο έργο του καθηγητή 
Ανδρέα Γερολυμάτου.
Εκτενής αναφορά στην συνεδρίαση της 
Επιτροπής για την πορεία του Χουάν 
ν τε Φούκα έκανε και η συγγραφέας 
Ευρυδίκη Λε ιβαδά- Ντούκα.  «Στο 
πρόσωπο του τιμώνται όλοι οι Έλλη-
νες πρωτοπόροι θαλασσοπόροι, γνω-
στοί και άγνωστοι, που άνοιξαν νέους 
δρόμους και μίκρυναν τον κόσμο μας», 
είπε η κ. Λειβαδά – Ντούκα.
Η βουλευτής Κεφαλονιάς του ΣΥΡΙΖΑ 
Αφροδίτη Θεοπεφτάτου, σ την ομι-
λία της, είπε ότι δίδυμη προτομή του 
Χουάν ν τε Φούκα, ίδια μ’ αυτήν που 
αποκαλύφθηκε στο λιμάνι του Αργο-
στολίου, θα τοποθετηθεί τον προσεχή 
Οκτώβριο στο Ναυτικό Μουσείο του 
Βανκούβερ.
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Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούριοι
Μέσα από τις φωτογραφίες της στήλης αυτής κάθε εβδομάδα θα ταξιδεύουμε τον χρόνο 
πίσω, θυμίζοντας την κουλτούρα που μπορεί να χαρακτίρισε πολλούς από εμάς, με όρεξη 
και χιούμορ...

αυτήν την εβδομάδα: Η Ελλάδα στα ‘90s

της χριςτιανας κιεςκου

Η πλατεία Θων στη διασταύρωση των οδών Αλεξάνδρας και Κηφισίας, πήρε το όνομά της από την 
έπαυλη του Νικολάου Θων, επιμελητή των ανακτόρων επί Γεωργίου Α’, η οποία πυρπολήθηκε και 

καταστράφηκε κατά τα Δεκεμβριανά του 1944 (φωτογραφία). Ωστόσο η μικρή εκκλησία που υπήρχε 
μέσα στην έπαυλη, διασώθηκε. Είναι άγνωστο όμως τι έγιναν τα αγάλματα που κοσμούσαν την 

έπαυλη, κυρίως οι προτομές των ηρώων του 1821 αλλά κι ένα πολύτιμο άγαλμα που παρίστανε το 
πνεύμα του Κοπέρνικου

Η πλατεία Αμερικής, ονομάστηκε έτσι το 1927, με την υπ’ αριθμόν 905 απόφαση του τότε δημοτικού 
συμβουλίου, για τον φιλελληνισμό που έδειξαν οι κάτοικοι των Η.Π.Α. Ως τότε, ήταν γνωστή ως Πλατεία 

Αγάμων. Κι αυτό γιατί στο καφενείο της πλατείας μαζευόντουσαν συχνά πυκνά παρέες από εργένηδες

Το Κολωνάκι, πήρε το όνομά του από ορόσημο που υπήρχε μέχρι το 1938 κοντά στην Πλατεία 
Δεξαμενής και στήθηκε τότε στην Πλατεία Φιλικής Εταιρείας (Κολωνακίου). Τα κολονάκια (στήλες), 
τοποθετούνταν στο παρελθόν για αποτροπή επιδημίας κατά παλαιό έθιμο της χριστιανικής Αθήνας

Η 
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία υ-
πέγραψε μισθωτήριο και συμφω-
νητικό αγοράς με την Αρχή Διαχεί-
ρισης Λιμένος σχετικά με την ανα-

κατασκευή του ναού του Αγίου Νικολάου 
στο «Σημείο Μηδέν», ο οποίο καταστράφη-
κε την 11η Σεπτεμβρίου του 2001.
Την αναγέννηση του ναού έχει αναλάβει ο 
Santiago Calatrava.
Σύμφωνα με τη New York Post, η τελική 
συμφωνία υπεγράφη στις 21 Αυγούστου 
από τον Διευθυντή της Αρχής Διαχείρι-
σης Λιμένος, Rick Cotton. Το μισθωτήριο 

έχει διαρκεί 198 χρόνια, μέχρι τις 31 Ιου-
λίου 2215 και μπορεί να πάρει παράταση 99 
ετών, ενώ δίνεται και η δυνατότητα αγοράς.
«Η Εκκλησία έχει επίσης και την επιλογή 
αγοράς του σημείου σε οποιαδήποτε χρο-
νική στιγμή του μισθωτηρίου σε ονομα-
στική τιμή αγοράς. Το παρόν σχέδιο είναι να 
αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα αγοράς, αμέ-
σως μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή και 
ο ναός ανοίξει και επίσημα τις πόρτες του, 
είπε ο Jerry Dimitriou, executive director της 
Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής τη 
Αμερικής στη New York Post.

Για 198 χρόνια στην ΕΟΕ ο 
ναός του Αγίου Νικολάου 

στο «Σημείο Μηδέν»
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Η 
ελληνική ομογένεια της περι-
οχής Παραμάτα και των γύρω 
προαστίων του Σίδνεϊ πανηγύ-
ρισε χθες με το ετήσιο φεστι-

βάλ «Let's Go Greek» που διορ-
γάνωσε η τοπική ενορία-
κοινότητα Αγίου Ιωάν-
νη του Προδρόμου.
Στη διάρκε ια του 
ολοήμερου φεστι-
β ά λ  ο μ ο γ ε ν ε ι -
α κ ά  χ ο ρ ε υ -
τ ικά συγκροτή-
μα τα,  ανάμεσα 
τους και η Ποντι-
ακή Αδελφότητα 
Νέας Νοτίου Ουα-
λίας «Ποντοξενιτέας» 
έφεραν την Ελλάδα λίγο 
πιο κοντά.
Το φετινό πρόγραμμα των εκδη-
λώσεων περιλάμβανε τραγούδια από 
την Αυστραλιανή Βυζαντινή Χορωδία 
και τα μέλη της χορωδίας της εκκλησίας, 

δραστηριότητες για μικρούς και μεγά-
λους με την επιμέλεια του Γενικού Προξε-
νείου της Ελλάδας, ελληνικό παιδικό θέα-

τρο και έκθεση με έργα Ελληνοαυστρα-
λών καλλιτεχνών.

Το  ε λ λην ικό  φ εσ τ ιβά λ 
κορυφώθηκε με  τ ην 

π α ρ ο υ σ ία  ο μ ο γ ε -
νε ιακών χορευτ ι -
κώ ν  σ υ γ κ ρ ο τ η -
μάτων τα οποία 
με τη συμμετοχή 
τ ο υ ς  π έ ρ α σ α ν 
ένα πολύ δυνατό 
μ ή ν υ μ α  ό τ ι  η 

Ελλάδα ζει παντο-
τ ινά σ τ ις καρδιέ ς 

των ομογενών, και 
με κάθε ευκαιρία την 

τιμούν.
Η ποντιακή αποστολή παρου-

σίασε ένα μεγάλο δείγμα ποντιακών 
χορών και απέσπασε το θερμότερο χει-
ροκρότημα.

Η συναρπαστική ποντιακή 
αποστολή στο ελληνικό 

φεστιβάλ «Let's Go Greek» 
της Αυστραλίας
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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 δευ-
τερο και τριτο οροφο. Στο πρωτο οροφο ενα διαμερισμα- 
100 τετραγωνικα Και τελαυταια ενα μαγαζι 110 τετραγω-

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

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

Ζητειστε τον Θεοδωρο οr( Theo)

Ζητείται 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
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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

Πολιτικοί της δεκάρας

Απάντηση του κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στον ερασιτεχνισμό των πολιτικών

Α
γαπητέ κύριε Κουρτέση!

Ξέρω πόσο πολύτιμος είναι 

ο χώρος σε μια εφημερίδα, 

όμως θα ήθελα να μου επι-

τρέψεις να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, 

σε γραπτά και προφορικό λόγο, δημο-

σιογράφων και πολιτικών της πατρίδας 

μας.

Δεν είμαι ούτε κριτικός, ούτε πολιτικός 

αναλυτής, ούτε έχω γνώσεις δημοσιο-

γραφίας, όμως, όταν βλέπω το πόσο 

ρηχοί και ανιστόρητοι είναι κάποιοι από 

τους πολιτικούς μας και όταν  ακούω 

και διαβάζω αναλήθειες σε γεγονότα, 

τα οποία τυχαίνει να γνωρίζω από προ-

σωπικές μου εμπειρίες , η πολιτική  μου 

συνείδηση επαναστατεί.

Το πόσο ρηχοί και ανιστόρητοι είναι  

μπορεί να το αντιληφθεί ο καθένας  από 

την υπόθεση Κοντονή, που δε θέλησε να 

πάει στην Εσθονία για να συμμετάσχει 

σε ένα συνέδριο όπου οι Εσθονοί  καλέ-

σανε τους  ευρωπαίους να καταδικάσουν 

τα εγκλήματα του Ναζισμού και του Στά-

λιν. Οι περισσότεροι ευρωπαίοι  βέβαια 

δεν συμφωνήσανε με την ταύτιση αυτή 

και έφυγαν χωρίς να ψηφίσουν το κεί-

μενο που τους δόθηκε  για ψήφισμα. 

Κι ενώ στην Ευρώπη, μετά το συνέ-

δριο, όλα τα κοινοβούλια συνέχισαν την 

καθημερινή δουλειά τους, στην Ελλάδα 

άναψε καυγάς γιατί δεν πήγε ο Κοντο-

νής στο συνέδριο.   Η εκπρόσωποι της 

ΝΔ και κάποιοι άλλοι της αντιπολίτευ-

σης σηκώσανε παντιέρα και ζητού-

σαν τον αποκεφαλισμό του υπουργού. 

Πέταξε ο ΣΥΡΙΖΑ μια μπανανόφλουδα 

και την πάτησαν.  Οι πυρκαγιές μαίνο-

νταν σε όλη τη χώρα, τα εργατικά νομο-

σχέδια  έρχονταν για ψήφιση στη βουλή 

κι ενώ,  η  στρατηγική της βουλής έπρεπε 

να ήταν, να παραμείνει η επικαιρότητα 

εστιασμένη σ’ αυτά τα θέματα,  η αντιπο-

λίτευση  ωρύονταν  για τη μη συμμετοχή 

του Κοντονή στην Εσθονία. Παραμερί-

στηκαν οι φωτιές, ψηφίστηκαν τα εργα-

τικά νομοσχέδια κι ακόμη η αντιπολί-

τευση τα έχει με τον υπουργό. Απορώ με 

τους αξιότιμους βουλευτές της αντιπολί-

τευσης, κανείς τους δεν πήρε είδηση το 

παιχνίδι του ΣΥΡΙΖΑ;  Παγιδεύτηκαν σε 

μια ιστορία η οποία βοήθησε την κυβέρ-

νηση να αλλάξει την ατζέντα και να την 

πάει εκεί που ήθελε.

 Οι Εσθονοί μπορεί να έχουν τις διαφο-

ρές τους με τους Ρώσους, γιατί όντως 

τραβήξανε πολλά από τους Τσάρους και 

τα Σοβιέτ, αλλά  κι αυτοί δεν κάνανε λίγα 

στους Ρώσους, όταν συμμαχήσανε με 

τον Χίτλερ και στείλανε τα τάγματά τους 

να πολεμήσουν τον κόκκινο στρατό. Αν 

σκεφτεί μάλιστα κανείς πως ακόμη και 

σήμερα στο Ταλίν κάνουν παρελάσεις και 

γιορτές για να τιμήσουν αυτά τα τάγματα, 

θα βγάλει πολλά συμπεράσματα για το 

ρόλο και το ποιόν τους.

Η Ελλάδα που τράβηξε τα πάνδεινα από 

το Ναζισμό, γιατί έπρεπε να συμμετά-

σχει σε ένα τέτοιο συνέδριο που προ-

σπαθούσε να εξισώσει τα Καλάβρυτα, 

το Δίστομο, τα Κερδύλλια, την Κάνδανο, 

την Κοκκινιά, την Καισαριανή,  τις εκα-

τόμβες των άμαχων νεκρών σε ολόκληρη 

την  Ελληνική επικράτεια με τον κομουνι-

σμό; Πως είναι δυνατόν σε μια ελληνική 

κυβέρνηση, σε έναν λογικά σκεφτόμενο 

Έλληνα, να ταυτίσει ένα σύστημα (Ναζι-

σμό),  που από τη φύση του ήταν φρικτό 

και απάνθρωπο, προορισμένο να μισεί 

μειονότητες και ομάδες ανθρώπων με 

την πρώην ΕΣΣΔ;

Απορώ με τους πολιτικούς της αντιπολί-

τευσης. Αντί να εστιάσουν την ατζέντα 

στα εργατικά, στα οικονομικά, στις κατα-

σχέσεις, στη φοροδιαφυγή, στην τρα-

γική κατάσταση της οικονομίας, άφησαν 

τον ΣΥΡΙΖΑ να πάει την ατζέντα εκεί που 

αυτός ήθελε και ουσιαστικά του δώσανε 

τη δυνατότητα να ξεφύγει. 

Με την ευκαιρία, θα ήθελα επίσης, να 

κάνω κάποια διόρθωση σε μια άδικη 

ανακρίβεια που υπέπεσε ο αρχηγός 

του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης, 

ίσως από λάθος πληροφόρηση και την 

ενστερνίστηκαν κάποια ΜΜΕ, όταν ανα-

φέρθηκε στον θείο του πρωθυπουργού 

τον Ηρακλή Τσίπρα και ούτε λίγο ούτε 

πολύ είπε πως ο άνθρωπος αυτός έγινε 

εργολάβος επί χούντας.

Θα ήθελα να πληροφορήσω τον κύριο 

Θεοδωράκη, πως το 1962 εγώ προσω-

πικά δούλευα στο εργοτάξιο του Ηρακλή 

Τσίπρα, όταν είχε αναλάβει ένα δημόσιο 

έργο στη Ροδόπολη Σερρών.  Θα ήθελα 

να  πω επίσης στον κ. Θεοδωράκη, πως 

λόγω των πολιτικών  φρονημάτων του 

Ηρακλή Τσίπρα, καθότι ήταν ενεργά αρι-

στερός,  δεν του επιτρέπονταν να ανεβαί-

νει στη Ροδόπολη, γιατί ήταν παραμε-

θόριος περιοχή. (Άλλη μια απόδειξη το 

πόσο ρηχοί είναι οι πολιτικοί στη χώρα 

μας. Δώσανε το δημόσιο έργο σε εργο-

λάβο με αριστερή δράση, αλλά δεν του 

επέτρεπαν να το επιβλέπει…)  Αυτό ανά-

γκαζε εμένα, που βασικά ήμουν εκεί 

σταλμένος από τη Νομαρχία Σερρών 

και επέβλεπα να μη γίνονται παράνο-

μες αποχωματώσεις, να κατεβαίνω  στη 

Θεσσαλονίκη κάθε εβδομάδα, όπου και 

συναντιόμασταν με τον κ. Τσίπρα,  για να 

μου δίνει τα χρήματα για την πληρωμή 

των εργατών. 

Ένα άλλο επίσης που θα ήθελα να ανα-

φέρω στον αρχηγό του ποταμιού είναι 

πως τον Ηρακλή Τσίπρα τον συνάντησα 

μετά από δέκα χρόνια, την Πέμπτη το 

βράδυ στις 16 Νοεμβρίου του 1973, έξω 

από το πολυτεχνείο να κουβαλάει ένα 

μεγάλο χαρτόκουτο γεμάτο τρόφιμα  για 

τους  φοιτητές που ήταν μέσα.

Νομίζω πως είχα την υποχρέωση να 

διορθώσω αυτή την άδικη ανακρίβεια 

του κ. Θεοδωράκη.

Eυχαριστώ για την φιλοξενία 

Αντώνης Μιχαηλίδης
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Diana Vasquez: 
Η καυτή personal trainer

Την είδαμε και 
μας… πετάχτηκαν 
τα… μάτια έξω 
με τις απίστευτες 
καμπύλες της. 
Η μελαχρινή 
κουκλάρα δηλώνει… 
ερωτευμένη με την 
γυμναστική, αλλά θα 
πρέπει να πούμε πως 
εμείς έχουμε αρχίσει 
να την ερωτευόμαστε 
από την στιγμή που… 
πέσαμε πάνω της στο 
Instagram.

Βλέπετε η Ντιάνα 
Βάζκεζ δεν είναι 
μία απλή Personal 
trainer. Είναι μία 
καυτή Λατίνα, που 
γνωρίζει πολύ καλά 
πώς να κάνει τους 
άνδρες να μην… 
σταματούν να την 
χαζεύουν.
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Ε
δώ και λίγες 
ώρες, το νέο 
ριάλιτ ι επι-
βίωσης έχει 

κάνει την… εμφά-
νισή του στην ελλη-
νική τηλεόραση και 
οι παίκτες ετοιμά-
ζονται να περάσουν 
πολλές δοκιμασί-
ες μέχρι το έπαθλο.  
Όμως, εμείς έχουμε 
ήδη βρει την… αγα-
πημένη μας, η οποία 
δεν είναι άλλη από 
την Χανιώτισσα, Α-
ποστολία Λυβιάκη. 
Η μελαχρινή κου-
κλάρα δεν είναι μία 
απλή… κοπέλα που 
ασχολείται με την 
γυμναστική, καθώς 
είναι πρωταθλήτρια 
στο body building.

η απόλυτη ελληνίδα 

45άρα

Τι και αν είναι 45 ετών; Διαθέ-
τει το τέλειο γυναικείο κορμί! 
Κορμάρα για την ακρίβεια.

Η Τάρια Μπούρα που κάποτε 
απολαμβάναμε στην τηλεό-
ραση, έχει γίνει μια υπέροχη 
μητέρα με αψεγάδιαστο κορμί, 
που όταν φορά μπικίνι ανα-
στατώνει όλους τους λουόμε-
νους με την παρουσία της.

η ιρένε τροστ 

ετοιμάζεται να μας 

κολάσει

Το «Epsilon» θα ξεκινήσει 
την προβολή του «Survival 
Secret» το οποίο θα γίνει 
στην Κουρούτα και οι παίκτες 
αναχώρησαν για την Ηλεία, 
όπου τις επόμενες μέρες θα… 
πέσουν στις «μάχες». Μεταξύ 
των «διάσημων» βρίσκεται 
και η Ιρένε Τροστ, η οποία θα 
αποτελέσει μία… όαση για 
τον ανδρικό πληθυσμό.

Η Χριστίνα Ζαφειρίου πέρασε 
μέρος των διακοπών της στη 
Μύκονο την οποία και ανα-
στάτωσε.

Με τις αναλογίες, τα προ-
σόν τα και τα αποκαλύ-
πτικά μαγιό και ρούχα που 
φορούσε.

Αυτή είναι η Ελληνίδα 
«βασίλισσα» των social 
media

Αυτή η Ελληνίδα 
τραγουδίστρια έχει την 
καλύτερη κορμάρα!

η Χριστίνα Ζαφειρίου 

«γονάτισε» τη μύκονο

Ξ
εκίνησε η νέα σχολική χρονιά και οι μα-
θητές επέστρεψαν στα σχολεία.
Ανέκαθεν η συγκεκριμένη μέρα δεν 
ήταν η πιο… αγαπημένη για τους μαθη-

τές, καθώς αποτελεί και… επίσημα το τέλος του 
καλοκαιριού και την επιστροφή στα… βάσανα 
και τα θρανία με πολλά μαθήματα.
Ωστόσο, υπάρχουν και μερικοί που περιμένουν 

πως και πως την επιστροφή τους στα έδρανα και 
αυτοί δεν είναι άλλοι από τους τυχερούς που 
έχουν για δασκάλα την ξανθιά καλλονή που… 
ακολουθεί.
Η Ιωάννα Τούνη δηλώνει δασκάλα και μάλιστα 
πιστοποιημένη, αλλά μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε 
αν η Σερραία κουκλάρα θα βρίσκεται σε κάποιο 
σχολείο. Πάντως, στο Instagram προκαλεί… 

Αυτή είναι η πιο καυτή Ελληνίδα 
δασκάλα!

Ε
ίναι μία από τις 
πιο όμορφες γυ-
ναίκες που υπάρ-
χουν στην χώρα 

μας και είμαστε χαρού-
μενοι που μπορούμε να 
την απολαμβάνουμε στα 
νυχτερινά μαγαζιά που 
εμφανίζεται. Βλέπετε, 
γνωρίζει πως διαθέτει 
απίστευτη κορμάρα και 
δεν έχει θέμα να μας την 
δείχνει.

Μάλιστα, τα «χτυπή-
ματα» δεν… σταματούν 
στο πάλκο, καθώς δια-
θέτει και έναν από τους 
πιο καυτούς λογαρια-
σμούς στο Instagram. Η 
Χριστίνα Κολέτσα, για 
την οποία και σας γρά-
φουμε, μας έβαλε… 
φωτιά με την πόζα που 
ανέβασε με μαγιό και 
μας έδειξε τα προσόντα 
της.



LIFE 4515 σεπτεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com GOSSIP

Η 
Erika Wheaton ε ίναι μία 
πολύ ωραία και αισθησι-
ακή γυναίκα, η οποία θα 
μπορούσε να ακολουθή-

σει καρίερα bikini model και να ση-
κώνεται από το κρεβάτ ι της μόνά-
χα γ ια να πάε ινα φωτογραφηθεί. 

Όμως όχι! Γιατ ί η Er ika δεν αρκεί-
ται μονάχα σ το καλλίγραμμο κορμί 
της. Έχει και επιχειρηματικό μυαλό! 
Γι αυτό και έ χε ι ανοίξε ι την μπου-
τ ίκBEACHBODYBOUT IQUE. Θα τη 
βρείτε να ζει ανάμεσα στο Miami και 
το Los Angeles.

Η 
Rosie Roff δεν 
χρειάζεται να 
κάνει πολλά 
για να ανεβά-

σει το θερμόμετρο στα 
ύψη. Το εντυπωσιακό 
μοντέλο από το Cornwall 
της Αγγλίας είναι διάση-
μο στα social media και 
ο λόγος δεν είναι άλλος 
από τις άκρως αποκαλυ-
πτικές φωτογραφίες που 
ανεβάζει.

Έχει ποζάρει για περι-
οδικά όπως το Maxim 
και το FHM και το 2011 
ψηφίστηκε ως μια από 
τις 100 πιο σέξι γυναίκες 
στον κόσμο.

Δεν της αρέσει να κατα-
πιέζεται μέσα σε πολλά 
ρούχα γ ια αυτό και 
φοράει όσα λιγότερα 
μπορεί...

Πλούσια προσόντα και 
αμαρτωλές πόζες

Ξ
εκίνησε από 
την Ουκρα-
νία και έφτα-
σε στο μα-

κρινό Λος Άντζελες 
με έναν και μοναδικό 
στόχο: Να κατακτήσει 
τον χώρο του μόντε-
λινγκ και να γίνει η ε-
πόμενη «Νούμερο 1» 
φαντασίωση των αν-
δρών.

Και μπορεί να μην έγινε 
η στάρλετ της πασαρέ-
λας, κατάφερε όμως να 
γίνει ένα από τα αγα-
πημένα κορίτσια του 
Playboy και να στοιχειώ-
σει τις ανδρικές φαντα-
σιώσεις.

Erika Wheaton: Μελαχρινή σέξι 
απόλαυση Η Λατίνα που προκαλεί 

εμφράγματα!

Η 
Daniela Lopez Osorio,είναι 
μόλις 24 ετών και έχει κατα-
φέρει δειλά - δειλά να γίνει 
γνωστή στον χώρο της μό-

δας.
Η Daniela μετά την μετακόμισή της στις 
Ηνωμένες Πολιτείες από τη Λατινική 
Αμερική έχει μονίμως, γεμάτο πρό-
γραμμα κι αυτό οφείλεται στο ταμπε-
ραμέντο της που την κάνει περιζήτητη.

Το μόνο αξιοπερίεργο γι αυτό το κορί-
τσι είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης δηλώνει… ελεύθερη! Κι όμως η 
22χρονη φαίνεται πως έχει άλλες προ-
τεραιότητες, πιο επαγγελματικές και 
αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται μόνο 
στην μεγάλη της αγάπη, το μόντελινγκ. 
Στην τελευταία της δουλειά, η Daniela 
φωτογραφίζεται για γνωστή εταιρία 
εσωρούχων και... σπάει ταμεία.

Έλενα Ρομάνοβα, η 
Ουκρανέζα της καρδιάς μας...
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Είναι μια χώρα φτιαγμένη από πέτρα 
και ήρωες, από θρύλους και πείσμα. 
Η Μάνη γιορτάζει τα 193 χρόνια από 
την κήρυξη της Επανάστασης του 
1821 και σε προσκαλεί σε ένα ταξίδι 
αλλιώτικο από τ’ άλλα.

Π
οτέ δεν μπορείς να είσαι επαρ-
κώς προετοιμασμένος για ένα 
ταξίδι στην Ανατολική Μάνη. Για-
τί όσα κι αν έχεις ακούσει, όσα κι 

αν σου πουν για την Μάνη, τα όσα θα αντι-
κρίσεις με τα ίδια σου τα μάτια και κυρίως 
η αίσθηση που θα αποκομίσεις από αυτή 
την συγκλονιστική περιοχή, την φύσει ε-
παναστατική, θα ξεπεράσουν κατά πολύ 
και τις πιο κολακευτικές περιγραφές. Δε-
κάδες μικρά γραφικά χωριά, εντυπωσια-
κή αρχιτεκτονική με τα επιβλητικά πυργό-
σπιτα και τους πολεμόπυργους, τοπία που 
εναλλάσσονται ανάμεσα στα ήρεμα ακρο-
γιάλια και τις άνυδρες, σκληρές περιοχές 
όπου σφυρηλατήθηκε μέσα στους αιώνες 
η περίφημη μανιάτικη ιδιοσυγκρασία. Αλ-
λά και δεκάδες μνημεία, χώροι λατρείας 
όπου ενώνονται θρησκευτικές παραδό-
σεις και αρχαιοελληνικές δοξασίες, μα και 
μνημεία της φύσης που σμιλεύτηκαν από 
τον χρόνο.
Η διαδρομή της περιήγησης στην Ανατο-
λική (ή Μέσα) Μάνη ξεκινά από την πρω-
τεύουσα του σύγχρονου δήμου, το γαλή-
νιο Γύθειο και συνεχίζει περνώντας τα 
«νοητά σύνορα» της Μέσα Μάνης, ακο-
λουθώντας κατεύθυνση προς τον νότο. 
Από το Σκουτάρι και τον Κοτρώνα, μέχρι το 
Πόρτο Κάγιο και ακόμη χαμηλότερα, φτά-
νοντας μέχρι το νοτιότερο άκρο της ηπει-
ρωτικής Ελλάδας (και των Βαλκανίων), το 
θρυλικό ακρωτήριο Ταίναρο.
Από τον κάβο Ματαπά και το ιερό του 
Ποσειδώνα η διαδρομή συνεχίζει προς 
βορρά: περνά από την Βάθεια, τον οικισμό 
που σε μια του φωτογραφία απεικονίζεται 
η αρχετυπική εικόνα που έχει ο καθένας 
για την Μάνη, μια αληθινή καστροπολι-
τεία με υποβλητικά πέτρινα πυργόσπιτα 
που δεν καταλαβαίνουν από πέρασμα του 
χρόνου.
Ο γραφικός Γερολιμένας, το άλλοτε σπου-
δαίο εμπορικό λιμάνι της Μάνης, είναι 
ο επόμενος σταθμός, ενώ καθώς η δια-
δρομή συνεχίζει την πορεία της θα περά-
σεις από τον οικισμό της Κοίτας και έπειτα 
θα κάνει μια παράκαμψη για να φτάσεις 
μέχρι το Κάστρο Μαΐνη. Λίγο πριν την Αρε-
όπολη, τα προϊστορικά σπήλαια στο Διρό 
θα σε κάνουν να αντιληφθείς το αληθινό 
νόημα της έκφρασης «ανείπωτη ομορ-
φιά», ενώ ο κύκλος της διαδρομής στην 
Ανατολική Μάνη θα ολοκληρωθεί φτάνο-
ντας στο Λιμένι, το Καραβοστάσι και το 
Οίτυλο.

Γύθειο
Πρωτεύουσα του σύγχρονου καλλικρατι-
κού δήμου Ανατολικής Μάνης, το Γύθειο 
είναι μια όμορφη, γαλήνια πόλη, βάση και 
αφετηρία για την περιήγηση σ’ ολόκληρη 
την Μάνη. Η περισσότερη κίνηση συγκε-

ντρώνεται, όπως είναι φυσικό, γύρω από 
το λιμάνι της και τον παραλιακό της δρόμο, 
εκεί όπου βρίσκονται τα πιο πολλά μαγα-
ζιά, οι ταβέρνες, τα καφέ, τα σημεία συνά-
ντησης μικρών και μεγάλων. Μια βόλτα 
στην προκυμαία του Γυθείου θα σε περά-
σει από όλα αυτά τα σημεία, και θα σου 
δώσει την ευκαιρία να δεις μερικές από τις 
πιο όμορφες εικόνες της πόλης.
Το λιμάνι με τις ψαρόβαρκες και τα καΐκια 
είναι για πολλούς η πιο γραφική εικόνα 
του Γυθείου, και σίγουρα η πιο πολυφω-
τογραφημένη. Χτισμένο αμφιθεατρικά 
στην πλαγιά του βουνού Ακούμαρο, το 
Γύθειο έχει την όψη του στραμμένη προς 
την θάλασσα, όπως προστάζει άλλωστε 
και η ναυτική του παράδοση. Η εικόνα της 
πόλης από το λιμάνι, με τις κορυφές του 
Ταϋγέτου μόλις να διακρίνονται στο βάθος 
είναι από τις πιο χαρακτηριστικές.
Κάτι που επιβάλλεται να κάνεις όταν βρε-
θείς στο Γύθειο (και που δυστυχώς πολλοί 
δεν το γνωρίζουν) είναι μια βόλτα μέσα 
στην ίδια την πόλη. Αν διαλέξεις κάποιο 
από τα δρομάκια που κατεβαίνουν στο 
λιμάνι και αποφασίσεις να το ακολουθή-
σεις, θα βρεθείς σε ένα σεργιάνι ανάμεσα 
σε γειτονιές που σπάνια έχουν αποτυπω-
θεί είτε από φωτογραφικό φακό είτε στις 
σημειώσεις κάποιου περιηγητή. Παρά-
δοξο. Γιατί στα δρομάκια του Γυθείου θα 
δεις ανεπιτήδευτες γειτονιές που μπορεί 
να μην χαρακτηρίζονται από κατάλευκες 
αυλές μα είναι εξίσου γραφικές και κυρίως 
αυθεντικές. Κάπου θα δεις και την προ-
τομή του Μανιάτη ποιητή Κούλη Αλέπη, 
κάπου αλλού θα περάσεις μπροστά από 
όμορφα νεοκλασικά κτίρια.
Ενα από τα ωραιότερα νεοκλασικά 
ωστόσο είναι και ένα που δεν θα δυσκο-
λευτείς καθόλου να εντοπίσεις. Είναι το 
κτίριο του Δημαρχείου, απέναντι από το 
λιμάνι, με περίπου 120 χρόνια ζωής, που 
ξεχωρίζει με από μακριά με τον υποβλη-

τική του κατασκευή.

Η Κρανάη και ο Πύργος Τζανετάκη
Κάποτε ήταν νησί τέσσερις φορές μεγαλύ-
τερο από την σημερινή του έκταση. Με τον 
καιρό και τις γεωλογικές μεταβολές, άλλα-
ξαν πολλά, μεγάλο μέρος του καταποντί-
στηκε, ώσπου στο τέλος έφτασε από νησί 
να γίνει… χερσόνησος. Ο λόγος για την 
Κρανάη, ή Μαραθονήσι, που εξακολου-
θεί ακόμη να αποκαλείται «νησάκι» έστω 
κι αν μπορείς πλέον να φτάσεις ως εκεί με τα 
πόδια ή και το αυτοκίνητο. Ο θρύλος θέλει 
τον Πάρη να περνάει στο νησί μια νύχτα με 
την Ωραία Ελένη, λίγο μετά την φυγή τους 
από τα παλάτια του Μενέλαου στην Σπάρτη. 
Ο Τρώας πρίγκηπας έχασε μάλιστα το κρά-
νος του, αν και το όνομα του νησιού μάλλον 
προέρχεται από το αρχαίο «κραναός», που 
σημαίνει άνυδρος, άγονος.
Σήμερα, στην Κρανάη θα περπατήσεις στο 
μικρό πευκόδασος που στολίζει το νησάκι, 
θα δεις το παρεκκλήσι του Αγίου Πέτρου, 
τον ύψους 22 μέτρων φάρο και βέβαια 
τον Πύργο Τζανετάκη. Ο τριώροφος αυτός 
πύργος χτίστηκε στα 1829 από τον οπλαρ-
χηγό Τζανετάκη Γρηγοράκη, της μεγάλης 
μανιάτικης οικογένειας των Γρηγοράκη-
δων, και σήμερα στεγάζει το Ιστορικό και 
Εθνολογικό Μουσείο Μάνης. Στο μουσείο 
θα δεις την έκθεση «Περιηγητές στη Μάνη 
15ος-19ος αι.», μια εξαιρετική συλλογή που 
ακολουθεί τις διαδρομές ξένων περιηγη-
τών που επισκέφθηκαν και έγραψαν για την 
Μάνη, παρέχοντάς μας απίστευτο πλούτο 
πληροφοριών. Παράλληλα παρουσιάζεται 
και η εξέλιξη των οχυρωματικών εγκατα-
στάσεων σε ολόκληρη την χερσόνησο της 
Μάνης (Πληροφορίες για το μουσείο στο 
τηλ. 27330 22676).

Τα χωριά της πέτρας και της θά-
λασσας
ΤΟ ΤΑΙΝΑΡΟ ΑΠΕΧΕΙ από το Γύθειο περί-

που 65 χλμ. Μέχρι να φτάσεις ωστόσο από 
την πρωτεύουσα της Ανατολικής Μάνης μέχρι 
το νοτιότερο άκρο της Πελοποννήσου θα δεις 
πολλά και ενδιαφέροντα. Κατεβαίνοντας νοτι-
ότερα από τον Κότρωνα θα έρθεις στο παρα-
θαλάσσιο χωριό Κοκκάλας, με γραφική παρα-
λία και αρκετά καλές τουριστικές υποδομές 
που εκτιμώνται κατάλληλα από τους καλοκαι-
ρινούς επισκέπτες.
Περίπου 5 χλμ. νοτιότερα, κοντά στο χωριό 
Δημαρίστικα και το ύψωμα του Προφήτη 
Ηλία έχει εντοπιστεί αρχαίο λατομείο πορ-
φυρίτη λίθου. Είναι εκείνο το σπάνιο κόκκινο 
πέτρωμα (rosso antico) που εκτίμησαν ιδι-
αίτερα οι αρχαίοι Ρωμαίοι και για χάρη του 
έφτιαξαν εγκαταστάσεις και δρόμους ώστε να 
μεταφέρεται μέχρι το κοντινό λιμάνι του Αγίου 
Κυπριανού και από εκεί κατευθείαν στην πρω-
τεύουσα της αυτοκρατορίας, την Ρώμη. Κόκκι-
νοι ταινάριοι λίθοι χρησιμοποιήθηκαν και σε 
πάμπολλα βυζαντινά μνημεία που βρίσκονται 
διάσπαρτα σήμερα σ’ ολόκληρη τη Μάνη.
Εντονο χρώμα παραδοσιακής μανιάτικης αρχι-
τεκτονικής θα συναντήσεις και σε δύο ακόμη 
οικισμούς: πρώτα στην Λάγια, ένα πανέμορφο 
χωριό (58 χλμ. από Γύθειο) με δεκάδες πυρ-
γόσπιτα, και έπειτα στην Βαθειά, ίσως την 
πιο χαρακτηριστική εικόνα της Μάνης, με τα 
πέτρινα σπίτια και τους πολεμόπυργους που 
διαχρονικά έχουν κοσμήσει χιλιάδες καρτ-
ποστάλ.
Ενας από τους τελευταίους σταθμούς πριν 
τον αρχαιολογικό χώρο του Ταινάρου είναι το 
Πόρτο Κάγιο, ένα γραφικότατο λιμανάκι που 
απλώνεται σήμερα στην θέση της αρχαίας 
Ψαμμαθούς. Το όνομά του το οφείλει στα 
ορτύκια που περνούν κατά χιλιάδες κατά το 
αποδημητικό τους ταξίδι (από τα γαλλικά «port 
aux cailles») αν και οι ντόπιοι εξακολουθούν να 
το ονομάζουν και Ψαμαθιά. Ελάχιστοι είναι οι 
μόνιμοι κάτοικοι, το καλοκαίρι ωστόσο ο πλη-
θυσμός πολλαπλασιάζεται, χάρη στους παρα-
θεριστές που αράζουν εδώ με τα σκάφη 
τους.

Ανατολική Μάνη: φύση επαναστατική
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Ένας από τους μεγαλύτερους 
μυκηναϊκούς λαξευτούς τάφους 
που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα 
στην Ελλάδα ήρθε στο φως στο 
Προσήλιο του Δήμου Λεβαδέων, 
κοντά στον Ορχομενό.

Η 
ανακάλυψη έγινε κατά τη δι-
άρκεια του πρώτου έτους 
του πενταετούς προγράμ-
ματος συνεργασίας ανά-

μεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Βοιωτίας και της Βρετανικής Σχολής Α-
θηνών/Πανεπιστήμιο του Cambridge. 
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον ένα-
το σε μέγεθος θαλαμοειδή τάφο, από 
τους περίπου 4.000 που έχουν ανα-
σκαφεί τα τελευταία 150 χρόνια.
Η κατασκευή είναι μνημειώδης και 
μαρτυρεί την ιδιαίτερη φροντίδα που 
καταβλήθηκε για τη δημιουργία της. 
Στον νεκρικό θάλαμο οδηγεί λαξευτός 
δρόμος, μήκους 20 μ., ο οποίος απο-
λήγει σε εντυπωσιακή αίθουσα επι-
φάνειας 42 τμ.
Τις τέσσερις πλευρές της αίθουσας 
περιτρέχει λαξευτό θρανίο (πεζούλι) 
καλυμμένο με πηλοκονίαμα. Το αρχικό 
ύψος της οροφής, η οποία είχε σχήμα 
δίρριχτης στέγης, υπολογίζεται στα 3.5 
μ. Ωστόσο, η αρχική στέγη άρχισε να 
καταρρέει ήδη από την αρχαιότητα, 
ίσως μάλιστα ακόμη και στη μυκηνα-
ϊκή εποχή, δίνοντας στο εσωτερικό του 
θαλάμου σπηλαιώδη όψη, συνολικού 
ύψους 6.5 μ.
Η κατάρρευση της οροφής διατάραξε 

σε κάποιο βαθμό τη θέση του νεκρού 
και των αντικειμένων του, παράλ-
ληλα όμως κάλυψε και προστάτεψε το 
ταφικό στρώμα από μεταγενέστερες 
επεμβάσεις. Στο δάπεδο του θαλάμου 
βρέθηκε ένας άνδρας, 40-50 χρονών, 
τον οποίο συνόδευαν προσεκτικά επι-
λεγμένα αντικείμενα. 
Εντοπίστηκαν πάνω από δέκα επι-
κασσιτερωμένα αγγεία, ζεύγος στο-
μίδων (τμήματα από χαλινάρια αλό-
γων), εξαρτήματα τόξου, βέλη, περό-
νες, κοσμήματα από διάφορα υλικά, 
κτένια, ένας σφραγιδόλιθος και ένα 
σφραγιστικό δαχτυλίδι.
Η κατασκευή του τάφου χρονολογείται 
περίπου στα μέσα του 14ου αι. π.Χ. και 

η αξία του έγκειται στο ότι απέδωσε 
ένα από τα καλύτερα μέχρι σήμερα 
τεκμηριωμένα ταφικά σύνολα της ανα-
κτορικής περιόδου στην ηπειρωτική 
Ελλάδα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι μεμονωμέ-
νες ταφές με σημαντικά ευρήματα 
σώζονται εξαιρετικά σπάνια σε μνη-
μειακούς μυκηναϊκούς θαλαμωτούς 
τάφους, καθώς αυτοί χρησιμοποιού-
νται συνήθως για πολλαπλές ταφές 
και για πολλές γενιές, με αποτέλεσμα 
να διαταράσσονται ή να υφαρπάζο-
νται τα κτερίσματά τους. Συνεπώς, το 
σημαντικό στην περίπτωση του τάφου 
του Προσηλίου είναι ότι όλα τα αντι-
κείμενα που βρέθηκαν συσχετίζονται 

με τον μοναδικό νεκρό που ενταφιά-
στηκε εκεί.
Η ανεύρεση της συγκεκριμένης ταφής 
και των κτερισμάτων της θα δώσει την 
ευκαιρία στους ερευνητές να κατανοή-
σουν καλύτερα τις ταφικές πρακτικές 
της περιοχής κατά τους μυκηναϊκούς 
χρόνους. 
Για παράδειγμα, η εναπόθεση πολλών 
κοσμημάτων σε ανδρική ταφή αμφι-
σβητεί -όπως και στην περίπτωση του 
κατά έναν αιώνα παλαιότερου πολε-
μιστή από την Πύλο που βρέθηκε το 
2015- τη μέχρι τώρα ευρέως διαδε-
δομένη πεποίθηση ότι τα κοσμήματα 
συνόδευαν κυρίως γυναίκες στην 
τελευταία τους κατοικία. 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η 
άφιξη της ηθοποιού Βανέσα Ρε-
ντγκρέιβ για την προβολή του ντο-
κιμαντέρ της «Τα δεινά της θάλασ-
σας» (τα έσοδα της οποίας θα δια-

τεθούν στις ανθρωπιστικές οργανώσεις Για-
τροί Χωρίς Σύνορα και Safe Passage) δίνει αυ-
τομάτως αίγλη στο φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέ-
ρας του οποίου το πρόγραμμα ανακοινώθηκε 
το μεσημέρι της Πέμπτης.
Η Βρετανίδα ηθοποιός που με αυτή την ται-
νία κάνει το ντεμπούτο της στην σκηνοθεσία, 
υπογράφει έναν προσωπικό στοχασμό πάνω 
στη σημερινή παγκόσμια προσφυγική κρίση.
Καλεσμένος του εφετινού φεστιβάλ όμως, 
είναι και ο Γάλλος σκηνοθέτης Ρομπέν Καμπι-
γιό που εφέτος έκανε την έκπληξη στο φεστι-
βάλ των Καννών κερδίζοντας το μεγάλο βρα-
βείο της επιτροπής για την ταινία «120 BPM» 
που αναφέρεται στα πρώτα χρόνια της νόσου 
του AIDS στην Γαλλία. Στην Αθήνα όμως θα 
παραβρεθεί και η τρανς πρωταγωνίστρια 
της ταινίας «Μια φανταστική γυναίκα» Ντα-
νιέλα Βέγκα.H τελετή έναρξης του φεστιβάλ 
θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με 
την προβολή της ταινίας «Wonderstruck» του 
Αμερικανού Τοντ Χέινς, ενώ ταινία λήξης θα 

είναι η «Αλλη όψη της ελπίδας» του Φινλαν-
δού Ακι Καουρισμάκι.
Στο Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα συμ-
μετέχουν εφέτος 10 ταινίες, οι οποίες αποτε-
λούν την πρώτη ή δεύτερη σκηνοθετική από-
πειρα των δημιουργών τους και θα διεκδι-
κήσουν την Χρυσή Αθήνα καθώς και τα υπό-
λοιπα βραβεία του Τμήματος, όπως το Βρα-

βείο Κοινού του οποίου χορηγός φέτος είναι 
το Popcode powered by Oneman.gr.
Το Διαγωνιστικό Τμήμα Μουσική και Φιλμ 
αποτελείται από 8 μουσικά ντοκιμαντέρ τα 
οποία ρίχνουν φως στις ζωές και τις καριέ-
ρες σημαντικών καλλιτεχνών και εξερευνούν 
διαφορετικά μουσικά ρεύματα και τάσεις που 
όρισαν την παγκόσμια κουλτούρα.

Θέατρο Νέου 
Κόσμου: Κλείνει 
20 χρόνια 
και συνεχίζει 
ακάθεκτο

Ε
ίκοσι χρόνια κλείνει 
φέτος το θέατρο του 
Νέου Κόσμου και όλους 
και έχει ετοιμάσει για 

τους φίλους του ένα πολυσυλ-
λεκτικό πρόγραμμα με νέες 
παραγωγές αλλά και πετυχημέ-
νες επαναλήψεις. 

Για όλους εμάς που περπατή-
σαμε στην αυλή του όλα αυτά τα 
χρόνια, που το γνωρίσαμε στην 
έναρξη του ή το αγαπήσαμε 
στην πορεία δεν ήταν καθόλου 
υπερβολική η συναισθηματική 
φόρτιση του Βαγγέλη Θεοδω-
ρόπουλου. 

Ο ιδρυτής του στην χθεσινή 
παρουσίαση του προγράμμα-
τος θυμήθηκε στιγμές από τα 
20 αυτά χρόνια, ευχαρίστησε 
τους ανθρώπους που ήταν 
κοντά του, τους θεατρικούς και 
όχι μόνο φίλους του, το γιο του 
Μίλτο Σωτηριάδη που έχει ανα-
λάβει πια τα ηνία και τη γυναίκα 
του Κοραλία Σωτηριάδου που 
είναι σχεδόν 40 χρόνια μαζί. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 
φετινής χρονιά παρουσίασε ο 
Μίλτος Σωτηριάδης μιλώντας 
μας για τις 17 παραγωγές της 
σεζόν που θα φιλοξενηθούν και 
στις τρεις σκηνές του θεάτρου. 

Η προσοχή πέφτει πρώτα στον 
Δημήτρη Καραντζά. Μετά την 
Μήδεια και τις συνεχόμενες επι-
τυχίες σε ό,τι και αν κάνει, ο 
μικρός του θεάτρου ανεβάζει 
στην κεντρική σκηνή την παρά-
σταση «Με δύναμη από την Κηφι-
σιά» (5/10/2017 έως 1/04/2018) 
του Δημήτρη Κεχαΐδη και της Ελέ-
νης Χαβιαρά- ένα έργο σταθμός 
της σύγχρονης δραματουργίας 
μας, που έχει αφήσει το δικό του 
στίγμα, από το πρώτο του ανέ-
βασμα στη νέα Σκηνή του Λευ-
τέρη Βογιατζή. Στην μελαγχολική 
κομεντί πρωταγωνιστούν η Λυδία 
Φωτοπούλου, η Έμιλυ Κολιαν-
δρή, η Γαλήνη Χατζηπασχάλη και 
η Ευδοξία Ανρουλιδάκη.

σπουδαίος μυκηναϊκός τάφος ανακαλύφθηκε 
κοντά στον ορχομενό Βοιωτίας

Νύχτες Πρεμιέρας για 23η χρονιά
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ΥλικΑ (γιΑ 4 meριδΕΣ)
 ª 2 πιπεριές πράσινες, σε λεπτά μπαστουνάκια
 ª 2 πιπεριές Φλωρίνης, σε λεπτά μπαστουνάκια
 ª 2 κρεμμύδια, σε λεπτές φέτες
 ª 100γρ. φιλέτα αντζούγιας σε λάδι, ψιλοκομμένα
 ª 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
 ª ½ φλιτζάνι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
 ª 400γρ. ταλιατέλες
 ª 1 κουτ. σούπας κάππαρη ξεπλυμένη, στραγγισμένη
 ª 1 κουτ. σούπας ζάχαρη καστανή
 ª ½ φλιτζάνι ούζο
 ª ½ ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο, αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

διΑδικΑΣιΑ
 ª Σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνετε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και 

σοτάρετε τις πιπεριές και τα κρεμμύδια για 20 λεπτά περίπου μέχρι να μαλακώσουν αλλά 
να μην καούν.

 ª Προσθέτετε την κάππαρη και τις αντζούγιες και συνεχίζετε το σοτάρισμα για 3-4 
λεπτά. Πασπαλίζετε με την καστανή ζάχαρη και συνεχίζετε το σοτάρισμα για 2 λεπτά 
ακόμη σε δυνατή φωτιά. Αλατοπιπερώνετε, σβήνετε με το ούζο και μαγειρεύετε για 1 
λεπτό, μέχρι να εξατμιστεί το αλκοόλ.

 ª Βράζετε τις ταλιατέλες αλ ντέντε σε άφθονο αλατισμένο νερό. Πιάνετε τις ταλιατέλες 
με μια τσιμπίδα και τις ρίχνετε μέσα στο τηγάνι με τις πιπεριές, μαζί με όσο νερό παρα-
σύρουν μαζί τους, το οποίο θα βοηθήσει τη σάλτσα να δέσει με τα ζυμαρικά.

 ª Προσθέτετε τον άνηθο και ανακατεύετε καλά. Σερβίρετε αμέσως.

Άρωμα Κουζίνας

Ταλιατέλες με μελωμένες 
πιπεριές και αντζούγιες

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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Έκλεισα τη τηλεόραση και σφάλισα 
τα πατζούρια, να μη τύχει να δει ο 
Μακρόν τη πρασινομάτα τη γιαγιά. 
Δεν είναι εποχές να χάνουμε συντά-
ξεις.

Νεαρός μπαίνει στο φαρμακείο.
- Κύριε φαρμακοποιέ, απόψε θα 
μου κάνει το τραπέζι η κοπέλα μου και 
επειδή μετά θα πάμε στην κρεβατοκά-
μαρα θα ήθελα ένα προφυλακτικό.
Του το δίνει ο φαρμακοποιός, πληρώ-
νει και ενώ βγαίνει από το φαρμακείο 
ξαναγυρίζει:
- Ξέρετε, θα είναι και η αδερφή της 
στο τραπέζι η οποία τελευταία μου 
κολλάει. Γι αυτό δεν μου δίνετε άλλο 
ένα;;
Του δίνει και το δεύτερο ο φαρμακο-
ποιός, πληρώνει και ενώ βγαίνει ξανα-
γυρίζει:
- Δεν μου δίνετε και ένα τρίτο;;
θα είναι και η μητέρα τους η οποία 
είναι πολύ όμορφη και μπορεί και 
αυτή κάτι να μου ζητήσει.
Πέρνει και το τρίτο και φεύγει...
Το βράδυ στο τραπέζι είναι και ο πατέ-
ρας της κοπέλας του.
Σερβίρεται το φαγητό και ο νεα-
ρός αρχίζει να κάνει ασταμάτητα το 
σταυρό του.
- Καλέ σταμάτα επιτέλους, λέει η 
κοπέλα του
-Άσε με ξέρω τι κάνω...
- Καλά μιλάμε δεν ήξερα ότι ήσουν 
τόσο θρήσκος.
- Κι εγώ δεν ήξερα ότι ο φαρμακο-
ποιός είναι πατέρας σου!

Βράδυ , μεσάνυχτα , χιονίζει και ένας 
τυπάκος αναγκάζεται να περάσει μέσα 
από ένα νεκροταφείο για να κόβει 
δρόμο , αν και τρέμει από το φόβο του 
. 
Καθώς περπατάει ακούει ένα «τικ - τακ 
,τικ - τακ , τικ-τακ «.... πλησιάζει στο 
σημείο απ όπου προερχόταν ο ήχος 
κατατρομαγμένος .. Βλέπει λοιπόν 
έναν τύπο να σκαλίζει κάτι πάνω σε μια 
ταφόπλακα ... 
- Τι ...τι κάνετε εκεί ; του λέει με τρεμά-
μενη φωνή ! 
- Τι να σε πω ρε φιλαράκι ! Αυτοί οι 
βλάκες έγραψαν το όνομά μου λάθος !

Κάποτε ταξίδεψε ένας Έλληνας με τη 
γυναίκα του στη Ρωσία . Πήγαν λοιπόν σε 
ένα εστιατόριο για να φάνε . Ο σύζυγος 
θέλοντας να κάνει τον έξυπνο και ακούγο-
ντας όλους τους ξένους πως μιλάγανε λέει 
στην γυναίκα του : - Βρε γυναίκα από ότι 
ακούω τα Ρωσικά είναι εύκολη γλώσσα 
. Όλοι βάζουν στο τέλος της λέξης ένα .. 
ωφ . Μπριζολώφ , κρασώφ , πατατώφ , 

ρυζώφ κτλ . Κάτσε τώρα να δεις τι ωραία 
που θα φάμε . Πράγματι λοιπόν , παραγ-
γέλνουν ωραία και καλά , μιλώντας βέβαια 
πάντα ο άντρας και αφού τελειώνουν το 
φαΐ φωνάζουν το γκαρσόνι για τον λογα-
ριασμό . Την ώρα λοιπόν που σημείωνε 
και ακούγοντας τον κύριο να υπερηφα-
νεύεται στην κυρία του για τον τρόπο που 
συνεννοήθηκε με αυτόν στην παραγγε-
λία , γυρνάει και του λέει : - Ναι καλά , ας 
μην ήμουνα Έλληνας και θα έτρωγες σκατά 
κακομοίρη μου !

Σε μια ταβέρνα…
- Έχω γλώσσα μοσχαρίσια, μοσχαροκε-
φαλή, συκώτι αρνίσιο, ποδαράκια 
χοιρινά... 
- Δεν ήρθα για ν ακούσω τα προβλήματά 
σου !!! 
Φέρε μου τον κατάλογο να παραγγείλω !!!

Δυο συμμαθητές την ώρα του διαλείμμα-
τος συζητούσαν για τους καθηγητές τους : 
- Έχω την εντύπωση ότι η καθηγήτρια των 
αγγλικών μας είναι μισότρελη . Μερικές 
φορές την προσέχω να παραμιλάει . 
- Το ίδιο και η φυσικός μας . Νομίζει πως 
εμείς την προσέχουμε .

Είναι λοιπόν ένας τύπος σε ένα ταξί , 
οπότε θέλει να πει κάτι στον ταξιτζή . 
Όπως είναι από πίσω του λοιπόν , κάνει 
λίγο μπροστά και τον χτυπάει ευγενικά 
στον ώμο με τα δάχτυλα . Ο ταξιτζής τρε-
λαίνεται ! Χάνει τον έλεγχο του αυτοκινή-
του , πέφτει πάνω σε ένα σκουπιδοτενεκέ 
, ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο , περνάει 
ξυστά από μία γριούλα , και σταματάει 
λίγα εκατοστά μπροστά από μία βιτρίνα 
σε ένα μαγαζί . Γυρίζει στον πελάτη έξαλ-
λος και του λέει : 
« Μα είσαι τρελός ; Κόντευα να πάθω 
καρδιακή προσβολή ! « 
« Μα κύριε , απλά σας ακούμπησα λίγο 
στον ώμο για να σας μιλήσω ! « 
« Χμ .. Ναι , ξέρετε , δίκιο έχετε , αλλά 
είναι η πρώτη μέρα που δουλεύω ταξι-
τζής . Τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια 
οδηγούσα νεκροφόρα ! «

Στο κουρείο συναντιούνται δυο γνωστοί 
κύριοι, ένας φαλακρός και ένας κοκκι-
νομάλλης. Ο τελευταίος λέει στον άλλον: 
- «Φαίνεται ότι δεν είσαστε παρόν όταν ο 
θεός μοίραζε τα μαλλιά.» 
- «Όχι,» απαντάει ο φαλακρός, «εκεί 
ήμουνα, αλλά όταν ήρθε η σειρά μου δεν 
είχε παρά μόνο κόκκινα. Προτίμησα λοι-
πόν, να μην τα πάρω καθόλου.

κριΟΣ
Το πρώτο χαρακτηριστικό αυτής της εβδο-
μάδας, είναι η αυξημένη σας διάθεση 
για επικοινωνία, που θα σας κάνει ακόμα 
περισσότερο κοινωνικούς και έτοιμους να 
μοιραστείτε τα σχέδιά σας και τους προ-
βληματισμούς σας, με άτομα που νιώθετε 
ότι μπορεί να σας καταλάβουν. Είναι ένα 
διάστημα που δεν πρέπει να παραμελή-
σετε πρακτικά προβλήματα, όπως τα οικο-
νομικά σας, που είναι συγκεχυμένα και 
έτοιμα να περιπλακούν περισσότερο.

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

διδΥμΟι
Ίσως να χρειαστεί να πάρετε αποφάσεις για 
τα επαγγελματικά σας. Θα πρέπει όμως να 
δώσετε πολύ μεγαλύτερη σημασία και στις 
οικογενειακές σας σχέσεις. Κάποιες κατα-
στάσεις που θα συμβούν, φαίνεται πως 
θα σας δώσουν χρήσιμα μαθήματα ενώ 
σε μεγάλο βαθμό θα αναγεννηθείτε. 
Καλό θα είναι να είστε προσεκτι-
κοί στις συναλλαγές σας και 
να έχετε επιφυλάξεις για 
κάποια άτομα.

κΑρκιΝΟΣ
Επειδή θα πρέπει να 
λάβετε υπόψη τις διαφο-
ροποιήσεις και τις αλλα-
γές που θα γίνουν, χρειά-
ζεται ειδικά τώρα, να κατα-
βάλετε μεγαλύτερη προσπά-
θεια για να πετύχετε τις προσδο-
κίες σας. Προσαρμοστείτε στις κατα-
στάσεις, βρίσκοντας καινούργιους τρόπους, 
μεθόδους και ισορροπίες.

λΕΩΝ
Τα νεύρα σας είναι τεντωμένα και καλό είναι 
να ηρεμήσετε ασχολούμενοι με χρήσιμες δρα-
στηριότητες – αλλά με σύνεση. Οι προσπάθειές 
σας για οικονομική βελτίωση ίσως καρποφο-
ρήσουν, αν δεν είστε ριψοκίνδυνοι ή άπληστοι 
και δε δημιουργείτε περιττά έξοδα. Πιθανή 
ξαφνική αλλαγή στο σπίτι. Ίσως δε χρειάζε-
ται να ασχολείστε τόσο με τη δουλειά σας, στο 
σπίτι ή στο γραφείο. Ακολουθεί ένα ευνοϊκό 
διάστημα για αύξηση των εσόδων σας.

ΠΑρΘΕΝΟΣ
Όλη αυτή η εποχή είναι ιδιαίτερα σημαντική 
όσον αφορά τα επαγγελματικά σας. Δείξτε 
μία ιδιαίτερη υπευθυνότητα γιατί κινδυνεύ-
ετε από ανώριμη συμπεριφορά να εκτεθείτε. 
Η οποιαδήποτε βιασύνη θα σας οδηγήσει σε 
άσχημες καταστάσεις, για αυτό χρησιμοποι-
ήστε τη λογική σας για να μην αντιμετωπί-
σετε προβλήματα εργασίας. Επίσης διευθε-
τήστε οπωσδήποτε οικονομικές οφειλές που 
αφορούν ακίνητα.

ΖΥγΟΣ
Επιτέλους, ότι σας βαραίνει τον τελευταίο 
καιρό, θα φύγει από πάνω σας και εσείς θα 
αναπνεύσετε και πάλι ελεύθεροι. Μπορεί 
τον τελευταίο καιρό να ταλαιπωρηθήκατε 
αρκετά αλλά τώρα είναι μέρες ηρεμίας, 
ησυχίας και γιατί όχι … χαράς!! Χαλαρώ-
στε και μαζέψτε τις δυνάμεις σας! Ποτέ δεν 
ξέρετε πότε θα τις χρειαστείτε! 

ΣκΟρΠιΟΣ
Τον τελευταίο καιρό νιώθετε αρκετή ανη-
συχία γιατί δεν γνωρίζετε τι ακόμα σας 
επιφυλάσσει το μέλλον. Οι προτάσεις στη 
δουλειά σας είναι ασαφείς και αυτό έχει 
αρχίσει να σας προβληματίζει ιδιαίτερα. 
Διατηρήστε την ψυχραιμία σας και δείτε 
πιο προσεκτικά τις καταστάσεις που σας 
προκύπτουν.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η εκπλήρωση των κρυφών σας επιθυμιών 
μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Με όπλο 
την αποφασιστικότητα και την αυτοπεποί-
θησή σας, βρίσκετε λύσεις σε δύσκολα προ-
βλήματα. Σε επαγγελματικά θέματα βεβαι-
ωθείτε πως οι ιδέες σας είναι καλά οργανω-
μένες και εφικτές και έπειτα παρουσιάστε 
τις εκεί που θέλετε. Τα οικονομικά σας είναι 
μέτρια. Μην ξοδεύετε απερίσκεπτα τα χρή-

ματά σας.

ΑιγΟκΕρΩΣ
Μία από τις καλύτερες 

εβδομάδες της περιό-
δου εμφανίζεται μπρο-
στά σας, όπου η τύχη 
θα είναι κυριολεκτικά 
με το μέρος σας. Εκμε-
ταλλευτείτε την θετική 

ενέργεια που σας περι-
βάλλει και ξεκινήσετε να 

υλοποιείτε κάθε ιδέα που 
σας έρχεται στο μυαλό. Από 

το αν θα αρχίσετε μία καινού-
ρια σχέση, αν θα αλλάξετε δουλειά, αν θα 
βάψετε το σπίτι, αν θα πάτε εκδρομή.

ΥδρΟΧΟΟΣ
Υπάρχει μια βελτιωμένη ατμόσφαιρα 
γύρω σας που όμως λόγω της αυτοκατα-
στροφικότητάς σας καλό θα ήταν να τη δια-
τηρήσετε. Οι μέρες σας είναι πιο ευχάρι-
στες και οι πιέσεις αποτελούν πλέον απλή 
ανάμνηση. Με τους γύρω σας καλό θα 
είναι να αποφεύγετε τους διαπληκτισμούς, 
αποφεύγοντας να θίξετε τα «κακώς κεί-
μενα» ή σε μία σχέση εργασίας ή αισθη-
ματική. Αυτό είναι σκόπιμο μέχρι να μπο-
ρέσετε να σταθεροποιήσετε τους στόχους 
σας

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

ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

αθλητικάαθλητικά

Ή
ταν μία βραδιά που λίγο έλλειψε να εξελιχθεί 
στον απόλυτο εφιάλτη, όμως ο Ολυμπιακός 
στο τέλος είχε Πάρντο και πήγε ακόμα και να 
πάρει την ισοπαλία. Ένας Ολυμπιακός με κα-

κό προπονητικό πλάνο (σ.σ. με τον Χάσι να κατεβάζει 
την ομάδα του πολύ πιο επιθετικά από το αναμενόμενο 
αλλά και τρία δεκάρια, Μάριν, Οφόε και Φορτούνη) αλ-
λά και ένα... εφιαλτικό α’ μέρος είδε την Σπόρτινγκ να του 
βάζει γρήγορα δύο γκολ, να προσθέτει ακόμα ένα πριν το 
τέλος του και να έχει και δύο δοκάρια στην πρεμιέρα του 
Champions League. Η είσοδος του Πάρντο άλλαξε τα δεδο-
μένα της αναμέτρησης με τον Κολομβιανό να βάζει 
στο τέλος δύο γκολ και τον Ολυμπιακό να κυ-
νηγά την ισοπαλία στις καθυστερήσεις. Το 
τελικό 2-3 δεν είναι καλό για τον πειραϊκό 
σύλλογο αλλά τουλάχιστον έβγαλε ένα 
νεύρο και μία αντίδραση στο τέλος. 
Ο Χάσι έκανε την μίνι... έκπληξή του επι-
λέγοντας ένα σχήμα με Φορτούνη και 
Μάριν. Κίπερ ο Καπίνο, τετράδα άμυνας με 
Ομάρ, Ένγκελς, Ρομαό και Φιγκέϊρας, άξονας 
με Ζιλέ και Οτζίτζα Οφόε και πίσω από τον φορ 
Τζούρτζεβιτς οι Μάριν, Καρσελά και Φορτούνης. Σε σχη-
ματισμό 4-2-3-1 που γινόταν και 4-4-1-1. 
Από την άλλη η Σπόρτινγκ είχε και αυτή... ανατροπές ως 
την βασική 11άδα της. Πατρίτσιο ο κίπερ, τετράδα άμυ-
νας με Πιτσίνι, Κόατες, Ματιέ και Σίλβα και κέντρο με 
Μπατάλια και Γουίλιαμ Καρβάλιο. Έξω δεξιά ο Μάρτινς 
και έξω αριστερά ο Ακούνια και μπροστά οι Ντουμπιά και 
Φερνάντες. Λογική 4-4-2 από Ζέσους δίχως Ντοστ μπρο-
στά αλλά όχι πάντα. Ο Φερνάντες έπαιζε και πιο πίσω και 
όποτε χρειαζόταν έξτρα βοήθεια στην επίθεση ανέβαινε 
πιο ψηλά.
Η Σπόρτινγκ σόκαρε τον Ολυμπιακό μόλις στο πρώτο 
λεπτό από εκτέλεση φάουλ και κεφαλιά Ντουμπιά με τον 
Ένγκελς να τον έχει χάσει και τον Καπίνο να μην προλαβαί-
νει να βγει σωστά. Κάκιστη αντίδραση άμυνας και κίπερ 
σε αυτήν την φάση για να βγει το 0-1. Ο Ακούνια ήταν ο 
παίκτης που εκτέλεσε το φάουλ. 
Πριν καλά καλά μπορέσει να συνέλθει ο Ολυμπιακός ήρθε 
από λάθος του Οτζίτζα Οφόε το 0-2. Η μπάλα πήγε στον 
Ντουμπιά την έβγαλε στον Ζέλσον Μάρτινς που έκανε 
ιδανικό πλασέ καθώς ήταν μόνος του απέναντι στον 

Καπίνο για να σκοράρει στο 13’. Στο 18’ ο Μπρούνο Φερ-
νάντες είχε δοκάρι σε σουτ του και η κατάσταση έδειχνε 
πολύ άσχημη για τον Ολυμπιακό. Στο 23’ ο Κόατες βγήκε 
τετ α τετ για να αποκρούσει με το πόδι ο Καπίνο. 
Στο 26’ ο Οφόε έκανε μία ωραία κίνηση και ντρίμπλα και 
το πρώτο σουτ με απειλή για Ολυμπιακό που πέρασε 
έξω. Στο 27’ ο Φιγκέϊρας πάσαρε στον Καρσελά που σού-
ταρε λίγο άουτ. Στο 31’ ο Μάριν έσπασε ωραία την μπάλα 
σε Φορτούνη που έκανε το σουτ με τον Πατρίτσιο να 
μπλοκάρει αρκετά εύκολα όμως. Στο 35’ ο Φιγκέϊρας 
βρήκε τον Καρσελά που πήρε μία κεφαλιά η οποία δεν 

απείλησε ιδιαίτερα την αντίπαλη εστία. Στο 40’ η 
Σπόρτινγκ είχε και άλλο δοκάρι σε αντεπίθεσή 

της με τον Ζέλσον. Στην αμέσως επόμενη 
φάση ο Ολυμπιακός έφτασε κοντά στο γκολ 
από μπαλιά από πλάγια θέση αλλά στά-
θηκε και άτυχος. 
Στο 43’ μία μπαλιά στην πλάτη της άμυνας 
του Ολυμπιακού έφτασε στον Μπρούνο 

Φερνάντες που από κοντά την έστειλε στο 
σώμα του Καπίνο και από εκεί στα δίχτυα. Η 

λήξη του α’ μέρους βρήκε μερίδα του κόσμου να 
αποδοκιμάζει και γενικά να υπάρχει απογοήτευση. Ο 
Ολυμπιακός στο πρώτο 45λεπτο έκανε με διαφορά ένα 
από τα χειρότερα ημίχρονά του στην Ευρώπη και ήταν 
σαν να μην μπήκε στον αγωνιστικό χώρο απέναντι σε μία 
καταιγιστική Σπόρτινγκ.
Ο Χάσι από τον πάγκο έκανε την πρώτη του κίνηση στο 
46’ για να βάλει τον Ζντιέλαρ στην θέση του Φορτούνη. 
Στο 62ο λεπτό ο Ολυμπιακός θέλησε να βγάλει πίεση 
και έχασε ευκαιρία με τον Τζούρτζεβιτς με τον Κοάτες να 
κόβει την μπάλα πριν αυτή μπει στα δίχτυα. Στο 63’ ο Εμε-
νίκε - που είχε μπει αλλαγή - έκλεψε ψηλά την μπάλα και 
είχε ένα σουτ που βρήκε κόντρα και πήγε κόρνερ. Η Σπόρ-
τινγκ από ένα σημείο και έπειτα ήθελε να κάνει κυρίως 
διαχείριση δυνάμεων. 
Στο 88’ ο Ντοστ είχε δοκάρι με κεφαλιά μετά από κόρνερ, 
όμως ένα λεπτό μετά ο Πάρντο με τρομερή ατομική ενέρ-
γεια και ντρίμπλα και ωραία τελική με σουτ μείωσε από 
πλάγια θέση σε 3-1. Στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων ο 
Πάρντο είχε και ένα γκολ με προβολή από κοντά και εκεί 
που ο Ολυμπιακός πήγαινε για βαριά ήττα έδειξε μία αντί-
δραση με το 2-3.

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο Ολυμπιακός δέχτηκε γκολ από τα... αποδυτήρια, βρέθηκε στο 0-2 από ένα λάθος στο κέντρο 
και κινδύνεψε με βαριά ήττα, καταφέρνοντας να... μαζέψει το σκορ στο τέλος (3-2), αλλά όχι και 
να σώσει κάτι από την πρεμιέρα του στο Champions League.

Κακή αρχή...
Να αναλάβει ο Γιάννης Αλαφούζος τα χρέη της ΠΑΕ, να υλοποιηθεί το 
PAOFoundation και να υπάρξει συστράτευση δυνάμεων, οι τρεις όροι του 
Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

 Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα για τον Παναθηναϊκό. Όπως αναμενόταν ο Δημή-
τρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε με τον πιο επίσημο τρόπο για το θέμα εμπλο-
κής του στην ΠΑΕ, ανακοινώνοντας τους όρους και τις προϋποθέσεις, προκειμένου 
να δοθεί επιτέλους λύση στο διοικητικό αδιέξοδο στο ποδοσφαιρικό τμήμα, το 
οποίο στερείται... οράματος.
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ουσιαστικά ζητάει την συστράτευση όλης 
της Παναθηναϊκής οικογένειας, προκειμένου ο σύλλογος και όχι απλά κάποια τμή-
ματά του, να είναι αυτοχρηματοδοτούμενός μέσω του project PAOFoundation, ενώ 
ξεκαθαρίζει πως ο Γιάννης Αλαφούζος θα πρέπει να αναλάβει ο ίδιος το άνοιγμα 
της ΠΑΕ, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Ξεκαθαρίζω ότι η ειλικρινή πρό-
θεση μου δεν είναι να αναλάβω προσωπικά την ΠΑΕ, ούτε καν να τη διαχειριστώ, 
πόσο μάλλον δε να επωμιστώ τις οικονομικές αστοχίες των προηγούμενων ετών».
Μάλιστα ολοκληρώνοντας, ξεκαθαρίζει πως αν δεν το Παναθηναϊκό του κάλεσμα 
δεν βρει ανταπόκριση, τότε θα επανεξετάσει την εμπλοκή του στην ΚΑΕ στο τέλος 
της αγωνιστικής περιόδου.

Δέσμευση Αλαφούζου για καθαρή ΠΑΕ
Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πρώτη στιγμή των επαφών, ο Γιάννης Αλαφού-
ζος έχει δεσμευτεί στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο πως όταν το PAOFoundation θα 
είναι έτοιμο, θα παραδώσει την ΠΑΕ «καθαρή» από χρέη.
Μία από τις βασικές προϋποθέσεις που έθεσε με την γραπτή του δήλωση, ο Δημή-
τρης Γιαννακόπουλος, προκειμένου να προχωρήσει τον εγχείρημά του στην ΠΑΕ 
Παναθηναϊκός, είναι να παραλάβει την εταιρία «καθαρή» από χρέη.
Να μην έχει δηλαδή τα... βαρίδια που προέρχονται από άστοχες επιλογές που έχουν 
γίνει στο παρελθόν, έτσι ώστε ο προγραμματισμός και η υλοποίηση του για την επό-
μενη μέρα στον σύλλογο, να γίνει υπό στέρεες βάσεις.
Σε αυτό το αίτημα, φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να έχει συμφωνήσει ο πρό-
εδρος της ΠΑΕ, κατά την διάρκεια των επαφών που είχαν το τελευταίο διάστημα.
Άλλωστε ο συγκεκριμένος όρος, ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που τέθηκε στο 
τραπέζι των... διαπραγματεύσεως και ο Mr SKAI δεσμεύτηκε πως όταν παρουσια-
στεί το πλάνο για το PAOFoundation, θα παραδώσει και εκείνος με την σειρά την 
εταιρεία «λευκή» από οικονομικές υποχρεώσεις.

Στο ίδιο τραπέζι
Οι επαφές για την επόμενη ημέρα στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός κορυφώνονται! Την 
επόμενη εβδομάδα ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος και ο μεγα-
λομέτοχος της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θα συναντηθούν για να συζητή-
σουν(πρώτη φορά δια ζώσης) όλα όσα αφορούν τον τρόπο που το πλειοψηφικό 
πακέτο των μετοχών θα περάσει από τον «mr. ΣΚΑΪ» στον υπό δημιουργία οργανι-
σμό που ηγείται ο Γιαννακόπουλος, το «PAO FOUNDATION»! Φυσικά το πιο σημα-
ντικό θέμα στον διάλογο των δύο ανδρών θα είναι τα χρέη της εταιρίας και το ποσό 
που είναι διατεθειμένος να αναλάβει ο Αλαφούζος, γυρίζοντας σελίδα και αποχο-
ρώντας μετά από πέντε χρόνια!

«Απαλλαγμένη ΠΑΕ από 
χρέη και συστράτευση 
δυνάμεων»
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Ο 
Ολλανδός μεσοεπι-
θετικός του ΠΑΟΚ 
μιλάει για την κατά-
σταση στο ασπρό-

μαυρο στρατόπεδο, για τον ί-
διο και τις φήμες περί αποχώ-
ρησης, για τον Λουτσέσκου και 
το ματς με τον Παναιτωλικό. 
Με αφορμή το ματς του Σαββά-
του (16/9) κόντρα στην ομάδα 
από το Αγρίνιο, ο Ντίεγκο Μπί-
σεσβαρ μίλησε στην κάμερα 
της NOVA.
Για τα όσα έχει ζήσει στον 
ΠΑΟΚ και την τωρινή κατά-
σταση:
«Νομίζω ότι αυτό που βλέ-
πουμε αυτή την περίοδο, είναι 
ότι στο ποδόσφαιρο δεν μπο-
ρείς ποτέ να είσαι σίγουρος για 
τίποτα. Είναι μία κατάσταση 
την οποία θα πρέπει να δουν 
τα νεαρά παιδιά, για να απο-
κτήσουν κι εκείνα εμπειρίες. 
Πως είναι να αλλάζεις προπο-
νητή, να αλλάζεις στυλ παιχνι-
διού σε ένα σύντομο χρονικό 
διάστημα και μετά να αλλάζεις 
πάλι και να πρέπει να ανταπο-
κριθείς στις απαιτήσεις αυτών 
των αλλαγών και της ομάδας. 
Πρέπει να διορθώσουμε τα 
λάθη που κάναμε και να κοιτά-
ξουμε μπροστά έτσι ώστε να 
γίνουμε καλύτεροι. Στο τελευ-
ταίο παιχνίδι θα μπορούσαμε 
να έχουμε κερδίσει και να σκο-
ράρουμε. Αν καταφέρουμε σε 
ένα παιχνίδι να σκοράρουμε να 
πετύχουμε 3-4 γκολ η ομάδα 
θα ξεμπλοκάρε ι και σ την 
πορεία θα εμφανιστούμε καλύ-
τεροι, αλλά νομίζω ότι αυτή 
τη στιγμή πρέπει να βρούμε τι 
πρέπει να κάνουμε μέσα στο 
γήπεδο, να το κάνουμε σωστά 
κι από εκεί και πέρα, όλα θα 
λυθούν».
Για το μέλλον του στον ΠΑΟΚ: 
«Ναι σε ότι αφορά εμένα, 
αισθάνομαι πολύ καλά και 
νιώθω χαρούμενος που είμαι 
στον ΠΑΟΚ. Θέλω να μείνω να 
βοηθήσω την ομάδα, να βοη-
θήσω την οικογένεια του ΠΑΟΚ 
να πετύχει τους στόχους της. 

Και η οικογένεια μου απολαμ-
βάνει την παρουσία της εδώ, 
μας αρέσει η ομάδα, μας αρέ-
σει η πόλη και ναι θέλω να 
μείνω».
Για το πως βιώνει την αλλαγή 
προπονητή και το αν έχει προ-
σαρμοστεί:
«Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. 
Δεν μπορείς να είσαι ποτέ 
σίγουρος, αυτό που πρέπει 
να κάνεις είναι να δίνεις πάντα 
τον καλύτερο εαυτό σου για να 
βοηθάς την ομάδα. Εγώ μπορώ 
να παίξω και στις 3 θέσεις του 
κέντρου, είτε αριστερά, είτε 
δεξιά, είτε στον άξονα. Αυτό 
το διάστημα σίγουρα δεν παί-
ζουμε το καλύτερο ποδό-
σφαιρο. Αυτό που μετράει είναι 
να πάρουμε τα αποτελέσματα 
και να γίνουμε καλύτεροι».
Για τους στόχους του ΠΑΟΚ 
φέτος: 
«Αισθάνομαι πως πρέπει να 
τερματίσουμε σίγουρα στην 
πρώτη δυάδα, δηλαδή να είμα-
στε στην κορυφή. Θεωρώ ότι 
η ομάδα μπορεί να τα κατα-
φέρει, έχουμε αποκτήσει πολ-
λούς νέους καλούς παίκτες με 
εμπειρία, οπότε σε σύγκριση 
με την περασμένη σεζόν είμα-
στε ένα σκαλί επάνω. Οπότε ναι 
ο στόχος μας πρέπει να είναι η 
κορυφή».
Για το παιχνίδι με τον Παναιτω-
λικό και το τι περιμένει από την 
ομάδα του:
«Έχουμε παίξει αρκετές φορές 
με τον Παναιτωλικό. Θεωρώ ότι 
πάνω κάτω είναι η ίδια ομάδα, 
έχει το ίδιο στυλ. Τους αρέσει 
να παίζουν μαχητικό ποδό-
σφαιρο, να μπαίνουν δυνατά 
στις μονομαχίες. Είναι καλύ-
τερη ομάδα θεωρώ από τον 
Απόλλωνα. Θεωρώ ότ ι θα 
κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, 
ας αφήσουμε όμως τον κόσμο 
να το δει στο γήπεδο. Αισθα-
νόμαστε όλοι καλά, είμαστε 
σε καλή κατάσταση και είναι 
η ώρα νομίζω να δείξουμε σε 
όλη την Ελλάδα τι μπορούμε να 
κάνουμε μέσα στο γήπεδο».

Μπίσεσβαρ: «Θέλω να 
μείνω στον ΠΑΟΚ»!

Η επιστροφή της ΑΕΚ στους ομίλους ήταν 
ιδανική! Με εξαιρετική εμφάνιση, γκολ 
του Μάνταλου και γκολάρα του Λάζαρου, 
νίκησε 2-1 στη Ριέκα και με το «καλημέρα» 
στο Europa League έκανε το μεγάλο βήμα της 
πρόκρισης! 

 

Κ
όντρα στην Μπριζ, τον Αύγουστο, η Ενωση 
εξασφάλισε την επιστροφή της σε όμιλο ευ-
ρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά έ-
πειτα από έξι χρόνια και τώρα κόντρα στην 

Ριέκα έκανε βήμα για να επιστρέψει και στους νοκ ά-
ουτ αγώνες! Με γκολ των Μάνταλου και Χριστοδου-
λόπουλου η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ έκανε αυτό 
που έπρεπε στην Κροατία και τώρα θα υποδεχθεί την 
Αούστρια Βιέννης στη 2η αγωνιστική, με στόχο το 
2x2 που θα την φέρει κοντά στους «32»!
Το ματς θα μπορούσε να αρχίσει τραγικά για 
την ΑΕΚ, αφού η απροσεξία στην άμυνα 
έδωσε τη δυνατότητα στον Χέμπερ να 
σουτάρει από κοντά αλλά ο Ανέστης απέ-
κρουσε. Επικίνδυνο ξεκίνημα αλλά καλύ-
τερη συνέχεια για την Ενωση, η οποία απεί-
λησε σε δύο περιπτώσεις με τους Γιόχαν-
σον-Μάνταλο μέσα σε ένα δίλεπτο (5’-7’). Οι 
Κιτρινόμαυροι πήραν τον έλεγχο όσο περνούσαν 
τα λεπτά, καταλάβαιναν ότι μπορούσαν να κάνουν 
φάσεις στην άμυνα της Ριέκα και η επιβεβαίωση ήρθε 
στο 16’, όταν οι Κροάτες δεν απομάκρυναν και ο 
Μάνταλος εντός περιοχής σούταρε και έκανε το 0-1. 
Η Ενωση είχε φέρει το ματς στα μέτρα της, έγινε ξανά 
επικίνδυνη με μια ωραία κόντρα που έβγαλε ο Λιβάια 
αλλά δεν βγήκε κάτι καλό από αυτό. Αντιθέτως, ένα 
λεπτό μετά έγινε το κακό.
Στο κόρνερ της Ριέκα ο Γιόχανσον άργησε να πάει 
πάνω στον Έλεζ και αυτός με σουτ έκανε το 1-1. Απο-
τέλεσμα που έμεινε ως το τέλος του πρώτου μέρους, 
αφού η ΑΕΚ δεν εκμεταλλεύτηκε τους χώρους που 
άφηναν οι Κροάτες στην άμυνα. Στο 41’, μάλιστα, η 
ομάδα του Χιμένεθ είχε μεγάλη ευκαιρία για το δεύ-
τερο γκολ αλλά ο Πρσκάλο απέκρουσε το σουτ του 
Μάνταλου, με το αριστερό, από καλή θέση.  
Στο δεύτερο 45λεπτο η Ριέκα μπήκε φουριόζα και 
πίεσε αρκετά τους Κιτρινόμαυρους, οι οποίοι περιορί-
στηκαν στο μισό γήπεδο. Αυτό κράτησε ένα 10λεπτο, 
με την Ενωση στη συνέχεια να βρίσκει ξανά τα πατή-
ματα της και τον Χιμένεθ να ρίχνει στο ματς τον Μπα-
κασέτα αντί του αρνητικού Κλωναρίδη. Αυτός που 
μπήκε τελικά, λίγα λεπτά μετά, στο 63’, πήρε το φάουλ 

από το οποίο ήρθε το 1-2 με την πολύ ωραία εκτέλεση 
του Χριστοδουλόπουλου! Με αυτό το γκολ η ΑΕΚ... 
σκότωσε ψυχολογικά τους Κροάτες και στο δίλεπτο 
70’-71’ θα μπορούσε να βάλει τρίτο γκολ και να κλει-
δώσει το τρίποντο, σε δύο ευκαιρίες που έφτιαξε ο 
Λιβάια, αλλά οι Σιμόες και Λάζαρος δεν σκόραραν.
Η είσοδος του Αϊντάρεβιτς αντί του Χριστοδουλόπου-
λου στο 78’ έφερε την αλλαγή συστήματος σε 4-3-3, 
η Ριέκα έκανε την ύστατη προσπάθεια να φτάσει στην 
ισοφάριση αλλά η Ενωση, για την οποία μπήκε ο Αρα-
ούχο αντί του Λιβάια στο 86’, κράτησε το σκορ και 
μπήκε με το δεξί στον όμιλο!
Man of the match: Ο Μάνταλος ήταν αυτός που 
άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ, είχε ακόμη μία καλή 
ευκαιρία να σκοράρει και γενικά έδωσε συνέχεια στις 
καλές εμφανίσεις των τελευταίων παιχνιδιών.

Αδύναμος κρίκος: Ο Κλωναρίδης δεν κατά-
φερε να φανεί καθόλου για την Ενωση, 

κάνοντας συνεχώς λάθη.
Στο ύψος του: Ο Χριστοδουλόπου-
λος με το πολύ ωραίο γκολ για το 
1-2 προφανώς και στάθηκε στο 
ύψος του, όπως και ο Ανέστης, ο 
οποίος έκανε μεγάλη επέμβαση 

στο 3ο λεπτό. Αναφορά, όμως, θα 
πρέπει να γίνει και στον Λιβάια, ο 

οποίος έπαιξε ξανά για τους συμπαίκτες 
του, φτιάχνοντας ευκαιρίες.

Η γκάφα: Γκάφα ήταν η χαμένη ευκαιρία του Σιμόες 
στο 70’, γιατί ο Λιβάια του έβγαλε τέλεια σέντρα για 
το 1-3, αλλά τουλάχιστον δεν στοίχισε στην ΑΕΚ.
Το στραγάλι: Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα με τη 
διαιτησία, το ματς άλλωστε δεν είχε δύσκολες φάσεις.
Το ταμείο: Το ταμείο... γεμίζει συνεχώς για την ΑΕΚ! 
Τόσο σε ό,τι αφορά το ψυχολογικό κομμάτι με τα 
συνεχή θετικά αποτελέσματα, όσο και οικονομικά 
αφού θα μπει το μπόνους της UEFA για τη νίκη. 
Μεγαλύτερο κέρδος, φυσικά, για την Ενωση είναι 
το γεγονός ότι από την πρεμιέρα των ομίλων έκανε 
βήμα πρόκρισης και περιμένει πλέον την δυναμική 
συμπαράσταση των οπαδών της από εδώ και πέρα 
στο ΟΑΚΑ!
Ριέκα (Ματίας Κεκ): Πρσκάλο, Κβρζιτς (73’ Ακόστι), 
Ζούτα, Χέμπερ, Ζούπαριτς, Γκαβράνοβιτς (59’ Μάλες), 
Έλεζ, Γκοργκόν, Μίσιτς (81’ Ματέι), Μπράνταριτς, 
Βέσοβιτς.
ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Ανέστης, Μπακάκης, Τσόσιτς, 
Βράνιες, Λόπες, Σιμόες, Γιόχανσον, Μάνταλος, Χρι-
στοδουλόπουλος (78’ Αϊντάρεβιτς), Κλωναρίδης (60’ 
Μπακασέτας), Λιβάια (86’ Αραούχο).

ριέκα - αεκ 1-2

ΑΕΚάρα... με το «καλήμέρα»
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Σεπτέμβριο είπαμε; Βάλτε Οκτώβριο 
κι αυτό ακόμα δεν είναι σίγουρο, 
αναφορικά με την πρώτη σέντρα στη 
Football League. Τι λένε Παναχαϊκή 
και Παναιγιάλειος.

Α
νεπίσημα μεταξύ παραγόντων 
των ΠΑΕ, κατά τη διάρκεια της σύ-
σκεψης της Δευτέρας στη Football 
League, έγινε κουβέντα για «σέ-

ντρα» στις 8 ή 15 Οκτωβρίου, αλλά από κά-
ποιους άλλους εκφράστηκε η άποψη πως 
μάλλον το 22 Οκτωβρίου είναι πιο κοντά 
στην πραγματικότητα.
Η εφημερίδα «Πελοπόννησος» πήρε από-
ψεις από τους Αχαιούς του πρωταθλήμα-
τος. Ο Κώστας Χρυσανθόπουλος της Πανα-
χαϊκής, τόνισε: «Για εμάς, ως καινούργιοι 
στην Κατηγορία, όλο αυτό το σκηνικό είναι 
μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Τέτοιο χάος 
ομολογώ πως δεν το περίμενα. Οι περισ-
σότερες ΠΑΕ βρίσκονται σε τραγική κατά-
σταση οικονομικά. Εστω κι αν εμείς είμαστε 
σε πολύ καλύτερη κατάσταση και το ίδιο και 
3-4 ΠΑΕ ακόμα, δεν γίνεται πρωτάθλημα με 
4-5 ομάδες. Εμείς είχαμε κάνει έναν σχεδι-
ασμό και όλα πάνε περίπατο τώρα, τινάζο-
νται στον αέρα. Και τα έξοδα τρέχουν…».
Ο Αντ. Ρέλλας για τον Παναιγιάλειο επισή-
μανε: «Και για γέλια και για κλάματα είναι 
η υπόθεση. Αν η ΕΠΟ και η UEFA θέλουν 
ντε και καλά επαγγελματική Β’ Εθνική, ας 
έρθουν να τους δώσουμε τα κλειδιά να 
κάνουν αυτές το κουμάντο. Και να πάνε οι 
δικοί τους άνθρωποι φυλακή, όχι εμείς. Αν 
δεν γίνεται αλλιώς, ας γίνει ερασιτεχνική η 
Β’ Εθνική, κανείς δεν θα ‘χει αντίρρηση από 
μας τους παράγοντες. Για τι σόι επαγγελ-
ματικό πρωτάθλημα μιλάμε όταν τα έσοδα 
είναι ανύπαρκτα;».

«Είναι «μπάχαλο» η Football 
League»
Πολλά και ενδιαφέροντα είπε σε συνέ-
ντευξη που παρέθεσε στον «fm100» ο πρό-
εδρος των Τρικάλων Ανδρέας Μπέκιος.
Αναλυτικά όσα είπε:
«Πάντα μιλάω ειλικρινά αυτά τα 25 χρό-
νια που είμαι στον χώρο σαν επαγγελμα-
τίας. Έχω ανάμικτα συναισθήματα. Από τη 
μια είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί ότι 
είπαμε από την πρώτη μέρα με τον Δημή-
τρη Μπαταγιάννη γίνεται και γίνεται μάλι-
στα σε υπερθετικό βαθμό. Η αλήθεια είναι 

ότι έχουμε βάλει στόχους που πιάνουμε 
τον έναν μετά τον άλλον. Η ομάδα αποτε-
λείται από 30 ποδοσφαιριστές. Σε ένα 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ήρθαν 
ποδοσφαιριστές εγνωσμένης αξίας που 
πιστεύω ότι θα βοηθήσουν το προπονη-
τικό τιμ. Αυτά που λέγαμε από την αρχή ότι 
στόχος της ομάδας είναι να αποδίδει ένα 
πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, το βλέπουμε 
φιλικό με το φιλικό με την ομάδα να γίνε-
ται ακόμη καλύτερη και θεωρώ ότι θα πάμε 
πάρα πολύ καλά.
Ωστόσο δύο πράγματα με έχουν στεναχω-
ρήσει.
Το ένα είναι το μπάχαλο της Football 
League. Τελικά είναι κατάρα να αποπνέ-
εις υγεία σε ένα αρρωστημένο περιβάλ-
λον δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. 
Αυτοί που διοικούν το ποδόσφαιρο πρέπει 
να σκύψουν πολύ βαθιά στο πρόβλημα να 
το λύσουν από την ρίζα του, ο μήνας έχει 
13 και ακόμη δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινή-
σουμε.
Και το 2ο κομμάτι είναι ότι δεν βλέπω μια 
έντονη συμμετοχή του κόσμου των Τρικά-
λων, αυτό που ήξερα πριν έρθω στα Τρί-
καλα είναι ότι ο κόσμος διψάει για μπάλα , 
την αγαπάει την ομάδα, δεν βλέπω αυτή την 
συμμετοχή ούτε στα διαρκείας αλλά ούτε 
και στα φιλικά παιχνίδια. Δεν ξέρω που να 
το αποδώσω , δεν ξέρω τι να πω. Το κατα-
λαβαίνω (σε τοποθέτηση του δημοσιογρά-
φου ότι αυτό οφείλεται στο κακό παρελ-
θόν). Ο κόσμος έχει πολλές φορές ένα 
αλάνθαστο κριτήριο. Παρόλα αυτά εμείς 
δεν μπορούμε να απολογηθούμε για το 
παρελθόν. Εμείς αναλάβαμε αρχές Ιουλίου. 
Ότι έχουμε πει το κάνουμε ευλαβικά. Δεν 
νομίζω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος αυτή 
την στιγμή στα Τρίκαλα και στην Ελλάδα 
γιατί και στο Δ.Σ της football league το ίδιο 
μου λέγανε. Οι «αντίπαλοι» πρόεδροι, ότι 
είμαστε μια ομάδα η οποία αποπνέει υγεία, 
είμαστε πολύ σοβαροί, δεν χρωστάμε που-
θενά, δεν έχουμε ίντριγκες, δεν τσακωνό-
μαστε με κανέναν , έχουμε ένα υγιές περι-
βάλλον, παίζουμε την μπάλα μας.
Όλα αυτά τα αυτονόητα που λέγανε την 
αρχή. Νέα παιδιά μπήκανε στην ομάδα, 
πιτσιρικάδες. Δεν μπορώ να φανταστώ τι 
άλλο μπορεί να κάνει μια διοίκηση. Εκτός 
αν είμαστε μια ομάδα όταν νικάμε και είμα-
στε μια άλλη ομάδα όταν χάνουμε. Αλλά 
δεν το πιστεύω. Δεν ξέρω δεν ήμουν εκεί 
τα προηγούμενα χρόνια να ξέρω τι γινόταν.

Αλλά θα το ξαναπώ για ακόμη μια φορά.
Αν ο κόσμος δεν αγκαλιάσει την ομάδα, αν 
το γήπεδο δεν γεμίσει δεν μπορούμε να 
κάνουμε όνειρα. Είναι παγκόσμια σταθερά. 
Αν ο κόσμος δεν γίνει ο 12ος παίκτης της 
ομάδας δεν μπορούμε να πιστεύουμε σε 
θαύματα.
Στο άλλο κομμάτι της Football League που 
με βλέπεις πολύ προβληματισμένο, δεν 
ξέρω τι γίνεται, ακόμη δεν ξέρουμε πότε θα 
ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Για μας μακάρι 
να ξεκίναγε την προσεχή Κυριακή. Παρότι 
ξεκινήσαμε από το μηδέν, χωρίς να λέω 
ότι φταίει κάποιος που ξεκινήσαμε από 
το μηδέν είμαστε έτοιμοι. Και την άλλη 
Κυριακή αν είναι να παίξουμε θα παίξουμε 
δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πιστεύουμε 
πάρα πολύ στους εαυτούς μας. Πάρα πολύ 
στην ομάδα μας. Πάρα πολύ στον προπο-
νητή μας, πάρα πολύ στην διοίκηση μας, 
πιστεύουμε πάρα πολύ σε εμάς. Δεν βγήκε 
καμία απόφαση. Ανεβήκανε δύο ομάδες με 
μια απόφαση ξαφνικά, έτσι, ήταν να γίνει 
μπαράζ να μην γίνει μπαράζ κάτι τρελά 
πράγματα. Τέλος πάντων.
Θέλω να πω κάτι. Παρότι τα διαρκείας 
λήγουν την Παρασκευή έκανα μια κουβέντα 
με τον κ. Μπαταγιάννη και σκεφτόμαστε να 
δώσουμε μια παράταση.
Είμαι υπέρ αυτής της εισήγησης και ο κ. 
Μπαταγιάννης δεν μου αρνήθηκε, αυτή 
είναι η αλήθεια και μάλλον εκεί προσανα-
τολιζόμαστε. Θέλει όλοι μαζί ένα τελευταίο 

δεκαήμερο να δείξουμε πραγματικά ότι 
είμαστε μια ομάδα όλοι.»

Από το Παρίσι στις Σέρρες ο νέος 
επενδυτής!
Οι ημέρες κυλούν και το κουβάρι γύρω από 
τα πρόσωπα που αναμένεται τις επόμενες 
ώρες να αναλάβουν τις τύχες του Πανσερ-
ραϊκού αρχίζει σιγά-σιγά να ξετυλίγεται!
Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΑ Σερρών ο 
επιχειρηματίας που θα βρεθεί στις Σέρρες 
για τις υπογραφές και προκειμένου να απο-
κτήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών 
λέγεται Αντώνης Βούρτσης! 
Ο συγκεκριμένας είναι Έλληνας  επιχειρημα-
τίας του εξωτερικού ο οποίος κατάγεται από 
την Αθήνα, κατοικεί στο Παρίσι, ενώ έχει 
σπουδάσει administration of business στο 
York University στο Τορόντο του Καναδά. 
Ο συγκεκριμένος, μαζί προφανώς και με 
άλλους ασχολείται με διάφορες επιχειρή-
σεις, μία εκ των οποίων έχει να κάνει με το 
εμπόριο ψαριών.
Αξίζει να αναφερθεί και αυτό είναι ίσως το 
σημαντικότερο στοιχείo της… αλήθειας της 
περίπτωσης του, πως μόλις πριν από τρεις 
ημέρες στην σελίδα του στο facebook έβαλε 
ως φωτογραφία προφίλ τον Λέοντα της 
Αμφίπολης σε κόκκινο φόντο και ως φωτο-
γραφία εξωφύλλου την Θύρα 5… στα καλά 
της, προφανώς από κάποιο ματς της Σού-
περ Λιγκ με τους φιλάθλους να δημιουρ-
γούν εκρηκτική ατμόσφαιρα.

τα νεα τησ FOOTBALL LEAGUE

ακόμα πιο πίσω πάει η σέντρα!
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Μ
ε πολλά χαμόγελα αλλά και έκ-
δηλη ανησυχία για τις συνθή-
κες που θα συναντήσει στις Η-
ΠΑ σε λίγες ώρες που φτάνει α-

ναχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης για την 
Σαρασότα της Φλόριντα η Εθνική ομάδα κω-
πηλασίας που θα πάρει μέρος στο Παγκό-
σμιο πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών από 24 
Σεπτεμβρίου έως 1 Οκτωβρίου.
Στο σύνολό τους οι εννέα αθλητές κι αθλή-
τριες δήλωσαν αισιόδοξοι για τους αγωνι-
στικούς τους στόχους ενώ δεν έκρυψαν την 
ανησυχία τους για τα προβλήματα που μπο-
ρεί να προκάλεσε το κοντινό πέρασμα του 
τυφώνα Ιρμα στην ευρύτερη περιοχή πριν 
λίγες ώρες.
Η ελληνική ομάδα που αναμένεται στη 
Σαρασότα αποτελείται από 9 αθλητές κι 
αθλήτριες και τρεις προπονητές.
Για τους στόχους των τεσσάρων πληρώμά-
των ο ομοσπονδιακός τεχνικός Σάκης Αθα-
νασιάδης τόνισε
«Για το τετραπλό σκιφ ελ βαρών πιστεύω ότι 
και με την προσθήκη ενός νέου αθλητή του 
Νίνου Νικολαϊδη στους ήδη υπάρχοντες στο 
πλήρωμα που πήρε το χρυσό μετάλλιο με 
παγκόσμιο ρεκόρ πιστεύω ότι θα βρίσκεται 
στον τελικό και απο εκεί και πέρα θα προ-

σπαθήσουμε για ότι καλύτερο.
Το σκιφ ελ βαρών με τον Γιώργο Κόνσολα θα 
παλέψει να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται σε 
ένα απαιτητικό αγώνισμα και με δεδομένο 
ότι ο αθλητές σε μια μεταολυμπιακή χρονιά 
έριξε αρκετό βάρος στις σπουδές του, όπως 
και όλα τα αγόρια της ομάδας και η παρου-
σία του στο παγκόσμιο αποτελεί και μια επι-
βράβευση των προσπαθειών του.
Από εκεί και πέρα το διπλό το βαρύ των 
γυναικών όπου είχαμε την αποχώρηση της 
Ασουμανάκη , την Κατερίνα Νικολαϊδου θα 
πλαισιώσει η Αννέτα Κυρίδου η οποία ανα-
δείχθηκε παγκόσμια στην κατηγορία κάτω 
των 23 , θα επιδιώξει να μπει στον τελικό 
που θα είναι μια μεγάλη επιτυχία.
Το διπλό το ελαφρύ με τις Εμμανουηλί-
δου-Πέργουλη πήρε με την αξία του την 
πρόκριση όπως και τα κορίτσια της βαριάς 
βέβαια και στοχεύει όσο πιο ψηλά γίνεται 
με στόχο μια θέση μέσα στην 8άδα που θα 
είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
Πάνω από όλα να έχουν όλα τα παιδιά την 
υγεία τους και να προσπαθήσουν να κάνουν 
κούρσες ανάλογες των δυνατοτήτων τους. 
Μην ξεχνάμε ότι σε τόσο μεγάλους αγώ-
νες υπάρχει το στρες και ελπίζουμε να βρε-
θούμε σε μια καλή μέρα»κατέληξε.

Aναχώρησε η εθνική 
κωπηλασίας για το 
παγκόσμιο

«
Στοπ» στις προσπάθειες της Εθνικής μας ομάδας των Εφήβων, για μια θέση 
στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Μάλτα, έβαλε η Ουγ-
γαρία που επικράτησε του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος με 9-4.
Η ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη  ξεκίνησε αρκετά καλά  και ήταν ανταγω-

νιστική μέχρι το ημίχρονο (3-2). Από εκεί και πέρα όμως οι Μαγυάροι, κέρδιζαν σιγά 
σιγά έδαφος, διαμορφώνοντας το τελικό 9-4.
Πλέον η Εθνική μας ομάδα, θα αγωνιστεί για τις θέσεις 5-8 αύριο (15/9) στις 16.00, με 
τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία- Σερβία που αγωνίζονται σήμερα (14/9) στις 18.30.
Τα οκτάλεπτα: 1-1, 2-1, 3-2, 3-0
Οι σκόρερς:
Ουγγαρία: Μπάκσα 3, Σμόλτζ 2, Μπόμπις 2, Φέκετε 1, Ντάλα 1
Ελλάδα: Γραμματικός 2, Κουλούρης 1, Αλαμάνος 1
Για την Ελλάδα αγωνίστηκαν επίσης οι Κουρούβανης, Γωνιωτάκης, Δήμου, Τσιστρά-
κης, Καλογερόπουλος, Πάτερος, Γραμματικός, Παπανικολάου και Περόπουλος.  Στον 
αγώνα με την Ουγγαρία αγωνίστηκε μόνο ένας εκ των δύο τερματοφυλάκων μας, ο 
Ούγκο  Πιόβαν.

Eκτός ημιτελικών Ευρωπαϊκού η 
Εθνική πόλο εφήβων

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Ο 
Νίκος Παντέλης είναι ο διάδοχος 
του Ανδρέα Σταύρου στο τιμόνι 
του Διαγόρα, όπως ανακοίνωσε 
και επίσημα η ροδίτικη ομάδα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του »γηραιού». 
»Ο Γ.Σ. Διαγόρας ανακοινώνει ότι νέος προ-
πονητής της ανδρικής του ομάδας ποδο-
σφαίρου είναι ο κ. Νίκος Παντέλης. Η επι-
λογή του πραγματοποιήθηκε μετά τον 
καταρτισμό των ομίλων της ‘ Εθνικής από 
την ΕΠΟ, και αφού το τμήμα ποδοσφαίρου 
είχε τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 
πολλούς αξιόλογους προπονητές, που εξέ-
φρασαν την επιθυμία να αναλάβουν την 
τεχνική ηγεσία του «γηραιού». Ο 58χρο-
νος έμπειρος προπονητής θα βρίσκεται στη 
Ρόδο την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017, 
προκειμένου να αναλάβει άμεσα τα καθή-
κοντα του. Ο Γ.Σ. Διαγόρας τον καλωσορίζει 
και του εύχεται επιτυχία στο έργο του.
Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του 
καριέρας εργάστηκε ως προπονητής. Ξεκί-
νησε  από τον Ποσειδώνα Γλυφάδας και 
συνέχισε σε ομάδες Εθνικών κατηγοριών, 
όπως: Α.Ο. Κέρκυρα, ΑΠΟ Κερατσίνι, Αθη-
ναϊκός Α.Σ., Α.Ο. Χαλκίδα, Α.Ο. Καστοριά, 
Α.Σ. Λαμία. Την περίοδο 2006-07 ανέβασε 
τον Π.Α.Ο. Αγίου Δημητρίου από τη Γ’ στη 
Β΄ Εθνική.  Στα μισά της περιόδου 2007-08 
έφυγε από την ομάδα του Μπραχαμίου και 
πήγε στην  Γ.Σ. Καλλιθέα. Τη σεζόν 2008-09 
εργάστηκε στην Κέρκυρα, το 2009-10 στην 
ΓΣ Ηλιούπολη. Ακολούθησαν οι ομάδες 
Εθνικός Αστέρας και Πανιώνιος, για πρώτη 
φορά ομάδα  Α΄ Εθνικής. Το 2015 ήταν προ-
πονητής στην Καλλιθέα, ενώ τελευταία του 
ομάδα ήταν ο ΑΟ Χανιά.
-Ο Γ.Σ. Διαγόρας ευχαριστεί όλους τους 
προπονητές που έδειξαν ενδιαφέρον και 
ήταν πρόθυμοι να ενταχθούν ως επικεφα-
λής στο προπονητικό τημ της ομάδας μας.

Ενόψει… Γενάρη αξιολογεί Σερα-
ντί η Καβάλα
Στις προπονήσεις της Καβάλας παίρ-
νει μέρος ο Γαλλοαλγερινός μεσοεπιθετι-
κός, Γιασίν Αμπέντ Σεραντί (Yacine Abed 
Serrandi).
Ο 21χρονος με θητεία στη Σατορού και τη 
Λινξ του Γιβραλτάρ (Α΄ κατηγορία πέρυσι), 
ικανοποιεί τον Κώστα Ανυφαντάκη με τα 
δείγματα γραφής του, αλλά ο ΑΟΚ, όπως 

όλες οι ομάδες της Γ΄ Εθνικής πλέον, δεν 
έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν παίκτη 
από ξένη Ομοσπονδία (πλην ΕΠΟ).
Δηλαδή μπορούν ξένο παίκτη που έπαιζε 
Ελλάδα, αλλά όχι… Έλληνα του εξωτερικού. 
Συνεπώς, το επόμενο διάστημα θα παρ-
θεί απόφαση για τον Σεραντί (στο ρόστερ 
υπάρχουν ήδη οι Γάλλοι Ρομπέρ και Κεϊτά), 
για το αν αποκτηθεί τον Γενάρη.
Παράλληλα, οι «Αργοναύτες», που ανα-
θάρρησαν μετά την άνοδο της Δόξας Δρά-
μας στη Φούτμπολ Λιγκ, αναζητούν παίκτες 
για το… σήμερα, ενώ την Κυριακή δίνουν 
εκτός έδρας φιλικό με τον Απόλλωνα Παρα-
λιμνίου.

Στον Αστέρα Παραποτάμου το 
Σούπερ Καπ!
Σέντρα στην ποδοσφαιρική σεζόν της 
Θεσπρωτίας! Μετά από ένα πολύ ενδια-
φέρον παιχνίδι, ο Αστέρας Παραποτάμου 
κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της περιόδου, 
λυγίζοντας έπειτα από 120 λεπτά αγώνα την 
αντίσταση του Καστρίου. Δύο όψεις είχε η 
κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Το πρώτο 
45λεπτο ήταν γεμάτο, χώρια από τα δύο 
γκολ, με καλές στιγμές και κλασικές ευκαι-
ρίες εκατέρωθεν. Από την άλλη, το β΄μέρος 
δεν ήταν ανάλογο, καθώς οι δύο ομάδες 
έφτιαξαν ελάχιστες φάσεις , ενώ δεν έλειψαν 
και τα δυνατά μαρκαρίσματα, τα νεύρα και 
οι κάρτες. Ο Παραπόταμος μπήκε μπροστά 
στο σκορ μόλις στο 10ο λεπτό.Ο διαιτητής 
Τσιάκος καταλόγισε πέναλτι για μαρκάρισμα 
του Ζήγου πάνω στον Πανταζή και ο Γκόλιας 
που ανέλαβε την ευθύνη της εκτέλεσης, δε 
λάθεψε, παρά την προσπάθεια του Κωνστα-
ντάκου να αποκρούσει. Με τη συμπλήρωση 
20 λεπτών στο ματς όμως, το Καστρί είχε την 
απάντηση. Σέντρα του Πασχάλη και κεφαλιά 
του Αναστασίου μέσα από τη μικρή περιοχή, 
για το 1-1 των κυπελλούχων. 
Ο Αστέρας κατάφερε να πάρει εκ νέου το 
προβάδισμα στο σκορ, στο 111 ,́ με δρά-
στη μία από τις αλλαγές του Σωτηρίου, τον 
Αλέξη Γιάκη, ο οποίος με σουτ μέσα από την 
περιοχή του Θύαμι νίκησε τον αντίπαλο τερ-
ματοφύλακα για το 2-1.
Θύαμις(Παππάς): Κωνσταντάκος, Βαγγελής 
(60΄Αθανασόπουλος), Νικολάου (114΄Λιό-
ντος), Ζήγος, Ηλ.Μονάχος (68΄ Γκιούνος, 
113΄Αργυρόπουλος),  Αθανασίου, Αναστα-

σίου, Κυβράνογλου, Αλ. Λάμπρου, Γόγολος, 
Πασχάλης
Αστέρας(Σωτηρίου): Βενέτης, Γιαννακός 
(90΄Γιάκης), Πανταζής, Σουλιώτης, Στ.Μη-
τσέλος, Νάκος, Παπανδρέου, Γκόλιας (117’ 
Γκόγκος), Κάσο (79΄ Καλέσης), Μπάρκας, 
Μητσέλος Αλ.

Μένει μόνος ο Πιερικός…
Η δημοσιοποίηση του καταρτισμού των 
οκτώ ομίλων της Γ’ Εθνικής για τη νέα 
σεζόν επισημοποίησε, μεταξύ άλλων, και 
την τυπική παρουσία του Ποσειδώνα Νέων 
Πόρων. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι αυτή την ώρα 
θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο (έως… απί-
θανο), να υπάρξει κάποια άλλη συμμετοχή 
σωματείου της ΕΠΣ Πιερίας στο πρωτά-
θλημα, πέρα από τη βέβαιη του Πιερικού. 
Αν και δήλωσε συμμετοχή, η πρωταθλήτρια 
της Ένωσης επί της ουσίας δεν υπολογίζε-
ται, αφού το ποδοσφαιρικό τμήμα εξακο-
λουθεί να παρουσιάζει εικόνες διάλυσης. 
Είναι χαρακτηριστικό πως ο Ποσειδών δεν 
δήλωσε καν συμμετοχή στο Κύπελλο της 
ΕΠΣ Πιερίας.
Την ίδια ώρα, το πρωτάθλημα στην ΕΠΣ Πιε-
ρίας έχει ξεκινήσει με τη συμμετοχή και 
της δευτεραθλήτριας ΑΕ Καρίτσας, πράγμα 
που σημαίνει πως περιθώρια για αντικα-
τάσταση του Ποσειδώνα δεν υπάρχουν. Το 
μοναδικό ενδεχόμενο να μην μείνει… μόνος 
του ο Πιερικός, είναι να σημειωθεί κάποια 
απρόσμενη εξέλιξη στην ομάδα των Νέων 
Πόρων, που θα της δώσει τη δυνατότητα να 

συγκροτηθεί και να αξιοποιήσει τη δήλωση 
συμμετοχής της. Προς το παρόν, μία από τις 
πολυπληθέστερες Ενώσεις των προηγού-
μενων χρόνων στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνι-
κής, φαίνεται να… ξεμένει από εκπροσώ-
πους.

Στο στόχαστρο του Κιλκισιακού 
οι Σαπανίδης-Σαραγιώτης!
Ανοιχτό… παράθυρο για έκτακτες ενισχύ-
σεις αφήνουν στον Κιλκισιακό και ανάμεσα 
στα ονόματα που συζητιούνται είναι αυτά 
των Γιώργου Σαπανίδη και Σπύρου Σαρα-
γιώτη.
Ο πρώτος είναι περσινός γνώριμος για τους 
Κιλκισιώτες, με τον 28χρονο μέσο να συμ-
φωνεί με τον Άρη Παλαιοχωρίου φέτος, 
από τον οποίο αποχώρησε πρόσφατα.
Ο Σαπανίδης, που απασχολεί αρκετές ομά-
δες, έχει συνεργαστεί στον Καμπανιακό με 
τον Λεωνίδα Υφαντίδη, ενώ ακόμα αγωνί-
στηκε σε Απόλλωνα Καλαμαριάς, Καστο-
ριά, Γιαννιτσά, Αετό Σκύδρας, Εθνικό Φιλιπ-
πιάδας, Απόλλωνα Αρναίας, ΠΑΟΝΕ, Νίκη 
Πολυγύρου, Πυρσό Γρεβενών.
Παράλληλα, στα υπόψη δείχνει και ο Σπύ-
ρος Σαραγιώτης, στόπερ που επίσης απο-
χώρησε από τον Άρη Παλαιοχωρίου 
(παρότι και εκείνος εντάχθηκε φέτος στους 
Χαλκιδικιώτες), ενώ παλιότερα αγωνί-
στηκε σε Καμπανιακό, Διγενή Λακκώμα-
τος, Κεραυνό Αγγελοχωρίου και Αχιλλέα 
Περαίας (επίσης απασχολεί και άλλες ομά-
δες).

το πανόραμα της Γ’ εθνικής

παντέλης και επίσημα στον διαγόρα!
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Η 
Σίτι πέρασε... αέρας από το Ρό-
τερνταμ, πέτυχε τη μεγαλύ-
τερη εκτός έδρας νίκη της στο 
Champions League, καθώς ε-

πικράτησε 4-0 της Φέγενορντ. Σούπερ ο 
Στόουνς με δυο τέρματα. Στο καναβάτσο 
η Νάπολι...
Η... κατάρα έσπασε και η Σίτι πέτυχε την 
πρώτη εκτός έδρας νίκη της στη διοργά-
νωση έπειτα από έξι διαδοχικές αποτυ-
χίες. Η Μάντσεστερ ήταν καταιγιστική 
στο Ρότερνταμ, διαλύοντας τη Φέγενορντ 
με 4-0! Ηταν η πιο μεγάλη εκτός έδρας 
νίκη των Πολιτών στο Champions League, 
με τον Στόουνς να γίνεται ο πρώτος αμυ-
ντικός της που σκοράρει δυο γκολ στο 
θεσμό! Απίθανο ξεκίνημα για τη Σίτι, η 
οποία μόλις στο 2ο λεπτό κατάφερε να 
ανοίξει το σκορ, με πρωταγωνιστή τον 
Στόουνς. Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον 
απόλυτο έλεγχο και στο 10’ ... καθά-
ρισε ουσιαστικά το ματς με το 
τέρμα του Αγουέρο. Η Φέγε-
νορντ αδυνατούσε να απα-
ντήσει και στο 25’ είδε 
τον Ζεσούς να πετυχαίνει 
το 3-0. Μάλιστα, ο Βρα-
ζιλιάνος έγινε ο 4ος παί-
κτης της που σκοράρει 
σε ντεμπούτο στη διοργά-
νωση έπειτα τους Μπαλοτέλι, 
Κολάροφ, Νολίτο. Μάλιστα, οι Πολί-
τες θα μπορούσαν να πετύχουν κι άλλο 
γκολ πριν το τέλος του α’ μέρους, αλλά 
Ζεσούς και Αγουέρο δε βρήκαν στόχο. Η 
Σίτι κατέβασε ταχύτητα στην επανάληψη, 
ωστόσο αυτό δεν την εμπόδισε να πετύ-
χει και τέταρτο γκολ, με τον Στόουνς στο 
63ο λεπτό! Οι Ολλανδοί προσπάθησαν να 
πετύχουν το γκολ της τιμής, αλλά Ελ Αχμα-
ντί και Τούρνστρα έχασαν την ευκαιρία. 
Φέγενορντ: Τζόουνς, Γιούστε, Φαν ντερ 
Χέιντεν, Μποέτιους, Ελ Αχμαντί, Βιλένα, 
Νέλομ, Μπεργκίς (46’ Τούρνστρα), Άμρα-
μπατ (78’ Λάρσον), Κράμερ (72’ Βέντε), 
Μοτεγκίν
Μάντσεστερ Σίτι: Έντερσον, Στόουνς, Φερ-
ναντίνιο (72’ Σανέ), Οταμέντι, Γουόκερ, 
Μεντί, Νταβίντ Σίλβα (67’ Ντελφ), Μπερ-
νάρντο Σίλβα, Ντε Μπρόινε, Γκάμπριελ 
Ζέσους, Αγουέρο (59’ Στέρλινγκ)

Στο καναβάτσο η Νάπολι! 
Εκπληξη στην Ουκρανία, όπου η Σαχτάρ 

επικράτησε 2-1 της Νάπολι, στην έκπληξη 
της αγωνιστικής. Οι Παρτενοπέι μπήκαν 
πιο δυνατά, πίεσαν, με τον Μίλικ σε δυο 
περιπτώσεις να μη μπορεί να σκορά-
ρει. Αντίθετα, οι Ουκρανοί ήταν αποτε-
λεσματικοί και στο 15’ άνοιξαν το σκορ 
με πλασέ του Τάισον. Ο σκόρερ θα μπο-
ρούσε να πετύχει και δεύτερο τέρμα, 
αλλά ο Ρέινα πρόλαβε κι έδιωξε. Η 
Νάπολι πίεσε για την ισοφάριση, αλλά 
Μίλικ και Ινσίνιε έχασαν μεγάλες ευκαι-
ρίες. Στο 58’ η Σαχτάρ πέτυχε και δεύ-
τερο τέρμα. Ο Ρέινα έκανε μεγάλη γκάφα 
και ο Φερέιρα σημείωσε το 2-0. Το 
εύστοχο πέναλτι του Μίλικ στο 71’ (2-1) 
δε μπόρεσε να αλλάξει τη μοίρα του 
ματς.
Σαχτάρ Ντόνετσκ (Πάολο Φονσέκα): Πιά-
τοβ, Σρνα, Ρακίτσκι, Ορντετς (92’ Κοτσο-
λάβα), Ισμαΐλι, Στεπανένκο, Φρεντ, Μάρ-

λος (76’ Κοβαλένκο), Τάισον, Μπερ-
νάρντ, Φερέιρα (87’ Ντεντίνιο).

Νάπολι (Μαουρίσιο Σάρι): 
Ρέινα, Χισάι, Αλμπιόλ, Κου-
λιμπαλί, Γκουλάμ, Ζιενλίνκι 
(67’ Αλαν), Ντιαβαρά, Χάμ-
σικ (60’ Μέρτενς), Καγιεχόν, 
Ινσίνιε, Μίλικ.

Τα μοίρασαν Μάριμπορ 
- Σπαρτάκ

Η Σπαρτάκ Μόσχας ήταν καλύτερη στο 
μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα στη 
Σλοβενία κόντρα στην Μάριμπορ και 
άνοιξε το σκορ στο 59’ με τον Σαμέντοβ, 
ο οποίος είχε μπει αναγκαστική αλλαγή 
στο 29’. Στο τελευταίο κομμάτι του ματς 
όμως οι γηπεδούχοι ανέβηκαν και πίε-
σαν, είχαν δοκάρι και τελικά πήραν τον 
βαθμό με τρομερό τεχνικό σουτ του 
Μποχάρ στο 85’ στα πλαϊνά δίχτυα αφή-
νοντας τα πάντα ανοικτά για την... 3η 
θέση με το τελικό 1-1.
Μάριμπορ (Ντάρκο Μίλιανιτς): Χάντανο-
βιτς, Μίλετς, Ραϊτσεβιτς, Σούλερ, Βίλερ, 
Κάμπχα, Βρχόβετς (79’ Πίλερ), Μπάιντε 
(69’ Κράμαριτς), Αχμέντι (69’ Μεσάνο-
βιτς), Μπόχαρ, Ταβάρες.
Σπαρτάκ Μόσχας (Μάσιμο Καρέρα): 
Ρεμπρόβ, Κομπάροβ (90’ Μελγαρέχο), 
Τζίκια, Κουτεπόβ, Μποκέτι, Γιέσινκο, 
Φερνάντο, Πάσαλιτς, Γκλουσακόβ (29’ 
Σαμέντοβ), Προμές (85’ Ποπόβ), Λουίζ 
Αντριάνο.

Champions League
Πάρτι με Στόουνς στην Ολλανδία! 

Η Λειψία υποδέχθηκε την Μονακό 
στο ντεμπούτο της στο Champions 
League, με τους Μονεγάσκους να 
παίρνουν ισοπαλία 1-1. Μεγάλη νίκη 
της Μπεσίκτας επί της Πόρτο (3-1).

Η 
Λειψία έκανε ν τεμπούτο στο 
Champions League 3.039 ημέρες 
μετά την ίδρυσή της και το όνειρο 
της πρώτης νίκης κράτησε μόλις 

2’. Ο Φόρσμπεργκ πέτυχε το ιστορικό πρώ-
το γκολ για τους Ταύρους στο 32’, όμως δευ-
τερόλεπτα αργότερα ο Τιέλεμανις με το παρ-
θενικό του τέρμα με τη φανέλα της Μονακό 
έφερε το ματς στα ίσα, με το 1-1 να μένει μέ-
χρι το τέλος.
Το ξεκίνημα ήταν – λογικά – νευρικό, με τον 
Ζαρντίμ να δυσκολεύει τους γηπεδούχους, 
αλλάζοντας το συνηθισμένο του 4-4-2 σε 
4-2-3-1. Οι ταύροι προσπάθησαν περισ-
σότερο, έχασαν την πρώτη ευκαιρία με τον 
Βέρνερ και μετά το 20’ άρχισαν να παίζουν 
με μεγαλύτερο θάρρος, βρίσκοντας το γκολ 
στο 32’ με τον Φόρσμπεργκ. Η απάντηση 
των φιλοξενούμενων, όμως, ήταν άμεση, με 
τον Τιέλεμανς να παίρνει το ριμπάουντ και να 
κάνει το 1-1. Οι Μονεγάσκοι μπήκαν καλύ-
τερα στην επανάληψη, ο ρυθμός έπεσε και 
πάλι μετά το 60’, για να ανέβει μετά το 70’, 
με τους γηπεδούχους να έχουν την πρωτο-
βουλία, αλλά το 1-1 να μένει μέχρι το τέλος.
Λειψία (Ραλφ Χάζενχουτλ): Γκουλάσι, Χάλ-
ζενμπεργκ, Ουπαμεκάνο, Ορμπάν, Κλό-
στερμαν, Ντέμε, Ιλζάνκερ, Ζάμπιτσερ, Φόρ-
σμπεργκ (63’ Καμπλ), Πόουλσεν (80’ Ογκου-
στέν), Βέρνερ
Μονακό (Λεονάρντο Ζαρντίμ): Μπενάλιο, 
Τουρέ, Γκλικ, Ζέμερσον, Ζόρζε, Φαμπίνιο, 
Μουτίνιο, Τιέλεμανς, Σιντιμπέ (84’ Γκεζάλ), 
Ντιακαμπί (74’ Κεϊτά), Φαλκάο (89’ Καρίγιο)

Ρεκόρ ο Κασίγιας, διπλό η Μπεσί-
κτας
Ο Ίκερ Κασίγιας έφτασε τις 174 συμμετοχές 
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ξεπέρασε 
κάθε άλλον, αλλά δεν μπόρεσε να πανηγυ-
ρίσει το ρεκόρ του, καθώς η Πόρτο ξεκίνησε 
με εντός έδρας ήττα από την Μπεσίκτας με 
3-1. Και οι δύο ομάδες μπήκαν με στόχο τη 
νίκη, με τους Τούρκους να ανοίγουν το σκορ 
μόλις στο 13’ με τον Ταλίσκα. Η απάντηση 
ήταν άμεση για τους γηπεδούχους, με τον 
Τόσιτς να σκοράρει σε λάθος εστία για το 
1-1 στο 21’, όμως στο 28’ ο Τοσούν έδωσε 
ξανά το προβάδισμα στην Μπεσίκτας, με τον 
Κασίγιας να φέρει ευθύνη.

Οι φάσεις ήταν λίγες στην επανάληψη, με 
τους φιλοξενούμενους να προσπαθούν να 
κρατήσουν το προβάδισμά τους, αλλά να 
είναι πολύ επικίνδυνη στην αντεπίθεση και 
να φτάνουν μία ανάσα από το 3-1 στο 64’, 
όταν ο Μαρκάνο έσωσε στη γραμμή. Οι Δρά-
κοι δεν μπορούσαν με τίποτα να ανοίξουν 
την άμυνα της Μπεσίκτας και λογικά δέχθη-
καν το τρίτο γκολ στο 86’ με τον Μπάμπελ.

Λίβερπουλ - Σεβίλλη 2-2
Λίγες μέρες μετά τη συντριβή από την 
Μάντσεστερ Σίτι για την Premier League, η 
Λίβερπουλ είχε καλή ευκαιρία να αλλάξει 
παράσταση και να ξεκινήσει δυνατά κόντρα 
σε έναν σημαντικό αντίπαλο το Champions 
League, όμως δεν έγινε έτσι. Η ομάδα του 
Γίργκεν Κλοπ αν και έπνιξε τους Ανδαλου-
σιάνους ξεπερνώντας για πλάκα το γρήγορο 
0-1, δεν κατάφερε να κλειδώσει το παιχνίδι 
παρότι ήταν ανώτερη και προδόθηκε ξανά 
από την άμυνά της καθώς δέχθηκε το 2-2 
από πλάγιο. Χαμένο πέναλτι είχε ο σκόρερ, 
Ρομπέρτο Φιρμίνο, έπαιξε για πρώτη φοράς 
φέτος ο Φελίπε Κουτίνιο.
Μόλις στο 5’ πάγωσε το Anfield η Σεβίλλη, 
καθώς μετά την ασίστ του Εσκουδέρο από 
αριστερό ο Μπεν Γιεντέρ νίκησε τον Κάρι-
ους για το 0-1, το οποίο δεν έμελλε να πτο-
ήσει τους Reds. Στο 21’ ο Χέντερσον έβγαλε 
τον Μορένο και εκείνος γύρισε πάρε-βάλε 
στον Φιρμίνο για το 1-1, το οποίο δύο λεπτά 
αργότερα μπορούσε να γίνει 2-1 αν ο Τσαν 
δεν αστοχούσε μόνος του σε κόντρα. Τελικά 
έγινε στο 37’ όταν ο Μοχάμεντ Σαλάχ πίεσε, 
έκλεψε, έκανε το σουτ και η μπάλα του έκανε 
τη χάρη καθώς κόντραρε στον Κίερ και ξεγέ-
λασε τον Σέρχιο Ρίκο. Στο 41’ ο Μανέ θα 
μπορούσε να έχει πάρει ακόμα και... δύο 
πέναλτι από τον Παρέχα, όμως από τη βούλα 
ο Φιρμίνο έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.
Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι συνέχισαν 
να έχουν υπεροχή και να παίζουν στο αντί-
παλο μισό, όμως ποτέ δεν κλείδωσαν τον 
αγώνα και το πλήρωσαν από την Σεβίλλη 
που έχασε με αποβολή τον προπονητή της, 
Εντουάρδο Μπερίσο, στο 60’ για ανόητη 
ενέργεια. Στο 72΄ύστερα από εκτέλεση πλα-
γίου άουτ (!) ο Μουριέλ πέρασε την μπάλα 
στον Χοακίν Κορέα, ο οποίος την πήρε 
ωραία μπροστά του και νίκησε στην έξοδο 
τον Κάριους. Στο 76’ ο Κλοπ πέρασε στον 
αγώνα τον Κουτίνιο, όμως η Λίβερπουλ 
λίγο έλειψε να δεχθεί και δεύτερο γκολ στο 
90’ από τον Μουριέλ. Στο φινάλε ο Τζο Γκό-
μες είδε κόκκινη και αποβλήθηκε για την 
Σεβίλλη.

Απάντησε στο... λεπτό
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Την καλύτερη δυνατή εικόνα προσπάθησε 
να βγάλει ο ΑΠΟΕΛ μέσα στο “Σαντιάγο 
Μπερναμπέου”, αλλά υποτάχθηκε στην 
ανωτερότητα της Ρεάλ Μαδρίτης που 
κέρδισε με 3-0 (12’, 50’ πέν. Ρονάλντο, 61’ 
Ράμος). Καλύτεροι οι Μαδριλένοι, κυρίως 
στο δεύτερο ημίχρονο, προσπάθησε να 
αμυνθεί ο ΑΠΟΕΛ και τα κατάφερε καλά 
στο πρώτο μισό του αγώνα, αλλά δεν 
μπόρεσαν να απειλήσουν.

 

Ο 
Γιώργος Δώνης επέλεξε τον Εμπεσίλιο 
και όχι τον Φαρίας, στο μοναδικό ου-
σιαστικά ερωτηματικό που υπήρχε για 
την 11άδα του ΑΠΟΕΛ. Ο Ζινεντίν Ζι-

ντάν έβαλε στο κέντρο άμυνας τον Νάτσο, θεωρώ-
ντας προφανώς ανέτοιμο τον Βαράν που επιστρέ-
φει από τραυματισμό, ενώ στα χαφ δεν παίζει ο 
Κρόος, αλλά ο Κόβασιτς.
Όλοι περίμεναν δυνατό ξεκίνημα από την Ρεάλ 
Μαδρίτης μετά τις τελευταίες γκέλες της στο πρω-
τάθλημα, αλλά αν και είχε τον έλεγχο του 
αγώνα από την αρχή, όπως αναμενόταν, 
δεν έβρισκε μεγάλες ευκαιρίες. Μεσο-
αμυντικά ο ΑΠΟΕΛ ήταν καλά οργα-
νωμένος και δεν επέτρεπε στους 
“μερένγκες” να πιέσουν πολύ τον 
Βάτερμαν.
Αλλά η Ρεάλ δεν επιτρέπει αδρά-
νειες. Σε μία αντεπίθεσή της βρήκε 
ανοργάνωτη την άμυνα του ΑΠΟΕΛ και 
ο Ρονάλντο έκανε το 1-0 στο 12’. Ένα γκολ, 
πάντως, που δεν έφερε πανικό στην ομάδα του 
Γιώργου Δώνη που συνέχισε να αμύνεται όσο 
καλύτερα μπορούσε. Δημιουργικά ήταν δύσκολο 
να αναπτυχθεί παρά τη μαχητικότητα του Ντε 
Καμάργκο που προσπάθησε να κλέψει μπάλες για 
να βγει στην αντεπίθεση.
Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε κάποιες ευκαιρίες ακόμη 
στο ημίχρονο για δεύτερο γκολ, με κυριότερη 
εκφραστή τον Ρονάλντο, αλλά η γενική εικόνα 
ήταν πως είχε τον έλεγχο, ήταν καλύτερη, αλλά 
όχι πιεστική. Έτσι ο ΑΠΟΕΛ “έβγαλε” το ημίχρονο 
χάνοντας 1-0 και έχοντας μία καλή ευκαιρία με 
μακρινό σουτ του Λάγο που έδιωξε σε κόρνερ ο 
Νάβας (11’).
Στο δεύτερο ημίχρονο η Ρεάλ μπήκε πολύ πιο επι-
θετικά και στο 46’ ο Ρονάλντο βρέθηκε κοντά στο 
2-0, αλλά μετά το δοκάρι η μπάλα δεν πέρασε τη 

γραμμή, όπως ζήτησε. Το 2-0 όμως ήρθε στο 50’ 
με πέναλτι του Πορτογάλου, πέναλτι που δόθηκε 
-κακώς- για χέρι του Λάγο. Κακώς γιατί η μπάλα 
χτύπησε στον ώμο του.
Η Ρεάλ, όμως, είχε αλλάξει συμπεριφορά στην 
επανάληψη και έκανε διαρκώς επιθέσεις. Και 
έφτασε και σε τρίτο γκολ με απίθανο ψαλιδάκι 
του Σέρχιο Ράμος στο 61’. Η Ρεάλ συνέχισε να 
δημιουργεί ευκαιρίες, κυρίως με τον Ρονάλντο 
που έψαχνε το χατ-τρικ. Ο Πορτογάλος σκόραρε 
στο 84’, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε ορθώς ως 
οφσάιντ. Στο 93’ ακυρώθηκε και δεύτερο γκολ της 
Ρεάλ με τον Μαγιοράλ, με το παιχνίδι να τελειώ-
νει με 3-0.

Δώνης: «Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μας»
“Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μας”, παραδέχτηκε 
ο Γιώργος Δώνης μετά το 3-0 του ΑΠΟΕΛ από την 
Ρεάλ Μαδρίτης.
Αναλυτικά όσα είπε στην Cytavision:
“Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές στο ποδόσφαιρο. 
Ξέραμε το βαθμό δυσκολίας από την αρχή. Ήταν 

μία εμπειρία για όλους μας. Όταν κάτι είναι 
παραπάνω από τις δυνάμεις σου, δεν 

έχεις να πεις κάτι. Ήταν πάνω από τις 
δυνάμεις μας. Ήμασταν οργανωμέ-
νοι, προσπαθήσαμε”.
“Ήταν όπως το περίμενα. Είχαμε 
την οργάνωσή μας, τρέξαμε καλά, 
κλείσαμε τους χώρους. Θεωρώ 

ότι δεχτήκαμε ένα εύκολο γκολ. Στο 
πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν κακοί, 

το ποσοστό κατοχής μας δεν ήταν μικρό. 
Από τους νέους μας θα περιμέναμε ίσως περισσό-
τερα, αλλά επηρεάστηκαν από το άγχος. Ο Σαλάι, 
θεωρώ, μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα, 
ο Βούρος επίσης, ο Ζαχίντ, ο Φαρίας”.
“Δεχτήκαμε το 2-0 με ένα πέναλτι που δεν ήταν 
και μετά υπήρχε μεγάλος κίνδυνος”.
“Εγώ πιστεύω ότι από αυτή τη διαδικασία με τα 
συνεχή ματς θα βγούμε καλύτεροι. Θα υπάρξει 
περισσότερη κούραση, αλλά με τέτοια ματς γίνο-
νται καλύτεροι οι παίκτες και όταν γίνονται καλύ-
τεροι οι παίκτες γίνονται καλύτερες και οι ομά-
δες”.
Για το ότι ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει συντριβεί: “Είναι θέμα 
της ομάδας. Είναι τόσες οι φορές που παίζει η 
ομάδα στο Τσάμπιονς Λιγκ. Υπάρχει ένα DNA, κι 
αυτό οι νέοι παίκτες που έρχονται το εισπράτ-
τουν”.

ρεάλ μαδρίτης-αποελ 3-0

τον λύγισε η διαφορά ποιότητας

Ο Απόλλωνας ξεκίνησε φουριόζος το παιχνίδι πατώντας 
καλύτερα στο αγωνιστικό χώρο. Οι ποδοσφαιριστές του 

Σωφρόνη Αυγουστή μπήκαν στο γήπεδο κοιτάζοντας στα μάτια 
του αντίπαλους χωρίς φόβο.
Η πρώτη μεγάλη φάση όμως άνηκε στην Λιόν στο 21’ όταν ο 
Φεκίρ μπήκε μέσα στην περιοχή από δεξιά και έκανε το σουτ 
αλλά η μπάλα πήγε έξω.  Στο 24’ οι φιλοξενούμενοι έχασαν εκ 
νέου μεγάλη ευκαιρία με τον Ντίαζ από ευνοική θέση να κάνει 
την κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρασε μόλις έξω.
Η ομάδα της Λεμεσού δημιούργησε την πρώτη της αξιόλογη 
ευκαιρία στο 30’ με τον Άλεξ Ντα Σίλβα να κάνει απευθείας 
φάουλ και να αναγκάζει τον Λόπες σε εξαιρετική απόκρουση 
ενώ στην επαναφορά ο Άλεφ έκανε την προβολή αλλά η μπάλα 
πήγε πάνω από τα δοκάρια.
Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε και πάλι δυνατά ο Απόλλωνας 
ο οποίος έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 46’ με τον Μάγκλιτσα να 
κάνει το σουτ αλλά ο Λόπες απόκρουσε σε κόρνερ. Στην εκτέ-
λεση του κόρνερ ο Ρομπέρζ έπιασε την κεφαλιά αλλά και πάλι 
ο τερματοφύλακας της Λιόν είπε όχι.
Στο 50’ ήταν η σειρά της Λιόν να απειλήσει με τον Κορνέτ από 
ευνοική θέση να αστοχεί. Στο 53’ όμως ο διαιτητής έδωσε 
πέναλτι για τους φιλοξενούμενους για χέρι του Σαντάνα. Ο Ντε-
πάι εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι ανοίγοντας το σκορ. Στο 60’ η 
ομάδα της Γαλλίας έχασε νέα ευκαιρία με τον Φεκίρ από κοντά 
να κάνει το σουτ αλλά η μπάλα έφυγε έξω.
Το γκολ των φιλοξενούμενων επηρέασε το συγκρότημα του 
Σωφρόνη Αυγουστή αφού δυσκολευόταν να κάνει το παιχνίδι 
του και φτάσαμε μέχρι το 72’ να δούμε καλή ευκαιρία με τον 
Άλεξ Ντα Σίλβα να κάνει το σουτ αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα 
από το δοκάρι του Λόπες.
Στο 83 η Λιόν έχασε μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το 0-2 αλλά ο 
Βάλε έκανε εκπληκτική απόκρουση μετά από απευθείας εκτέ-
λεση φάουλ του Ντεπάι.
Στο 90’ ο Ζελάγια δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα 
δίκτυα αλλά οι γαλάζιοι δεν τα έβαλαν κάτω και τρία λεπτά 
αργότερα Ο Μαρτίνες έκανε την μπαλιά από δεξιά, ο Σαρ-
δινέρο έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή και έστειλε την 
μπάλα στα δίκτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Λόπες.
Απόλλων: Βάλε, Πέδρο, Γιούστε, Ρομπέρζ, Ζάντερ, Σακέτι, 
Άλεφ, Άλεξ (76’ Μαρτίνεζ), Γιάκολις (53’ Σαρδινέρο), Σκέμπρι 
(85’ Ζελάγια), Μάγκλιτσα
Λυών: Λόπες, Ράφαελ, Μαρσέλο, Μορέλ, Μαρσάλ, Τουσάρτ, 
Φερί (78’ Ντομπέλε), Φεκίρ, Κορνέτ, Ντεπάι, Ντίαζ (78’ Τρα-
ορέ)

“Πάρτι” της Μίλαν στη Βιέννη
Καταιγιστική ήταν η Μίλαν στο “Ernst-Happel”, πέτυχε 3 γκολ 
στο 20άλεπτο και τελικά επικράτησε 5-1 της Αούστρια Βιέννης, 
στην πρεμιέρα των ομίλων του Europa League.
Ο Χακάν Τσαλχάνογλου άνοιξε το σκορ στο 7’ με τρομερό σουτ 
και έκανε τις ασίστ για να σκοράρει ο Αντρέ Σίλβα στο 10’ και 
στο 20’.
Αφού μείωσε ο Μπόρκοβιτς στο 47’, ο Πορτογάλος συμπλή-
ρωσε το χατ-τρικ του στο 56’, ενώ το τελικό 1-5 διαμόρφωσε ο 
Σούσο στο 63’.
Άλλη μία ιταλική ομάδα είχε εκρηκτικό ξεκίνημα, η Αταλάντα, 
η οποία νίκησε 3-0 την Έβερτον στο Μπέργκαμο, με το τελικό 
σκορ να έχει διαμορφωθεί απ’το ημίχρονο.

απόλλωνας-λιόν 1-1
Πήρε αυτό που άξιζε
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ελλάδα - ρωσία 69-74

Πέταξε μία ΜΕΓΑΛΗ ευκαιρία 

Η Ελλάδα βρέθηκε στο +11 (47-36) στο 24’, αλλά σε εκείνο το σημείο επήλθε 
κούραση και με ηγέτη τον Αλεξέι Σβεντ η Ρωσία πήρε τη νίκη (69-74) και άφησε 
τους διεθνείς μας με μία τεράστια χαμένη ευκαιρία.

Η 
Ελλάδα έχασε μία σημαντική ευ-
καιρία να βρεθεί στη ζώνη των 
μεταλλίων αφού ηττήθηκε από 
τη Ρωσία με 69-74. Η εθνική μας 

ομάδα βρέθηκε δύο φορές μπροστά με δι-
ψήφια διαφορά πόντων, όμως η κούραση 
και οι πολλές χαμένες βολές από τη μία και 
ο 20άλεπτος οίστρος του Αλεξέι Σβεντ από 
την άλλη χάρισαν την πρόκριση στη Ρωσία.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να 
συμβαδίζουν στο σκορ. Η Ελλάδα στην 
επίθεση έδειχνε πλουραλισμό, ενώ η καλή 
άμυνα του Νικ Καλάθη πάνω στον Αλεξέι 
Σβεντ (0/5 σουτ) απέδιδε καρπούς ως προς 
το σκορ, αλλά όχι ως προς τη δημιουρ-
γία του, αφού με ασίστ προσέφερε έτοιμα 
καλάθια στον Τιμοφέι Μοζγκόφ (9-8, 4’). 
Η εθνική ομάδα όποτε είχε ευκαιρία να 
τρέξει, το έκανε, και με συνεχό-
μενα lay up βρήκε εύκολους 
πόντους (15-13, 7’). Ο Καλά-
θης (5π., 5ασ. στην πρώτη 
περίοδο) ήταν εξαιρετικός 
δίνοντας ρυθμό, ασίστ και 
πόντους στην Ελλάδα και 
με δική του τελική πάσα, ο 
Γιώργος Πρίντεζης έκανε το 
23-17 (9’).
Το πρώτο καλάθι του Σβεντ 
(μετά από 6 άστοχα σουτ) μεί-
ωσε το σκορ σε 26-22 (12’), όμως ο Νικ 
Καλάθης με 5 δικούς του συνεχόμενους 
πόντους πήγε τη διαφορά στο +9 (31-22, 
14’) και ο Κώστας Σλούκας λίγο αργότερα 
την πήγε σε διψήφιο επίπεδο πόντων (35-
22, 15’). Η Ρωσία αντέδρασε με τον ηγέτη 
της στον πάγκο (Σβεντ) και με σερί 7-0 έκο-
ψαν τη διαφορά (35-29, 18’). Οι παίκτες 
του Κώστα Μίσσα για κάτι περισσότερο 
από 5’ έμειναν χωρίς καλάθι εντός παιδιάς 
(μόλις 2 βολές), ωστόσο η καλή άμυνα δεν 
επέτρεψε στον αντίπαλο να μειώσει περισ-
σότερο.
Ο Γιώργος Πρίντεζης με 2/2 τρίποντα 
παρείχε ασφάλεια στους συμπαίκτες του 
και με πόντους από Γιάννη Μπουρούση και 
Κώστα Σλούκα, η διαφορά πήγε ξανά στο 
+11 (47-36, 24’). Οι Ρώσοι είχαν όλη την 
καλή διάθεση να αντιδράσουν, ωστόσο η 
άμυνα της Ελλάδας ήταν πάρα πολύ καλή 

για να τους αφήσει να βρουν σκορ. Η αστο-
χία στις βολές, όμως, αποτελούσε αρνη-
τικό παράγοντα στη διεύρυνση της δια-
φοράς ακόμη περισσότερο. Ο Σβεντ φρό-
ντισε να δείξει το ταλέντο και μέσα σε πολύ 
μικρό χρονικό διάστημα (σκορ και ασίστ) 
οδήγησε την ομάδα του σε οκτώ αναπά-
ντητους πόντους (49-47, 27’).
Η πρόκριση θα κρινόταν στο τελευταίο 
δεκάλεπτο. Σλούκας (7π., 5ρ., 3ασ., 6λ.), 
Καλάθης (25π., 5ρ., 7ασ., 2λ.), Πρίντε-
ζης (19π., 5ρ.), Μπουρούσης (10π., 7ρ.) 
και Παπανικολάου (6π., 7ρ.) είχαν κου-
ραστεί αρκετά, αφού ο Μίσσας έκλεισε 
το rotation, o Σβεντ είχε βρει ρυθμό στην 
προηγούμενη περίοδο και με 4 γρήγο-
ρους πόντους έβαλε τη Ρωσία μπροστά 
στο σκορ (53-55, 31’). Σε εκείνο το σημείο, 

ο Καλάθης πήρε την ομάδα στην 
πλάτη του επιθετικά και βοή-

θησε να διατηρηθεί το σκορ 
σε ισορροπία (59-58, 23’). 
Οι λανθασμένες επιλογές 
των Ελλήνων (κυρίως λόγω 
κούρασης) προσέφεραν 
ξεκούραστους πόντους 

στον Σβεντ, ο οποίος με 4/4 
βολές έκανε το σκορ 60-67, 

34’). Ακολούθησε ένα δίλεπτο 
γεμάτο λάθη και στις δύο πλευ-

ρές, με τον Καλάθη για μία ακόμη φορά 
να είναι αυτός που έδωσε οξυγόνο (64-
67, 37’). Καθώς ο χρόνος στην κλεψύδρα 
μειωνόταν, το άγχος αυξανόταν και για τις 
δύο ομάδες κι έτσι τα καλάθια αποτελού-
σαν... είδος προς εξαφάνιση. Με 2/2 βολές 
του Γιάννη Μπουρούση η Ελλάδα μείωσε 
σε 66-68 κι έχασε δύο ευκαιρίες να προ-
ηγηθεί, αλλά τα τρίποντα των Σλούκα και 
Καλάθη βρήκαν σίδερο. Ο Ντμίτρι Κβο-
στόφ 44’’ πριν την λήξη σκόραρε από το 
ύψος των βολών για το 66-70. Στην επό-
μενη επίθεση ο Μπουρούσης αστόχησε, 
ο Κβοστόφ με 1/2 έκανε το 66-71, με τη 
Ρωσία να ανανεώνει την επίθεση με επιθε-
τικό ριμπάουντ και ουσιαστικά να σφραγί-
ζει την πρόκρισή της, παρά το εύστοχο τρί-
ποντο του Καλάθη, το οποίο απλά έδωσε 
απλά μία ευκαιρία για το θαύμα, το οποίο 
δεν έγινε ποτέ.

Για το τουρνουα «μαυροσκουφεια»
Πρώτος και αήττητος ο ΠΑΟΚ

Ένα 14-0 σερί στη διάρκεια 
του τελευταίου πενταλέπτου 
της αναμέτρησης έδωσε στον 
ΠΑΟΚ τη νίκη επί του Κολοσσού 
Ρόδου στο PAOK SPORTS 
ARENA με 77-73 και κατέκτησε 
την πρώτη θέση στο τουρνουά 
«Μαυροσκούφεια».

Μ
παίνοντας στο τελευταία 
πεντάλεπτο της αναμέτρη-
σης, οι Ροδίτες προηγήθη-
καν με 61-67 αλλά η αντί-

δραση του ΠΑΟΚ ήταν άμεση καθώς 
συνδύασε την πίεση στην άμυνα με την 
ευστοχία στα μακρινά σουτ. Όλα τα… 
λεφτά ήταν μάλιστα το εύστοχο τρίπο-
ντο του Λάκι Τζόουνς – από απόσταση 
περίπου εννιά μέτρων – στο τελευταίο 
δευτερόλεπτο της επίθεσης του ΠΑ-
ΟΚ το οποίο διαμόρφωσε το 75-67, 75 
δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.
inRead invented by Teads
Το παιχνίδι ήταν πάντως κλειστό με 
τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο 
σκορ στη μεγαλύτερη διάρκειά του. Στο 
πρώτο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ πήρε πολλά 
από τον Κλάσεν και ο Κολοσσός από 

τον Γκρίφιν. Στο τέλος αυτού ο Δικέφα-
λος είχε βραχεία κεφαλή (39-38).
Οι λεπτέ ς ισορροπίε ς διατηρήθη-
καν στο δεύτερο ημίχρονο με τις δύο 
ομάδες να αντιμετωπίζουν με σχετική 
χαλάρωση τις αμυντικές υποχρεώσεις 
τους και το σκορ να πηγαίνει σε υψηλά 
επίπεδα. Ο ΠΑΟΚ ξέφυγε με 53-46 
έπειτα από τις λύσεις που του έδω-
σαν στην επίθεση οι Ντίλαρντ, Ζάρας, 
αλλά ο Κολοσσός απάντησε από από-
σταση 6.75 μέτρων και στο τέλος της 
3ης περιόδου το σκορ ήταν 60-60. Ο 
Κολοσσός πήρε τα ηνία του αγώνα στο 
πρώτο πεντάλεπτο της τελευταίας περι-
όδου με τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί να 
βρει το δρόμο προς το καλάθι. Η ομάδα 
του Άρη Λυκογιάννη απέκτησε αέρα έξι 
πόντων (61-67, 35’) αλλά μέσα σε περί-
που 3:30 λεπτά δέχθηκε 14 πόντους.
Δεκάλεπτα: 19-15, 39-38, 60-60, 77-73
ΠΑΟΚ(Παπαθεοδώρου): Ντίλαρντ 14, 
Κλάσεν 12, Χρυσικόπουλος 8, Κρου-
μπάλι 6, Μαργαρίτης 7, Ζάρας 14, Τζό-
ους 7, Τσόχας 2, Κόνιαρης 7.
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ(Λυκογιάννης): Σχί-
ζας 4, Τζόουνς 10, Γεωργαλής 4, Γκρίφιν 
19(3), Σταμάτης 8, Μπρέι 16(4), Προ-
στράν 4, Ράιτ 5, Χάρις 3(1).

Η 
υπόθεση του βασικού σέντερ εξελίσσεται σε γρίφο για δυνατούς λύτες κα-
θώς ο Άρης δείχνει δυσκολία στη λήψη οριστικής απόφασης δεδομένης 
της αλλαγής… κλίματος επί της υπόθεσης Καββαδά και της «συμφωνίας» 
με τον Κιθ Μπένσον.

Ξεκινώντας από την περίπτωση του Αμερικανού σέντερ είναι θετικός στην προοπτική 
συνεργασίας του με τους «κίτρινους» και βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Μέχρι 
στιγμής ο Άρης δεν έχει καταθέσει γραπτή πρόταση, αλλά σε προφορικό επίπεδο οι 
Θεσσαλονικείς έχουν περιγράψει στον ατζέντη του αθλητή το οικονομικό πλαίσιο 
στο οποίο μπορούν να κινηθούν κι έχουν αποσπάσει τον θετικό τρόπο σκέψης του.
Η αναμονή επί της υπόθεσης του Μπένσον σχετίζεται με την αλλαγή κλίματος στην 
περίπτωση του Βασίλη Καββαδά. Ο τελευταίος έχει καταθέσει καταγγελία κατά της 
ΚΑΕ Άρης, ακόμη δεν έχει εξασφαλίσει την ελευθερία του, ενώ στα χέρια του δεν φαί-
νεται να έχει πρόταση που να κινεί το ενδιαφέρον του. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι δύο 
πλευρές μπήκαν εκ νέου σε διαδικασία επαφών με τους «κίτρινους» να προτείνουν 
την παραμονή του παίκτη στην ομάδα με μείωση αποδοχών και την προοπτική να 
μπουν τα χρήματα που του οφείλονται στο συμβόλαιο της επόμενης χρονιάς. Συμφω-
νία δεν υπήρξε καθώς η πλευρά του παίκτη ζήτησε εγγυήσεις, αλλά είναι δεδομένο 
ότι θα γίνει νέα συζήτηση.

Στο ψυγείο ο Μπένσον και 
επαφές με Καββαδά
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