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Οριστικό: Από την ηλικία των 15 η αλλαγή φύλου με 
μια δήλωση!

Ο
ριστική είναι η απόφαση του υπουργού Δικαι-
οσύνης Σταύρου Κοντονή για μείωση του ορί-
ου ηλικίας ώστε να επιτρέπεται – υπό προϋπο-
θέσεις – η αλλαγή φύλου από το 15ο έτος της 

ηλικίας.
Ο υπουργός στην σημερινή συνεδρίαση της αρμόδιας 
κοινοβουλευτικής επιτροπής που επεξεργάζεται το σχέ-
διο νόμου είπε πως θα ενσωματώσει το αίτημα γονέων 
και θα φέρει νομοτεχνική βελτίωση ώστε οι προωθού-
μενες διατάξεις να αφορούν και παιδιά 15 – 16 ετών 
αρκεί να υπάρχει η βούλησή τους, η σύμφωνη γνώμη των 
γονέων και η γνωμοδότηση επιστημονικής επιτροπής. 
Πρόσθεσε δε ότι η επιστημονική επιτροπή θα λειτουργή-
σει εντός των δομών του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα 
Κυριακού».

Νέα «κωλοτούμπα» Κατσίκη για το νομοσχέ-
διο για την αλλαγή ταυτότητας φύλου
Το «έδαφος» για να απορροφηθούν οι κραδασμοί από 
ενδεχόμενη κυβίστηση και στο νομοσχέδιο για την 
αλλαγή ταυτότητας φύλου προετοίμασε ο κ. Κώστας 
Κατσίκης στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής που επεξερ-
γάζεται τις σχετικές διατάξεις.
Ο βουλευτής των ΑΝΕΛ που τις προηγούμενες ημέρες 
ξεκαθάριζε ότι θα καταψηφίσει τα επίμαχα άρθρα, απευ-
θύνθηκε σήμερα στον υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο 
Κοντονή λέγοντας:
«Προκειμένου η ανάγνωση των άρθρων του πρώτου 
μέρους του νομοσχεδίου (σ.σ. για την αλλαγή φύλου) 
να τύχουν θετικής αντιμετώπισης από εμένα και από 
άλλους βουλευτές των ΑΝΕΛ καταθέτω μια πρόταση. Να 
γίνει προσθήκη που να επισημαίνει ότι δεν επιτρέπεται 
η σύναψη γάμου, συμφώνου συμβίωσης και τεκνοθεσίας 
από άτομα που έχουν προχωρήσει σε αλλαγή φύλου». 
Νωρίτερα, ο ίδιος βουλευτής είχε υποστηρίξει «Η συζή-
τηση του νομοσχεδίου αλλαγής φύλου προκαλεί ένα 
ακόμα ψυχολογικό σοκ στην ελληνική κοινωνία»
«Κανείς δεν αμφισβήτησε το δικαίωμα αυτοπροσδιο-
ρισμού και αυτοδιάθεσης» είπε ο κ. Κατσίκης σε άλλο 
σημείο για να υποστηρίξει πως ο ίδιος έχει γίνει στόχος 
επιθέσεων: «Δέχομαι χαρακτηρισμούς όπως ομοφοβι-
κός ή ξενοφοβικός και ρατσιστής επειδή προτιμώ να λέω 
ομοφυλόφιλος και όχι γκέι».

«Το νομοσχέδιο έχει αντίκτυπο στην κοινωνία. Έρχεται 
σε αντίθεση με το σύνολο της κοινής γνώμης» υποστή-
ριξε ο βουλευτής των ΑΝΕΛ για να προσθέσει «Τέθηκαν 
διάφοροι προβληματισμοί όπως για την ταυτοπροσωπία. 
Άρρεν άτομο που προσδιορίστηκε ως θήλυ στην φωτο-
γραφία ταυτότητας πως θα αποτυπώνεται;  Η όλη συζή-
τηση βρίθει χαρακτηρισμών όπως  «τρανς», «τρανσε-
ξουαλ» και όχι άρρεν – θήλυ. Ισως θα ήταν καλύτερα οι 
ταυτότητες να έχουν το βιολογικό φύλο και τον χαρακτη-
ρισμό τρανς ή τρανσεξουαλ που και τα ίδια τα άτομα αυτά 
χαίρονται να τους αποκαλούν έτσι».
Μάλιστα ο κ. Κατσίκης έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει 
ότι αν υπερψηφιστεί το νομοσχέδιο θα αλωθεί το άβατο 
του Αγίου Ορους καθώς μια γυναίκα που θα διορθώσει 
το φύλο της σε άντρα θα μπορεί να πάει στο Αγιο Ορος.

Νέα «κωλοτούμπα» Κατσίκη
Το «έδαφος» για να απορροφηθούν οι κραδασμοί από ενδε-
χόμενη κυβίστηση και στο νομοσχέδιο για την αλλαγή ταυ-
τότητας φύλου περιέγραψε ο κ. Κώστας Κατσίκης στην αρμό-
δια επιτροπή της Βουλής που επεξεργάζεται τις σχετικές δια-
τάξεις.
Ο βουλευτής των ΑΝΕΛ που τις προηγούμενες ημέρες ξεκα-
θάριζε ότι θα καταψηφίσει τα επίμαχα άρθρα, απευθύνθηκε 
σήμερα στον υπουργό Δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή λέγο-
ντας:
«Προκειμένου η ανάγνωση των άρθρων του πρώτου μέρους 
του νομοσχεδίου (σ.σ. για την αλλαγή φύλου) να τύχουν θετι-
κής αντιμετώπισης από εμένα και από άλλους βουλευτές των 
ΑΝΕΛ καταθέτω μια πρόταση. Να γίνει προσθήκη που να 
επισημαίνει ότι δεν επιτρέπεται η σύναψη γάμου, συμφώνου 
συμβίωσης και τεκνοθεσίας από άτομα που έχουν προχωρή-
σει σε αλλαγή φύλου». 
Νωρίτερα, ο ίδιος βουλευτής είχε υποστηρίξει «Η συζήτηση 
του νομοσχεδίου αλλαγής φύλου προκαλεί ένα ακόμα ψυχο-
λογικό σοκ στην ελληνική κοινωνία.
Επικαλούμαι την διαπίστωση του Μποτλέρ που λέει πως στη 
διακήρυξη των δικαιωμάτων έχει παραληφθεί το σοβαρό 
δικαίωμα της αντίρρησης».
«Κανείς δεν αμφισβήτησε το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού 
και αυτοδιάθεσης» είπε ο κ. Κατσίκης σε άλλο σημείο για να 
υποστηρίξει πως ο ίδιος έχει γίνει στόχος επιθέσεων: «δέχο-
μαι χαρακτηρισμούς όπως ομοφοβικός ή ξενοφοβικός και 
ρατσιστής επειδή προτιμώ να λέω ομοφυλόφιλος και όχι 
γκέι».
«Το νομοσχέδιο έχει αντίκτυπο στην κοινωνία. Έρχεται σε 
αντίθεση με το σύνολο της κοινής γνώμης» υποστήριξε ο 
βουλευτής των ΑΝΕΛ για να προσθέσει «Τέθηκαν διάφοροι 
προβληματισμοί όπως για την ταυτοπροσωπία. Άρρεν άτομο 
που προσδιορίστηκε ως θήλυ στην φωτογραφία ταυτότητας 
πως θα αποτυπώνεται;  Η όλη συζήτηση βρίθει χαρακτηρι-
σμών όπως  «τρανς», «τρανσεξουαλ» και όχι άρρεν – θήλυ. 
Ισως θα ήταν καλύτερα οι ταυτότητες να έχουν το βιολογικό 
φύλο και τον χαρακτηρισμό τρανς ή τρανσεξουαλ που και τα 
ίδια τα άτομα αυτά χαίρονται να τους αποκαλούν έτσι».
Μάλιστα ο κ. Κατσίκης έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει 
ότι αν υπερψηφιστεί το νομοσχέδιο θα αλωθεί το άβατο του 
Αγίου Ορους καθώς μια γυναίκα που θα διορθώσει το φύλο 
της σε άντρα θα μπορεί να πάει στο Αγιο Ορος

Ερώτηση: Τι θα γίνει σε περίπτωση 

που γυναίκα που έχει δηλώσει 

αλλαγή φύλλου σε άνδρα πάει στο 

Άγιον Όρος;
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Πριν από 28 χρόνια ο Παύλος 
Μπακογιάννης έπεσε νεκρός από 
τις σφαίρες της τρομοκρατικής 
οργάνωσης «17 Νοέμβρη».

Η
ταν λίγο πριν τις 8 το πρωί της 26ης 
Σεπτεμβρίου 1989 όταν τα πυρά 
από τα δύο 45άρια στόχευσαν τον 
βουλευτή της ΝΔ Παύλο Μπακο-

γιάννη τραυματίζοντας τον θανάσιμα.
Η είδηση προκάλεσε σοκ καθώς ο Παύλος 
Μπακογιάννης είχε ήδη καταγράψει στον 
δημόσιο βίο του μία πορεία που τον κατέ-
τασσε στις πιο ήπιες και ενωτικές φωνές της 
πολιτικής ζωής. Με έντονο αντιδικτατορικό 

αγώνα, αμέσως μετά την πτώση της Χού-
ντας αφιέρωσε την ζωή του στο να σβήσουν 
τα πάθη του παρελθόντος και να υπάρξει η 
λεγόμενη «εθνική συμφιλίωση», αφήνοντας 
πίσω τις πληγές του Εμφυλίου.
Χαρακτηριστική είναι η φράση του «μπο-
ρούμε να διαφωνούμε, γιατί μπορούμε να 
συνυπάρχουμε» που αποτύπωνε την φιλο-
σοφία ζωής του.
Με αφορμή τα 28 χρόνια από τη δολοφονία 
του Παύλου Μπακογιάννη η Ντόρα Μπακο-
γιάννη έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:
«Πέρασαν 28 χρόνια σαν σήμερα. Ηταν πάλι 
μία Τρίτη. Και όμως, η μάχη σου ενάντια στο 
διχασμό, τη μισαλλοδοξία και το φανατισμό 
συνεχίζεται.»

28 χρόνια από τη δολοφονία του 
Παύλου ΜπακογιάννηΤι κρύβει για το χρέος, τα μέτρα 

και την επιτήρηση η «επίθεση 
φιλίας» από Ντάισελμπλουμ

Δυόμισι χρόνια μετά το επεισόδιο με τον Βαρουφάκη ήρθε στην Αθήνα για 
να ενισχύσει το success story της κυβέρνησης

Μ
εταμορφωμένος σε σχέση α-
κόμη και με το πρόσφατο πα-
ρελθόν εμφανίστηκε στην Α-
θήνα τη Δευτέρα ο πρόεδρος 

του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ. Ο 
Ολλανδός υπουργός Οικονομικών, ο οποίος 
εγκαταλείπει το πόστο του Eurogroup σε λί-
γες εβδομάδες και αναζητεί ρόλο στα ευρω-
παϊκά πράγματα, συντάχθηκε πλήρως με το 
κυβερνητικό αφήγημα του clean exit («πρέ-
πει να είναι καθαρή η έξοδος από το μνημό-
νιο» είπε), απέφυγε κάθε ευθεία αναφορά 
σε νέα μέτρα και προσπέρασε με γενικές δι-
ατυπώσεις τα ακανθώδη ζητήματα των τρα-
πεζών και της συμμετοχής του ΔΝΤ στο ελ-
ληνικό πρόγραμμα. 
Πίσω όμως από την 
«επίθεση» φιλίας και τα 
αμέτρητες θετικά μηνύ-
ματα για την αποκατά-
σταση της εμπιστοσύνης 
και το επενδυτικό ενδια-
φέρον (στη συνέντευξη 
Τύπου το μεσημέρι και 
στην ομιλία στο συνέ-
δριο του Economist το 
βράδυ), οι αναφορές του για το θέμα
χρέους ήταν εξαιρετικά γενικόλογες (έως 
αποθαρρυντικές) ενώ το clean exit συνδέ-
θηκε προφανώς με την ολοκλήρωση της 
τρίτης  αξιολόγησης (με τα 95 προαπαιτού-
μενα) πριν από το τέλος του έτους. 
Μέσα σε λίγες ώρες ο πρόεδρος του 
Eurogroup είδε τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, τον Πρω-
θυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τον αρχηγό της 
ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη, τον διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννη Στουρνάρα 
και φυσικά τον υπουργό Οικονομικών 
Ευκλείδη Τσακαλώτο και το αναπλ. Γιώργο 
Χουλιαράκη. 
Μάλιστα το ραντεβού με τον κ Τσακαλώτο, 
στο οποίο ήταν παρών και ο πρόεδρος του 
Euro Working Group Τόμας Βίζερ, κράτησε 
λιγότερα από 30 λεπτά και έγινε σε εγκάρ-
διο κλίμα, σε αντίθεση με τη συγκρουσιακή 
ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο ραντε-
βού με τον κ. Βαρουφάκη στο τέλος Ιανου-
αρίου του 2015 το οποίο ολοκληρώθηκε 
με τη γνωστή, επεισοδιακή συνέντευξη 
Τύπου. 

Εμείς θέλουμε, εσείς μπορείτε; 
Πέρα όμως από τις μελιστάλαχτες διατυπώ-
σεις (που θύμισαν εν πολλοίς τον Επίτροπο 
Μοσκοβισί) τα μηνύματα είναι σαφή. «Οι 
Ευρωπαίοι στηρίζουν με θέρμη το αφήγημα 
της καθαρής εξόδου από το μνημόνιο για να 
μην μπορεί κανένας να τους κατηγορήσει ότι 
εκείνοι δεν το ήθελαν αν η κυβέρνηση δεν τα 
καταφέρει» λέει Έλληνας κοινοτικός παράγο-
ντας με καλή γνώση των σχεδιασμών και της 
γραμμής στο επίπεδο των ισχυρών παικτών 
του Eurogroup. 
Έχοντας δίπλα του τον κ. Τσακαλώτο ο κ. 
Ντάισελμπλουμ ανέφερε στη συνέντευξη 
Τύπου: «Έχουμε ένα κοινό έντονο ενδιαφέ-

ρον να ολοκληρωθεί γρή-
γορα η αξιολόγηση πριν το 
τέλος του χρόνου. Νομίζω 
ότι και αυτό είναι κάτι το 
εφικτό. Φυσικά χρειάζεται 
να γίνει δουλειά, θα παρέ-
χουμε βοήθεια όπου χρειά-
ζεται, όμως είναι εφικτό και 
θα πρέπει να γίνει». 
Από την πλευρά του ο Έλλη-
νας υπουργός Οικονομικών 

τόνισε ότι  «ο στόχος είναι να υπάρχει μια 
καθαρή έξοδος από το πρόγραμμα χωρίς να 
υπάρχει ανάγκη επόμενου προγράμματος».

Καλάθι μινιατούρα για το χρέος 
Από την άλλη πλευρά όσο «ανεβαίνει» η 
ρητορική για την έξοδο από το μνημόνιο 
τόσο χαμηλώνει ο πήχης των προσδοκιών 
για την ελάφρυνση του χρέους. Ο κ. Ντάι-
σελμπλουμ χαρακτήρισε πολύ σημαντικά 
τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, που 
τα είχαμε σχεδόν ξεχάσει, και τόνισε ότι και 
μετά τις γερμανικές εκλογές η υπόσχεση 
των Ευρωπαίων για περαιτέρω ελάφρυνση 
ισχύει αλλά «εφόσον χρειαστεί» δηλαδή αν 
η ανάπτυξη δεν είναι η αναμενόμενη. Μάλι-
στα έφερε ως παράδειγμα για το ενδεχόμενο 
παρέμβασης την επιβεβαίωση της αρνητι-
κής πρόβλεψης του ΔΝΤ για μακροπρόθε-
σμη ανάπτυξη μόλις 1% του ΑΕΠ. Κοντο-
λογίς το μήνυμα που εισέπραξαν πολλοί 
από τους παρευρισκόμενους στο Συνέδριο 
του Economist ήταν «σας στηρίζουμε για 
να βγείτε από το μνημόνιο αλλά μη ζητάτε 
πολλά για το χρέος». 
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Άδωνις: Πόσα λεφτά παίξατε στο καζίνο; - Καμμένος: Η γυναίκα μου δεν συνάντησε ποτέ τον Μαρινάκη - Στο καζίνο 
δεν έπαιξα με τα λεφτά του ελληνικού λαού - Ντόρα Μπακογιάννη: «Εσείς λοιπόν προσέξτε κ. Καμμένε γιατί εμένα με 
έχουν ψάξει άνθρωποι άλλου επιπέδου. Εσείς με τον τρόπο που έχετε μαζέψει τα λεφτά προσέξτε...»

Τ
ο αποτέλεσμα της ονομαστικής ψη-
φοφορίας για την εξεταστική που 
θα διερευνούσε τις συνομιλίες του 
Πάνου Καμμένου με τον Μάκη 

Γιαννουσάκη, ισοβίτη για εμπόριο ναρκω-
τικών, ήταν εν πολλοίς προκαθορισμένο 
καθώς οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν προ-
τίθενται να απειλήσουν την συνοχή της κυ-
βέρνησης για κανένα λόγο.
Αυτό απεδείχθη τόσο από τις τοποθετή-
σεις κατά την διάρκεια της συζήτησης όσο 
και από το την ονομαστική ψηφοφορία 
κατά την οποία το σύνολο της πλειοψη-
φίας αρνήθηκε την δημιουργία εξεταστι-
κής για τον κυβερνητικό εταίρο (151 ΚΑΤΑ 
της συγκρότησης εξεταστικής έναντι 122 
ΥΠΕΡ).
Θετικά βέβαια για τη διατήρηση της 
κυβερνητικής συνοχής λειτούργησε και το 
γεγονός ότι από την πτέρυγα της αντιπολί-
τευσης δεν προστέθηκαν νέα στοιχεία για 
την υπόθεση. Είναι δε χαρακτηριστικό πως 
πριν την έναρξη της συζήτησης ήταν διά-
χυτος ο φόβος στο στρατόπεδο της πλει-
οψηφίας για πιθανή αποκάλυψη συνομι-
λιών του κ. Καμμένου με τον ισοβίτη Γιαν-
νουσάκη και τον ανακριτικό υπάλληλο του 
Λιμενικού Σώματος Π. Χριστοφορίδη.
Όμως παρά το γεγονός ότι δεν εμπλου-
τίστηκε ο πυρήνας της υπόθεσης για την 
οποία η ΝΔ ζήτησε εξεταστική, η επι 8:30 
ώρες συζήτηση ανέδειξε ενδιαφέροντα 
στοιχεία, βαρύτατες καταγγελίες και αιχ-
μηρούς υπαινιγμούς που εντοπίζονται στα 
εξής σημεία: Ο Καμμένος παραδέχθηκε 
ότι έπαιξε ρουλέτα στο καζίνο: «Δεν πήγα 
με λεφτά του ελληνικού λαού». Όπως ήταν 
αναμενόμενο ο υπουργός Εθνικής Αμυνας 
κλήθηκε αρκετές φορές να δώσει εξηγή-
σεις για το πρόσφατο ταξίδι του στο Λον-
δίνο και την παρουσία του σε κεντρικό 
καζίνο. Ο ίδιος υποστήριξε πως «είναι 
ψέματα ότι έμεινα σε ξενοδοχείο χαλώντας 
δημόσιο χρήμα... Από την πιστωτική μου 
κάρτα τα πλήρωσα». 
Υπενθυμίζεται πως φωτογραφίες που 
δημοσιεύτηκαν την περασμένη εβδομάδα 
έδειχναν τον πρόεδρο των Ανεξάρτητων 
Ελλήνων να μεταφέρει τσάντες με ψώνια 

από το εμπορικό κέντρο Selfridges και να 
βρίσκεται σε καζίνο ξενοδοχείου με τη 
σύζυγό του Έλενα Τζούλη. «Αναφέρεστε 
σε ένα club στο οποίο με τον κ. Γιακουμάτο 
πρωτοπήγαμε το 1994» είπε ο κ. Καμμέ-
νος απαντώντας στον Σταύρο Θεοδωράκη 
που τον κάλεσε να δώσει εξηγήσεις για την 
παρουσία του στο καζίνο του λονδρέζικου 
ξενοδοχείου.
 «Αυτό έχει μέσα τηλεοράσεις για να βλέ-
πουν τους αγώνες και εστιατόριο» συνέ-
χισε ο κ. Καμμένος εξηγώντας πώς είναι η 
αίθουσα του καζίνο όπου μετέβη στο Λον-
δίνο. «Τώρα, αν βρέθηκα μπροστά από τη 
ρουλέτα, δεν παίζω με τα λεφτά του ελλη-

νικού λαού κ. Θεοδωράκη, δεν παίζω με 
τα λεφτά του ελληνικού λαού» τόνισε ο 
υπουργός Εθνικής Άμυνας παραδεχόμε-
νος ότι βρέθηκε στο καζίνο και ότι έπαιξε 
στη ρουλέτα... 
Ο Πάνος Καμμένος χαρακτήρισε κατα-
σκευασμένο ψέμα «ότι δήθεν έμενα σε 
πανάκριβο ξενοδοχείο χρεώνοντας το 
δημόσιο». «Χρέωσα την πιστωτική μου 
κάρτα. Τα χρήματα με τα οποία μπήκα στην 
Βουλή μειώθηκαν αλλά έχω την δυνατό-
τητα να πληρώνω την διαμονή σε ξενο-
δοχείο με την γυναίκα μου από την τσέπη 
μου» εξήγησε ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ.
Το πιο εντυπωσιακό σημείο συζήτησης 
ήρθε στο τέλος της συνεδρίασης όταν ο κ. 
Καμμένος ενέπλεξε την κυρία Ντόρα Μπα-
κογιάννη επιχειρώντας να δημιουργήσει 
προβληματισμό για την σχέση της με τον 
κ. Ευάγγελο Μαρινάκη που ως γνωστόν 
είναι κουμπάρο της στο γάμο με τον κ. Ισί-
δωρο Κούβελο.
«Επειδή εγώ από το 1996 είμαι στη Νέα 
Δημοκρατία, θυμάμαι πάρα πολύ καλά τις 

εξαιρετικές σχέσεις του κ. Καμμένου με τον 
κ. Μαρινάκη. Και σας διαβεβαιώ ότι εγώ 
μεν είχα κοινωνικές σχέσεις και με τον κ. 
Καμμένο, για να είμαι ειλικρινής, αλλά και 
με τον κ. Μαρινάκη. Ο κ. Καμμένος, όμως, 
ο οποίος δεν είχε αυτού του είδους την 
κουμπαριά με τον κ. Μαρινάκη, τον επι-
σκέπτετο πολλές φορές στο γραφείο του. 
Έτσι δεν είναι, κύριε Καμμένε;» τόνισε η 
βουλευτής της ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννη 
απευθυνόμενη στον υπουργό Εθνικής 
Άμυνας.
«Εγώ;» ήταν το ερώτημα του Πάνου Καμ-
μένου.
«Εσείς» απάντησε η κυρία Μπακογιάννη 
και εξαπέλυσε έναν βαρύ υπαινιγμό για 
τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ: «Και όταν βρι-
σκόσασταν σε αδυναμία, τώρα τελευ-
ταία, στέλνατε και τη σύζυγο να τον επι-
σκεφθεί, κύριε Καμμένε. Έτσι δεν είναι;». 
«Εσείς, λοιπόν, προσέξτε, κύριε Καμμένε, 
διότι εμένα με έχουν ψάξει άνθρωποι 
άλλου επιπέδου. Σας διαβεβαιώ, πριν και 
μετά το Βουκουρέστι, με έψαξαν άνθρω-
ποι όχι του δικού σας επιπέδου. Δεν έχω, 
λοιπόν, τίποτα να φοβηθώ. Εσείς, όμως, 
με τον τρόπο που έχετε μαζέψει τα λεφτά 
σας, προσέξτε, διότι μιλήσατε και τα Πρα-
κτικά έγραψαν» ήταν η αιχμή που άφησε η 
Ντόρα Μπακογιάννη για τον πρόεδρο των 
ΑΝΕΛ και υπουργό Εθνικής Άμυνας.
«Κυρία Μπακογιάννη, τον κ. Μαρινάκη 
τον συνάντησα ενώπιόν σας, του κ. Γιακου-
μάτου και άλλων συναδέλφων σε μια χρι-
στουγεννιάτικη γιορτή με τον κ. Πατέρα. 
Αυτή ήταν η φορά που τον συνάντησα. Η 
γυναίκα μου, λοιπόν, δεν τον συνάντησε 
ποτέ. Τον μόνο που συνάντησα εν συνε-
χεία ήταν τον κ. Κουρτάκη και όταν έκανα 
την περίφημη εκπομπή στα «ΠΑΡΑΠΟΛΙ-
ΤΙΚΑ» ήλθε και ο κ. Μαρινάκης να χαιρε-
τίσει. Αυτές είναι οι συναντήσεις. Για πείτε 
μας, κυρία Μπακογιάννη, εκείνο το εκα-
τομμύριο στο Λονδίνο που σας βρήκαν 
στο πόθεν έσχες, μήπως έφυγε από ναυ-
τιλιακή που συστεγάζεται ο κ. Μαρινάκης; 
Φέρτε, λοιπόν, πίσω τα κλεμμένα και αφή-
στε τη λάσπη σε μένα» αντέδρασε ο πρόε-
δρος των ΑΝΕΛ.

Σύγκρουση με καρφιά και υπαινιγμούς για 
τα τηλεφωνήματα Καμμένου Ντομπρόβσκις: 

Ξεχάστε το «κούρεμα» 
χρέους, εφαρμόστε τις 
μεταρρυθμίσεις

Πρώτα οι μεταρρυθμίσεις και μετά η εφαρμογή των 
μέτρων για το χρέος ξεκαθαρίζει ο αντιπρόεδρος 
της Κομισιόν

Κ
ατηγορηματικά αντίθετος με το ενδεχόμενο κουρέ-
ματος του ελληνικού χρέους εμφανίζεται σε συνέ-
ντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Rheinische 
Post ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βάλ-

ντις Ντομπρόβσκις.
Ο Λετονός πολιτικός υπενθυμίζει ότι η απόφαση του 
Eurogroup τον Μάιο του 2016 περιελάμβανε βραχυπρό-
θεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακρυπρόθεσμα μέτρα για το 
θέμα του χρέους ωστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο «κου-
ρέματος» και προσθέτει με νόημα «δεν βλέπω να έχει αλλά-
ξει κάτι σε αυτό».
Όταν, δε, ο Γερμανός δημοσιογράφος του επισημαίνει τη 
διαφορετική στάση του ΔΝΤ ως προς το θέμα του χρέους 
της Ελλάδας ο κ. Ντομπρόβσκις επικαλείται τις θετικές προ-
βλέψεις της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία προκειμέ-
νου να μείνει σταθερός στη θέση του.
Ευθυγραμμισμένος με τις απόψεις όλων των Ευρωπαίων αξι-
ωματούχων τα τελευταία 24ωρα τονίζει, επίσης, ότι πρέ-
πει να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις ώστε στη συνέχεια 
να εφαρμοστούν τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους. «Εάν η 
πορεία για τη χώρα είναι ανοδική, εφαρμοστούν οι μεταρ-
ρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί και προχωρήσουμε στα 
μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, όπως συμφωνήθηκαν στο 
Eurogroup, είμαστε πεπεισμένοι ότι η Ελλάδα μπορεί να αντι-
μετωπίσει το πρόβλημα του χρέους» τονίζει χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά την πορεία της τρίτης αξιολόγησης και το 
στόχο για την γρήγορη ολοκλήρωσή της ο αντιπρόεδρος 
της Κομισιόν σημειώνει με νόημα ότι «η εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων είναι κάτι που παίρνει χρόνο. Το έχουμε 
δει και στα τρία προγράμματα προσαρμογής που αφορούν 
στην Ελλάδα». Συμπληρώνει, ωστόσο, ότι «συνολικά με τα 
τρία αυτά προγράμματα επετεύχθησαν πολλά, σταθερά 
δημοσιονομικά, μια σύγχρονη διοίκηση και μια πιο ισχυρή 
οικονομία».

Ντράγκι: Το 2018 τα τεστ αντοχής των ελληνι-
κών τραπεζών
Εντός του υφισταμένου χρονοδιαγράμματος θα διεξαχθούν 
τα τεστ αντοχής των ελληνικών τραπεζών, δηλαδή «έγκαιρα 
το επόμενο έτος» απάντησε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Μάριο Ντράγκι σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή 
Γιώργου Κύρτσου. 
Μιλώντας στην Επιτροπή Οικονομικών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, ο Μάριο Ντάγκι συμπλήρωσε πως ο Ενιαίος 
Εποπτικός Μηχανισμός θα λάβει την απόφαση σε πλήρη 
ανεξαρτησία, σχετικά με την ακριβή χρονική τοποθέτηση 
των τεστ αντοχής και έχει στείλει και ενημερωτική επιστολή 
στο ΔΝΤ για το θέμα αυτό. 
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Είναι ηλικίας 15 μηνών έως 
4 ετών και είτε δεν έχουν 
εμβολιαστεί καθόλου είτε 
έχουν εμβολιαστεί ατελώς, 
αποκάλυψε ο καθηγητής 
Παιδιατρικής Ανδρέας 
Κωνσταντόπουλος

Τ
ουλάχιστον 350.000 παι-
διά στην Ελλάδα, ηλικίας 
15 μηνών έως 4 ετών, εί-
ναι παντελώς ακάλυπτα έ-

ναντι της ιλαράς, καθώς δεν έχουν 
εμβολιαστεί καθόλου ή έχουν εμ-
βολιαστεί ατελώς. Ενώ άγνωστος 
παραμένει ο αριθμός των Ελλή-
νων που έχουν γεννηθεί μετά το 
1970 και έχουν λάβει μια δόση -ή 
και καμία- του εμβολίου για την ι-
λαρά!
Αυτό επισήμανε την Πέμπτη σε 
ειδική εκδήλωση για τη νόσο, με 
αφορμή την επιδημική έξαρση 
της ιλαράς, ο ομότιμος καθηγητής 
Παιδιατρικής, πρόεδρος της Ελλη-
νικής Παιδιατρικής Εταιρίας, κ. 
Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, τονί-
ζοντας την ανάγκη εμβολιασμού 
του πληθυσμού που είναι αθω-
ράκιστος έναντι της μεταδοτικής 
μολυσματικής νόσου. 
Την ίδια ώρα, τα στοιχεία του 

Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) για την 
πορεία της νόσου μόνον ανησυ-
χία και προβληματισμό γεννούν: 
Σύμφωνα με την τελευταία επιδη-
μιολογική έκθεση ο αριθμός των 
κρουσμάτων έχει ανέβει πια στα 
196. Δηλώθηκαν δηλαδή μέσα σε 
μια εβδομάδα 30 νέα περιστατικά 
ιλαράς σε παιδιά και ενήλικους. 
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Παιδι-
ατρικής Εταιρίας επανέλαβε την 
ανάγκη ενημέρωσης του κοινού 
για τα προβλήματα που ανακύ-
πτουν για τη δημόσια υγεία με την 
άρνηση του εμβολιασμού αλλά 
και την ανάγκη κάλυψης του ευά-
λωτου, του αθωράκιστου πληθυ-
σμού, με το εμβόλιο της ιλαράς 
στην τρέχουσα φάση.  
Με βάση βεβαίως τα δεδομένα 
των ειδικών για τον πληθυσμό 
που πρέπει να εμβολιαστεί, η ανα-
κοίνωση του υπουργείου Υγείας 
ότι υπάρχει επάρκεια 100.000 
εμβολίων ιλαράς για τον πληθυ-
σμό, προκαλεί επίσης ερωτήματα 
για τη μέριμνα των αρμοδίων 
να εξασφαλίσουν τις αναγκαίες 
ποσότητες εμβολίων. Όπως γίνε-
ται αμέσως αντιληπτό, υπάρχει 
ένα χάσμα μεταξύ των ευάλωτων 
πληθυσμών και των διαθέσιμων 

εμβολίων ιλαράς: η Ελληνική Παι-
διατρική Εταιρία εκτιμά ότι χρειά-
ζονται εμβολιασμό για την ιλαρά 
τουλάχιστον 350.000 παιδιά και 
μεγάλος αριθμός ενηλίκων, και 
η ποσότητα των εμβολίων είναι 
100.000! 
Σημειωτέον ότι οι εκπρόσωποι 
των φαρμακοποιών έχουν την 
τελευταία εβδομάδα καταγγείλ-
λει επανειλημμένως ότι υπάρχει 
πρόβλημα με την προμήθεια των 
εμβολίων. Με αντανακλαστικά, 
προφανώς χαμηλά,  ο Εθνικός 
Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) 

απαγόρευσε χθες την εξαγωγή 
εμβολίων προκειμένου να περιο-
ρίσει τη μαύρη τρύπα στα εμβό-
λια.

Απίστευτο: Γιατροί δίνουν 
ψευδείς βεβαιώσεις για 
τους εμβολιασμούς!
Το αντιεμβολιαστικό κίνημα, που 
έχει φουντώσει και στη χώρα μας 
τα τελευταία χρόνια, όπως μαρτυ-
ρούν πλέον τα κρούσματα της ιλα-
ράς, έχει (και) σφραγίδα ιατρική 
και υπογραφές λειτουργών του 
Ιπποκράτη.

Πιστοποιητικά που υπογράφουν 
παιδίατροι και βεβαιώνουν τον 
μη εμβολιασμό του παιδιού επι-
καλούμενοι πιθανές παρενέργειες 
στην υγεία του, και ψευδείς βεβαι-
ώσεις περί εμβολιασμού, ακόμη 
και με παραποίηση στοιχείων στο 
βιβλιάριο υγείας, είναι μερικά 
από τα τουλάχιστον θλιβερά, και 
σε κάθε περίπτωση επικίνδυνα, 
έγγραφα που δίδονται από παι-
διάτρους και προσκομίζονται από 
τους γονείς σε παιδικούς σταθ-
μούς, νηπιαγωγεία, σχολεία για 
την εγγραφή των παιδιών.

SOS για την ιλαρά: 350.000 παιδιά ακάλυπτα έναντι της 
μεταδοτικής νόσου
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Μετά την επιβληθείσα ποινή 
έσπευσε και δημοσίευσε 170 
εκκρεμείς αποφάσεις - Ενώπιον 
του ΣτΕ η δικαστίνα υποστήριξε 
ότι αντιμετώπισε βαρύ πένθος από 
αιφνίδια απώλεια προσφιλέστατου 
συγγενικού της προσώπου, ενώ 
ταυτόχρονα επιδεινώθηκε η υγεία 
του υπερήλικα  93χρόνου πατέρα 
της - Η Ολομέλεια του Ανωτάτου 
Ακυρωτικού Δικαστηρίου 
υπογραμμίζει ότι «τέτοιας έκτασης 
χρόνου και όγκου υποθέσεων 
καθυστέρησης δεν μπορεί να 
δικαιολογηθεί από οικογενειακούς 
λόγους»

«
Κατά άκρα επιείκεια» η Ολομέλεια 
του Συμβουλίου της Επικρατείας ε-
πέβαλε προσω-
ρινή παύση 6 μη-

νών σε γυναίκα  Πρωτο-
δίκη των Διοικητικών Δι-
καστηρίων, η οποία υπη-
ρετούσε στην Νότια Πε-
λοπόννησο, επειδή  κα-
θυστέρησε τη δημοσίευ-
ση  265 υποθέσεων μέσα 
σε μια τριετία.
Ειδικότερα, η  εν λόγω δικαστίνα καθυστέ-
ρησε την τριετία 2009-2012 την έκδοση 
265 υποθέσεων πέραν των 8 μηνών που 
είναι το ακραίο όριο δημοσίευσης των 
αποφάσεων των Διοικητικών   Δικαστη-
ρίων.
Από τον Πρόεδρο   του δικαστηρίου που 
υπηρετούσε της έγιναν συστάσεις και παρά 
της υποσχέσεις που έδωσε  ότι θα αντα-
ποκριθεί στα καθήκοντά της, αδιαφόρησε 
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, όπως 
αναφέρεται στην απόφαση της Ολομέλειας 
του ΣτΕ. 
Παρ΄  όλα αυτά, της δόθηκε προθεσμία  για 
να περαιώσει τις καθυστερήσεις της, ενώ 
κλήθηκε να παρέχει εξηγήσεις, αλλά εκείνη 
δεν εμφανίστηκε, ούτε υπέβαλε σχετικό  
υπόμνημα.
Έτσι, σε πρώτο στάδιο της περικόπηκε το 
επίδομα «ταχύτερης και αποτελεσματικής 
διεκπεραίωσης υποθέσεων». Στη συνέχεια 
κρίθηκε ότι υπάρχει αδικαιολόγητη καθυ-
στέρηση στην εκτέλεση των καθηκόντων 

της και ότι «δεν καταβάλλει την απαιτού-
μενη ιδιαίτερη προσπάθεια».
Το   πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο 
της επέβαλε  την ποινή της 6μήνης παύ-
σης.  Μετά την επιβληθείσα ποινή έσπευσε 
και δημοσίευσε 170 εκκρεμείς αποφάσεις. 
Όμως, στη συνέχεια το δευτεροβάθμιο πει-
θαρχικό της επέβαλε την  πειθαρχική ποινή 
της οριστικής παύσης.
Η ίδια ενώπιον του ΣτΕ υποστήριξε ότι αντι-
μετώπισε βαρύ πένθος από αιφνίδια απώ-
λεια προσφιλέστατου συγγενικού της προ-
σώπου, ενώ ταυτόχρονα   επιδεινώθηκε 
η υγεία του υπερήλικα  93χρόνου πατέρα 
της.
Όμως, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυ-
ρωτικού Δικαστηρίου υπογραμμίζει ότι 
«τέτοιας έκτασης χρόνου και όγκου υποθέ-
σεων καθυστέρησης   δεν μπορεί να δικαι-
ολογηθεί από οικογενειακούς λόγους». 

Κατόπιν αυτών, οι σύμβου-
λοι Επικρατείας «κατά  άκρα 
επιείκεια», όπως υπογραμ-
μίζεται στην δικαστική από-
φαση, της επέβαλαν την πει-
θαρχική ποινή της προσω-
ρινής παύσης  των 6 μηνών. 
Δηλαδή το ΣτΕ αναβίωσε 
την πρωτοβάθμια πειθαρ-
χική ποινή. Κατόπιν αυτών, 

η Πρωτοδίκης το διάστημα των 6 αυτών 
μηνών που θα είναι εκτός δικαστικού 
σώματος  δεν θα λαμβάνει τις αποδοχές 
της.

Απηλλάγη πρόεδρος Πρωτοδι-
κών με προβλήματα υγείας
Αντίθετα η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυ-
ρωτικού Δικαστηρίου με άλλη δεύτερη 
απόφασή της, απήλλαξε από κάθε πειθαρ-
χική ποινή Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητι-
κών  Δικαστών, που αντιμετώπισε προβλή-
ματα υγείας.
Ο εν λόγω πρόεδρος Πρωτοδικών είχε 
παραλειφθεί από τις προαγωγές 4 φορές, 
λόγω των καθυστερήσεων  στην έκδοση 
δικαστικών αποφάσεων. Όμως, αφού 
ξεπεράστηκαν τα προβλήματα υγείας που 
αντιμετώπιζε, «άλλαξε η υπερεσιακή του 
εικόνα» και τελικά οι σύμβουλοι Επικρα-
τείας, έκριναν ότι δεν πρέπει να παυθεί από 
τα καθήκοντά του λόγω υπηρεσιακής ανε-
πάρκειας.

Παύση 6 μηνών σε δικαστίνα 
που καθυστερούσε την 
δημοσίευση 265 υποθέσεων
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επικαιρότητα

Σ
υνεχίζεται η περιπέτεια της επένδυ-
σης στο Ελληνικό και μαζί με αυτή 
και η δοκιμασία όλου του αφηγήμα-
τος περί επενδυτικού παραδείσου 

στην Ελλάδα, που έχει επιστρατεύει εσχά-
τως η κυβέρνηση για να πείσει ότι η χώρα 
αλλάζει σελίδα και έρχεται με φουλ ρυθ-
μούς η ανάπτυξη.
Η χθεσινή, τρίτη αναβολή στην απόφαση 
του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, 
σχετικά με τον χαρακτηρισμό ως αρχαιολο-
γικού χώρου μίας έκτασης του πρώην αερο-
δρομίου, παρατείνει το τέλμα και την αβε-
βαιότητα γύρω από το μεγάλο πρότζεκτ.
Η έκπληξη για την κυβέρνηση ήταν πολύ 
δυσάρεστη. Αφενός δεν ανέμενε ότι θα 
υπάρξει νέα αναβολή – 
προσδοκούσε ότι αυτή τη 
φορά το θέμα θα τελείωνε 
και φυσικά με θετική από-
φαση, που θα ξεμπλόκαρε 
την όλη υπόθεση και θα 
έδινε το πράσινο φως για 
την υλοποίηση της επένδυ-
σης. 
Αφετέρου δεν περίμενε ότι 
στο πλευρό των αρχαιολόγων, που αντι-
δρούν στον αποχαρακτηρισμό της έκτασης, 
θα έσπευδε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και 
πρώην υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, ο 
οποίος μάλιστα δήλωσε ότι ο ίδιος εκφρά-
ζει τη θέση του κυβερνώντος κόμματος – 
και προφανώς όχι η κυβέρνηση που επιθυ-
μεί την επένδυση πάση θυσία. Τα αντιφα-
τικά μηνύματα που στέλνει έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ, 
σε συνδυασμό με την αίσθηση ότι είναι 
όμηρος της γραφειοκρατίας και των συντε-
χνιών, ναρκοθετούν την ίδια την πορεία που 
θέλει να χαράξει το Μαξίμου: ότι διευκολύ-
νει πλέον τις επενδύσεις, διαμορφώνοντας 
φιλικές συνθήκες για τους ενδιαφερόμενους 
επενδυτές.
Για το λόγο αυτό μάλιστα και προκειμένου να 
μην ενισχυθεί αυτή η αίσθηση της αδυνα-
μίας ή και της έλλειψης πολιτικής βούλησης 
για τη στήριξη των επενδύσεων, το Μαξίμου 
έκανε μία αυστηρή διαρροή, μόλις ανακοι-
νώθηκε η νέα αναβολή: «Η ελληνική κυβέρ-
νηση δίνει τον απαραίτητο χρόνο και χώρο 
στους θεσμούς και τη δημόσια διοίκηση να 
λειτουργήσουν με βάση το νόμο σε όλες τις 
περιπτώσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η 
κυβέρνηση θα αποδεχθεί σκόπιμες κωλυ-

σιεργίες που θα έθεταν σε αμφισβήτηση τη 
δεδηλωμένη βούλησή της και την αποφασι-
στικότητά της για την ολοκλήρωση της επέν-
δυσης στο Ελληνικό» σχολίαζαν με νόημα 
κυβερνητικές πηγές.

 Κυβερνητική αδυναμία ή υποκρι-
σία;
Το πρόβλημα ωστόσο δεν είναι μικρό για 
την κυβέρνηση, ούτε πρόκειται να λυθεί με 
απλές διαρροές από το Μαξίμου. Το Ελλη-
νικό φαίνεται να χτυπά στον πολιτικό και 
ιδεολογικό πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ, προκα-
λώντας αμφιβολίες ακόμη και για το εάν οι 
κυβερνητικές διακηρύξεις για την υλοποί-
ηση του έργου είναι πραγματικές ή απλώς 

προσχηματικές. Σε κάθε 
περίπτωση είναι σίγουρο 
ότι διχάζει το κυβερνών 
κόμμα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι 
τη νέα αναβολή στη λήψη 
της απόφασης (ελήφθη 
με μεγάλη πλειοψηφία 11 
έναντι 6 ψήφων), για την 
έγκριση του ΣΟΑ (Σχέδιο 

Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης) και της ΣΜΠΕ 
(Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων) του έργου «Ανάπτυξη του 
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ. 
Κοσμά, την εισηγήθηκε η γενική γραμμα-
τέας του υπουργείου Πολιτισμού Μαρία 
Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, που προΐσταται του 
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου!
Και μάλιστα την ώρα που πληροφορίες 
ανέφεραν ότι το προηγούμενο βράδυ, αυτό 
της Τρίτης  η γενική γραμματέας είχε συνά-
ντηση με τον υπουργό Επικρατείας Αλέκο 
Φλαμπουράρη ο οποίος θεώρησε ότι έχει 
λάβει διαβεβαιώσεις ότι επίκειται από-
φαση του ΚΑΣ που θα επιτρέπει το ξεμπλο-
κάρισμα της επένδυσης στο Ελληνικό! Και 
μάλιστα οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν ότι 
το Μαξίμου ετοίμαζε και έκτακτη συνεδρί-
αση του υπουργικού συμβουλίου για τους 
σχετικούς πανηγυρισμούς!
Εάν ισχύουν οι πληροφορίες και αληθεύει 
ότι η κυρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη θα επι-
χειρούσε να ασκήσει την επιρροή της για 
τη λήψη απόφασης, σημαίνει ότι η κυβέρ-
νηση είναι μάλλον αδύναμη να επιβάλ-
λει τις διαθέσεις της – τουλάχιστον για την 
ώρα.

«Στον αέρα» το Ελληνικό και 
μαζί το επενδυτικό στόρι της 
κυβέρνησης

Επίθεση του σωματείου στον ιδρυτή της 
Taxibeat Νίκο Δανδράκη  - Πρωτοφανής 
παραλληλισμός που στην ουσία θίγει 
τους ταξιτζήδες, για την αξιολόγησή 
τους από το επιβατικό κοινό 

Έ
ντονες συζητήσεις αλλά και σωρεία 
αντιδράσεων έχει προκαλέσει  μία 
ανάρτηση του συνδέσμου αυτοκινη-
τιστών ταξί Αττικής στο facebook με 

την οποία επιχειρείται να συνδεθεί η αξιο-
λόγηση των οδηγών ταξί με τις πόρνες στις 
βιτρίνες στα Red Lights στο Άμστερνταμ. 
Mε αφορμή την επερχόμενη κατάργηση των 
ηλεκτρονικών πλατφορμών και εφαρμογών 
που σχεδιάζει το υπουργείο Μεταφορών, 
και την αναμενόμενη αντίδραση του ιδρυτή 
του taxibeat Νίκου Δανδράκη, ο ΣΑΤΑ φρό-
ντισε να περάσει στην αντεπίθεση με τον 
ισχυρισμό ότι οι ταξιτζήδες που αξιολο-
γούνται από το επιβατικό κοινό είναι σας τις 
πόρνες της Ολλανδίας. 
Στην επίμαχη ανάρτηση του ο ΣΑΤΑ αναφέρει:  
«Ο άνθρωπος που πλούτισε από τον ιδρώτα 
των ταξιτζήδων, που τους έβαλε σε κοινή 
θέα για να επιλέγει ο πελάτης , όπως γίνε-
ται με τις πόρνες στις βιτρίνες στα Red Lights 
στο Άμστερνταμ, θέλει να έχει λόγο στην 
διαμόρφωση του νομοσχεδίου».

ΠΟΤΑΜΙ:  «Η κυβέρνηση ψάχνει και 
πάλι στην πιάτσα των πελατών της»
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμα ότι η 
κυβέρνηση αποφάσισε να επενδύσει πολι-
τικά στους περισσότερους από 30.000 ιδιο-

κτήτες ταξί ευελπιστώντας ίσως, όπως παλιό-
τερα με τους φαρμακοποιούς, ότι θα μετα-
τρέψουν τα ταξί σε «προεκλογικά κέντρα». 
Το Ποτάμι αναφέρει ακόμα ότι σύμφωνα 
με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως 
της δημοσιότητας, το προσχέδιο νόμου για 
τα ταξί προβλέπει πως για να παρέχεις μια 
ηλεκτρονική υπηρεσία εύρεσης ταξί πρέ-
πει απαραίτητα να παρέχεις και μεταφορικό 
έργο. Αυτό σημαίνει ότι οι καινοτόμες εται-
ρείες θα πρέπει να μετατραπούν σε “ραδι-
οταξί” για να συνεχίσουν να λειτουργούν. 
Εταιρείες που προσέλκυσαν διεθνείς επεν-
δύσεις κι έγιναν θετικό παράδειγμα, απα-
ξιώνονται. Το νομοσχέδιο δεν μένει εκεί. 
Καταργεί και προηγούμενες διατάξεις που 
απελευθέρωναν την αγορά ταξί και επέτρε-
παν την εκμίσθωση από τουριστικά γραφεία 
ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων.
 Καταλήγοντας η ανακοίνωση επισημαί-
νει: «Η κυβέρνηση αποδεικνύει για άλλη 
μια φορά ότι παρότι δείχνει στα λόγια ότι 
κάνει στροφή, παραμένει εχθρός της ελεύ-
θερης αγοράς, επιτίθεται στην καινοτομία 
και αδιαφορεί για την υγιή επιχειρηματικό-
τητα και την ποιότητα των προσφερόμενων 
υπηρεσιών στους πολίτες. Έχει κάνει σημαία 
της την οπισθοδρόμηση και το ενδιαφέρον 
της εξαντλείται στα μικροσυμφέροντα των 
συντεχνιών και στους δυνητικούς κομματι-
κούς πελάτες της. Οι σοβαροί επαγγελμα-
τίες ιδιοκτήτες ταξί όσο και η κοινωνία των 
πολιτών οφείλουν να γυρίσουν την πλάτη 
τους στα μικροπολιτικά πελατειακά παιχνί-
δια του γνωστού και μη εξαιρετέου κ.Σπίρ-
τζη και των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ».

Οι οδηγοί ταξί δεν είναι πόρνες 
στις βιτρίνες του Άμστερνταμ, 
λέει ο ΣΑΤΑ

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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Θ
α προκύψουν προβλήματα από την κακή κα-
τοχύρωση του χαλουμιού ως Προϊόν Προ-
στατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και 
πρέπει να κατοχυρωθεί το χαλούμι με τρόπο 

που θα αναπτύσσει τις εξαγωγές και την εθνική οικονο-
μία και όχι να τις μειώνει και να τις καθηλώνει, αναφέρ-
θηκε μεταξύ άλλων σε ημερίδα που οργάνωσε σήμερα ο 
Σύνδεσμος Αγελαδοτρόφων με τίτλο «Κατοχύρωση του 
χαλουμιού: αύξηση ή κούρεμα εξαγωγών».
Σε δελτίο Τύπου που στάληκε στα ΜΜΕ από το Σύνδε-
σμο αναφέρεται ότι στην ημερίδα οι ομιλητές εισηγή-
θηκαν ότι η ιδανική λύση επί του θέματος είναι η Κυβέρ-
νηση και γενικά η Πολιτεία «έστω και την υστάτη να αντι-
ληφθεί τον όλεθρο που θα επέλθει στην οικονομία, και 
μακριά από εγωισμούς και μικροπολιτικά συμφέροντα 
να αποσύρει τον υφιστάμενο φάκελο και να δημιουρ-
γήσει νέο φάκελο, αφού μελετήσει τι πραγματικά συμ-
φέρει στον τόπο με βάση τα πραγματικά στοιχεία και με 
γνώμονα το συμφέρον της οικονομίας».
Παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων στοιχεία από την 
έκθεση που ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, 
Γεωργικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος με θέμα «Στρα-
τηγική Υπουργείου Γεωργίας για ικανοποίηση των ανα-

γκών σε αιγινό / πρόβειο γάλα», τα οποία δείχνουν ότι ο 
φάκελος του χαλουμιού όπως στάλθηκε τον Ιούλιο του 
2014 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή «όχι μόνον θα αποτελέ-
σει τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγω-
γών χαλουμιού, αλλά θα μειώσει δραστικά τις εξαγωγές 
και ως εκ τούτου και το επίπεδο παραγωγής».
Οι ομιλητές, αναφέρεται, εστίασαν στις αρνητικές συνέ-
πειες που θα έχει μια κακή κατοχύρωση του χαλουμιού 
στις γαλακτοβιομηχανίες, τους παραγωγούς, αλλά και 
ευρύτερα στην εθνική οικονομία.
Αναφέρθηκε, σύμφωνα με το Σύνδεσμο, η ανεπάρκεια 
αιγινού και πρόβειου γάλακτος σε σχέση με την τάση 
αύξησης της ζήτησης του χαλουμιού η οποία τον τελευ-
ταίο ενάμιση χρόνο είναι της τάξης του 26,5% με αντί-
στοιχη αύξηση της εισαγωγής συναλλάγματος.
Επίσης τονίστηκε ότι διάφορα είδη χαλουμιού τα οποία 
αναπτύχθηκαν διαχρονικά λόγο των προτιμήσεων 
του καταναλωτή, όπως είναι το light halloumi, burger 
halloumi, block halloumi, cubes halloumi, halloumi 
slices, χαλλούμι με γεύσεις basil, pepper, chilli κ.ά. και 
τα οποία αποτελούν γύρω στο 35% της παραγωγής χαλ-
λουμιού, δεν περιλαμβάνονται στον φάκελο που κατα-
τέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αγελαδοτρόφοι: Kατοχύρωση χαλουμιού 
με στόχο ανάπτυξη εξαγωγών

Πετρίδης: Η Κύπρος μπορεί να μπει 
δυναμικά στο χάρτη των διεθνών 
κινηματογραφικών παραγωγών

H 
Κύπρος διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά 
που θα της επιτρέψουν να μπει δυναμικά 
στον χάρτη των διεθνών κινηματογραφι-
κών παραγωγών, γεγονός που δημιουρ-

γεί πολύ θετικές προοπτικές ανάπτυξης, ανέφερε 
ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης 
σε δημοσιογραφική διάσκεψη για την παρουσία-
ση του Σχεδίου Προώθησης Οπτικοακουστικής Βι-
ομηχανίας.
Το σχέδιο που ετοιμάστηκε από την Μονάδα Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης σε συνεργασία με το Υπουρ-
γείο Οικονομικών και τον Κυπριακό Οργανισμό 
Προώθησης Επενδύσεων (CIPA), έχει ολοκληρωθεί 
και εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.
Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, το σχέδιο θα 
επιτρέψει την εισροή κεφαλαίων από διεθνείς παρα-
γωγές στην Κύπρο, ενώ σύμφωνα με μελέτες, για 
κάθε ένα (1) ευρώ που ξοδεύεται για ανάπτυξη του 
τομέα, προκύπτει υπεραξία επτά (7) ευρώ.

«Μέσα από την προβολή της Κύπρου ως ελκυστι-
κού προορισμού για οπτικοακουστικές παραγωγές, 
σημαντικός στόχος του σχεδίου είναι η προώθηση 
της χώρας ως τουριστικού προορισμού και η ανά-
δειξη του πολιτισμού της διεθνώς», πρόσθεσε.
Ο κ. Πετρίδης κάλεσε τη Βουλή να προχωρή-
σει άμεσα στη ψήφιση του σχεδίου, λαμβάνοντας 
υπόψη τα αναπτυξιακά, οικονομικά και πολιτιστικά 
οφέλη που θα επιφέρει στην Κύπρο η εφαρμογή 
του.
Η Κύπρος είπε μπορεί να επωφεληθεί και να διεκ-
δικήσει μερίδιο από αυτή τη μεγάλη και σημαντική 
βιομηχανία αξιοποιώντας ουσιαστικά όχι μόνο το 
σχέδιο που ανακοινώνεται σήμερα αλλά και όλα τα 
υπόλοιπα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέ-
ρει η χώρα ως επενδυτικός προορισμός.
Ανέφερε επίσης ότι το σχέδιο έχει προβλεφθεί και 
περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 2018 με 
€1,5-€2 εκ.

Κ
αθαρή αύξηση €427,0 εκατομμύρια, σε σύγκριση με κα-
θαρή αύξηση €513,4 εκ. τον Ιούλιο 2017, παρουσίασαν 
τον Αύγουστο του 2017 οι συνολικές καταθέσεις στο εγ-
χώριο τραπεζικό σύστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία που 

ανακοίνωσε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ) της Κύπρου.
Σύμφωνα με την ΚΤ, οι καταθέσεις ανήλθαν τον Αύγουστο του 
2017 στα €49,13 δισεκατομμύρια, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μετα-
βολής ανήλθε στο 3,7%, σε σύγκριση με 4,7% τον Ιούλιο 2017. 
Τον Αύγουστο του 2016 οι καταθέσεις ήταν κατά €1,23 δισ. και 
ανέρχονταν στα €47,90 δισ.
Όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της ΚΤ, οι καταθέσεις αυξήθη-
καν τον Αύγουστο του 2017 από κατοίκους Κύπρου, αλλά μειώ-
θηκαν από κατοίκους τρίτων χωρών και από κατοίκους κρατών 
μελών της ΕΕ.
Ειδικότερα, οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου σημείωσαν καθαρή 
αύξηση τον Αύγουστο του 2017 κατά €599,9 εκ., στα €37,32 
δισ., σε σύγκριση με €35,36 δισ. τον Αύγουστο του 2016.
Ωστόσο, οι καταθέσεις των εγχώριων νοικοκυριών σημείωσαν 
καθαρή μείωση κατά €43,6 εκ., στα €23,26 δισ., σε σύγκριση με 
€35,36 δισ. τον περσινό Αύγουστο.
Οι καταθέσεις κατοίκων κρατών μελών της ΕΕ μειώθηκαν κατά 
€31,8 εκ., στα €3,23 δισ., σε σύγκριση με €3,09 δισ. τον Αύγου-
στο του 2016.
Εξάλλου, οι καταθέσεις κατοίκων τρίτων χωρών σημείωσαν 
καθαρή μείωση τον Αύγουστο του 2017 κατά €141,1 εκ., στα 
€8,57 δισ., από €9,43 δισ. τον Αύγουστο του 2016.

Δάνεια
Εξάλλου, τα συνολικά δάνεια τον Αύγουστο του 2017 παρουσία-
σαν καθαρή μείωση €107,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση 
€358,7 εκ. τον Ιούλιο 2017.
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -2,1%, σε σύγκριση με 
-1,1% τον Ιούλιο 2017.
Το υπόλοιπο των δανείων τον Αύγουστο του 2017 ανήλθε στα 
€52,9 δισ., ενώ τον Αύγουστο του 2016 ανέρχονταν στα €54,4 
δισ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, μείωση παρουσίασαν τον Αύγουστο 
του 2017 τόσο τα δάνεια κατοίκων τρίτων χωρών, όσο και τα 
δάνεια κατοίκων Κύπρου και κατοίκων κρατών μελών της ΕΕ.
Τα δάνεια των κατοίκων εσωτερικού σημείωσαν καθαρή μείωση 
κατά €16 εκ., στα €44,20 δισ., από €46,05 δισ. τον Αύγουστο 
του 2016, ενώ τα δάνεια κατοίκων κρατών μελών της ΕΕ μειώθη-
καν κατά €32,4 εκ., στα €2,38 δισ., σε σύγκριση με €1,45 δισ. 
τον περσινό Αύγουστο.
Τα δάνεια κατοίκων τρίτων χωρών μειώθηκαν κατά €58,6 εκ., 
στα €6,33 δισ., σε σύγκριση με €6,96 δισ. τον Αύγουστο του 
2016.
Εξάλλου, τα δάνεια των εγχώριων νοικοκυριών σημείωσαν τον 
Αύγουστο του 2017 καθαρή μείωση κατά €29,8 εκ., στα €20,07 
δισ., σε σύγκριση με €20,64 τον Αύγουστο του 2016. Τα κατα-
ναλωτικά δάνεια σημείωσαν καθαρή αύξηση τον Αύγουστο του 
2017 κατά €1,4 εκ., στα €2,51 δισ., τα οικιστικά δάνεια μειώθη-
καν κατά €22,3 εκ. στα €11,16 δισ. και τα λοιπά δάνεια μειώθη-
καν κατά €9 εκ., στα €6,38 δισ.

Αυξήθηκαν κατά €427 
εκ. τον Αύγουστο οι 
καταθέσεις
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ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου
εδώ Κύπρος

Μ
ε στόχο την ανά-
πτυξη του κατα-
δυ τ ικού του -
ρισμού η Λάρ-

νακα αποκτά σύντομα τεχνητό 
ύφαλο, αφού η Εταιρεία Του-
ριστικής Ανάπτυξης και Προ-
βολής της πόλης προχώρησε 
στην αγορά εμπορικού σκά-
φους μήκους 63 μέτρων από 
την Ελλάδα.
Το σκάφος φτάνει στην Κύπρο 
εντός της ερχόμενης εβδομά-
δας για να τύχει ειδικού καθα-
ρισμού προκειμένου να είναι 
κατάλληλο για πόντιση μεταξύ 
Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 
σ την τουρισ τ ική περιοχή 
Βορόκλινης.
Κατά τη διάρκεια προγεύ-
ματος εργασίας με δημοσιο-
γράφους με την ευκαιρία της 
σημερινής Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Τουρισμού, ο Πρόεδρος 
της ΕΤΑΠ Ντίνος Λευκαρί-
της αναφέρθηκε σε διάφορα 
θέματα μεταξύ των οποίων 
και η δημιουργία νέου τεχνη-
τού υφάλου στη Λάρνακα από 
το Τμήμα Αλιείας και Θαλασ-
σίων Ερευνών, μέσω του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος 
Θάλασσα 2014-2020.
Πρόσθεσε πως «στόχος του 
σημαντικού αυτού προγράμ-
ματος είναι η μακροπρόθε-
σμη βελτίωση της αλιευτικής 
παραγωγής και η ανάπτυξη 
του καταδυτικού τουρισμού.»
Ανέφερε ακόμα ότι «μετά 
από πολλές προσπάθειες που 
διήρκησαν πέραν του ενός 
έτους, έχουμε προχωρήσει, 
κατόπιν έγκρισης καταλλη-
λότητας από το ΤΑΘΕ, με την 
αγορά σκάφους μήκους 63 
μέτρων από την Ελλάδα, με 
την ονομασία «Ελπίδα». Το 
σκάφος θα είναι στην Κύπρο 
εντός της ερχόμενης εβδο-
μάδας όπου θα τύχει ενδε-
λεχούς καθαρισμού για να 
είναι κατάλληλο για πόντιση. 
Η δαπάνη του σκάφους θα 
καλυφθεί από χορηγίες που 
έχουν ληφθεί από ιδιωτικές 
εταιρείες, τοπικές αρχές και 
φορείς».

H Λάρνακα 
αποκτά σύντομα 
τεχνητό ύφαλο

Με τελικές αγορεύσεις

Μ
ε επιχειρήματα ό-
πως ότι η υπόθεση 
αυτή δεν θα έπρεπε 
να είχε πάρει την δι-

καστική οδό, ότι το Δικαστήριο 
δεν μπορεί να βασιστεί στην μαρ-
τυρία του βασικού μάρτυρα κα-
τηγορίας Άλκη Πιερίδη, ότι δεν έ-
χει παρουσιαστεί ούτε ίχνος μαρ-
τυρίας που να αποδεικνύει ότι υ-
πήρξε χειραγώγηση της αγοράς 
αλλά και ότι πρέπει για φυσικά 
πρόσωπα να αποδειχθεί το λεγό-
μενο “mens rea”, ο ένοχος νους 
δηλαδή των κατηγορουμένων, 
συνεχίστηκε η διαδικασία των τε-
λικών αγορεύσεων στη υπόθεση 
εναντίον της Τράπεζας Κύπρου 
και πέντε πρώην υψηλόβαθμων 
στελεχών της ενώπιον του Μόνι-
μου Κακουργιοδικείου Λευκωσί-
ας.
Κατηγορούμενοι στην υπόθεση, 
η οποία βρίσκεται στο στάδιο των 
τελικών αγορεύσεων, εκτός από 
την Τράπεζα Κύπρου ως νομικό 
πρόσωπο, είναι οι Θεόδωρος 
Αριστοδήμου, Αντρέας Αρτέ-
μης, Ανδρέας Ηλιάδης, Γιάννης 
Κυπρή και Γιάννης Πεχλιβανίδης 
με κύρια κατηγορία αυτή της χει-
ραγώγησης της αγοράς.
Η διαδικασία των τελικών αγο-
ρεύσεων συνεχίζεται με την αγό-
ρευση του Ηλία Στεφάνου, δικη-
γόρου του Γιάννη Κυπρή, τη Δευ-
τέρα, 2 Οκτωβρίου, στις 0930. Η 
εκπρόσωπος της Κατηγορούσας 
Αρχής Πολίνα Ευθυβούλου ανα-
μένεται να προβεί στην αγόρευσή 
της την Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 
στις 0900. Η 29η Σεπτεμβρίου η 
οποία είχε προηγουμένως ορι-
στεί ως δικάσιμος, ακυρώθηκε.
Όπως λέχθηκε, το Ανώτατο Δικα-

στήριο έχει δώσει στο Κακουργι-
οδικείο προθεσμία ως τις αρχές 
Νοεμβρίου για ολοκλήρωση 
της υπόθεσης αυτής, αφού έχει 
στην ουσία τερματιστεί η θητεία 
του Κακουργιοδικείου και στους 
τρεις δικαστές έχουν ήδη ανατε-
θεί νέα καθήκοντα.
Ολοκληρώνοντας την αγόρευσή 
του ο δικηγόρος του Θεόδωρου 
Αριστοδήμου και του Αντρέα 
Αρτέμη Δημήτρης Αραούζος, 
εξέφρασε τη θέση ότι «πρέπει να 
αποδειχθεί πρόθεση για να χει-
ραγωγηθεί η αγορά για να προ-
κληθεί επίδραση πάνω στην τιμή 
της μετοχής». Στάθηκε ειδικότερα 
στην ανάγκη όπως αποδειχθεί το 
mens rea (ένοχος νους).
Ειδικότερα σε ότι αφορά τος Διοι-
κητικούς Συμβού-
λους επιχειρημα-
τολόγησε ότι θα 
πρέπει να αποδει-
χθεί ότι «συναίνε-
σαν ή συνέπρα-
ξαν» (consented 
o r  c o n n i v e d ) . 
Παρέθεσ ε  επ ί -
σης νομολογία του βρετανικού 
δικαίου σύμφωνα με την οποία, 
όπως ανέφερε, για να θεωρηθεί 
κάποιος ότι συναίνεσε θα πρέ-
πει να γνωρίζει τα γεγονότα και 
να συμφωνεί να προχωρήσει με 
αυτήν πράξη.
Για να βρεθούν οι κατηγορού-
μενοι 2 (Θεόδωρος Αριστοδή-
μου) και 3 (Αντρέας Αρτέμης) ότι 
συναίνεσαν, είπε ο Δημήτρης 
Αραούζος, θα πρέπει να αποδει-
χθεί ότι γνώριζαν ότι το έλλειμμα 
είχε αυξηθεί σε €400, με βάση 
την παρουσίαση του κ. Χατζημι-
τσή και κατέληξαν να συμφωνή-
σουν να μην γίνει ανακοίνωση. 
Αυτό, υπέβαλε στο Δικαστήριο, 
δεν προκύπτει πουθενά.

Υπενθύμισε παράλληλα ότι η 
παράληψη ανακοίνωσης σημα-
ν τ ικού γεγονότος δεν είναι 
πλέον ποινικό αδίκημα με βάση 
την κυπριακή νομοθεσία. «Έχει 
καταργηθεί. Δεν υπάρχει», είπε.
«Έχω την αίσθηση ότι αυτή η 
υπόθεση δεν έπρεπε ποτέ να 
καταλήξει ενώπιον ποινικού 
δικαστηρίου», ανέφερε στη δική 
του αγόρευση ο Κρις Τριανταφυλ-
λίδης, ο οποίος εκπροσωπεί και 
αυτός τον κ. Αρτέμη αλλά και τον 
Γιάννη Πεχλιβανίδη.
Κατέληξε, είπε, να ταλαιπωρή-
σει τους κατηγορούμενους, «να 
τους στιγματίσει ως υπαίτιους της 
κατάρρευσης της κυπριακής οικο-
νομίας».
Σχόλιο του ότι πολύ σωστά η 

Π ρ ό εδ ρ ο ς  τ ο υ 
Κακουργιοδικείου 
Λένα Δημητριά-
δου είχε εκφραστεί 
προς το κοινό λέγο-
ντας ότι ήταν λαν-
θασμένη η εντύ-
πωση ότι η υπό-
θεση σχετίζεται με 

την κατάρρευση της οικονομίας, 
προκάλεσε την αντίδραση της 
Δικαστού η οποία επανέλαβε την 
θέση ότι «δεν πρόκειται για υπό-
θεση της οικονομίας». «Μέχρι 
τέλους, αυτό το θα το λέω», πρό-
σθεσε.
Σύμφωνα με τον κ. Τριανταφυλ-
λίδη πέρασαν τρία χρόνια, γρά-
φτηκαν 3.500 σελίδες πρακτικών 
και κατατέθηκαν 324 τεκμήρια, 
για μία υπόθεση, η οποία το πολύ 
θα έπρεπε να είχε εξεταστεί διοι-
κητικά. Υπενθύμισε ακόμη ότι 
ο πελάτης του Αντρέας Αρτέμης 
αθωώθηκε από την έρευνα της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Έθεσε το ερώτημα αν «έχει χειρα-
γωγηθεί η αγορά», για να ειση-

γηθεί την ίδια ώρα στο Δικαστή-
ριο ότι «δεν έχετε ίχνος μαρτυ-
ρίας περί τούτου». «Από μόνη της 
η παράλειψη ανακοίνωσης δεν 
σημαίνει ταυτόχρονα και χειρα-
γώγηση», είπε.
Για τον μάρτυρα κατηγορίας και 
λειτουργό της Επιτροπής Κεφα-
λαιαγοράς Άλκη Πιερίδη, είπε ότι 
στο δικαστήριο παρουσιάστηκε 
ως ένας ειδικός «επί παντός επι-
στητού», ο οποίος, σύμφωνα 
με τον κ. Τριανταφυλλίδη, «είχε 
ένα και μόνο σκοπό, να αυτοδι-
καιωθεί, να δείξει ότι έκανε καλά 
τη δουλειά του στην Κεφαλαι-
αγορά». Επιχειρηματολόγησε 
ότι το Δικαστήριο δεν μπορεί 
να βασιστεί πάνω στην μαρτυ-
ρία το Πιερίδη και είναι επικίν-
δυνο να λάβει υπόψη τουλάχι-
στον το νομικό υπόβαθρο πάνω 
στο οποίο έστηνε τις κατηγορίες 
του διότι είναι διαφορετικό από 
εκείνο για το οποίο κατηγορού-
νται οι κατηγορούμενοι.
Οι πελάτες του «δεν έπρεπε να 
ήταν κατηγορούμενοι», είπε.
Υποστήριξε ακόμη ότι το Ανώ-
τατο με την γνωμάτευσή του στο 
ερώτημα που του στάλθηκε κατά 
πόσο μπορεί το Κακουργιοδι-
κείο να προβεί σε παρεμπίπτων 
έλεγχο για την ΚΔΠ 406/2011, 
είπε ότι δεν είπε στο Δικαστήριο 
ότι ‘δεν μπορείτε να ασκήσετε’ 
αλλά ότι του ζητήθηκε να γνωμα-
τεύσει «σε σχέση με το ανύπαρ-
κτο». Εξέφρασε την ελπίδα ότι 
«η έδρα θα συμφωνήσει ότι δεν 
μπορούν να δικάζονται με βάση 
το ανύπαρκτο». Σ’ αυτό το σημείο 
η Δικαστής Μαρίνα Παπαδοπού-
λου, διευκρίνισε ότι εκείνο το 
οποίο παραμένει είναι κατά πόσο 
εκείνη η κατάργηση (της ΚΔΠ) 
«είχε αναδρομική ισχύς ή ήταν 
εφεξής».

Συνέχεια στην υπόθεση χειραγώγησης της Τρ. 
Κύπρου



12 29 σεπτεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου
διεθνή νέα

Χ
άος επήλθε στα αεροδρόμια όλου 
του πλανήτη, από βλάβη σε λογι-
σμικό.
Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο 

Telegraph, το πρόβλημα εντοπίστηκε στο 
λογισμικό της διαδικασίας τσεκ-ιν και έχει 
προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις στις 
πτήσεις.
Μέ τις μέχρι τώρα πληροφορίες έχουν 
πληγεί τα αεροδρόμια του Γκάτγουικ στο 
Λονδίνο, του Σαρλ ντε Γκολ στο Παρίσι, το 
Ρήγκαν στην Ουάσινγκτον, το Τσανγκί στη 
Σιγκαπούρη τα αεροδρόμια της Νότιας 
Κορέας, Ιαπωνίας, της Ζυρίχης και του Γιο-

χάνεσμπουργκ. 
Στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαλτιμόρης 
αλλά και στο Τσανγκί της Σινγκαπούρης, το 
πρόβλημα παρέμεινε για περίπου δύο ώρες.
Στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ, ένας εκπρό-
σωπος ανέφερε ότι το πρόβλημα, λίγα λεπτά 
μετά τη 1 το μεσημέρι αποκαταστάθηκε μετά 
από «ένα στιγμιαίο κόλλημα στο σύστημα».
Όπως αναφέρθηκε, το σφάλμα επηρεάζει 
το λογισμικό Amadeus Altea, το οποίο χρη-
σιμοποιούν οι μεγαλύτερες αεροπορικές  
εταιρείες παγκοσμίως. Όπως αναφέρθηκε, 
πάνω από 125 αεροπορικοί κολοσσοί «χτυ-
πήθηκαν» από το διαδικτυακό σφάλμα.

Ο 
Γάλλος πρόεδρος ανέλυσε τις προτά-
σεις του, μέσω των οποίων η Ευρω-
παϊκή Ένωση θα χαράξει μία νέα πο-
ρεία και θα γίνει περισσότερο αντα-

ποδοτική προς τους λαούς, στηριζόμενη στην 
ανάπτυξη, στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ 
των λαών και στην ευημερία όλων των κοινω-
νικών στρωμάτων.
Το βασικό μότο του Γάλλου προέδρου αποτέ-
λεσε η φράση «χρειαζόμαστε μία πιο δημο-
κρατική Ευρώπη». Αναφέρθηκε σε όσους 
αρνούνται πεισματικά να ανοίξει η συζήτηση 
για τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η Ευρω-
παϊκή Ένωση ώστε να γίνει πιο λειτουργική και 
πιο «φιλική» στους λαούς της, λέγοντας πως 
«για ορισμένους ποτέ δεν είναι η κατάλληλη 
στιγμή για να μιλήσουμε».
Τόνισε πως, εκτός των άλλων, «ξεχάσαμε πώς 
να προστατεύουμε την Ευρώπη», ανοίγο-
ντας και επισήμως τη συζή-
τηση για τη δημιουργία 
ενός ευρωπαϊκού στρατού, 
ο οποίος δεν θα στηρίζεται 
στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και 
την αμερικανική συνδρομή, 
κάτι που βρίσκει σύμφωνο 
και τον πρόεδρο της Κομι-
σιόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ο 
οποίος έχει ήδη αναλάβει 
πρωτοβουλίες.
Όσα συμβαίνουν στον υπόλοιπο κόσμο και ιδι-
αίτερα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις 
ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, δεν είναι δυνατόν να 
αφήνουν αδιάφορη την Ευρώπη και να «εθε-
λοτυφλεί», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, δίνοντας 
το στίγμα της πολιτικής που προτείνει να ακο-
λουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο απέναντι 
στις προκλήσεις που δημιουργεί ο Αμερικα-
νός ρεπουμπλικανός πρόεδρος, όσο και στις 
αλλαγές που συνεπάγονται από αυτές, για ολό-
κληρο τον κόσμο.
Σε οικονομικό επίπεδο, τόνισε πως ο φόρος επί 
των χρηματοοικονομικών συναλλαγών προο-
ρίζεται για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη 
και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, ενώ 
μίλησε για κοινό προϋπολογισμό και κοινό 
υπουργείο Οικονομικών.
Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε χαρακτηριστικά 
ότι «το νόμισμά μας είναι το πρώτο κοινό που 
έχουμε. Χρειαζόμαστε έναν μηχανισμό στα-
θεροποίησης και κοινό προϋπολογισμό». Με 

την πρότασή του αυτή, ο Γάλλος πρόεδρος 
ζητά να ξεκινήσει η επί της ουσίας νομισμα-
τική και οικονομική Ένωση, ανοίγοντας τον 
δρόμο για τη μακρά προσπάθεια της ολοκλη-
ρωτικής Ένωσης, η οποία αποτέλεσε το όραμα 
των εμπνευστών της. «Έχουμε περάσει μία 
δύσκολη μακρά περίοδο κρίσης στην Ευρώπη. 
Πληρώσαμε για τα λάθη και τις παραλείψεις 
αλλά σήμερα είμαστε σε φάση προόδου. Η 
ανάπτυξη δεν είναι δυνατό να έρθει πάλι μεμο-
νωμένα. Είμαστε ένας ενιαίος φορέας και έτσι 
πρέπει να χτίσουμε πλέον το μέλλον. Η ανά-
πτυξη πρέπει να έρθει για όλους με τους ίδιους 
όρους. Οι προτάσεις που έχουμε καταθέσει για 
κεντρικό οικονομικό σύστημα και κοινή οικο-
νομική πολιτική στην Ευρώπη είναι προτάσεις 
που πρέπει να μελετήσουμε αλλά και να προ-
ωθήσουμε. Γνωρίζω πως οι αλλαγές δεν είναι 
εύκολο να γίνουν και κατανοώ πως θα υπάρ-

χουν αντιδράσεις. Οφείλουμε 
όμως να συζητήσουμε τις δια-
φορές μας και να λύσουμε 
μέσα σε ευσύνοπτο χρόνο τις 
όποιες διαφορές μας». 
«Η ΕΕ είναι σήμερα πολύ 
αργή, πολύ αδύναμη και πολύ 
αναποτελεσματική. Μόνο μια 
ισχυρή Ευρώπη μπορεί να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις 

ενός παγκοσμιοποιημένου κόσμου. Ο μόνος 
τρόπος για το μέλλον η αποκατάσταση μιας 
κυρίαρχης, ενωμένης και δημοκρατικής Ευρώ-
πης», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.
Αναφερόμενος στο θέμα της ασφάλειας, ο 
Μακρόν πρότεινε τη δημιουργία ευρωπαϊκής 
εισαγγελίας, καθώς μόνο με αυτόν τον τρόπο 
θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η τρομο-
κρατία και ο κίνδυνος για τους Ευρωπαίους 
πολίτες. «Η βασική μεταρρύθμιση που πρέπει 
να γίνει είναι αυτή των μετακινήσεων. Ζούμε σε 
μία περίεργη περίοδο για την Ευρώπη και τον 
κόσμο. Η τρομοκρατία είναι παρούσα και απει-
λεί τον τρόπο ζωής και τις αξίες μας. Πρέπει να 
επικεντρωθούμε στην εύρεση νέων τρόπων 
αντίδρασης. Η Ευρώπη πρέπει να αντιδράσει 
σε αυτές τις απειλές. Προτείνω τη δημιουργία 
ειδικής Ευρωπαϊκής Ακαδημίας κατά της τρο-
μοκρατίας τα μέλη της οποίας θα λάβουν την 
καλύτερη δυνατή εκπαίδευση για τν αντιμετώ-
πιση των απειλών και την θωράκιση της ασφά-
λειας των πολιτών του κόσμου. 

Το «όραμα» Μακρόν: Ευρωπαϊκός 
στρατός, κοινός προϋπολογισμός, 
περισσότερη δημοκρατία
Οι προτάσεις του για μια «νέα Ευρώπη» - Μίλησε για τη δημιουργία 
ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας

Χάος στα αεροδρόμια του πλανήτη: 
Κατέρρευσαν για τέσσερις ώρες τα 
συστήματα τσεκ-ιν!
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«Λόγω της σκληρής γραμμής του στην 
ευρωκρίση ο χριστιανοδημοκράτης 
πολιτικός δεν είναι στην Ευρώπη 
αγαπητός, στην Ελλάδα μάλιστα τον 
μισούν. Υπό αυτήν την έννοια ίσως 
ορισμένες χώρες της νότιας Ευρώπης να 
ανασάνουν, επειδή δεν θα καθίσει κι άλλα 
4 χρόνια ως υπουργός Οικονομικών στο 
Eurogroup...»

Η 
Tageszeitung του Βερολίνου θεωρεί 
καλή είδηση τη μετακίνηση Σόιμπλε 
στη Βουλή, ως πρόεδρος του σώματος 
για να συγκρατεί τους εθνολαϊκιστές. 

Άλλοι Γερμανοί σχολιαστές τον περιγράφον ως 
τον πιο έγκυρο και έμπειρο υπουργό της Μέρκελ.
Υπουργός καγκελαρίας, δύο φορές υπουργός 
Εσωτερικών και 8 χρόνια υπουργός Οικονομι-
κών, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε είναι ο αρχιτέκτων 
της γερμανικής επανένωσης, εφευρέτης των 
μηδενικών ελλειμμάτων, διαχειριστής της ευρω-
κρίσης και ο πιο ισχυρός και έμπειρος υπουργός 
της κυβέρνησης Μέρκελ. Μέσα σε λίγες γραμ-
μές οι Γερμανοί αρθρογράφοι προσπαθούν να 
περιγράφουν το μεγάλο πολιτικό ανάστημα του 
ανδρός που θα γίνει πρόεδρος της Βουλής, όπου 
καλείται να αντιμετωπίσει τους εθνολαϊκιστές του 
AfD.
Στη στήλη σχολίων της, η εφημερίδα 
Süddeutsche Zeitung του Μονάχου υποστηρίζει 
ότι το προφίλ του Σόιμπλε είναι το πιο ενδεδειγ-
μένο γι’ αυτόν τον ρόλο. «Επί 45 χρόνια στα βου-
λευτικά έδρανα διαθέτει την απαραίτητη εμπει-
ρία, ηρεμία και κύρος», σημειώνει.
«Λόγω του συντηρητικού του προφίλ, τη σκληρή 
στάση του απέναντι στην Ελλάδα και τη συγκρα-
τημένη στάση απέναντι στην προσφυγική πολι-
τική της Μέρκελ θα είναι δύσκολο για το AfD να 
τον στιγματίσει…Από καιρό έχει αποδείξει ότι 
μπορεί να εκφωνεί σπουδαίους λόγους. Το ότι 
η Βουλή το 1991 αποφάσισε να μεταφερθεί από 
τη Βόννη στο Βερολίνο το οφείλει στην εμφάνιση 
τότε του Σόιμπλε».
Στο σχετικό άρθρο στην οικονομική επιθεώρηση 
Handelsblatt, υπάρχει φωτογραφία του Σόιμπλε 
με τον Γιάνη Βαρουφάκη από αυτές τις περιπετει-
ώδεις συναντήσεις τους στο Βερολίνο το πρώτο 
εξάμηνο του 2015.
Και η εφημερίδα σημειώνει: «Λόγω της σκληρής 
γραμμής του στην ευρωκρίση ο χριστιανοδημο-
κράτης πολιτικός δεν είναι στην Ευρώπη αγαπη-

τός, στην Ελλάδα μάλιστα τον μισούν. Υπό αυτήν 
την έννοια ίσως ορισμένες χώρες της νότιας 
Ευρώπης να ανασάνουν, επειδή δεν θα καθίσει 
κι άλλα 4 χρόνια ως υπουργός Οικονομικών στο 
Eurogroup. Ωστόσο, έχει και πολλούς φίλους 
στους οποίους θα λείψει. Με τον Γάλλο ομόλογό 
του για παράδειγμα συνεργάζεται στενά», ανα-
φέρει μεταξύ άλλων η εφημερίδα.
Eυρηματική στον τίτλο για το αντίστοιχο σχόλιο 
η Tageszeitung του Βερολίνου με τη φράση «isch 
over» σε μεικτά αγγλικά και γερμανικά, στα οποία 
απάντησε ο Σόιμπλε, τον Φεβρουάριου του 2015 
στην ερώτηση, εάν το τρέχον πρόγραμμα βοή-
θειας θα άλλαζε όπως επέμενε ο Βαρουφάκης. 
«Το ότι ο Σόιμπλε δεν θα παραμείνει υπουργός 
Οικονομικών, αλλά θα γίνει πρόεδρος της Βου-
λής θα μπορούσε να είναι μια καλή είδηση», επι-
σημαίνει ο σχολιαστής της. «Κατά βάθος με την 
σκληρή του στάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνέ-
βαλε στο να γίνει μόνιμη κατάσταση η κρίση στη 
νότια Ευρώπη, με συνεχή προγράμματα λιτό-
τητας. Έπνιξε τη συζήτηση για κοινή δημοσιο-
νομική πολιτική χωρίς την οποία το ευρώ δεν 
μπορεί να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα. Εάν 
ο Σόιμπλε κρατήσει μελλοντικά προς το AfD την 
ίδια αμείλικτη στάση του και τον βίαιο κυνισμό, 
με τους οποίους ώθησε τους Έλληνες συνεχώς 
σε κοινωνικές αγριότητες, θα είναι ένα κέρδος. 
Αυτό είναι το καθήκον μιας ισχυρής προσωπι-
κότητας. Για την Ευρώπη, η αποχώρηση Σόιμπλε 
δεν σημαίνει αυτόματα ότι τα πράγματα θα γυρί-
σουν προς το καλύτερο. Το αντίθετο. Αν ο πρό-
εδρος του FDP Κρίστιαν Λίντνερ καταφέρει να 
αποσπάσει το υπουργείο Οικονομικών, ο ρόλος 
της Γερμανίας στις Βρυξέλλες μπορεί να γίνει πιο 
καταστροφικός. Βέβαια για τον Σόιμπλε το Grexit 
ήταν μια επιλογή, για τον Λίντνερ είναι ρητή απαί-
τηση».
Και καταλήγει η εφημερίδα: «Εάν οι Χριστιανο-
δημοκράτες και οι Πράσινοι θέλουν να δώσουν 
έμφαση στην ευρωπαϊκή ιδέα, δεν θα πρέπει να 
αφήσουν σε καμιά περίπτωση το υπουργείο στα 
χέρια του FDP… Και οι Πράσινοι θα πρέπει να 
σκεφτούν τι τους είναι πιο σημαντικό, η δημοτι-
κότητα του υπουργείου Εξωτερικών ή το υπουρ-
γείο Οικονομικών. Διότι, στο τελευταίο δεν θα 
συνέβαλαν μόνο στην ιδέα μιας αλληλέγγυας 
Ευρώπης, αλλά θα κρατούσαν ένα σημαντικό 
μοχλό για μια πιο δίκαιη δημοσιονομική πολι-
τική. Πόση ισχύ απορρέει από αυτό το πόστο, το 
έδειξε ο Σόιμπλε τα τελευταία 8 χρόνια με εντυ-
πωσιακό τρόπο».

Γερμανικός Τύπος: Ο Σόιμπλε 
τώρα θα βασανίζει το AfD, όχι 
τους Έλληνες

Τονίζει ότι η ανάληψη στρατιωτικής 
δράσης δεν είναι η προτιμώμενη 
επιλογή, αλλά, «εάν χρειαστεί, θα το 
κάνουμε»

«
Λάδι στη φωτιά» ρίχνει για μία ακό-
μη φορά ο Αμερικανός πρόεδρος, 
Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδο-
ποίησε ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται 

για «στρατιωτική δράση» εναντίον της Βό-
ρειας Κορέας.
Τόνισε ωστόσο ότι αυτή δεν είναι η προτιμώ-
μενη λύση και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να 
συνεργαστεί, για να τερματίσει το πυρηνικό 
πρόγραμμα της χώρας.
«Έχουμε μία δεύτερη επιλογή για τη Βόρεια 
Κορέα. Είμαστε πανέτοιμοι γι’ αυτήν την επι-
λογή -όχι την προτιμώμενη- αλλά, αν την επι-
λέξουμε, σας το λέω θα είναι καταστροφική» 
δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης Τύπου με τον Ισπανό πρωθυ-
πουργό, Μαριάνο Ραχόι, στον Λευκό Οίκο. 
«Αυτή η δεύτερη επιλογή για τη Βόρεια 

Κορέα είναι η στρατιωτική επιλογή. Εάν χρει-
αστεί, θα το κάνουμε» συμπλήρωσε ο Αμερι-
κανός πρόεδρος. 
Ο ίδιος ανέφερε ότι το ζήτημα με τη Βόρεια 
Κορέα θα μπορούσε να έχει διευθετηθεί εδώ 
και 25 χρόνια και πως έχουν περάσει πολλοί 
Πρόεδροι οι οποίοι του κληροδότησαν «ένα 
χάος» στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται μία ημέρα μετά 
τις δηλώσεις του βορειοκορεάτη υπουργού 
Εξωτερικών, ο οποίος κατηγόρησε τον Αμερι-
κανό Πρόεδρο, ότι «κήρυξε τον πόλεμο στην 
Βόρεια Κορέα και η χώρα διατηρεί το δικαί-
ωμα να καταρρίψει αμερικανικά μαχητικά ως 
νόμιμη άμυνα»
Σε απάντηση, τόσο ο Λευκός Οίκος, όσο και 
το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, απέρριψαν τους τους 
ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους παρά-
λογους. 
Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Βορειοκορε-
άτη υπουργού, o Ντόναλντ Τραμπ υπογράμ-
μισε πως ενήργησε πολύ λανθασμένα και ότι 
είπε πράγματα που δεν έπρεπε ποτέ να ειπω-
θούν.

Έτοιμος για «καταστροφική» 
στρατιωτική δράση κατά της Βόρειας 
Κορέας δηλώνει ο Τραμπ

Ερντογάν για Γερμανία: Δεν θα 
καταφέρουν να σχηματίσουν κυβέρνηση

Η 
Γερμανία δεν θα καταφέρει να σχη-
ματίσει κυβέρνηση μετά τις πρό-
σφατες ομοσπονδιακές εκλογές της 
χώρας, δήλωσε σήμερα ο Πρόε-

δρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 
«Θα το δείτε, δεν θα καταφέρουν να σχημα-
τίσουν κυβέρνηση. (Κι αν το κάνουν) θα τους 
πάρει μήνες, τουλάχιστον δύο μήνες», είπε ο 
Ερντογάν. 
«Η Ολλανδία μας επιτέθηκε και ακόμα δεν 
έχει καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση», 
πρόσθεσε επίσης ο Ερντογάν, σύμφωνα με 
την Hurriyet Daily News.
Υπενθυμίζεται ότι η «επόμενη μέρα» των 
εκλογών στη Γερμανία φαίνεται αρκετά αβέ-
βαιη, αφού οι πρόσφατες εκλογές σημαδεύ-
τηκαν από την «πύρρειο» νίκη Μέρκελ, τη 
συντριβή Σουλτς αλλά και την «έκρηξη» της 
ακροδεξιάς. Ή Άνγκελα Μέρκελ θα αναζη-
τήσει σε Φιλελεύθερους και Πράσινους τους 
επόμενους εταίρους της σε ένα συνασπισμό 
που φέρει τον χαρακτηρισμό «Τζαμάικα» από 
τα χρώματα των τριών κομμάτων, το μαύρο 

του CDU, το κίτρινο του FDP και το πράσινο 
των Πράσινων. 
«Έχουμε την εντολή να σχηματίσουμε κυβέρ-
νηση. Χωρίς εμάς δεν μπορεί να υπάρξει 
κυβέρνηση», δήλωσε η Γερμανίδα Καγκελά-
ριος, Άνγκελα Μέρκελ, στις πρώτες δηλώσεις 
της μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Ο πρώτος εταίρος φαίνεται ότι θα είναι οι 
Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, καθώς όπως 
δήλωσε ο επικεφαλής του  Κρίστιν Λίντνερ 
έσπευσε να υπογραμμίσει ότι το κόμμα του 
θα συμμετάσχει στον νέο κυβερνητικό συνα-
σπισμό.
Την ίδια ώρα, η επικεφαλής της λίστας των 
Πρασίνων Κάτριν Γκέρινγκ-Εκαρτ δήλωσε 
ότι το κόμμα θα εκετάσει εάν υπάρχει αρκετό 
κοινό έδαφος για να συμμετάσχει στις δια-
πραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρ-
νησης συνασπισμού. Το μεγάλο πρόβλημα 
ωστόσο είναι η είσοδος της ακροδεξιάς στο 
κοινοβούλιο με το AfD με τον πρόεδρό του να 
δηλώνει: «θα κυνηγήσουμε την κυρία Μέρκελ 
και θα πάρουμε πίσω τη χώρα μας».
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Σ
χεδόν το 93% εξ όσων συμμετείχαν 
στο δημοψήφισμα που διεξήχθη τη 
Δευτέρα στο ιρακινό Κουρδιστάν τά-
χθηκε υπέρ της ανεξαρτησίας από το 

Ιράκ, μεταδίδουν κουρδικά ΜΜΕ επικαλού-
μενα τα ως τώρα αποτελέσματα.
Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Rudaw, 
έχουν καταμετρηθεί μέχρι στιγμής περίπου 
282.000 ψήφοι από τα συνολικά 3,3 εκατομ-
μύρια.
Με βάση τα ως τώρα αποτελέσματα μόλις 
το 2% των ψηφοφόρων στην πόλη Αμαντί-
για τάχθηκε εναντίον της ανεξαρτησίας, ενώ 
το «ναι» συγκέντρωσε το 99% των ψήφων 
στην Άκρι, το 96% στη Σακλάουα, το 95% 
στη Χαλάμπτζα, το 90% στην Κάλαρ, ενώ το 
ποσοστό εκείνων που εναντιώθηκαν στην 
ανεξαρτησία έφθασε το 14% στην πόλη 
Ντουχόκ. Η εκλογική επιτροπή ανακοίνωσε 
το βράδυ της Δευτέρας ότι η συμμετοχή 
ανήλθε στο 72,16%.
Μετά την ανακοίνωση της απόφασης των 
αρχών του ιρακινού Κουρδιστάν ότι θα διε-
ξαγόταν το δημοψήφισμα για την ανεξαρ-
τησία τον Ιούνιο—παρότι δεν έχει νομικά 
δεσμευτικό χαρακτήρα—η ιρακινή κυβέρ-
νηση και πολλές ξένες κυβερνήσεις επέκρι-
ναν έντονα την κίνηση. Λίγες ημέρες πριν 
ανοίξουν οι κάλπες, Τεχεράνη και Άγκυρα 
διεξήγαγαν στρατιωτικά γυμνάσια στα 
σύνορά τους με το ιρακινό Κουρδιστάν, το 
Ιράν έκλεισε τον εναέριο χώρο του σε όλες 
τις πτήσεις με προορισμό την αυτόνομη περι-
οχή, η Τουρκία απείλησε με τη λήψη σκληρών 
μέτρων, ενώ οι ΗΠΑ εκτίμησαν πως το δημο-
ψήφισμα θα κλιμακώσει «την αστάθεια» 

στην περιοχή.

Με πόλεμο απειλεί ο Ερντογάν
Με πόλεμο απείλησε χθες, κατά τη διάρκεια 
του δημοψηφίσματος, τον ηγέτη των Κούρ-
δων του Ιράκ Μπαρζανί, ο Τούρκος πρόε-
δρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία στην 
Κωνσταντινούπολη.
Χαρακτηρίζοντας το αυτονομιστικό κίνημα 
ως κάτι που η κυβέρνησή του «δεν μπορεί 
να αποδεχτεί σε αυτήν την χρονική στιγμή», 
προειδοποίησε ότι ο τουρκικός στρατός βρί-
σκεται στα σύνορα με το Ιράκ, έτοιμος να 
«προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες». 
«Μια βραδιά μπορεί ξαφνικά να έρθουμε» 
τόνισε ο κ. Ερντογάν αφού είπε ότι ο στρα-
τός της Τουρκίας δεν μετέβη στα σύνορα στο 
Σιλόπι άσκοπα. «Δεν θα επιτρέψουμε επ’ 
ουδενί τρομοκρατικό κράτος στα σύνορά 
μας», υπογράμμισε και συνέχισε: «Όπως 
καθαρίσαμε 2000 τετραγωνικά χιλιόμετρα 
στο Τζεράμπλους και Ελ Μπάμπ από τον ISIS 
είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και πάλι το βήμα. 
Σε ετοιμότητα είναι και η αεροπορία μας.»
Ο πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε ακόμη πως 
οι κυρώσεις έχουν ξεκινήσει και θα εντα-
θούν. «Ήδη έχει αποκλειστεί η είσοδος προς 
το Ιράκ. Τα σύνορα θα κλείσουν τελείως. 
Εντός μιας εβδομάδας θα λάβουμε και άλλα 
μέτρα. Θα κλείσουμε και τις κάνουλες του 
πετρελαίου για να δούμε τότε η Διοίκηση του 
Βορείου Ιράκ πού θα πουλάει το πετρέλαιό 
της», είπε ο Ερντογάν προειδοποιώντας ότι 
θα κλείσει τον πετρελαιαγωγό, με το οποίο 
μεταφέρεται πετρέλαιο από το ιρακινό Κουρ-
διστάν.

Ιράκ: Το 93% των 
Κούρδων τάχθηκε υπέρ της 
ανεξαρτησίας

«Η ζωή είναι πολύ μικρή για να 
ζεις το όνειρο κάποιου άλλου», 
μια από τις πιο χαρακτηριστικές 
ατάκες του ανθρώπου που 
έζησε περιτριγυρισμένος από τα 
αγαπημένα του «κουνελάκια», έγινε 
περιβόητος για τα ξέφρενα πάρτι που 
διοργάνωνε κι έφερε την σεξουαλική 
απελευθέρωση στην Αμερική

Τ
έλος εποχής για το Playboy καθώς ο 
άνδρας που βρέθηκε πίσω από το πε-
ριοδικό που αποτέλεσε... συντροφιά 
για τους άνδρες πολλών γενεών πέ-

θανε σε ηλικία 91 ετών.
Ο Χέφνερ γεννήθηκε στις 9 Απριλίου του 
1926 στο Σικάγο και έγινε εκατομμυριού-
χος όταν είχε την ιδέα να 
δημιουργήσει το Playboy το 
1953.
Η ανακοίνωση του θανά-
του του έγινε από τον επί-
σημο λογαριασμό του περι-
οδικού στο twitter: «Ο 
άνδρας είδωλο και ιδρυτής 
του Playboy Χιού Χέφνερ 
πέθανε. Ήταν 91 ετών. Ας 
αναπαυθεί εν ειρήνη», ενώ 
συνοδευόταν από μια φωτογραφία του με 
μια από τις πιο χαρακτηριστικές του ατάκες: 
«Η ζωή είναι πολύ μικρή για να ζεις το όνειρο 
κάποιου άλλου». 
«Ο Χιου Χέφνερ πέθανε από φυσικά αίτια 
σήμερα, στο σπίτι του, την Έπαυλη Playboy, 
περιτριγυρισμένος από αγαπημένους του», 
επιβεβαίωσαν συνεργάτες του λίγο αργό-
τερα. 
Ο γιος του Κούπερ, που είναι δημιουργικός 
διευθυντής των εκδόσεων Playboy, δήλωσε: 
«Ο πατέρας έζησε μια εξαιρετική και γεμάτη 
ζωή ως πρωτοπόρος των μίντια και του πολι-
τισμού και ήταν ηγετική φωνή πίσω από 
μερικά από τα σπουδαιότερα κοινωνικά και 
πολιτιστικά κινήματα της εποχής μας, υπο-
στηρίζοντας την ελευθερία του λόγου, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και την σεξουαλική 
ελευθερία. Προσδιόρισε έναν τρόπο ζωής 
και ένα ήθος που αποτελούν την καρδιά του 
Playboy, μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες μάρ-
κες της ιστορίας. Η απώλειά του είναι σημα-
ντική για πολλούς, μεταξύ αυτών της συζύ-
γου του Κρίσταλ, της αδερφής μου Κρίστι και 
των αδερφών μου Ντέιβιντ και Μάρστον και 
όλων εμάς στις εκδόσεις Playboy».

Τον χαρακτήρισαν «ηδονιστή» και εκείνον 
που ξεκίνησε την σεξουαλική επανάσταση 
την δεκαετία του 1950. Έχτισε μια αυτοκρα-
τορία, εκτός των εκδόσεών του, με κλαμπ, 
επαύλεις, ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, 
που όλα είχαν σύμβολο το χαρακτηριστικό 
κοστούμι με το κουνελάκι με το παπιγιόν.
Όταν ξεκίνησε να εκδίδει το Playboy, το 1953, 
στην αμερικανική τηλεόραση δεν επιτρε-
πόταν να ακούγεται καν η λέξη «έγκυος», 
όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το πρακτο-
ρείο Associated Press. Εκείνος έβγαλε περι-
οδικό για το σεξ, που περιείχε μεταξύ άλλων 
και γυμνές φωτογραφίες της Μέριλιν Μονρό 
(που είχαν ληφθεί χρόνια πριν). Το περιοδικό 
του σύντομα έγινε «απαγορευμένος καρπός» 
για τους Αμερικανούς έφηβους και «βίβλος» 
για τους άντρες με χρόνο και χρήμα, με την 

κυκλοφορία του να φτάνει 
τα 200.000 φύλλα μέσα σε 
ένα χρόνο και το ένα εκα-
τομμύριο μέσα στα πρώτα 
πέντε χρόνια. Την δεκα-
ετία του 1970 πωλούσε 
περισσότερα από επτά εκα-
τομμύρια φύλλα και ήδη 
κυκλοφορούσαν τότε το 
Penthouse και το Hustler. 
Όταν ρωτήθηκε από τους 

New York Times το 1992 για ποιο επίτευγμά 
του ήταν περισσότερο υπερήφανος, ο Χέφ-
νερ είχε απαντήσει: «Για το ότι άλλαξα την 
συμπεριφορά απέναντι στο σεξ. Ότι οι καλοί 
άνθρωποι μπορούν να ζουν μαζί τώρα. Ότι  
«απολύμανα» την έννοια του προγαμιαίου 
σεξ. Αυτό μου δίνει μεγάλη ικανοποίηση».
Επί δεκαετίες ο Χιου Χέφνερ κάπνιζε πίπα 
και φορώντας μια μεταξωτή πιτζάμα ήταν ο 
διοργανωτής ενός ατέλειωτου πάρτι με διά-
σημους και μοντέλα του Playboy. Όπως έχει 
δηλώσει, έχει κάνει σεξ με χίλιες γυναίκες, 
πολλές από τις οποίες ήταν στο εξώφυλλο 
των περιοδικών του. 
Μέχρι την δεκαετία του 1970 είχε φύγει ελά-
χιστες φορές από το Σικάγο, όπου είχε ήδη 
δημιουργήσει την έπαυλή του, ενώ αργότερα 
αγόρασε ακόμα μία στο Λος Αντζελες, είχε 
ένα ιδιωτικό τζετ DC-9 που ονομαζόταν «The 
Big Bunny» και παρουσίαζε ένα τηλεοπτικό 
σοου με τίτλο «Playboy After Dark». 
Μεταξύ των διασήμων που πέρασαν από 
τις σελίδες του, είναι η Ντριου Μπάριμορ, η 
Φάρα Φόσετ και η Λίντα Έβανς, ενώ δεκάδες 
είναι εκείνες που πρώτα έκαναν εξώφυλλο 
στο Playboy και μετά έκαναν καριέρα. 

Πέθανε ο «Mr Playboy» Χιου 
Χέφνερ
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οικογένεια

Ο
ι γιατροί αποκαλούν τα προβλήματα της καρ-
διάς «ύπουλο δολοφόνο» και τα θεωρούν 
μία από τις τέσσερις αιτίες θανάτου στις Ηνω-
μένες Πολιτείες κάθε χρόνο  .

Σύμφωνα με στοιχεία μιάς πρόσφατης μελέτης σχετικά 
με την υγεία  η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση σε θανά-
τους από καρδιά και εγκεφαλικά λόγω του καπνίσματος 
και της παχυσαρκίας. Στοιχεία από 34 χώρες δείχνουν 
ότι οι Έλληνες έρχονται τελευταίοι σε ποιότητα ζωής και 
μακροζωία ανάμεσα στις χώρες της Νότιας Ευρώπης.
Γνωρίζω από πρώτο χέρι πώς μπορεί ένα άτομο που 
φαίνεται εξωτερικά υγιής να είναι πολύ κοντά σε καρ-
διακή προσβολή και  ξαφνικά να πεθαίνει. Αυτό το ξέρω 
από  προσωπική εμπειρία στην οικογένειά μας. Είμαι 
ζωντανός σήμερα γιατί πήρα όλα τα προληπτικά μέτρα 
όταν πρόσεξα κάποιο μούδιασμα στα χέρια και δυσκο-
λία στην αναπνοή την ώρα που γυμναζόμουν. Το τεστ 
κόπωσης και το καρδιογράφημα επιβεβαίωσαν τις υπο-
ψίες μου και έτσι υποβλήθηκα σε μία εγχείρηση τετρα-
πλού bypass.
Όπως η υγιής καρδιά είναι ζωτικής σημασίας για τη 
γενική υγεία του ανθρώπου, έτσι και για τον υγιή γάμο 
είναι απαραίτητη μία υγιής «εσωτερική» καρδιά. Και στη 
μια και στην άλλη περίπτωση η υγιής καρδιά εξασφαλί-
ζει την απαραίτητη ζωογόνο  κυκλοφορία που χαρίζει 
ευεξία και υγεία. Όπως ο μυς μέσα στο στέρνο σου στέλ-
νει αίμα σε όλο σου το σώμα, έτσι κι η καρδιά σου είναι 
ο πυρήνας του είναι σου, το σύνολο των κρυφών επιθυ-
μιών και συναισθημάτων σου που σε κάνουν το ξεχωρι-
στό και μοναδικό άτομο που είσαι.
Όπως ακριβώς οι γιατροί τονίζουν τη σημασία της καλής 
διατροφής, της άσκησης, και της τακτικής ιατρικής εξέ-
τασης που εξασφαλίζουν την καλή κατάσταση της καρ-
διάς, έτσι κι εσύ πρέπει να κάνεις τα ίδια για να διατηρή-
σεις τη συναισθηματική καρδιά της σχέσης σου σε καλή 
κατάσταση -- και να συντονιστείς με την καρδιά του/της 
συζύγου σου.
Πιο κάτω παραθέτουμε τέσσερις συμβουλές για να δεις 
κι εσύ και ο/η σύζυγός σου αν έχετε υγιείς καρδιές.
Να Προσέχεις τη Διατροφή σου
Η καλή διατροφή είναι θεμελιώδης για την καλή υγεία. 
Όταν τρως fast food δεν είναι καλό για την πίεσή σου, για 
την κυκλοφορία του αίματος, για το βάρος σου, ή για τη 
σιλουέτα σου. Τα μαγειρεμένα φαγητά μπορεί να χρει-
άζονται περισσότερο χρόνο για να τα ετοιμάσεις, αλλά 
σου δίνουν περισσότερα από αυτά που χρειάζεται το 
σώμα σου. Έτσι και για να εξασφαλίσεις μία υγιή καρ-
διά στη σχέση σου πρέπει να προσέχεις τι αφήνεις να 
μπαίνει μέσα σ’ αυτήν. Μην αφήνεις τα διάφορα μέσα να 
σε επηρεάζουν αρνητικά και να σου διαμορφώνουν τις 
απόψεις σου αρνητικά. Η τηλεόραση και ο κινηματογρά-
φος καλλιεργούν μία εγωιστική προσέγγιση στο γάμο, 
σα να πρόκειται μόνο για τη δική σου ευτυχία, αγνο-
ώντας το γεγονός ότι  γάμος σημαίνει αμοιβαία θυσία 
και υπηρεσία. Η πορνογραφία είναι μεγάλη απειλή για 
το γάμο σου, αλλά και η σύγκριση του γάμου σου με 

άλλους μπορεί να αποβεί ένας ύπουλος κίνδυνος.
Αντί να ενδίδεις σε πειρασμούς, φρόντισε να βρεις χρόνο 
για να δυναμώσεις τη σχέση σου. Μήπως πρέπει να 
ξοδεύεις λιγότερο χρόνο για τη δουλειά σου ή να κόψεις 
κάποιες άλλες συνήθειες για να εξασφαλίσεις το χρόνο 
που χρειάζεστε εσύ και ο/η σύζυγός σου  για να πάρετε 
δυνάμεις και να βελτιώσετε το γάμο σας;
Μην ξεχνάς την άσκηση
Για να διατηρήσεις την υγεία σου δεν πρέπει να το βλέ-
πεις σα μια δουλειά. Η φυσική άσκηση μπορεί να είναι 
ευχάριστη, όταν βλέπεις την ευεξία που έχεις και την 
ευκολία στις κινήσεις σου. Μπορεί ίσως να υπάρχουν 
μέρες που δεν έχεις τη διάθεση να πας στο γυμναστή-
ριο, αλλά πηγαίνεις γιατί  ξέρεις ότι τελικά αξίζει τον 
κόπο.
Έτσι μπορεί να είναι και η αγάπη σου για τον/την σύζυγό 
σου. Συνήθως έχει θετικά αποτελέσματα όταν φροντί-
ζεις, στηρίζεις, και ενθαρρύνεις τον/την σύζυγό σου. 
Μερικές φορές το κάνεις ακόμα κι αν δεν θέλεις, γιατί 
ξέρεις ότι θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα. Με άλλα 
λόγια να εκφράζεις την εκτίμησή σου, την ευγνωμοσύνη 
σου, και να συμπεριφέρεσαι με αγάπη ακόμα κι αν δεν 
έχεις τη διάθεση να το κάνεις. 
Να κάνεις τακτικά εξετάσεις 
Μερικές φορές κάποιοι άνθρωποι φαινομενικά υγιείς 
διαπιστώνουν ότι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. 
Γιαυτό είναι σημαντικό να κάνει κανείς τακτικά γενικές 
εξετάσεις.  Αν πηγαίνετε μαζί σε συνέδρια ζευγαριών ή  
συμμετέχετε σε μικρές ομάδες ζευγαριών βοηθάει να 
δείτε πώς πάει η σχέση σας. Μπορείτε ακόμη να βρείτε 
καλά βιβλία για το γάμο που βοηθούν τα ζευγάρια να 
σκεφτούν και να δουν τις προσδοκίες τους για το γάμο 
τους, να αξιολογήσουν τη δική τους συμπεριφορά, και 
να κάνουν το επόμενο βήμα για τη βελτίωση της σχέ-
σης τους.
Πρόσεξε τα προειδοποιητικά σημάδια
Αν κάνεις όλα όσα ξέρεις για να διατηρήσεις την καρ-
διά σου υγιή, υπάρχει ακόμα ένα σημαντικό πράγμα 
που πρέπει να κάνεις: να προσέχεις τα προειδοποιητικά 
σημάδια που μπορεί να παρουσιαστούν στην πορεία. 
Μουδιασμένα χέρια και δυσκολία στην αναπνοή μπο-
ρεί να προμηνύουν καρδιακά προβλήματα, κι εσύ θα 
μπορούσες να βρεις τον εαυτό σου αντιμέτωπο με 
συμπτώματα στη σχέση σας  που προμηνύουν σημα-
ντικά προβλήματα στο γάμο σας, όπως να απομακρύ-
νεστε ο ένας από τον άλλον, να μην έχετε εμπιστοσύνη 
ο ένας στον άλλον, να μην έχετε επιθυμία να βρεθείτε 
μαζί, κι ακόμη να είστε ευερέθιστοι.
Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, μην το αγνοείς -- ζήτησε βοή-
θεια αμέσως για να αποφύγεις σοβαρά προβλήματα.
Πολύ πριν ανακαλυφθεί η εγχείρηση bypass, κάποιος 
σοφός συγγραφέας ανακεφαλαίωσε πολύ ωραία πόσο 
σπουδαίο είναι να προσέχουμε τον πυρήνα του είναι 
μας, λέγοντας, «Πρόσεχε ακόμα πιο πολύ τις μύχιες 
σκέψεις της καρδιάς σου, γιατί απ’ αυτήν καθορίζεται η 
ζωή.» (Παροιμίες 4:23)

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.

Η Καρδιά σου και η Καρδιά του/της 
Συζύγου σου Είναι Υγιής;

• To παιδί μου και εγώ
Πως θα μάθετε το παιδί σας να 
αντιμετωπίζει μόνο του τα εμπόδια

Η 
καθημερινότητα δεν είναι εύ-
κολη για τα μικρά παιδιά. Συνα-
ντούν παντού εμπόδια και μάλι-
στα μας δείχνουν με ξεκάθαρο 

τρόπο τη δυσαρέσκειά τους.  Θέλουν επι-
τέλους να μπουσουλήσουν, αλλά δεν βρί-
σκουν στήριγμα για τα ποδαράκια τους. 
Έχουν όλη την καλή διάθεση να συναρμο-
λογήσουν τα τουβλάκια, αλλά τα δαχτυλά-
κια τους είναι αδύναμα. Όταν πηγαίνουν 
στο σούπερ μάρκετ με τους γονείς, η με-
γάλη τους επιθυμία είναι να γεμίσουν το 
δικό τους καροτσάκι, αλλά η μαμά έχει α-
ντιρρήσεις. Τα μικρά θέλουν, επιθυμούν, 
προσπαθούν, αλλά τίποτε δεν πάει καλά, 
παντού δυσκολίες, που δεν τους επιτρέ-
πουν να κάνουν κάποια πράγματα μόνα 
τους. 

Υπευθυνότητα
Το παιδιά πρέπει να μάθουν να λύνουν 
όσο το δυνατόν περισσότερο μόνα τους 
και με δική τους ευθύνη τα προβλήματα 
που προκύπτουν.   
Ο καλύτερος τρόπος για να το επιτύχετε:
Οι πολλές θετικές εμπειρίες σε τακτά χρο-
νικά διαστήματα εξοπλίζουν τα παιδιά με 
θάρρος να πλησιάσουν τα προβλήματα 
κάθε είδους και να τα αντιμετωπίζουν 
εξαρχής ως κάτι που έχει λύση. Δεν είναι 
δύσκολος στόχος, δεδομένου ότι τα παι-
διά αποζητούν την υπευθυνότητα, θέλουν 
να τα κάνουν όλα μόνα τους, θέλουν, π.χ., 
να κρατούν μόνα τους το ποτηράκι τους, 
το κουτάλι ή το μπουκάλι, θέλουν να 
φορούν μόνα τους τα παπουτσάκια τους 
ή να αλείφουν μόνα τους τη μαρμελάδα 
στο ψωμί. Και αν εσείς τα αφήσετε να το 
κάνουν, θα γίνουν υπεύθυνα και… αυτε-
ξούσια. Αυτό που πρέπει να κάνετε πρα-
κτικά, λοιπόν, είναι να σταματήσετε να 
γκρινιάζετε αν το μικρό σας κούμπωσε 
λάθος τα κουμπιά στο σακάκι ή αν φόρεσε 
ανάποδα το φούτερ του και πάνω απ’ όλα 
να διαγράψετε τη φράση «Αυτό δεν μπο-
ρείς να το κάνεις ακόμη!».

Ικανότητα συνεργασίας   
Υπευθυνότητα δεν σημαίνει, βέβαια, ότι 
το παιδί θα πρέπει να λύνει σε κάθε περί-
πτωση τα προβλήματά του μόνο του. Το 

παιδί θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση 
να επιστρατεύει βοήθεια όταν οι δικές 
του δυνάμεις δεν επαρκούν, να αναζητά 
δηλαδή συμπαράσταση, είτε από τους 
γονείς είτε από άλλα παιδάκια είτε από 
τη νηπιαγωγό. Ο στόχος σας δεν είναι το 
μικρό σας να γίνει κάποιος… υπεράν-
θρωπος του τύπου «Εγώ δεν χρειάζομαι 
καμία βοήθεια από κανέναν», αλλά ένας 
άνθρωπος που θα μπορεί να συνεργάζε-
ται με τους άλλους, που θα μπορεί να δου-
λεύει ομαδικά, που θα μπορεί να πλησιά-
ζει τους άλλους.

Θετική εκμετάλλευση των εμπο-
δίων
Τα παιδί πρέπει να μάθει να αντιμετωπί-
ζει τα εμπόδια που του παρουσιάζονται 
στην προσπάθειά του να κάνει κάτι ως 
κίνητρο για να συνεχίσει και όχι ως αιτία 
για να εγκαταλείψει αμέσως αυτό που 
κάνει. Πρέπει να καλλιεργήσουν την επι-
μονή. Πρέπει να μάθουν να παίρνουν… 
προσωπικά τη λύση των προβλημάτων 
που τους παρουσιάζονται. Να βλέπουν, 
δηλαδή, τις δυσκολίες σαν μια… «αθλη-
τική αναμέτρηση» και να μπαίνουν στο… 
φιλότιμο. Άλλωστε κάθε πρόβλημα δίνει 
την ευκαιρία στο παιδί να γίνει ακόμη πιο 
δυνατό.
Ο καλύτερος τρόπος για να το επιτύχετε:
Η φιλοδοξία και η αγωνιστικότητα είναι 
θετικά στοιχεία, απαραίτητα στα παιδιά. 
Γι’ αυτό και εσείς πρέπει να τα ενισχύ-
ετε με κάθε ευκαιρία. Να γίνετε εσείς το 
παράδειγμα προς μίμηση. Πώς; Δείχνο-
ντάς τους ότι ούτε εσείς τα παρατάτε με 
την πρώτη δυσκολία, ότι παλεύετε και ότι 
στο τέλος καταφέρνετε να ξεπερνάτε τα 
εμπόδια.
Επίσης σπουδαίο ρόλο παίζει και η 
ενθάρρυνση και η επιβράβευση. Πρέ-
πει να λέτε «μπράβο σου» στο παιδί όταν 
καταφέρνει να τα βγάλει πέρα με κάτι 
δύσκολο, όταν βλέπετε ότι λύνει τα προ-
βλήματα. Και βέβαια, πρέπει να του λέτε 
μια καλή κουβέντα όταν προσπαθεί, ανε-
ξάρτητα από το αν τελικά τα κατάφερε ή 
όχι να ξεπεράσει τα εμπόδια. Να είστε 
σίγουροι ότι την επόμενη φορά θα τα 
καταφέρει!
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Ό
λοι έχουμε αισθανθεί 
πρήξιμο. Εκείνη την α-
παίσια αίσθηση ότι θα 
σκάσει η κοιλιά μας, ε-

πειδή φάγαμε πολύ. Κι όμως, το 
πρήξιμο δεν συμβαίνει πάντα ε-
πειδή το παρακάναμε στο τραπέζι. 
Μήπως το σώμα μας κατακρατά υ-
γρά; Μήπως μας πείραξε κάτι που 
φάγαμε; Ας ερευνήσουμε λίγο τις 
αιτίες του πρηξίματος…

Τι συμβαίνει με τα αέρια;
Πολλοί πιστεύουν ότι το πρήξιμο 
οφείλεται σε αέρια, αλλά μήπως 
αυτό είναι σημάδι μεγαλύτερου 
προβλήματος; Μερικές πιθανές 
αιτίες είναι το σύνδρομο ευερέθι-
στου εντέρου, η παλινδρόμηση, ή 
οι αιμορροΐδες.

Πολύ αλάτι
Ναι, δεν πρέπει να κόψουμε 
100% το αλάτι, αλλά η αλή-
θεια είναι πως σχεδόν όλοι 
μας καταναλώνουμε πολύ 
περισσότερο απ’ όσο χρει-
αζόμαστε. Και αν προ-
σθέσουμε και το πόσο 
αλάτι περιέχουν οι 
επεξ ε ργασ μέ ν ε ς 
τροφές, είναι πολύ 
πιθανό να αντιμετωπί-
ζουμε πρόβλημα με κατα-
κράτηση υγρών, που με την 
σειρά του προκαλεί πρή-
ξιμο.

Πολλοί υδατάν-
θρακες
Οι υδατάνθρακες είναι 
αναγκαίο κομμάτι της διατρο-
φής μας, καθώς μας γεμί-
ζουν με την απαραίτητη 
ενέργεια. Αλλά όταν οι 
υδατάνθρακες που προ-
σλαμβάνουμε είναι απλοί, 
όπως αυτοί του λευκού 
ψωμιού, των γλυκών και των 
αναψυκτικών, μεταβολίζο-
νται αμέσως και δεν επιτρέπουν 
στο στομάχι μας να λειτουργήσει 
σωστά.

Τρώμε υπερβολικά
Ναι, το αναμενόμενο, και αρκετά 
πιθανό. Αν έχουμε φάει μια τερά-
στια μερίδα, ειδικά αν το φαγητό 

είναι γεμάτο αλάτι και κορεσμένα 
λιπαρά, το φούσκωμα είναι ανα-
πόφευκτο.

Αναψυκτικά
Το ανθρακικό των αναψυκτικών 
γεμίζει το πεπτικό μας σύστημα 
με… αέρα. Για αυτόν ακριβώς τον 
λόγο ρευόμαστε και αρκετά κάθε 
φορά που καταναλώνουμε ένα 
αναψυκτικό. Όταν όμως αυτός ο 
αέρας φτάσει στο έντερο, μένει 
εκεί μέχρι να αποβληθεί.

Τρώμε πολύ γρήγορα
Όσο πιο γρήγορα τρώμε, τόσο 
περισσότερο αέρα καταναλώ-
νουμε. Είναι πολύ σημαντικό να 
αφιερώνουμε τουλάχιστον είκοσι 
λεπτά στα μεγάλα μας γεύματα, 
ώστε να προλάβει το στομάχι μας 
να στείλει σινιάλο στον εγκέφαλο 
ότι χόρτασε.

Δυσκοιλιότητα
Όλοι μας έχουμε υποφέρει 
από δυσκοιλιότητα κάποια 

στιγμή, και ξέρουμε πως 
μπορεί το πρήξιμο να 
γίνει αφόρητο. Η δυσκοι-

λιότητα μπορεί να προκληθεί 
από ορισμένες τροφές στις 

οποίες έχουμε ευαισθη-
σία, ή μπορεί να είναι 
γενικευμένο πρόβλημα, 

λόγω κακής διατροφής 
και στρες.

Περιττά κιλά
Αν βάλατε μερικά παραπα-
νίσια κιλά τελευταία, μπο-
ρεί να αισθάνεστε πρη-

σμένοι, επειδή αυτό το 
βάρος συσσωρεύεται συνή-

θως στην περιοχή της κοιλιάς.

Λιπαρά φαγητά
Μιλάμε, προφανώς, για τα 

κορεσμένα λιπαρά, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι είναι εντάξει 

να το παρακάνουμε και με τις τρο-
φές που είναι πηγές καλών λιπα-
ρών, όπως το αβοκάντο. Αλλά αν 
η διατροφή μας περιέχει πολλά 
κορεσμένα λιπαρά (όπως το βού-
τυρο), ο οργανισμός μας χρειάζε-
ται πολλή ώρα για να το διασπά-
σει, προκαλώντας πρήξιμο.

Ο
ι άνθρωποι που πάσχουν από άσθμα, είναι δυνατό να παθαίνουν 
λιγότερες σοβαρές κρίσεις, οι οποίες να απαιτούν εισαγωγή σε νο-
σοκομείο, αν παίρνουν βιταμίνες D, σύμφωνα με μια νέα βρετανική 
επιστημονική έρευνα. 

Η μελέτη δείχνει ότι αν ο ασθενής, εκτός από τα φάρμακά του για το άσθμα, 
λαμβάνει και συμπληρώματα βιταμίνης D, τότε είναι δυνατό να μειώσει στο 
μισό τις κρίσεις άσθματος.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Άντριαν Μαρτινό του Πανεπιστη-
μίου QueenMary του Λονδίνου, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στην 
ιατρική επιθεώρηση Cochrane Library και ανάλογη ανακοίνωση στο συνέδριο 
της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας στο Λονδίνο, αξιολόγησαν τις έως 
τώρα μελέτες πάνω στο θέμα (επτά κλινικές δοκιμές που αφορούσαν 435 παι-
διά και δύο που εστίασαν σε 658 ενηλίκους).
Οι περισσότεροι συμμετέχοντες είχαν ήπιο έως μέτριο άσθμα, δηλαδή εμφά-
νιζαν συμπτώματα τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, αλλά χωρίς να δια-
ταράσσεται σοβαρά η καθημερινή ζωή τους. Μια μειονότητα των ασθενών 
είχε σοβαρό άσθμα.
Μια καθημερινή δόση 25 έως 50 μικρογραμμαρίων βιταμίνης D αποδείχθηκε 
ότι μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο ασθματικών κρίσεων, ιδίως στους μεγά-
λους, ενώ για τα παιδιά χρειάζονται περισσότερα στοιχεία από νέες μελέτες. Ο 
κίνδυνος μιας κρίσης που απαιτεί εισαγωγή σε νοσοκομείο, μειώθηκε από 6% 
σε 3%, όταν ο ασθενής έπαιρνε βιταμίνη D επί μισό έως ένα έτος.

Α
ν συμβεί να είστε στα 
«πάνω» σας, όταν κά-
νετε το αντιγριπικό εμ-
βόλιο, τότε υπάρχουν 

αυξημένες πιθανότητες αυτό να 
είναι πιο αποτελεσματικό. Αν α-
ντίθετα κάποιος βρίσκεται σε χά-
λια ψυχική διάθεση, ίσως θα έ-
πρεπε να αναβάλει τον εμβολια-
σμό για λίγο αργότερα, έως ότου 
φτιάξουν τα κέφια του.
Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας 
νέας βρετανικής επιστημονικής 
έρευνας, της πρώτης του είδους 
της, σύμφωνα με την οποία η 
καλή ψυχική διάθεση φαίνεται 
να επηρεάζει την αποτελεσμα-
τικότητα του εμβολίου κατά της 
γρίπης.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το αντι-
γριπικό εμβόλιο είναι αποτελε-
σματικό μόνο στο 17% έως 53% 
των μεγαλύτερης ηλικίας ατό-
μων, έναντι ποσοστού 70% έως 
90% μεταξύ των νεότερων.
Οι επιστήμονες έκαναν τα κατάλ-
ληλα τεστ στους συμμετέχοντες 
και συσχέτισαν σε διάστημα 
έξι εβδομάδων την ψυχική διά-
θεση καθενός, καθώς κι άλλες 
παραμέτρους της συμπεριφοράς 
(σωματική άσκηση, διατροφή, 
ύπνος κ.ά.), με το επίπεδο των 
αντισωμάτων στο σώμα μετά τον 
εμβολιασμό, αρχικά ύστερα από 
τέσσερις και στη συνέχεια έπειτα 
από 16 εβδομάδες. Το επίπεδο 
των αντισωμάτων είναι ένας δεί-
κτης για την αποτελεσματικότητα 
του εμβολίου.
Η μελέτη κατέληξε στη διαπί-
στωση ότι από όλους τους παρά-
γοντες της συμπεριφοράς η 
καλή ψυχική διάθεση κατ’ εξο-
χήν σχετίζεται θετικά με την απο-
τελεσματικότητα του εμβολίου. 
Άτομα με ανεβασμένη ψυχική 
κατάσταση επί έναν μήνα προ-
τού εμβολιασθούν, είχαν στη 
συνέχεια αυξημένα επίπεδα 
αντισωμάτων κατά του ιού της 
γρίπης. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν 
η θετική συσχέτιση, αν την ίδια 
την ημέρα του εμβολιασμού 
κάποιος είχε πολύ καλή ψυχική 
διάθεση.

Η καλή ψυχική 
διάθεση αυξάνει την 
αποτελεσματικότητα 
του εμβολίου της 
γρίπης

Η βιταμίνη D μπορεί 
να μειώσει στο μισό τις 
κρίσεις άσθματος

Γιατί νιώθω συνεχώς 
πρησμένη;

Ένας στους 12 πρόωρους 
θανάτους παγκοσμίως θα 
μπορούσε να αποφευχθεί, 

αν όλοι οι άνθρωποι έκαναν κάθε 
μέρα 30 λεπτά οποιασδήποτε 
δραστηριότητας, επί τουλάχιστον 
πέντε μέρες την εβδομάδα, από 
κανονική γυμναστική και περπά-
τημα έως κηπουρική και σφουγ-
γάρισμα, σύμφωνα με μια νέα 
διεθνή επιστημονική μελέτη.
Η έρευνα με την ονομασία PURE 
-η μεγαλύτερη του είδους της 
μέχρι σήμερα- συμπέρανε ότι 
περίπου μία στις 20 περιπτώ-
σεις καρδιοπάθειας (4,6%) θα 
ήταν δυνατό να προληφθεί, αν ο 
καθένας έκανε αυτήν την 30λεπτη 
δραστηριότητα επί πενθήμερο 
(συνολικά 150 λεπτά μέσα στην 
εβδομάδα).
Αν κάποιος είναι ακόμα πιο δρα-
στήριος σωματικά (750 λεπτά 

την εβδομάδα), τότε μειώνεται 
ακόμη περισσότερο ο κίνδυνος 
καρδιοπάθειας και πρόωρου 
θανάτου. Αυτό, κατά τους επιστή-
μονες, είναι εφικτό αν κάποιος 
πάρει την απόφαση να πηγαίνει 
στη δουλειά του με τα πόδια ή με 
το ποδήλατο, αν κάνει συστημα-
τικά τις δουλειές του νοικοκυριού 
κ.ά.
Αν όλοι οι άνθρωποι ήταν δρα-
στήριοι επί τουλάχιστον 150 
λεπτά την εβδομάδα για οκτώ 
συνεχόμενα χρόνια, υπολογί-
ζεται ότι το 8% των πρόωρων 
θανάτων (περίπου ο ένας στους 
12) θα μπορούσε να αποφευχθεί.
Αν κάποιος τηρεί το εβδομαδι-
αίο 150λεπτο κινητικότητας, ο 
κίνδυνος πρόωρου θανάτου από 
οποιαδήποτε αιτία μειώνεται 
κατά 28%, ενώ ο κίνδυνος καρδι-
οπάθειας κατά 20%.

Γυμναστείτε, περπατήστε, 
σφουγγαρίστε
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Ε
ίμαι Μανιάτισσα! Κατάγομαι α-
πό τη Νόμια και το Γύθειο και ό-
ταν βρέθηκα πρόσφατα στον 850 
ετών πύργο του προγόνου μου Με-

σίσκλη στη Νόμια, αισθάνθηκα πραγματι-
κά απόγονος των αρχαίων Ελλήνων με φω-
τεινότητα, περηφάνεια και βαθειά αίσθη-
ση πνευματικότητας, όπως ένιωθαν οι 300 
του Λόχου στις Θερμοπύλες το 480 π.Χ.! 
Αν και δεν γεννήθηκα στη Μάνη νιώθω 
ορμή, θάρρος και αυταπάρνηση ν’απωθή-
σω ακόμη και με δρεπάνια θερισμού την ε-
πίθεση του Ιμπραήμ όπως οι Μανιάτισσες 
στη μάχη του Δυρού το 1824! Το επώνυμό 
μου όπως με πληροφόρησε ο θείος Δημή-
τρης Μεσίσκλης που κατοικεί στον Γερο-
λιμένα, είναι Βυζαντινό (όπως και τα Δε-
μέστιχας, Λυμπέρης, Πόθος, Μόφορης... 
). Τα γνήσια Μανιάτικα ονόματα δεν είχαν 
καμιά κατάληξη πριν το 1600. Ιδιαίτερα ό-
σα είναι γνήσια επώνυμα και όχι πατρωνυ-
μικά. Κανένα από τα ξενικά επώνυμα δεν 
σημαίνει ξενική καταγωγή παρά μόνο σε 
σπανιώτατες περιπτώσεις. Εδιναν ξενικό 
ή Ελληνικό παρατσούκλι σε ντόπιους Μα-
νιάτες, επειδή έμοιαζαν στο παρουσιαστι-
κό ή ήταν οπαδοί με κάποιον διάσημο ά-
ντρα Ελληνα ή ξένο της εποχής τους. Οι 
Μανιάτες ήταν επίσημα Σπαρτιάτες στην 
Επανάσταση του 1821 και πριν, (η σημερι-
νή Σπάρτη δεν υπήρχε), και συνοίκησαν κι 
αυτοί στη νέα Σπάρτη (1834 κ.ε.).
  Είναι γεγονός ότι τα ψυχικά γνωρίσματα 
μπορούν να καλλιεργηθούν αλλά δεν μπο-
ρούν να δημιουργηθούν εκ του μηδε-
νός... Εξαρτώνται από την κληρονομικό-
τητα. Ο ελεγειακός ποιητής Θέογνις από 
τα Μέγαρα, διαπιστώνει ότι ‘’με την εκπαί-
δευση δεν πρόκειται ποτέ να κάνεις έναν 
κακό άνδρα, άριστο’’. Επίσης, ο Ευριπίδης 
παρουσίασε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο 
τις ευγονικές αντιλήψεις της Ελληνικής 
αρχαιότητας για τη σημασία της καταγω-
γής. Ο Αριστοτέλης όπως και ο Ιπποκρά-
της πίστευε ακόμη και στην κληρονομική 
μεταβίβαση επίκτητων χαρακτηριστικών...  
Σήμερα, οι επιστήμονες συμφωνούν ότι η 
κληρονομικότητα ελέγχει πολλούς παρά-
γοντες, όπως τις διατροφικές μας προτι-
μήσεις, την αντοχή στον πόνο ή την ευφυϊα 
μας. Σε έρευνα του πανεπιστημίου του 
Εδιμβούργου, παρατηρήθηκε ότι το 50% 
των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας 
που κάνουν έναν άνθρωπο ευτυχισμένο 
εξαρτάται από τα γονίδια που κληρονο-
μεί, η ευαισθησία μας στον πόνο ρυθμί-
ζεται από γενετικό ‘’διακόπτη’’ ενώ ακόμη 
και φοβίες αποτυπώνονται στα γονίδια 
και κληροδοτούνται στις επόμενες γενεές 
μέσω μιας μορφής γενετικής μνήμης.
  Η Μάνη είναι ιστορική περιοχή της Πελο-
ποννήσου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με 
αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή, η 
Μάνη ήταν κατοικημένη από την παλαι-
ολιθική εποχή. Για πρώτη φορά συνα-
ντάμε αναφορές σε πόλεις της περιοχής ( 
Καρδαμύλη, Οίτυλος, Γύθειο, Ενόπη κ.α. 
) από τον Ομηρο. Η ετυμολογία της λέξης 
Μάνη είναι από την αρχαία λέξη μανός ( 

=γυμνός από βλάστηση ) όπως δηλαδή 
είναι η εικόνα του φυσικού τοπίου της. Η 
άγονη και βραχώδης χερσόνησος και η 
ιστορική σύνδεση με την αρχαία Σπάρτη 
έχουν μεταγγίσει στους κατοίκους ασυμβί-
βαστο χαρακτήρα, αυστηρά ήθη, σκληρά 
έθιμα, ελευθερία, θυσίες, καθώς και ειλι-
κρίνεια, ψυχικό θάρρος, φιλότιμο και φιλο-
πατρία. Είναι μεγάλος ο σεβασμός προς 
τις παραδόσεις, την οικογενειακή τιμή και 
τους νεκρούς, και μια τοπικιστική αντί-
ληψη, που πηγάζει από την υπερηφάνεια 
ότι ουδέποτε υποδουλώθηκαν σε ξένους 
και πάντοτε έζησαν ελεύθεροι. Η Μανιά-
τισσα παρουσιάζεται ως αφοσιωμένη 
στην οικογένεια αλλά και ως λεβέντισσα. 
Τα χωριά της Μάνης διατηρούν την παρα-
δοσιακή αρχιτεκτονική και τον ιδιαίτερο 
τρόπο ζωής τους. Φωλιασμένα ανάμεσα 
στους ορεινούς όγκους, πανέμορφα και 
επιβλητικά, περιμένουν να διηγηθούν την 
ιστορία τους στους επισκέπτες. 
Και να θέλω δεν μπορώ να μην είμαι 
Μανιάτισσα. Το μόνο που προσπαθώ ν’ 
αποφεύγω είναι να μεταμορφώνομαι σε 
Μανιάτη κουρσάρο όπως ο κουρσάρος 
από το Οίτυλο της Μάνης που τραγου-
δούσε ‘’Ξανοίγομαι στα πέλαγα, στης βάρ-
κας μου το χάδι, και σαν γυρνώ στο Βοί-
τυλο την κουβαλά καραβι. Ανθρώπους δεν 
σκοτώνουμε, πεθαίνουν απ’ τον τρόμο, 
άλλοι βουτούν στη θάλασσα ανοίγοντας 
τον δρόμο. Και το καράβι παρατούν, στα 
χέρια τα δικά μας, και ‘μεις ανοίγουμε 
πανιά, να πάμε στη σπηλιά μας’’. Είναι 
πολύ εύκολο για μένα να κάνω τα ίδια!

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

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗ

Γη  θεων    
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απόψεις

Σχολιαστής
του γιώργου τσαντήλα

Ε
ίναι περίπου ένας χρόνος που ένας από τους γείτο-
νες αποφάσισε να εντρυφήσει στον μαγικό ήχο του 
σαξόφωνου και αυτό τελικά σήμαινε πως κι εγώ με 
τα ανοιχτά πάντα αυτιά μου έπρεπε να παρακολου-

θήσω στενά την πορεία του γείτονα προς την κατάκτηση της 
μουσικής τέχνης. Μια σκληρή και ανελέητη πορεία μέσα α-
πό τις ατέλειωτες νότες που ξεπετάγονται από το πουθενά 
σαν ξωτικά του δάσους για να δυσκολέψουν το έργο του υ-
ποψήφιου σαξοφωνίστα στην περίπτωσή μας. 

Αποσπερίζοντας το ηλιοβασίλεμα ...
Αλήθεια στο Τορόντο εχει φανταστικά ηλιοβασιλέματα λου-
σμένα σε χρώματα της Ίριδας και κάθε μέρα η Μητέρα Φύση 
μας επιφυλάσσει κάτι διαφορετικό. Όταν μάλιστα τα απο-
λαμβάνεις στο μπαλκόνι σου με συνοδεία τις προσπάθειες 
ενός –μάγου-σαξοφωνίστα που ψάχνει να βρεί τον εαυτό 
του μέσα από το ταξίδι στη μουσική, είναι σαν το κερα-
σάκι στην τούρτα. Ένα ταξίδι που απολαμβάνουμε –ή όχι –
πάντως, το κάνουμε μαζί. Σαν ένα ζευγάρι που γνωρίζει ότι 
θα χωρίσει σύντομα κι όμως κάνει το ταξίδι των διακοπών !  

Το αντίθετο της αρμονίας
Δεν το ήξερα ότι υπάρχει κάτι τέτοιο μέχρι που άκουσα 
τον υποψήφιο Κολτρέιν από τα διπλανά μπαλκόνια. Έμεινα 
εμβρόντητος διαπιστώνοντας ότι , ναι , κάποια στιγμή η 
δυσαρμονία μπορεί να είναι και κανόνας. Δεν ξέρω για τη 
ζωή μας , αλλά για την καθημερινότητα και για κάποιες από 
τις χρονικές ενότητες που την αποτελούν , σίγουρα μπορεί 
να συμβεί και αυτό . Η δυσαρμονία να καταντά κανόνας. Όχι 
κατ΄ανάγκην τραγικό !

Φάλτσα υπόθεση 
Μπορείς να διακρίνεις ένα ταλέντο, ακόμη κι αν δεν είσαι 
κριτικός μουσικής . Στην περίπτωσή μας,  δεν χρειάζεται να 
διακρίνεις . Ακούγεται από μακριά το φάλτσο και η πρώτη 
σκέψη είναι , όταν  ακούσεις τη σαξοφωνιά να σου τρυπάει 
τα αυτιά, να γυρίσεις και να φύγεις προς την αντίθετη κατεύ-
θυνση . Αν το ξεπεράσετε αυτό το στάδιο , τότε welcome to 
the club ! Είναι το κλάμπ των φιλότεχνων, που υπομένουν τα 
πάντα προκειμένου η τέχνη να προχωρήσει ένα βήμα παρα-
πάνω. Δεν ανήκω στο κλάμπ , αλλά συγχαρητήρια σε όσους 
συμμετέχουν.

Περάσαμε Συμπληγάδες 
Πράγματι , αν τον ήξερα αυτόν τον υποψήφιο σαξοφωνίστα 
, ένα χρόνο μετά, θα ήθελα να του σφίξω το χέρι και να του 
ευχηθώ καλή συνέχεια στο μουσικό ταξίδι του , που έχει και 
μένα –κι ας μην το ξέρει – συνταξιδιώτη , με όλες τις συνέ-
πειες. Θα ήθελα να του ή της πω,  ότι περάσαμε όμορφες 
στιγμές μαζί –κι ας μην είχαμε οπτική επαφή- με τον ήχο, 
που σε κάποιες φάσεις μπορεί να θύμιζε και σαξόφωνο . 

Άτιμο σε συνήθισα
Με το πέρασμα του χρόνου , το κοινό αυτό ακουστικό ταξίδι 
εξελίχθηκε σε απογευματινή οντισιόν , ώστε να πιστοποι-
είται η πρόοδος που είναι πραγματικά εντυπωσιακή . Είναι 
μια προσπάθεια , που χρειάστηκε χρόνο και υπομονή από 
όλους μας. Μπορεί να μην μας προκύψει ο νέος Γκρόβερ 
Γουάσινγκτον , αλλά κερδίσαμε σίγουρα έναν ακόμη φιλό-
τεχνο. Μπορεί να μην ανήκω στο κλάμπ των φιλότεχνων , 

αλλά το υποστηρίζω σθεναρά !

Κάπως έτσι ...
... συνηθίζουμε και πολλά παράξενα και περίεργα στην ζωή 
μας που επιβάλλονται είτε από το σύστημα είτε γεννούνται 
από την υπερκαταναλωτική μανία που έχει κατακυριεύσει 
το ανθρώπινο γένος τα τελευταία 50 χρόνια. Συνηθίσαμε 
να καταστρέφουμε το περιβάλλον γιατί , λέει , πρέπει να 
ζήσουμε σαν άνθρωποι. Συνηθίσαμε να κάνουμε πολέμους 
για την εξοικονόμηση καυσίμων , γιατί πρέπει να κυκλοφο-
ρούμε σαν άνθρωποι.  
Αν ξεβολευτούμε για λίγο από τον καναπέ και τις λοιπές ανέ-
σεις θα ανακαλύψουμε πολλά πράγματα ουσιαστικά που 
μας προσφέρει η ζωή και όχι με αρνητική διάθεση, όπως 
αυτά που μας θύμισε με το σαξόφωνό του ο επίδοξος και 
επίμονος μουσικός εξερευνητής . Φιλάκια και προσοχή στις 
“ κακές”  συνήθειες !

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Το φάλτσο σαξόφωνο κια πως 
συνηθίζουμε στα ... φάλτσα !
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Μ
ια από τις πιο βαθειάς εντυπώσεις μου φέτος 
στην Ελλάδα είναι  οι τόσοι πολλοί χασομέρη-
δες. Οπού και να πας βλέπεις χασομέρηδες . Α-
πό το αεροδρόμιο που μόλις βγήκα ,στην Αθή-

να αλλα και στην επαρχία παντού χασομέρηδες.
Οι χασομέρηδες είναι κυρίως άνδρες, που κάθονται 
άσκοπα, συνήθως όρθιοι  και παρακολουθούν τα γινόμενα 
του δρόμου με ένα τσιγάρο στο χέρι η με τα χεριά πίσω 
δεμένα στη πλάτη.
Αν κάθονται κοντά στη στάση των λεωφορείων δίνουν την 
εντύπωση ότι  περιμένουν το λεωφορείο .Αν δεν υπάρχει 
στάση κοντά τους  ίσως να νομίζει κανεις ότι  περιμένουν να 
κάνουν  σινιάλο στο επόμενο ταξί που θα περάσει η έχουν 
κάποιο ραντεβού . Μερικοί έχουν απλανές αφηρημένο 
βλέμμα άλλοι όμως σε περιεργάζονται έντονα χωρίς ντροπή.
Χασομέρης αυτός που χάνει τη μέρα του, δεν δουλεύει  και 
περνάει τις ώρες του χαζεύοντας μη κάνοντας τίποτα. Χασο-
μέρης είναι  ο αργόσχολος, ο άνθρωπος που αποφεύγει την 
εργασία, που δεν θέλει ή βαριέται να δουλέψει.
Νομίζω μια από τις λεγόμενες  «Ελληνικές παθογένειες» 
είναι και αυτή του Χασομέρη . Ίσως σ αυτή να ανήκει επί-
σης η  «φιλοσοφία του φραπέ» που παίρνει δυο ώρες να τον 
πιεις η φιλοσοφία  του  «χουζούρι και ραχάτι» είναι της ζωής 
πρώτη απόλαυση. Άντε μετά να κτίσεις μια παραγωγική  
οικονομία με μια  κοινωνία αργόσχολων  ή έστω εργαζομέ-
νων με τη βαθειά επιθυμία να είναι   χασομέρηδες.
Απορώ με τις τόσες λόξευες που χομε στο λεξιλόγιο μας που 
περιγραφούν ένα χασομέρη μια πρόχειρη έρευνα έφερε 
στην επιφάνεια τις παρακάτω λέξεις 

Φυσικά και υπάρχουν και άλλες λέξεις αλλα αυτές φτάνουν για 
σήμερα να συμπληρώσουν την εικόνα του χασομέρη.  

Οι χασομέρηδες πάνε  βόλτα τους ανοιξιάτικους μήνες, στη 
παράλια το καλοκαίρι, και στους  πεζόδρομους  και  στα 
καφενεία το φθινόπωρο και το χειμώνα . Τα απογεύματα 
του χειμώνα , το χουζούρεμα  «ξαπλωμένος» σε δυο καρέ-
κλες  στο καφενείο κατά προτίμηση κάτω απ το Ήλιο , είναι 
μοναδική  απόλαυση για το χασομέρη . Το καλοκαίρι βεβαία 
αλλάζουν τα γούστα και η «ξεκούραση» σε ένα παγκάκι  η 
στα  πεζούλια της παραλίας κάτω απ τη σκιά  ενός δέρνου 
προτιμάται  .
Τα καφενεία είναι ο κατ εξοχήν  τόπος συγκέντρωσης  χασο-
μέρηδων. Οι ηλικιωμένοι, οι συνταξιούχοι, και αυτοί που 
δεν αντέχουν τη γκρίνια της συμβίας στο σπιτι γίνονται  
χασομέρηδες, και ξοδεύουν αρκετές ώρες της ημέρας στο 
καφενείο. Αλλα και πολλοί  εργαζόμενοι άνδρες μετά τη 
δουλειά τους πανε «για ένα καφέ» στο καφενείο.   
Γιατί άραγε  υπάρχουν τόσα πολλά καφενεδάκια και στο 
πιο απόμερο μικρό χωριο στην Ελλάδα και γιατί δεν υπάρ-
χουν στις πόλεις του εξωτερικού  όπως  το Τορόντο?  Βέβαια 
υπάρχει και στο Τορόντο «το Ελληνικό Καφενείο» αλλα γιατί 
δεν υπάρχει το «Αγγλικό», η το «Γαλλικό» η το γερμανικό   
αντίστοιχο καφενείο?  Μήπως οι βόρειο Ευρωπαίοι που μας 
έχουν κατηγορήσει για τεμπέληδες στα τελευταία 7 χρονια 
της κρίσης  έχουν κάποιο δίκαιο?
Βεβαία υπάρχουν και δικαιολογητικά ύπαρξης των χασομέ-
ρηδων. Η υψηλή ανεργία συμβάλει στη δημιουργία χασο-
μέρηδων, Οι συνταξιούχοι που αποτελούν το μεγαλύτερο 
ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού κάνουν ιδανικούς 
χασομέρηδες . Τελος είναι ο ελκυστικός ήπιος καιρός που 
σε προσκαλεί έξω απ το σπιτι στο δρόμο, στο ύπαιθρο  έστω 
και αν δεν έχεις δουλεία. Η συνηθεία του Ελληνα να ξοδεύει 
ένα μεγάλο μέρος της ημέρας του έξω απ το σπιτι σίγουρα 
συμβάλλει στη δημιουργία χασομέρηδων που είναι ορατοί 
παντού.  
Και ένα σχολείο για «το πολύ έξω»  των Ελλήνων που ίσως 
συμβάλει στη δημιουργία των πολλών χασομέρηδων. Οι 
ξένοι είναι δύσπιστοι για το πόσο ανέχεια υποφέρουν οι 
Έλληνες της κρίσης τα τελευταία 7 χρονια στην Ελλάδα. Επι-
σκέπτονται τη χώρα μας το καλοκαίρι,  βλέπουν τις παραλίες 
γεμάτες από λουόμενους , τις καφετερίες, τα κεντράκια και 
τα εστιατόρια γεμάτα ζωη και κόσμο,  και λένε «μα πως είναι 
δυνατόν αυτός ο λαός να «διασκεδάζει όταν ισχυρίζεται 
ότι δεν έχει αρκετά χρήματα να φάει και να πληρώσει τους 
φόρους που του αναλογούν?»  
 Η απάντηση είναι πολυδιάστατη.
Ο καλός καιρός οι ήπιες θερμοκρασίες το μεγαλυτερο μέρος 
του χρόνου καλεί το Ελληνα έξω από το σπιτι. Οι υψηλές 
θερμοκρασίες το καλοκαίρι προσκαλούν το κόσμο σε δρο-
σερά εξωτερικά μέρη ειδικά το βραδάκι οπού δροσίζει ενώ 
το σπιτι παραμένει ζεστό. Δηλαδή το έξω επιβάλλεται από 
το καιρό και κλίμα της Ελλάδος.
Επίσης ο Ελληνας μεταθέτει χρήματα που ίσως ο ξένος  δια-
θέτει σε άλλες δαπάνες στο «έξω» που το θεωρεί προτεραι-
ότητα. Παράδειγμα ενώ οι βόρειοι δίνουν προτεραιότητα 
να ζεστάνουν τα σπίτια τους το χειμώνα  Ο Ελληνας αναζητά 
δροσιά και εγκαταλείπει το σπιτι το καλοκαίρι η αναζήτα τη 
ζεστασιά μιας καφετέριας αν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει 
οικονομικά να κρατήσει ζεστό το σπιτι του . 
Αυτό που βλέπει ο ξένος τουρίστας στην Ελλάδα δεν είναι 
η ολική πραγματικότητα.   Για παράδειγμα ενώ βλέπει το 
κόσμο να «διασκεδάζει» δεν βλέπει ότι πολλοί Έλληνες δεν 

έχουν πάει στον οδοντίατρο τους για πολλά χρονια. Η στο-
ματική υγιεινή των Ελλήνων εν γένει που δεν έχουν οδοντι-
ατρική περίθαλψη έχει μένει πίσω γατί δεν  μπορούν α πλη-
ρώσουν τον οδοντίατρο. Προτιμούν δηλαδή να βγουν έξω 
για ένα καφέ τη/το σύζυγο και για πάρουν ένα αναψυκτικό η 
παγωτό στα παιδία αντί να πανε τακτικά στον οδοντίατρο . 
Πανε όταν έχουν πρόβλημα και ίσως αργά να συντηρηθεί το 
προβληματικό δόντι.  
Πριν λοιπόν οι ξένοι βγάλουν συμπεράσματα «για χασομέ-
ρηδες στις καφετερίες»  ας λάβουν υπ’ όψιν τους τα δόντια 
που λείπουν, σε σχετικά νέους ανθρώπους που αφήνο-
νται στην απώλεια δοντιών αντί στη δαπανηρή συντήρηση 
τους, στον μεγάλο αριθμό φαφούτηδων η και με μασέλες σε 
συγκριτικά νεότερες ηλικίες απ αυτές του εξωτερικού.  «Το 
έξω» λοιπόν δεν είναι ένδειξη ευημερίας αλλα είναι ανάγκη 
που έχει διεισδύσει στο DNA  του Ελληνα .
Και θα κλείσω με ολόκληρο το τραγούδι-ύμνο στους  χασο-
μέρηδες-τεμπέληδες  του Πρόδρομου Τσαουσάκη 

Θα κτίσω έναν πύργο στην Ελλάδα
για όλους τους τεμπέληδες παιδιά

να πίνουν να γλεντούν και να χορεύουν
γιατί έχουνε κι αυτοί καλή καρδιά

Τεμπέληδες μπατίρηδες
κι όλοι οι χασομέρηδες αράδα

θα τραγουδούν και θα γλεντούν
με κέφι κάθε μέρα στη λιακάδα

στο τεμπελχανιό στο τεμπελχανιό

Με όλα τα κομφορ τεμπελχανίων
για όλα τους τα γούστα ασορτί

κουβέντες δε θα αλλάζουν μεταξύ τους
με νόημα θα λεν το καθετί

Τεμπέληδες μπατίρηδες
κι όλοι οι χασομέρηδες αράδα

θα τραγουδούν και θα γλεντούν
με κέφι κάθε μέρα στη λιακάδα

στο τεμπελχανίο στο τεμπελχανίο

Θα χτίσω μια πρωτότυπη πισίνα
να έχει πάντα καθαρό νερό

ακόμα κι ελικόπτερο θα έχουν 
Να πέρνουν αέρα καθαρό

απόψεις

«Θα κτίσω έναν πύργο στην Ελλάδα
για όλους τους τεμπέληδες παιδιά

να πίνουν να γλεντούν και να 
χορεύουν γιατί έχουνε κι αυτοί καλή 

καρδιά» Τάδε Έφη 0 Πρόδρομος 
Τσαουσάκης

ΟΙ ΧΑΣΟΜΕΡΗΔΕΣ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΦΡΑΠΕ 
& Η ΕΞΕΙΔΑΝΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ «ΧΟΥΖΟΥΡΙ ΚΑΙ ΡΑΧΑΤΙ»

τεμπέλης 
τεμπελχανάς
τεμπέλαρος
τεμπελόσκυλο
αρχιτεμπέλαρος
αρχιτεμπέλης
ρέμπελος
ακαμάτης
σκερβελές
σταυροχέρης
λουφαδόρος
λουφατζής
οκνηρός
κηφήνας
χαμένο κορμί

κοπανατζής
σκασιάρχης
μούχλα
χαραμοφάης
κοπρίτης
κοπρόσκυλο
κουραδομηχανή
λεχώνα
παράσιτο
ανεπρόκοπος
αργόσχολος
σουλατσαδόρος
καφενόβιος
τοκιστής
σουλατσαδόρος 
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Μαθήματα ζωής από ένα σκύλο!!!
Μια ιστορία που αξίζει να διαβάσουμε!!!

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες  κι αναγνώστριες,
Γεια σας και αυτήν την εβδομάδα που είναι 
και η τελευταία του Σεπτεμβρίου και μπαί-
νουμε σ τον Οκτώβριο, δηλαδή πιο κον τά 

σ τον καναδικό χειμώνα! Καλέ, ποιόν χειμώνα; Σε 
λίγο θα έρχονται σ τον Καναδά τον Δεκέμβριο για 
ηλιοθεραπεία. ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ, Θεέ μου τι ζέστες 
ήταν αυτές που περάσαμε τι INDIAN SUMMER και 
παραμύθια, αυτό ήταν 100% Ελληνικό καλοκαιράκι 
σ την Μύκονο και την Σαντορίνη, χώρια που το… 
οφθαλμόλουτρο με τ ις γυναικίες παρουσίες που 
ελαφρά ενδεδυμένες… ανεβάζουν την θερμοκρα-
σία.
Τέλος πάντων, δεν ήταν και ότι το καλύτερο γενικά 
για τ ις επιχειρήσεις αλλά και την καθημερινότητα 
μας, αλλά ας πάει και το παλιάμπελο που λέμε! 

Φυσικά είναι η περίοδος που άρχισαν και οι εκδη-
λώσεις, χοροεσπερίδες συλλόγων και κάπου βλέ-
πουμε κάποια αχτίδα  ύπαρξης πολιτισμικής κλη-
ρονομιάς. Δεν ξέρω για πόσο καιρό αλλά εάν δεν 
βάλουμε όλοι έ να χεράκ ι να κρατήσουμε κάτ ι 
ζωντανό σε λίγο θα είναι όλα αναμνήσεις και παρελ-
θόν. Επειδή λίγο πολύ οι περισσότεροι Έλληνες και 
Ελληνίδες της περιοχής είναι αρκετά καλά κοινω-
νικά και οικονομικά, αφήστε λίγο τους αναπαυτι-
κούς καναπέδες σας και διασκεδάστε συνδράμο-
ντας την ίδια στιγμή στην διαιώνιση της πολιτιστι-
κής μας κληρονομιάς, της γλώσσας μας και την δια-
τήρηση σε οτιδήποτε διαιωνίζει την παρουσία μας 
στην δεύτερη πατρίδα μας. 
Πάμε τώρα στην κοινωνική μας ιστορία που τόσες 
όμορφες κριτικές παίρνω κάθε εβδομάδα.

Π
ολλές φορές η καθημερινότητα και τα προβλή-
ματα μπορούν να μας κάνουν απαισιόδοξους, 
γκρινιάρηδες και άλλες φορές λιγόψυχους ώ-
στε να απελπιζόμαστε και να ξεχνάμε τη δύνα-

μη της θέλησης…
Η ιστορία της Ίρμας μας έκανε να προβληματιστούμε και 
όσοι την γνωρίζουμε από κοντά να παίρνουμε συνεχώς 
μαθήματα.
Η Ίρμα μας βρέθηκε πριν τρεις μήνες να περιφέρεται με έναν 
τεράστιο όγκο.Οι προβλέψεις της κτηνιάτρου ήταν πολύ 
κακές καθώς ο καρκίνος είχε κάνει μετάσταση στον πνεύ-
μονα και ακόμη και οι χημειοθεραπείες ήταν ανώφελες.
Αποφασίσαμε να τις απαλύνουμε τις τελευταίες στιγμές 
και να ζήσει ευτυχισμένη όσο ακόμη είχε όρεξη και ποι-
ότητα ζωής.
Ένα μήνα μετά η Ίρμα κατέπεσε,ήταν ανόρεχτη και φαινό-
ταν ότι το τέλος πλησίαζε.
Με βαριά καρδιά την πήγαμε για ευθανασία γιατί δε 
θέλαμε να υποφέρει.
Στην αίθουσα αναμονής του κτηνιατρείου ή Ίρμα ξαφνικά 
μεταμορφώθηκε!!!
Άρχισε να χοροπηδάει,να μας γλύφει και τίποτα πάνω της 
δε θύμιζε άρρωστο ζώο.
Χαρούμενοι την πήραμε πίσω,αφού έδωσε στον εαυτό 
της μια δεύτερη ευκαιρία.
Κάθε μέρα ήταν ευτυχισμένη και εμείς μαζί της ενώ έβαζε 
κάθε μέρα βάρος…

Και ξαφνικά,ένα πρωί,η Ίρμα γέννησε!!!!!!!!!!Κανείς δεν 
ήξερε ότι ήταν εγκυος όταν τη βρήκαμε και την αύξηση 
βάρους την αποδίδαμε στην καλή διατροφή και τις βιτα-
μίνες.
Το πρώτο κουτάβι γεννήθηκε νεκρό…Ακολούθησαν 
άλλα δύο νεκρά επίσης και τη μεταφέραμε ευσπευσμένα 
στον κτηνίατρο.Μας είπε ότι υπάρχει και άλλο ζώο,της 
έκανε ενέσεις και ωδύνες τοκετού αλλά μέχρι την άλλη 
μέρα δεν είδαμε άλλο κουτάβι.Πήγαμε για υπερηχογρά-
φημα και η κτηνίατρος μας είπε ότι υπάρχει άλλο ένα 
κουτάβι αλλά λόγω της κατάστασής της δεν μπορούσε 
να υποβληθεί σε καισαρική γιατί ήδη ο αιματοκρίτης της 
είχε πέσει στο 17 και δεν υπήρχε πιθανότητα να αντέξει 
το χειρουργείο.
Μείναμε πολλές ώρες στο κτηνιατρείο,οι γιατροί προ-
σπαθούσαν να τη βοηθήσουν να γεννήσει αλλά εις μάτην.
Το κουτάβι ήταν σε πολύ κακή θέση και αμετακίνητο.
Για δεύτερη φορά τέθηκε το θέμα της ευθανασίας,που 
ήταν μονόδρομος αφού θα πέθαινε από τη μόλυνση.
Προετοιμαστήκαμε ψυχολογικά,της έκαναν ηρέμηση,πε-
ριμέναμε να ηρεμήσει αλλά αυτή ήταν μέσα στην τρελή 
χαρά.Της χορηγήθηκε δεύτερη ηρεμιστική ένεση,η κτηνί-
ατρος ετοίμασε τις ενέσεις για να προχωρήσει στην ευθα-
νασία,εμείς κλαίγαμε και δευτερόλεπτα πριν γίνει,ενώ 
η κτηνίατρος κρατούσε ήδη  τις ενέσεις στα χέρια της,η 
Ίρμα γέννησε το τελευταίο κουτάβι!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει τι συνέβη…. 

Σε δευτερόλεπτα,κουνιστή και λυγιστή αναζητούσε το 
μωρό της,το οποίο αφού πήρε δυο ανάσες,σταμάτησε 
να αναπνέει.
Επειδή ήταν πολύ ανήσυχη η κτηνίατρος μας είπε να 
της το δώσουμε μέχρι να φτάσουμε σπίτι και να της το 
πάρουμε μετά.
Στο δρόμο της επιστροφής,ακούσαμε κλάμματα κουτα-
βιού!!!Το κουτάβι που η Ίρμα φύλαγε σαν κόρη οφθαλ-
μού,άρχισε να αναπνέει!!!!
Η Ίρμα ήταν τρισευτυχισμένη και φαινόταν!!!!Ήταν απί-
στευτα τρυφερή με το μωρό της που ξεσπάσαμε σε κλάμ-
ματα.
Το κουταβάκι άντεξε τρεις ημέρες-μας είχε προιδεάσει η 
κτηνίατρος-και παρόλο που το ταίζαμε και εμείς με  μπι-
μπερό,κατέληξε λόγω των μικροβίων.
Τις πρώτες μέρες η Ίρμα ήταν κατατονική και άκεφη,αλλά 
τώρα έχε επιστρέψει στη σκανταλιά και το παιχνίδι.Παίρ-
νει σίδηρο και ο αιματοκρίτης ανεβαίνει κάθε μέρα,τόσο 
που σκεφτόμαστε να τη χειρουργήσουμε και να την 
απαλλάξουμε από τον όγκο.
Ξέρουμε ότι δε θα ζήσει πολύ,ξέρουμε ότι η μετάσταση 
στον πνεύμονα θα τη σκοτώσει αλλά η Ίρμα είναι μεγάλη 
αγωνίστρια και θα το παλέψει μέχρι τέλους!!!!
Ήδη ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά!!
Γιατί η ζωή είναι ωραία τελικά και η Ίρμα θέλει να 
ζήσει!!!!!
Και μέχρι τώρα τα καταφέρνει υπέροχα!!!
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κειμενο/φωτογραφιες: χριςτιανα κιεςκου

Τ
ο National Ethnic Press and Media Council of Canada (NEPMCC)για άλλη μία φορά 
μας έδειξε το πόσο σπουδαίο έργο παράγουν οι  ethnic εφημερίδες για τις κοινότη-
τες τους στον Καναδά. Για δύο ημέρες έγινε ένας πάρα πολύ ωραίος διάλογος για την 
δημοσιογραφία και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εφημερίδες.

Ο πρόεδρος του NEPMCC, κ. Θωμάς Σάρας και το συμβούλιο του κατάφεραν να ενώσουν 
για άλλη μία φορά τα ethnic μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άλλωστε έχουμε όλοι μας τον ίδιο 
σκοπό: την έγκυρη και άμεση ενημέρωση των ομογενών με θέματα της επικαιρότητας των 
πατρίδων μας αλλά και του Καναδά.
Το «παρών» έδωσαν πάνω από 100 ethnic εκδότες και δημοσιογράφοι από κάθε γωνία του 
Καναδά, ενώ παράλληλα ο οργανισμός είχε καλέσει σπουδαίες προσωπικότητες όπως τον 
κύριο ομιλητή, τον δημοσιογράφο  John Fraser ή τον κ. Tony Ruprecht, πολιτικό των Liberals, 
αλλά και τον πολιτικό από το PC κ.Aris Babikian. Επίσης, στο σεμινάριο παρευρέθηκε και ο 
Έλληνας Δημοτικός Σύμβουλος, Τζιμ Καρύγιαννης, ο οποίος υποστηρίζοντας και συγχαίρο-
ντας τα ethnic μέσα μαζικής ενημέρωσης για το έργο τους καταχειροκροτήθηκε.
Πάντως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ακούγοντας όλους τους εκδότες και δημοσιογρά-
φους να συζητούν δημόσια για όλα τα προβλήματα των μειονοτήτων καταλαβαίνεις ότι είτε 
είσαι Έλληνας, Ιταλός, Αλβανός, Αφγανός, Ρώσος ή οτιδήποτε άλλη εθνικότητα, εάν σβήσει 
ο πολιτισμός από εκεί που κατάγεσαι τότε όλα κάποια στιγμή θα τελειώσουν και η αφομοί-
ωση στα δεδομένα των κρατών που μας φιλοξενούν θα μας αποξενώσουν για πάντα από τις 
ρίζες μας. Όλοι, λοιπόν, και ειδικά οι πιο παλιοί, μην αφήνετε να χαθούν ότι έχει απομείνει 
από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ενισχύοντας την ύπαρξη τους με όποιον τρόπο μπορείτε.

Άλλη μια πετυχημένη παρουσίαση 
του Ethnic Press and Media Council



29 σεπτεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου ομοΓενεια 27TOροντο

Τα «ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ» έδωσαν μια πανέμορφη 
νότα Ελληνισμού στο FALLFEST 2017 BBQ του 

ομοσπονδιακού βουλευτή Michael Coteau

Τ
ο Σάββατο που μας πέρασε, τα «ΜΕ-
ΛΙΣΣΑΚΙΑ» της αγαπητής της πα-
ροικίας μας Νάνσυ Αθανασσοπού-
λου-Μυλωνά πήραν μέρος, για άλ-

λη μια χρονιά, στο ετήσιο FALLFEST 2017 
BBQ & Community Fair, το οποίο οργανώνε-
τε από τον ομοσπονδιακό βουλευτή Michael 
Coteau, M.P. της περιοχής Don Valley East.
Η κα Αθανασσοπούλου-Μυλωνά, και τα 
γλυκύτατα κορίτσια του χορευτικού της, 
εξέφρασαν την ευχαρίστηση και περηφά-
νια που ένιωσαν για την πρόσκλησή τους 
να συμπληρώσουν το εξαιρετικό πολυπολι-

τισμικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα της εκδή-
λωσης.
Το πολυπληθέστατο κοινό που παραβρέ-
θηκε στο Ranchdale Park για να απολαύ-
σει την εκδήλωση καταχειροκρότησαν το 
πανέμορφο πρόγραμμα που παρουσίασαν 
τα «ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ», όπως και όλες τις άλλες 
συμμετοχές.
Ήταν μία υπέροχη εκδήλωση και αναμέ-
νουμε με χαρά την επανάληψή της το 2018. 
Συγχαρητήρια σε όλους και ιδιαίτερα στην 
κα Αθανασσοπούλου-Μυλωνά και τα υπέ-
ροχα «ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ».

Οι κυρία Νάνσυ Αθανασσοπούλου-Μυλωνά με τις κυρίες Ειρήνη Κερογλίδου και Πατ Φατούρος

Ο ομοσπονδιακός βουλευτής Michael Coteau με τις κυρίες Πατ Φατούρος και Ειρήνη Κερογλίδου
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πηγη: kalimera-arkadia.gr

Την επέτειο της Άλωσης  της Τριπολιτσάς τίμησαν
οι Αρκάδες του Καναδά!

Η 
καθιερωμένη δοξολογία και κατάθεση στεφάνου για την ιστορική επέτειο της ά-
λωσης της Τριπολιτσάς έγινε την Κυριακή, στο Μόντρεαλ, παρουσία Όπως του 
προέδρου της Παναρκαδικής Αδελφότητας Καναδά, κυρίου Τάσου Παπακώστα 
και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Ιερό Ναό του Ευαγγελι-

σμού της Θεοτόκου. 
Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της Παναρκαδικής Αδελφότητας Καναδά, κ. Κώστας Καπε-
τάνιος σημειώνει: «Μετά το πέρας της δοξολογίας στην αίθουσα του Συλλόγου, οι κυρίες 
του Γυναικείου Τμήματός με επικεφαλής την πρόεδρό του κυρία Μαρία Μιχοπούλου προ-
σέφεραν καφέ και κονιάκ σε όλους όσοι μας τίμησαν με την παρουσία τους και τους ευχαρι-
στούμε πολύ! Ιδιαίτερη τιμή μας έκανε και συμπατριώτισσά μας Εμμανουέλλα Λαμπροπού-
λου, βουλευτής του κυβερνώντος κώματος του Καναδά!
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Ω
ς προσεκτικοί και υπεύθυνοι οδηγοί, κάνουμε ότι περνά από τα 

χέρια μας για να σιγουρέψουμε τις ασφαλείς και μη προβλημα-

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

των επιβατών μας και των άλλων οδηγών και πεζών.

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

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

σοχή και αποτελεσματικότητα για να σιγουρέψουμε και την σωματική ακε-

ραιότητα των εμπλεκόμενων και την μικρότερη πιθανή επίπτωση στα ασφά-

λιστρά μας.

Εάν εμπλακείτε σε ατύχημα
Διατήρησε την ψυχραιμία σου.

Εκτίμησε την έκταση της ζημιάς ή τυχών τραυματισμών.

Καλέστε την αστυνομία ή τις πρώτες βοήθειες.

Μην μετακινήσετε τραυματίες εκτός αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος από άλλα 

οχήματα, φωτιά ή διαρροή καυσίμων.

Διατηρήστε τη θερμοκρασία σώματος τραυματιών με παλτά ή κουβέρτες 

μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο.

Ανταλλάξτε πληροφορίες με τους άλλους οδηγούς ή μάρτυρες.

Καταγράψτε όλες τις σημαντικές πληροφορίες:

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

κυκλοφοριακές συνθήκες, όριο ταχύτητος και αριθμός εμπλεκομένων οχη-

μάτων.

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

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

κόμενο όχημα.

 ª Στοιχεία των μαρτύρων και των αστυνομικών που εμπλέκονται.

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

θύνσεις κυκλοφορίας, φώτα και πινακίδες σήμανσης και αριθμό λωρίδων στο 

οδόστρωμα.

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

μενα βήματα.

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

ληλες αρχές;

Εάν δεν έχουν ενημερωθεί, καλέστε την αστυνομία.

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

μιλήσει η αστυνομία.

Gus Petropoulos is a certified home and automobile insurance specialist With Allstate 
Company of Canada.  He has many years of experience helping families obtain the 
coverage and peace of mind they look for in their insurance company. While Gus has been 
living in Canada his entire life, Greek was his first language and the Greek community 
holds an important place in his home. For Gus, customer service is of the utmost 
importance and his goal is simple, help you and your family understand the coverage you 
purchase how it protects you, while showing the value of all that a large company like 
Allstate Insurance has to offer. 
 
“I look forward to helping the Greek community with their Insurance Needs”
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Σ
ύμφωνα με την Ένωση πάρα πολ-
λά σχολεία του Οντάριο αντιμετω-
πίζουν προβλήματα ή ελλείψεις από 
air conditions, πράγμα που κάνει τις 

συνθήκες εκπαίδευσης των μαθητών ανυ-
πόφορες εξαιτίας του καύσωνα που κλονί-
ζει την τελευταία εβδομάδα ολόκληρη την 
επαρχία. Η Ένωση προτείνει στην κυβέρ-
νηση του Οντάριο να σχεδιάσει ένα πρό-
γραμμα για την ανακούφιση των μαθητών 
από τέτοιες καιρικές συνθήκες,  εγκαθιστώ-
ντας κλιματιστικά ή άλλων ειδών παροχής 
δροσερού αέρα, προκειμένου στις αίθου-
σες διδασκαλίας να παραμένει μια σταθερή 
θερμοκρασία, ενώ σε κάθε άλλη περίπτω-
ση προτείνει το κλείσιμο των σχολείων για 
μία ημέρα. Από την άλλη το Toronto District 
School Board ανακοίνωσε πως έχει ήδη ακυ-
ρώσει αρκετά αθλητικά (κυρίως) γεγονότα 
τα οποία θα λάμβαναν χώρα σε εξωτερικούς 
χώρους εξαιτίας της θερμοκρασίας και ανα-
φέρει πως από τα 584 σχολεία του, περίπου 

125 είναι πλήρως κλιματιζόμενα, μερικά εί-
ναι μερικώς κλιματιζόμενα, ενώ άλλα δεν έ-
χουν κλιματισμό.

Τ
ο δημοτ ικό συμβούλιο του 
Oakville ψήφισε ομόφωνα την 
απόρριψη  του σχεδίου της κατε-
δάφισης του ιστορικού γηπέδου 

γκολφ Glen Abbey. Η εταιρεία Clublink 

στην οποίο ανήκει το ιστορικό γκολφ 
club είχε προτείνει την κατεδάφιση του 
και μερικών κτιρίων κοντά του, με σκο-
πό την κατασκευή συγκροτημάτων με 
γραφεία, διαμερίσματα και καταστή-

ματα. Πιο συγκεκριμένα 
προτάθηκε η κατασκευή 
141 κα τοικ ιών,  299 
townhouses, 2.782 δια-
μερίσματα συμπεριλαμ-
βανομένων των κατα-
στημάτων και των γρα-
φείων. Τον Αύγουστο, 
η πόλη του Oakville ψή-
φισε υπέρ της οριοθέ-
τησης του Glen Abbey, 
που έχει φιλοξενήσει το 
Canadian Open 28 φο-
ρές, ως χώρου πολιτι-
στικής κληρονομιάς, δί-
νοντάς του κάποια προ-
σ τασ ία σύμφωνα με 
τους νόμους περί κλη-
ρονομιάς του Οντάριο.

Η Ένωση Καθηγητών Οντάριο 
καταγγέλλει ανυπόφορες συνθήκες 
στα σχολεία εξαιτίας του καύσωνα

Το συμβούλιο του Oakville 
απέρριψε την κατεδάφιση του Glen 

Abbey golf club

Πιο αποτελεσματικά αποτελέσματα θα 
δώσει σύμφωνα με έρευνα η αύξηση του 
κατώτατου μισθού εάν πραγματοποιηθεί 

μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια

Τ
ο The Keep Ontario Working 
Coalition, που περιλαμβάνει 
groups όπως το Εμπορικό Επι-
μελητήριο Οντάριο και το Retail 

Council of Canada, υποστηρίζει ότι αν η 
κυβέρνηση εφαρμόσει την αλλαγή μέσα 
σε μία πενταετία, αντί για τα προγραμ-
ματισμένα δύο χρόνια, θα μπορούσε 
να μειώσει τον κίνδυνο απώλειας των 
θέσεων εργασίας. Η νέα αναφορά του 

έρχεται σε αντίθεση με την αναφορά 
του Ιουλίου, όταν η πρωθυπουργός 
Οντάριο, Kathleen Wynne, ανακοίνωσε 
την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 
74%. Τα τότε στοιχεία ανέφεραν πως 
πάνω από 180.000 θέσεις εργασίας 
κινδυνεύουν σε ολόκληρη την επαρ-
χία, ενώ η τελευταία αναφορά «επιβε-
βαίωνε» πως θα χαθούν τουλάχιστον 
50.000 θέσεις.

Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο 
διαμέρισμα που είχε μετατρέψει σε 
εργαστήρι ναρκωτικών στη Broadway

H 
Αστυνομία βρήκε το θύμα χωρίς 
σημάδια ζωής μετά από κλήση ια-
τρικής βοήθειας πιθανώς κάποιου 
που βρισκόταν στο διαμέρισμα. 

Στην έρευνα που έκαναν λίγο αργότερα ε-
ντόπισαν ένα εργαστήρι παραγωγής ναρ-
κωτικών ουσιών και αμέσως εκκένωσαν το 

κτίριο. Αν και ακόμη τα αίτια θανάτου του 
άνδρα δεν έχουν προσδιοριστεί, οι αστυνο-
μικές αρχές δήλωσαν πως δεν φαίνεται να 
υπάρχει κάτι ύποπτο. Παρ’ όλα αυτά η Αστυ-
νομία συνεχίζει τις έρευνες όσον αφορά την 
παρασκευή των ναρκωτικών ουσιών εντός 
του διαμερίσματος.
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Μ
ια ανάσα από το Παμποντια-
κό Συνέδριο ΗΠΑ-Καναδά του 
2017 και οι Πόντιοι ετοιμάζο-
νται πυρετωδώς για τη μεγά-

λη συνάντηση. Το ραντεβού έχει οριστεί για 
την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Σε-
πτεμβρίου, στον ελληνορθόδοξο ναό της Α-
γίας Τριάδας στο Κάντον του Οχάιο.
Στο περιθώριο των εργασιών, οι σύνεδροι 
θα έχουν χρόνο να διασκεδάσουν ποντι-
ακά με παραδοσιακό μουχαπέτ' αλλά και να 

χορέψουν υπό τον ήχο αγαπημένων ελληνι-
κών τραγουδιών.
Το μουχαπέτ θα γίνει την Παρασκευή (18:00-
21:00) και το ελληνικό γλέντι θα αρχίσει τις 
21:00 το βράδυ του Σαββάτου. Ειδικά για το 
ποντιακό διήμερο των ομογενών της Αμε-
ρικής και του Καναδά θα παίξουν οι Στάθης 
Αλεξανδρίδης, Χρήστος Τικταπανίδης και 
Ιωάννης Απατζίδης. Και όπως πάντα ποντι-
ακή μουσική και φαγητό θα κλέψουν την 
παράσταση.

Παμποντιακό συνέδριο 
ΗΠΑ-Καναδά με 

μουχαπέτ' στο Οχάιο
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πηγη: ekklisiaonline.gr

Σ
ε Πατριαρχική αναγορεύεται η 
Θεολογική Ακαδημία της Ιεράς 
Μητρόπολης Τορόντο και παντός 
Καναδά, με σύμφωνη γνώμη της 

Αγίας και Ιεράς Συνόδου, όπως ανακοί-
νωσε η Μητρόπολη.
«Είναι η μεγαλύτερη τιμή την οποία δέχε-
ται η Θεολογική μας Ακαδημία και με 
άπειρο σεβασμό, οι καθηγητές, ο διευ-
θυντής, το διοικητικό συμβούλιο και ο 
πρόεδρος αυτής Μητροπολίτης Σωτή-
ριος, εκφράζομε ταπεινά την ευγνωμο-
σύνη μας και υποσχόμεθα στον Παναγιώ-
τατο, ότι θα καταβάλομε κάθε προσπά-
θεια στο παρόν και στο μέλλον, η Θεολο-
γική μας Ακαδημία να τελεί έργον αντάξιο 
της ευλογίας του Παναγιωτάτου», αναφέ-
ρεται στην σχετική ανακοίνωση.
Στην επιστολή του ο Παναγιώτατος επιση-
μαίνει το υψηλό επίπεδο των παρεχομέ-
νων σπουδών της Θεολογικής Ακαδημίας 
και την αναγνώριση του έργου της «ως 
προς τον καταρτισμόν ικανών και πεπαι-
δευμένων, θύραθεν τε και κατά Θεόν, 
εργατών του Ιερού Αυτού Αμπελώνος».
Η Πατριαρχική Θεολογική Ακαδημία 
Τορόντο υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη 

με πρόεδρο της τον Μητροπολίτη κ.κ. 
Σωτήριο και διευθυντή της τον π. Αθη-
ναγόρα Ζηλιασκόπουλο ο οποίος, σε 
μήνυμα του, αναφέρει ότι «η αναγνώ-
ριση (σ.σ. της Ακαδημίας) από το Σεπτό 
Κέντρο της Ορθοδοξίας μας αναπτερώ-
νει και μας ενδυναμώνει στην συνέχιση 
του έργου και της διακονίας της Ακαδη-
μίας μας».

Ονομάστηκε Πατριαρχική 
η Θεολογική Ακαδημία 

Τορόντο
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Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούριοι
Μέσα από τις φωτογραφίες της στήλης αυτής κάθε εβδομάδα θα ταξιδεύουμε τον χρόνο 
πίσω, θυμίζοντας την κουλτούρα που μπορεί να χαρακτίρισε πολλούς από εμάς, με όρεξη 
και χιούμορ...

αυτήν την εβδομάδα: Η Ελλάδα στα ‘60s

της χριςτιανας κιεςκου

Χιόνια στην Πλατεία Κοτζιά στα μέσα της δεκαετίας του ’60

Στην Λιβαδειά κάτω από την σκιά των δέντρων πίνοντας ουζάκι στα τέλη της δεκαετίας

Μυκονόόόόόόόόός… 
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Μ
ε μία ευρεία συζήτηση για 
τον ελληνισμό της Αμερικής 
αλλά και για τον ρόλο και τη 
δράση της Αρχιεπισκοπής ε-

νημερώθηκε ο υπουργός Εξωτερικών Νί-
κος Κοτζιάς κατά τη συνάντηση που είχε 
με τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο.
Μετά το πέρας της συνάντησης, η οποία 
διήρκεσε πάνω από μία ώρα, οι δύο 
άνδρες προέβησαν σε δηλώσεις στον 
ελληνικό Τύπο. 
Ο κ. Κοτζιάς εξέφρασε τον σεβασμό του, 
όπως είπε, προς «έναν μεγάλο πνευματικό 
άνθρωπο», τον αρχιεπίσκοπο, και εξήρε 
το έργο που επιτελεί η Ελληνορθόδοξη 
Εκκλησία σε όλους τους τομείς τόσο ως 
προς τη συμμετοχή της στα κοινά όσο και 
στον τομέα της εκπαίδευσης. 
Ειδικότερα, όπως δήλωσε ο υπουργός, η 
συζήτηση εστιάστηκε στα ελληνόφωνα 
σχολεία της Αμερικής και στην ανάγκη 
ενίσχυσης της παρουσίας μας στα μεγάλα 
αμερικανικά πανεπιστήμια.
Ο κ. Δημήτριος από τη μεριά του ευχαρί-
στησε τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλά-
δος, επισημαίνοντας ότι είχε μία «εξαι-
ρετική συζήτηση» μαζί του, την οποία 
θέλησε να περιγράψει με «την έκφραση 
του Αποστόλου Παύλου ''Αληθεύοντες 
εν αγάπη'', δηλαδή λέμε την αλήθεια με 

αγάπη αλλά και αγαπούμε με αλήθεια».
«Τον υπουργό τον ήξερα και υπό άλλες 
περιστάσεις, αλλά εντυπωσιάστηκα από 
το αληθινό ενδιαφέρον του για την παι-
δεία και την ιδιαίτερη σχέση του με ένα 
βασικό εργαλείο της παιδείας που είναι το 
βιβλίο» ανέφερε.
Στη στιχομυθία που αναπτύχθηκε ανά-
μεσά τους στο πλαίσιο των δηλώσεων 
ο υπουργός Εξωτερικών απάντησε ότι 
«είναι σπουδαίο αυτό το έργο με τα βιβλία 
και είναι μεγάλη μου τιμή που μου δίνετε 
τη δυνατότητα να τα δω και να τα μελε-
τήσω με ησυχία».
Ο αρχιεπίσκοπος εξέφρασε στη συνέχεια 
την εκτίμησή του για τη μακρά διάρκεια 
της συνομιλίας με τον κ. Κοτζιά, καθώς «οι 
υπουργοί είναι πρόσωπα πάρα πολύ απα-
σχολημένα», όπως είπε, και ιδιαίτερα «το 
ενδιαφέρον του υπουργού και της ελλη-
νικής πολιτείας και κυβερνήσεως για τα 
εκπαιδευτικά θέματα».
«Ο ελληνισμός έχει ζήσει 6.000 χρόνια 
επειδή υπηρετεί την ανθρωπότητα, όχι 
τον εαυτό του. Αυτό για μας είναι πολύ 
βασικό. Είμαστε για να υπηρετούμε την 
ανθρωπότητα. Και ο υπουργός το τόνισε 
αυτό σήμερα. Σας ευχαριστούμε και για 
όλα όσα κάνετε και για την ομογένεια» 
κατέληξε.

Επίσκεψη Κοτζιά στον 
Αρχιεπίσκοπο Αμερικής
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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

ΣΟΒΑΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΖΗΤΑ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΥΡΙΑ

ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ

ΝΑ ΒΟΗΘΑ ΣΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ 
ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ κα ΜΑΙΡΗ
647-389-3733

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΗΣ 
ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ 

ΜΕ ΤΟΝ κ. ΠΕΤΡΟ

647.542.1269
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ

Ευαγγεληστριας 8

410 τετραγωνικα-τρεις οροφοι και μαγαζι
4 διαμερισματα τον 50 τετραγωνικα το 
καθενα στο δευτερο και τριτο οροφο. 

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

τετραγωνικα. (Ολα νοικιασμενα) 
Βρισκεται δυο τετραγωνα απο την κεντρικη 

πλατεια Σπαρτης.

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

Ζητειστε τον Θεοδωρο ( Theo)

Ζητείται Εργασία
Κυρία με πολύ πείρα να φροντίζει

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
ζητά ανάλογη εργασία

Μπορεί και να τους μαγειρεύει.
Εξαίρετη Ελληνίδα Νοικοκυρά

Τηλέφωνο επικοινωνίας  647.632.3052

Ζητείται προσωπικό
Για να διδάξει σε

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

Στο: 647 – 300 – 5656

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ, ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

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

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

χρόνο που αναζητούν επιπλέον εισόδημα.
Αφήστε καθαρό μήνυμα στο

905-670-3989

Ζητείται Εργασία
Very Experienced Cleaner

ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΖΗΤΑΕΙ ΚΤΙΡΙΑ –ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
Ή ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ

ΣΙΓΟΥΡΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΟΝ Κ. ΧΡΗΣΤΟ

647-936-7948
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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

Ο Πατέρας μας: Το πώς πλήρωνε και 

πως πληρωνόταν

Π
ληρώνω και πληρώ-

νομαι και δεν ξέρω 

τι πληρώνω και πως 

πληρώνομαι, δεν με 

έμαθε κανείς ποτέ 

τ ί π ο τ α .  Ο  π α τ έ -

ρας μας, λόγω της εποχής του, ήξερε 

μόνο να πληρώνει και το έκανε με το 

ζόρι δεν είχε και δεν έμαθε ποτέ. Τα 

λίγα που έπαιρνε δεν ήταν αρκετά και 

για τα πιο βάσιμα, για μια ολόκληρη 

οικογένεια. Επτά νοματαίοι ζούσαν 

και δεν μεγάλωναν με το έτσι, πως 

λοιπόν θα μάθει πως θα πληρώνετε, 

όλη η ζωή του έτσι ήταν. Εγέρασε και 

αυτό δεν το έμαθε ποτέ, μεγάλωσε 

πήγε φαν τάρος εκε ί σ τον πόλεμο 

κιόλας, ήρθε πίσω βρήκε δουλειά, 

παν τρεύτηκε, έκανε οικογένεια σε 

πολύ άσχημα χρόνια. Τα κατάφερε 

καλά πάντως και τελικά έφυγε όπως 

όλοι μας. Κι αυτό δεν το έμαθε ποτέ. 

Δεν μπόρεσε να μάθει ο ίδιος πως θα 

μάθαινε στα παιδιά του τέτοια πράγ-

ματα. Ήταν πολύ απλός άνθρωπος. 

Δεν ζητούσε πολλά πράγματα, λίγα 

και καλά και το πιο σπουδαίο ήταν 

όταν έφυγε του χρωστούσαν κι από 

πάνω. Δεν είχε μάθει, βλέπεις, να 

παίρνει τίποτα.   

Η μητέρα μας κ ι  αυτή πάλι από 

φτωχή οικογένεια, έφυγε πολύ μικρή 

από τον πατέρα της. Την μητέρα 

της την έχασε σε πολύ νεαρή ηλι-

κία. Ήρθε στην μεγάλη πολιτεία για 

καλύτερα, τα έμπλεξε με τον πατέρα 

μας λίγο πριν τελειώσει ο πόλεμος 

κι έχτισαν την οικογένεια τους. Δυο 

άνθρωποι χωρίς τ ίποτα. Ήταν και 

ο πόλεμος και την είχαν κάτσει γ ια 

καλά, αλλά σιγά σιγά τα κατάφεραν. 

Έφτ ιαξαν μια οικογένεια με πέν τε 

παιδιά, όλα καλά και υγιή. Προσπα-

θούσαν πάντα το καλύτερο, αλλά οι 

δυσκολίες ήταν μεγάλες. Δούλευαν 

και οι δύο τους σε άλλες δουλειές, 

δεν προλαβαίνανε, δεν ήξεραν και 

καλύτερα. Δεν τους είχε υποδείξει 

κανένας τ ίποτα καλύτερο, αλλά τα 

παιδιά τους ήταν πάντα κύριοι. Τα 

έστειλαν σχολείο, τα βοήθησαν με το 

παραπάνω. 

Από ότ ι θυμάμαι μεγάλη φτώχεια 

δεν γνωρίσαμε. Ένα πράγμα , όμως, 

δεν γνώρισαν ποτέ, το πώς θα έρθει 

εκείνη η ώρα που θα μάθαιναν και το 

πώς και τι θα έπρεπε να κάνουν για 

να έχουν μια καλύτερη ανταμοιβή για 

τα γεράματα τους, πράγμα που τους 

ήταν τελείως άγνωστο. Αλλά, έφυγαν 

και δυο τους. Μπορώ να πω με ευχα-

ρίστηση ήταν αρκετά ικανοποιημέ-

νοι, είχαν κάνει το καθήκον τους και 

χωρίς να το ξέρουν. Μπράβο τους!

Γιώργος  Κρέσσος

Σ’ αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάς

Πόσο θα ήθελα Μανούλα μου κοντά 

σου να βρεθώ

Και στην γεμάτη αγάπη αγκαλιά σου

Να πέσω σαν παιδί μικρό.

Κι αμίλητοι να μείνουμε κι οι δυο

Αναπολώντας τη ζωή μας την τραχιά

Που με ανάγκασε να φύγω από κοντά σου

Και ζω από σένα Μανούλα μακρυά.

Να νοιώσω ξανά στην αγκαλιά σου 

τα χάδια σου τα τρυφερά 

αυτό που η μάνα μόνο ξέρει να χαρίζει

μια ανεπανάληπτη αγκαλιά.

Κι αν υπήρξαν στιγμές που σ’ έχω πικράνει

Άθελα μου πάντα το ‘κανα αυτό

Μα ΕΣΥ με την καλή σου καρδιά άκουσε 

αυτό που θα σου πω:

Στις φλέβες μου το αίμα σου κυλάει

Κι όπου πάω παντού σε κουβαλώ

Δεν πρόκειται ποτέ να σε ξεχάσω

ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΟΥ ΝΑ ΞΕΡΕΣ ΠΟΣΟ Σ’ΑΓΑΠΩ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΕΣΣΟΣ

ΣΤΗ ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΟΥ Η ΑΝΟΙΞΗ… ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΕΦΤΑΣΕ ΠΟΤΕ !

ΣΤ’ είναι τούτο Θε μου πάλι

Απ΄τη μια στιγμή στην άλλη

Όλα ήταν ελπιδοφόρα

Όλα ήταν γεμάτα ζωή

Όλα έδειχναν πως είναι

Κόντα η Άνοιξη να ‘ρθει.

Και ξαφνικά ξέσπασε μπόρα

Έπεσε βαρυχειμωνιά

Που το κεφάλι να γύρεις τώρα

Για να βρεις λίγη ζεστασιά.

Τα πάντα έχουν ερημώσει

Δεν κελαϊδούνε τα πουλιά

Και η ελπίδα έχει σβήσει

Πως θα ‘ρθει η άνοιξη ξανά.

Παντού ο αετός κυριαρχεί

Ψάχνει για θύματα να βρει.

WELL, NOW WE KNOW NO DOUBT

WHO ENJOYS THE BLACK OUT.

Γιώργος Κρέσσος
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Josephine Skriver: 
Η Δανέζα που 
σε αφήνει με το 
στόμα ανοιχτό

Η Josephine 
Skriver είναι ένα 
από τα πανέμορφα 
αγγελάκια της 
Victoria’s Secret. 
Πρόσφατα, έκανε 
μία φωτογράφιση 
και μας άφησε για 
ακόμη μία φορά με 
το στόμα ανοιχτό.

Ο «άγγελος» της 
Victoria’s Secret,  
βγαίνει έξω από 
τα ρούχα της και 
ποζάρει με τα 
εσώρουχα σε μία 
φωτογράφιση που 
αναδεικνύει το πιο 
δυνατό της σημείο, 
που δεν είναι άλλο 
από τα ζουμερά 
οπίσθια της. Οι sexy 
πόζες σαγηνεύουν το 
φακό και πρoωθούν 
με τον πιο όμορφο 
τρόπο τα εσώρουχα 
που ταιριάζουν 
απόλυτα στο κορμί 
της Josephine.

To μοντέλο, 
γεννήθηκε και 
μεγάλωσε στην 
Κοπεγχάγη της 
Δανίας και από 
νωρίς ασχολήθηκε 
με τον χώρο 
της μόδας και 
της ομορφιάς 
με μεγαλύτερο 
επίτευγμά της έως 
τώρα την δύσκολη 
και απαιτητική 
πασαρέλα της 
Victoria’s Secret.
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Η 
μελαχρινή 
– πλέον – 
καλ λονή, 
α κ ο λ ο υ -

θεί τον… δρόμο της 
στο τραγούδι και σε 
μία της… απόπειρα 
ερμήνευσε το άσμα 
«Θυμός» της Πάολα, 
θέλοντας να μας… 
πείσει για τις φωνη-
τικές της… ικανότη-
τες.

Το αποτέλεσμα μας 
άφησε ικανοποιημέ-
νους, αλλά εμείς δεν 
μπορούμε να είμα-
στε αντικειμενικοί, 
μια και έχουμε ιδιαί-
τερη αδυναμία στην 
Νάντια Δούκα που 
διαθέτει εξαιρετικά 
προσόντα.

σοφίνα λαζαράκη: 

η κόρη της μαίρης 

μηλιαρέση 

Τολμά, πειραματίζεται, δοκι-
μάζει, «αρπάζει την τύχη» και 
ρίχνεται στην αρένα της ζωής 
προσπαθώντας να διεκδικήσει 
το δικό της μερίδιο, θέλοντας 
να ζήσει το δικό της όνειρο. Η 
Σοφίνα Λαζαράκη με τσαμπουκά 
και απεριόριστη όρεξη να εξε-
ρευνήσει «τόπους» και πράγ-
ματα που δεν γνωρίζει τραβά το 
ενδιαφέρον και κλέβει τις εντυ-
πώσεις, αφού από το μηδέν… 
κατάφερε να γίνει η πρωταγωνί-
στρια στη νέα καθημερινή σειρά 
του Ant1, «Παρθένα Ζωή».

η μαρία καρλάκη 

ποζάρει και… 

αναστατώνει

Μπορεί η θερμοκρασία να 
έχει πέσει, αλλά εκείνη συνε-
χίζει τις βουτιές της, αυτή την 
φορά στα Σύβοτα. Η Μαρία 
Καρλάκη, μετά το τέλος των 
επαγγελματικών της υποχρε-
ώσεων συνέχισε τις εμφα-
νίσεις της στη Λάρισα, ενώ 
συζητάει και για εμφανίσεις 
στην Αθήνα.

Η Μαρία Λουίζα Βούρου, 
κόρη του γνωστού ηθοποιού, 
μοντέλο με τέλειες αναλογίες, 
σε μία μοναδική φωτογρά-
φιση για κορυφαίο ανδρικό 
περιοδικό.

Η Νάντια Δούκα μας 
μαγεύει

Κόλαση η Μαρία Ματσούκα 
του Survival

η μαρία λουίζα Βούρου 

στην πιο αποκαλυπτική 

φωτογράφιση 

Π
ριν από λίγες μέρες, η φωτογράφιση 
της Μαρίας Κορινθίου σε γνωστό πε-
ριοδικό είχε σηκώσει… θύελλα σχο-
λίων, αναφορικά με το photoshop 

που είχε γίνει να το καλύτερο… αποτέλεσμα. Η 
απάντηση της ηθοποιού ήταν… άμεση και έδει-

ξε πως δεν… χαμπαριάζει.
Μάλιστα, προκάλεσε ένα ακόμα καυτό «χτύ-
πημα» στον ανδρικό πληθυσμό, μια και ανέ-
βασε μία ιδιαίτερα αποκαλυπτική φωτογρα-
φία στον προσωπικό της λογαριασμό στο 
Instagram.

Κόλαση! Η Μαρία Κορινθίου με 
καυτά εσώρουχα!

Η 
μελαχρινή – 
πλέον – καλ-
λονή, ακο-
λουθεί τον… 

δρόμο της στο τρα-
γούδι και σε μία της… 
απόπειρα ερμήνευσε 
το άσμα «Θυμός» της 
Πάολα, θέλοντας να 
μας… πείσει για τις 
φωνητικές της… ικα-
νότητες.

Το αποτέλεσμα μας 
άφησε ικανοποιημέ-
νους, αλλά εμείς δεν 
μπορούμε να είμαστε 
αντικειμενικοί, μια 
και έχουμε ιδιαίτερη 
αδυναμία στην Νάντια 
Δούκα που διαθέτει 
εξαιρετικά προσόντα.
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H 
Zaira Nara είναι μία από τις πιο 
καυτές wags σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Είναι γυναίκα του Diego 
Forlan που έπαιζε στις Villareal, 

Atletico Madrid και Inter Milan. Πρόκειται 
για μοντέλο από την Αργεντινή, που εκτός 

από το να παίζει μπάλα (μάλλον) είναι και 
πολύ καλή στο να ποζάρει. Με τα απαραί-
τητα. Zaira Nara είναι μία από τις πιο καυτές 
wags σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι γυναίκα 
του Diego Forlan που έπαιζε στις Villareal, 
Atletico Madrid και Inter Milan. 

Μ
πορεί να 
έχει γ ίνει 
μητέρα, ό-
μως η Μπε-

λέν Ροντρίγκεζ παραμέ-
νει μία από τις ωραιότε-
ρες και πιο ποθητές γυ-
ναίκες του πλανήτη.

Η καλλονή από την 
Αργεντινή, που κάνει 
εδώ και πολλά χρόνια 
καριέρα στη γειτονική 
Ιταλία, έχοντας μάλιστα 
σύντροφο τον πιλότο 
του Moto GP, Αντρέα 
Ιανόνε, έπειτα από ένα 
μεγάλο διάστημα... σιω-
πής, επιστρέφει με ένα 
νέο, απόλυτα σέξι «χτύ-
πημα».

Ούσα πρωταγωνίστρια 
της νέας καμπάν ιας 
της εταιρείας εσωρού-
χων «Jadea», η Μπελέν 
Ροντρίγκεζ φωτογραφί-
ζεται με τα πιο «καυτά» 
εσώρουχα της αγοράς, 
αναδεικνύοντας το πιο 
δυνατό της σημείο -τα 
οπίσθιά της.

Η Μπελέν Ροντρίγκεζ 
επιστρέφει... 

Η 
L a u r a 
Crane εί-
ναι μόνο 
22 ε τών 

και είναι επαγγελμα-
τίας σέρφερ, μοντέ-
λο και ανερχόμενο α-
στέρι στο Instagram, 
ζει το όνειρό της σε 
ένα από τα πιο δημο-
φιλή σημεία για σέρ-
φινγκ στη χώρα, το 
Ericeira – που ονομά-
στηκε Μέκκα του σερφ 
στην Πορτογαλία.

Η Πορτογαλία είναι 
ένας από τους πιο καυ-
τούς προορισμούς για 
σέρφερ στην Ευρώπη. 
Το ήπιο κλίμα, τα μεγάλα 
κύματα και οι ατελείωτες 
παραλίες προσελκύουν 
όλο και περισσότερους 
από τη διεθνή κοινότητα 
σερφ.

H γυναίκα του Diego Forlan 
τρελαίνει κόσμο Έχασε… την μπάλα με την 

Μπάρμπαρα ο Νεϊμάρ

Ο 
Νεϊμάρ έμεινε εκτός απο-
στολής για την αναμέτρη-
ση της Παρί Σεν Ζερμέν με 
την Μονπελιέ και αμέσως 

άρχισαν οι θεωρίες συνομωσίας… 
Κάποιοι τόνισαν πως «πλήρωσε» το 
επεισόδιο με τον Έντινσον Καβάνι ε-
νώ κάποιοι άλλοι μίλησαν για τις ενο-
χλήσεις στο πόδι του, με αποτέλεσμα 
το ιατρικό επιτελείο να μην θέλει να 
ρισκάρει…
Η αιτία όμως λέγεται… Μπάρμπαρα 
Πάλβιν! Το βράδυ της Δευτέρας η πιο 

ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του 
ποδοσφαίρου βρέθηκε στην Αγγλία 
και διασκέδαζε μέχρι τ ις πρώτες 
πρωινές ώρες με τον Λούις Χάμιλτον 
και το μοντέλο Μπάρμπαρα Πάλβιν.
Η πρώην σύντροφος του Λεονάρ-
ντο Ντι Κάπριο δεν άντεξε με τόσο 
μεγάλα ονόματα δίπλα της και ανέ-
βασε φωτογραφία στο instagram 
προκαλώντας την οργή του προ-
πονητή της Παρί Σεν Ζερμέν για τα 
νυχτοπερπατήματα του σούπερ σταρ 
Νεϊμάρ.

Η πιο σέξι σέρφερ
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Στο γεφύρι της Άρτας, ο θρύλος 
συναντά την ιστορία και εσείς μία 
από τις πιο αυθεντικές πόλεις της 
ηπειρωτικής Ελλάδας.

Τ
ο πρώτο πράγμα που μαθαίνει κα-
νείς για την Άρτα είναι ο θρύλος για 
το γεφύρι της. Καθώς όμως γνωρίζε-
τε καλύτερα την πόλη, ανακαλύπτετε 

μια ιστορία ακόμη πιο παλιά, στα βυζαντινά 
και μεταβυζαντινά μνημεία της, στα τείχη, 
στο κάστρο με τον πύργο του ρολογιού. Το 
φυσικό της περιβάλλον, ένα μακραίωνο έρ-
γο τέχνης: η ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου 
- με τα περήφανα Τζουμέρκα, την τεχνητή λί-
μνη Πουρναρίου, τον Αμβρακικό κόλπο που 
μετρά 2 εκατομμύρια χρόνια ύπαρξης, έλα-
τα, καστανιές, πλατάνια, ποτάμια, καταρρά-
κτες και πηγές - όλα σάς υπόσχονται ξεχωρι-
στές φυσιολατρικές εμπειρίες. Το μόνο που 
έχετε να κάνετε είναι να φτάσετε ως την Άρ-
τα... Ραντεβού στο γεφύρι. 

Το γεφύρι και ο θρύλος, πηγή έ-
μπνευσης 
Είναι ένα από τα διασημότερα αξιοθέ-
ατα της περιοχής: Το γεφύρι της Άρτας σάς 
υποδέχεται. Με την πρώτη ματιά διακρί-
νετε τη μαστοριά, την παράδοση, τη μονα-
δική αρχιτεκτονική. Αυτό που δεν φαίνεται 
είναι ο θρύλος για τον πρωτομάστορα που 
«έκτισε» τη γυναίκα του, για να στεριώσει 
το γεφύρι. H κατασκευή του ολοκληρώθηκε 
στα χρόνια των Δεσποτών της Hπείρου. Η 
ιστορία και ο θρύλος του έχουν εμπνεύσει 
θεατρικά έργα, όπερες, αλλά και λαογραφι-

κές μελέτες. Σύμφωνα με το μεγάλο Έλληνα 
ποιητή Κωστή Παλαμά, «είναι λαϊκό αρι-
στούργημα, σαν ένα κομμάτι από ραψωδία 
Ομηρική και είναι για να το εκμεταλλεύονται 
η ποίηση και η μουσική, όσο υπάρχουν». 
Τώρα, ήρθε η ώρα να εμπνεύσει και εσάς.

Ταξίδι στις υδάτινες ιστορίες του 
Αμβρακικού 
Με μια βόλτα στον Αμβρακικό Κόλπο, θα 
βρεθείτε μπροστά σε ένα μοναδικό θέαμα 
που η φύση χρόνια τώρα φιλοτεχνεί: ένα 

μαγευτικό δαιδαλώδες σύμπλεγμα υγροτό-
πων, όπου το γλυκό νερό των ποταμών Λού-
ρου και Άραχθου συναντά το αλμυρό νερό 
πάνω από δύο εκατομμύρια χρόνια. Εδώ 
θα συναντήσετε τη φύση τετ-α-τετ: λιμνο-
θάλασσες και καλαμιώνες, αλμυρόβαλτοι 
και πυκνά δάση, νησίδες φτιαγμένες από 
κοχύλια... Ολόκληρη η ομορφιά της Ηπεί-
ρου συγκεντρωμένη σε έναν τόπο. Είναι το 
«σπίτι» 270 ειδών πουλιών, εκ των οποίων 

τα 71 προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, καθώς κινδυνεύουν από εξα-
φάνιση. Εάν είστε τυχεροί, θα δείτε τα παι-
χνιδιάρικα δελφίνια του Αμβρακικού, να 
φιγουράρουν χαριτωμένα μπροστά σας.

Ανακαλύψτε τα μυστικά της Άρτας
Στην πόλη της Άρτας που είναι χτισμένη 
στις παρυφές της Περάνθης, θα γνωρίσετε 
το παρελθόν και θα απολαύσετε το παρόν. 
Το βυζαντινό κάστρο του 13ου αιώνα, που 
δεσπόζει πάνω σε διασωζόμενα τμήματα 

των τειχών της πόλης, αποτελεί αξιοθέατο 
αλλά και ενεργό ακόμη τμήμα της ζωής της. 
Δεκάδες δρώμενα οργανώνονται στο υπαί-
θριο Δημοτικό θέατρο κοντά στην είσοδό 
του, όπου υψώνεται και ο πύργος του ρολο-
γιού. Σήμερα, όμως, η ιστορία  «γράφεται» 
στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως: στους 
πεζοδρόμους, τα καταστήματα, τα καφέ 
και τα μπαράκια θα συναντήσετε την πολυ-
πληθή νεολαία της ολοζώντανης πόλης.

To τείχος της αρχαίας Αμβρα-
κίας 
Από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της 
Άρτας. Δημιουργήθηκε, για να οχυρώσει 
την αρχαία πόλη της Αμβρακίας από τους 
εχθρούς λόγω της μεγάλη άνθισης που 
γνώρισε. Δεν είναι, όμως, γνωστό πότε 
ακριβώς ξεκίνησε η κατασκευή του. Τα 
τμήματα που σώζονται δείχνουν ότι ήταν 
ένα τείχος επιβλητικό, πολύ καλής κατα-
σκευής, φτιαγμένο με λαξευμένες λίθους 
εντυπωσιακού μεγέθους.

Υδάτινη μαγεία στα Θεοδώριανα
Σε αυτό σας το ταξίδι στην Ήπειρο, η φύση 
σάς προκαλεί να την ανακαλύψετε. Κάνετε 
τη διαδρομή προς το χωριό Θεοδώριανα, 
στα ανατολικά Τζουμέρκα, μέσα στο κατα-
πράσινο δάσος ελάτης, για να βρεθείτε 
σε ένα σκηνικό υδάτινης μαγείας. Το νερό 
εδώ πλημμυρίζει όλες σας τις αισθήσεις: 
το ακούτε, το μυρίζετε, το βλέπετε, το αγγί-
ζετε, το γεύεστε και δεν το χορταίνετε. Δύο 
ποτάμια «αγκαλιάζουν» το χωριό, η Γκούρα 
και η Άσπρη Γκούρα. Το διατρέχουν από 
άκρη σε άκρη και σμίγουν στο φαράγγι της 
Αγίας Τριάδας, για να καταλήξουν με μια 
ροή στον ποταμό Αχελώο. Πριν συναντή-
σει το έτερον ήμισύ της, η Άσπρη Γκούρα 
σάς φυλάει μια έκπληξη: δύο εκπληκτικούς 
καταρράκτες στα 1300 μέτρα ύψος. Παρά-
δεισος!

Η τεχνητή λίμνη του Άραχθου 
Λίγο έξω από την Άρτα, κοντά στο Πέτα, 
θα βρείτε τον οικισμό Πουρνάρι. Εκεί ένα 
τεράστιο χωμάτινο φράγμα, δεύτερο σε 
μέγεθος στην Ελλάδα μετά του Μόρνου, 
σταματά τη ροή του ποταμού και σχηματί-
ζει την τεχνητή λίμνη Πουρναρίου ή Άρα-
χθου. Ανθρώπων έργα και φύσης μεγαλεία, 
σμίγουν εδώ. Οι διακοπές σάς δίνουν την 
ευκαιρία να σταθείτε δίπλα τους.

O Πλάτανος της Άρτας 
Στην αριστερή όχθη του ποταμού Άραχθου, 
κοντά στο σημείο που βρίσκεται η πρώτη 
κρυφή καμάρα του θρυλικού «Γεφυριού της 
Άρτας», στέκει αγέρωχος και επιβλητικός 
ο Πλάτανος της Άρτας ή αλλιώς ο Πλάτα-
νος του Αλή Πασά. Ένας από τους ομορ-
φότερους και παλαιότερους στην Ελλάδα, 
έχει ανακηρυχτεί διατηρητέο μνημείο της 
φύσης από το 1976. Θα σας προσφέρει την 
πολύτιμη σκιά του, την ώρα που απολαμ-
βάνετε τον καφέ σας με θέα το Γεφύρι και 
τον ποταμό.

Άρτα: διακοπές στον τόπο των θρύλων
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Από τα κοντομάνικα στα τρία 
layers. Από την πανηγυρική 
παρουσία στην Αθήνα στο 
μαγκωμένο κλείσιμο στο 
Κάσελ και από την πανταχού 
παρούσα έκθεση στην 
ελληνική πρωτεύουσα στη 
συμμαζεμένη παρουσίαση 
στη μικρή πόλη της Εσης. 

Η 
documenta 14 είχε δύο 
πρόσωπα. Μόνο που 
στο ελληνικό της σκέλος 
είχε περί τις 330.000 ε-

πισκέψεις και στο γερμανικό κο-
ντά στις 900.000, ενώ 2.200 δη-
μοσιογράφοι, από 40 χώρες, ήρ-
θαν στην Αθήνα και οι διπλάσιοι 
στο Κάσελ. Νούμερα...
Η documenta ήταν παντού κι ας 
μην είναι αυτό το «παντού» τόσο 
μεγάλο. Σε καλωσόριζε στον 
σταθμό των τρένων, στο ξενοδο-
χείο, στον δρόμο, στα κτίρια, στην 
πλατεία Φρίντρικ, τον πυρήνα 
της διοργάνωσης. Το Μουσείο 
Fridericianum, ο Παρθενώνας των 
Βιβλίων (χωρίς τα βιβλία πια), η 
documenta-Halle, το Leder Meid 
Apartment, με τα υπέροχα έργα 
του Απόστολου Γεωργίου σε ένα 
αφημένο διαμέρισμα (à propos, 
με πολύ ωραίο μπάνιο), το κατά-
στημα και το κέντρο Τύπου της 
documenta, όλα γύρω τριγύρω. 
Είναι η πλατεία με τις ουρές των 
επισκεπτών, με τη ζωή που παίρ-
νει αυτή η πόλη για τρεις μήνες και 
με τη ζωή που χάνει και περιμένει 
να ξανάρθει.

Στο Fridericianum είναι σαν να 
εισέρχεσαι σε twilight zone, 
ειδικά εάν έχεις επισκεφθεί το 
Φιξ στην Αθήνα. Προσπαθώ να 
φανταστώ τα έργα από τη σπου-
δαία συλλογή του Μουσείου, που 
κατέλαβαν (ήταν η σειρά μας) το 
εμβληματικό ίδρυμα του Κάσελ, 
στους τοίχους και στις αίθουσες 
της λ. Συγγρού. Τα έργα της συλ-
λογής του ΕΜΣΤ, για πρώτη φορά 
σε τέτοια έκταση, προσκάλεσαν, 
για περισσότερες από 100 ημέ-
ρες, τους επισκέπτες σε ένα ταξίδι 
στη σύγχρονη ελληνική τέχνη – κι 
εμάς μαζί τους.
Το ΕΜΣΤ στο Fridericianum ήταν 
μια μεγάλη αποκάλυψη. Ακρι-
θάκης, Μπότσογλου, Κανιάρης, 

Chryssa, Φαϊτάκης, Χατζημιχάλης, 
Κεσσανλής, Κοκκινίδης, Κουνέλ-
λης, Λάππας, Λαζόγκας, Λοϊζίδου, 
Παύλος, Μαρία Παπαδημητρίου, 
Ψυχοπαίδης, Τάκις, γλύπτης Θεό-
δωρος, Τότσικας, Τσόκλης, Βαρώ-
τσος, Παντελής Ξαγοράρης και 
τόσοι άλλοι, σε ένα χώρο – τι άλλο 
να ζητήσει κανείς (εκτός από το 
κατά το δυνατόν ταχύτερο άνοιγμα 
του Μουσείου στο Φιξ);
Οι δεκάδες επισκέπτες την προ-
ηγούμενη Κυριακή το πρωί, 
πάντως, δεν φάνηκαν να θέλουν 
τίποτε άλλο· διέβλεπες, κρυφα-
κούγοντας τις συνομιλίες τους, 
ότι το μουσείο του Κάσελ φιλο-
ξενεί μια οικουμενική γλώσσα, 
ίσως με μια λοξή ελληνικότητα. Τα 

έργα που διάλεξε η –συγκινημένη 
όπως δήλωσε– Κατερίνα Κοσκινά, 
διευθύντρια του ΕΜΣΤ, που επιμε-
λήθηκε την έκθεση και μας συνό-
δευσε σε αυτήν, είναι ένα καθαρό 
παραμύθι για τη δημιουργία στον 
20ό και στον 21ο αιώνα. Το «Αντί-
δωρον», όπως ονομάστηκε η 
έκθεση στο Fridericianum, προ-
σφέρθηκε στην documenta για 
όσα αυτή έφερε στην Αθήνα, αλλά 
προσφέρθηκε και στους κατοί-
κους της Αθήνας σαν το ποτό 
που πίνεις στο μπαρ, περιμένο-
ντας να αδειάσει κάποιο τραπέζι. 
«Αγαπηθήκαμε στο Κάσελ. Ημα-
σταν στον κεντρικότερο χώρο της 
documenta και τα καταφέραμε», 
μας είπε η Κατερίνα Κοσκινά.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο
ταν κάποιος τιμά την ιστορία του, 
δεν σημαίνει πως εμβαπτίζει τη 
μνήμη στην εχθρότητα. Αντιθέ-
τως, κοιτά το παρελθόν με αντι-

κειμενική και ώριμη ματιά.
Μια επίσκεψη ελληνικής αντιπροσωπείας 
στη Σμύρνη στις 3 Οκτωβρίου, που διέπεται 
από αυτό ακριβώς το πνεύμα, εγκαινιάζει 
μια νέα εποχή.
Ο Δήμος Σμύρνης στην Τουρκία και ο Δήμος 
Νέας Σμύρνης στην Ελλάδα, ξεκινούν μια 
συνεργασία σε θέματα πολιτισμού. Ενενή-
ντα πέντε χρόνια μετά την καταστροφή της 
πόλης και τον ξεριζωμό του ελληνικού στοι-
χείου από τη Μικρά Ασία, δίνουν το παρά-
δειγμα της συμπόρευσης και της συμφιλί-
ωσης. Είναι η πρώτη φορά που εκπρόσω-
ποι από την ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση 
(και μάλιστα από έναν δήμο με προσφυγικές 
καταβολές) θα επισκεφθούν τον Δήμο Σμύρ-
νης, με σκοπό τη μελλοντική συνεργασία, με 
σημαντικές πολιτιστικές δράσεις στις δύο 
πόλεις.
Επικεφαλής της αντιπροσωπείας που θα επι-

σκεφθεί την Τουρκία θα είναι ο δήμαρχος 
Νέας Σμύρνης Σταύρος Τζουλάκης, ο οποίος 
θα υπογράψει πρωτόκολλο συνεργασίας με 
τον δήμαρχο του μητροπολιτικού Δήμου 
Σμύρνης, Αζίζ Κοτσάογλου. Θα συνοδεύεται 
από τον αντιδήμαρχο, πρόεδρο του Πολι-
τιστικού Οργανισμού, Βαγγέλη Χατζατου-

ριάν, o οποίος σχεδίασε και συντόνισε την 
όλη δράση.
Το βράδυ της ιστορικής συνάντησης του 
Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί μεγάλη 
συναυλία του Γιώργου Νταλάρα στο Μέγαρο 
Πολιτισμού «Αχμέντ Αντνάν Σαϊγκούν», στο 
κέντρο της Σμύρνης.

Το Μπενάκη 
τιμά την 
κεραμική

Μ
έχρι πριν από 
μερικές δεκα-
ετ ίες, η κερα-
μ ι κ ή  ή τ α ν 

παν ταχού παρούσα σ τη 
ζωή μας.  Πολ λά από τα 
κα θημε ρινά  σ κεύη  μας 
ήταν φτιαγμένα από πηλό 
αλλά και τα διακοσμητικά 
αν τ ικε ίμενα του σπιτ ιού 
ε ίχαν να κάνουν με αυτό 
το ταπεινό υλικό, που είχε 
πίσω του παράδοση αιώ-
νων.

Το  Μ ο υ σ ε ί ο  Μ π ε ν ά κ η 
μπαίνει δυναμικά στη νέα 
σεζόν με τ ρε ις  εκθέσε ις 
που αφορούν την κερα-
μική. Πρώτη ανοίγε ι  τ ις 
πόρτες της, στην οδό Κου-
μπάρη, εκείνη που αφορά 
τ ην  ισ τορία  τ ης  θρυλ ι -
κής ε ταιρε ίας «ΙΚΑΡΟΣ». 
Τη δημιούργησαν το 1928 
οι  Ιταλοί  σ τη Ρόδο, γ ια 
να απομιμηθούν τα σχέ-
δια των Ιζν ίκ. Οπως είναι 
γνωστό, τα καπετανόσπιτα 
της Λίνδου ήταν γεμάτα με 
αυθεντικά πιάτα και βάζα 
Ιζν ίκ, τα οποία χρονολο-
γούν ται από τα τ έ λη του 
16ου έως τα μέσα του 17ου 
αιώνα, που έφερναν σ το 
νησί οι πλούσιοι καραβο-
κύρηδες. Οι Ιταλοί πίσ τε-
ψαν λανθασμένα πως είχαν 
παραχθε ί  σ τη Ρόδο κα ι 
έτσι ξεκίνησε η επιχείρηση 
που πέρασε το 1947 σε 
ε λλην ικά χέρια. Θα εκτε-
θούν 400 και πλέον αν τ ι-
κείμενα που ανήκουν στον 
σ υλ λ έκ τ η  Γιά ν νο  Ιω α ν -
νίδη. Η έκθεση αυτή συν-
δυάζεται με ένα αφιέρωμα 
σ τα Ιζν ίκ από τη συλλογή 
του Μουσείου Ισλαμικής 
Τέχνης που θα ανοίξει στις 
6/10. Και μία ημέρα πριν, 
σ τ ις 5/10, σ την οδό Πει-
ραιώς θα εκτεθούν τα έργα 
της εξα ιρε τ ικής κεραμί-
στριας Μαρίτσας Τραυλού.

η ελληνική τέχνη «άνθισε» στο κάσελ

Μια ελληνοτουρκική πολιτιστική συνεργασία με 
επίκεντρο τη Σμύρνη
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ΥλικΑ (γιΑ 4 meριδΕΣ)
 ª 300 γρ. βλίτα, καθαρισμένα (καθαρό βάρος)
 ª 2 - 3 μέτριες ντομάτες ώριμες, αλλά σφικτές
 ª 4 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
 ª 1 κουτ. γλυκού καστανή ζάχαρη ή 1/2 κουτ. γλυκού απλή ζάχαρη (προαιρετικά)
 ª 8 αυγά, κατά προτίμηση βιολογικά
 ª 1/2 φλιτζ. τσαγιού γάλα
 ª 1 κουτ. σούπας ξερός δυόσμος ή μαντζουράνα, τριμμένα
 ª 250 γρ. μανούρι, κομματιασμένο (εναλλακτικά χρησιμοποιούμε φέτα)
 ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

διΑδικΑΣιΑ
 ª Ζεματίζουμε τα βλίτα για 2 λεπτά σε άφθονο αλατισμένο νερό που κοχλάζει. Με μια τρυπητή 

κουτάλα τα μεταφέρουμε σε ένα μπολ με κρύο νερό και παγάκια και μετά από 5 λεπτά τα στραγ-
γίζουμε. Τα στύβουμε και τα χοντροκόβουμε. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 190° - 200° C.

 ª Κόβουμε τις ντομάτες στη μέση, αφαιρούμε τους ομφαλούς και κόβουμε κάθε κομμάτι σε 
λεπτές φέτες. Στρώνουμε ένα μέτριο ταψί με λαδόκολλα, τη λαδώνουμε ελαφρώς και βάζουμε μέσα 
τις ντομάτες, τη μία δίπλα στην άλλη, με τρόπο ώστε η κάθε φέτα να μισοκαλύπτει την προηγούμενη. 
Τις ραντίζουμε με το ελαιόλαδο, τις πασπαλίζουμε με τη ζάχαρη και με αλατοπίπερο και τις ψήνουμε 
για περίπου 10 - 15 λεπτά, ώσπου να ζαρώσουν οι ντομάτες και να καραμελώσει η ζάχαρη. Σε ένα 
μπολ χτυπάμε με το σύρμα τα αυγά με το γάλα.

 ª Βγάζουμε το ταψί με τις ντομάτες από το φούρνο όπως είναι με το λαδόχαρτο και χαμηλώνουμε 
τη θερμοκρασία στους 170° C. Απλώνουμε πάνω στις ντομάτες τα βλίτα και πασπαλίζουμε με το 
μυρωδικό. Περιχύνουμε με το μείγμα των αυγών και σκορπίζουμε το μανούρι. Αλατοπιπερώνουμε 
και συνεχίζουμε το ψήσιμο για άλλα 20 - 25 λεπτά ή έως ότου σφίξουν τα αυγά.

Άρωμα Κουζίνας

Ομελέτα στο ταψί με βλίτα, 
ψητές ντομάτες και μανούρι

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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Ρώταγε η άλλη στα Goody’s τι μπορεί 
να φάει με λίγες θερμίδες. Στα Goody’s 
ρε φίλε. Φάε 2 χαρτοπετσέτες ξέρω γω

Τι λένε οι εξετάσεις μου γιατρέ; 
-Πότε γιορτάζεις για τα γενέθλια σου; 
-Σε 2 μήνες. 
-Στείλε να το ακυρώσεις.

-Γυναίκα αργείς; 
-Σε 5 λεπτά είμαι έτοιμη 
-Δηλαδή να πάω στου Σπύρου να δω 
τον αγώνα κι έρχομαι μετά;; 
-Ναι

Σε ένα σκυλάδικο εκεί που φούντωσε 
το κέφι, χορός και πολύ ομίχλη από τα 
γύψινα πιάτα που σπάζανε, κάποιος 
αντιλαμβάνεται ότι έχασε το πορτο-
φόλι του. 
Ανεβαίνει λοιπόν γεμάτος αγωνία στη 
σκηνή πιάνει το μικρόφωνο και λεει. 
«Παιδιά προσοχή, ένα, δυο, τρία, 
ακούγομαι; Ένταξη. κατά την διάρκεια 
της νύχτας ίσως πριν από λίγο, εδώ 
μέσα έχασα το πορτοφόλι μου με χίλια 
εύρο 
μέσα. προσφέρω τα πενήντα σε αυτόν 
που θα μου το επιστρέψει» 
Και μια φωνή από το βάθος της αίθου-
σας «Εγώ προσφέρω εκατόν πενή-
ντα...» 
Και ένας άλλος από την μπροστινή 
σειρά τραπεζιών «Eγώ προσφέρω τα 
μισά»

Σε μια εταιρεία ζητάνε ένα στέλεχος με 
γνώσεις κομπιούτερ, οικονομικών,
αγγλικών, γαλλικών και γερμανικών. 
Καμιά δεκαριά άτομα περιμένουν στο 
σαλόνι, καλοντυμένοι, καλοξυρισμέ-
νοι. Ανάμεσά τους και ένας τύπος βρόμι-
κος, αξύριστος με δόντια... αλά Γεωργίου. 
Έρχεται η σειρά του. «Ξέρετε άπταιστα και 
τις τρεις ξένες γλώσσες που ζητάμε;», τον 
ρωτούν στη συνέντευξη. «Ούτε λέξη από 
καμία», απαντά. «Κομπιούτερ ή οικονο-
μικά ασφαλώς θα ξέρετε»,τον ξαναρω-
τούν. «Τίποτα», απαντά εκείνος. «Και τότε 
γιατί ήρθατε;». «Ήρθα για να σας πω ότι 
διάβασα την αγγελία, αλλά δεν πρέπει να 
υπολογίζετε σε μένα!».

Σ ενα μικρό χωριό γίνεται ένας γάμος κι ο 
παπάς ρωτάει..... 
---- Αν κάποιος έχει αντίρρηση γι αυτόν το 

γάμο ας μιλήσει τώρα,αλλιώς 
ας σωπάσει για πάντα. 
---- Ναι,εγώ ακούγεται μια λεπτή δειλή 
φωνούλα. 
Τότε ο παπάς ρίχνει μια άγρια ματιά και 
απαντάει..... 
---- Σιωπή,.........εσύ είσαι ο γαμπρός

Ήρθε ένας ελληνοαμερικάνος στην Αθήνα 
και παίρνει ένα ταξί για να δει την πόλη... 
Καθώς περνάνε κάτω από την Ακρόπολη 
ρωτάει τον ταξιτζή: 
- Πολύ ωραίο αυτό, πόσο καιρό σας πήρε 
να το φτιάξετε; 
- Τι να σου πω ρε φίλε, δε θα πήρε 50-100 
χρόνια; 
- Τι λες; Εμείς στο Αμέρικα θα το φτιάχναμε 
σε 5-10 μήνες. 
Πηγαίνουν προς την παραλία και βλέπουν 
το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 
- Πολύ ωραίο αυτό, όσο καιρό σας πήρε 
να το φτιάξετε; 
- Ε, αυτό σε 3-4 χρόνια ήταν έτοιμο! λέει 
ο ταξιτζής με μεγαλύτερο θάρρος αυτή τη 
φορά. 
- Τι λες; Εμείς στο Αμέρικα θα το φτιάχναμε 
σε 3-4 εβδομάδες! 
Ο ταξιτζής έχει αρχίσει να τα παίρνει 
άσχημα και μόλις περνούν έξω από το 
Ολυμπιακό Στάδιο ο τύπος τον ρωτάει: 
- Πολύ ωραίο αυτό, πόσο καιρό σας πήρε 
να το φτιάξετε; 
Όποτε του λέει ο ταξιτζής αγανακτισμένος: 
- ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΡΕ ΦΙΛΕ! ΧΘΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑ 
ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΔΩ!

Παραμονές της 25ης Μαρτίου μπαίνει μια 
ξανθιά σ ένα πολυκατάστημα και 
απευθύνεται στον υπάλληλο: 
-Έχετε σημαίες? 
-Βεβαίως κυρία μου. 
-Και σε τι χρώματα βγαίνουν? 
-Μα, κυρία μου... σε μπλε και άσπρο... 
-Ωραία. Δώστε μου μια άσπρη!

Ένας επιθεωρητής πηγαίνει στο σχολείο 
μπαίνει στην τάξη και ρωτάει τα παιδιά. 
-Ποιος έκλεψε τα μήλα των Εσπερίδων; 
-Όχι εμείς απαντούν τα παιδιά. 
Τότε ο δάσκαλος των παιδιών λέει: 
-Κύριε επιθεωρητή δεν γίνονται τέτοια 
πράγματα στο σχολείο μας. 
Απογοητευμένος ο επιθεωρητής φεύγει 
και στέλνει ένα γράμμα στο Υπουργείο 
Παιδείας. 
-Επισκέφθηκα το καλύτερο σχολείο 
της χώρας και στην ερώτηση μου ποιος 
έκλεψε τα μήλα των εσπερίδων δεν ήξερε 
κανένα παιδί να μου απαντήσει και το χει-
ρότερο δεν ήξερε ούτε και ο δάσκαλος 
τους. 
Και το Υπουργείο Παιδείας του απαντά. 
-Κύριε επιθεωρητή εσείς να κοιτάζετε την 
δουλειά σας. 
Αυτή είναι υπόθεση της αστυνομίας.

κριΟΣ
Τις μέρες αυτές η διαίσθησή σας οξύνεται 
και το ένστικτό σας αποδεικνύεται αλάν-
θαστο. Αντί λοιπόν να εμπιστεύεστε συνε-
χώς τρίτους για θέματα που για σας είναι 
σημαντικά, κλείστε τα μάτια σας, συγκε-
ντρωθείτε και πράξτε ανάλογα με τη διά-
θεσή σας. Τα αποτελέσματα είναι σίγουρο 
ότι θα σας δικαιώσουν.

ΤΑΥρΟΣ
Αποφύγετε μετακινήσεις, συμφωνίες και 
δικαστικές διεκδικήσεις. Αν έχετε τη νοο-
τροπία του «παίκτη» στη ζωή, αποφύγετε 
τις μπλόφες αλλά σημαντικό είναι να φυλα-
χθείτε και από κάποιους που μπλοφάρουν. 
Πάντως αρχίζει τώρα μία περίοδος που θα 
δείτε πολλές από τις επιδιώξεις σας να πραγ-
ματοποιούνται, αλλά όμως χρειάζεται κόπος 
και επιμονή.

διδΥμΟι
Στα επαγγελματικά σας αναμένεται μια ξαφ-
νική αλλαγή. Φροντίστε να προωθήσετε την 
καριέρα σας και μην το βάζετε κάτω, ακόμα 
κι αν δείτε ότι η αναγνώριση αργεί να έρθει. 
Το επιφανειακό χάος δεν πρέπει να σας προ-
καλεί σύγχυση. Στα οικονομικά σας, υπάρ-
χει μία μικρή βελτίωση στον προϋπολογι-
σμό σας.

κΑρκιΝΟΣ
ΕΘα σας απασχολήσουν τα 
επαγγελματικά σας και θα 
έχετε λίγο άγχος. Τις μέρες 
αυτές τα άστρα σας ανοί-
γουν ένα νέο κύκλο όπου 
μπορείτε να ασχοληθείτε 
με δάνεια, κεφάλαια, 
γενικά ότι αφορά χρή-
ματα από άλλους, αλλά 
και για να διευθετήσετε 
τις οποιεσδήποτε υποθέσεις 
σας.

λΕΩΝ
Αυτή την εποχή στα εργασιακά σας αναμέ-
νονται φιλονικίες με τους ανωτέρους σας. 
Γενικά για κάθε είδους σχέδια, συμφωνίες ή 
εγκρίσεις, θα υπάρξουν εμπόδια και καθυ-
στερήσεις. Ακόμα κι αν περιμένατε κάποια 
χρήματα, αυτά θα καθυστερήσουν, για 
αυτό θα πρέπει να κάνετε οικονομίες. Αυτή 
η εποχή εφιστά την προσοχή σας στα έξοδα 
και επιβάλλει πολύ προσεχτική διαχείριση 
των οικονομικών σας.

ΠΑρΘΕΝΟΣ
Ξεκινώντας αυτή την εβδομάδα, θα δια-
νύσετε μια περίοδο που με έξυπνους χει-
ρισμούς, θα φέρετε τις καταστάσεις όπως 
βολεύουν εσάς και τα συμφέροντά σας. 
Μπορείτε να περιμένετε πολλά καθώς η 
τύχη θα χτυπήσει την πόρτα της ζωής σας, 
ή με την μορφή μιας απρόσμενης θετικής 
εξέλιξης, ή για κάτι που σας καίει, ή μέσα 
από μια γνωριμία, πρόταση, ή ακόμα και 
ένα απρόσμενο κέρδος. Ευνοϊκές επαγγελ-
ματικές εξελίξεις θα έχουν όλοι και ειδικά 
αυτοί που γεννήθηκαν τις πρώτες 10 μέρες 
του ζωδίου.

ΖΥγΟΣ
Είναι καλές μέρες για να ασχοληθείτε με 
ότι έχει σχέση με δάνεια, ακίνητα ή και 
μια ανανέωση στο χώρο σας. Επίσης, για 
να λύσετε διαφορές ή να κλείσετε συμφω-
νίες. Πρέπει να οργανώνετε το πρόγραμμά 
σας με ελαστικότητα γιατί υπάρχει κίνδυ-
νος καθυστερήσεων ή και ανατροπών, που 
μπορεί να σας εκνευρίσουν.

ΣκΟρΠιΟΣ
Η επιτυχία σας δείχνει το καλό της πρό-
σωπο και σας χαρίζει αυτή την εποχή το 
αστραφτερό της χαμόγελο. Σημαντικά 
σχέδια που σας απασχολούν παίρνουν το 
δρόμο προς την υλοποίησή τους. Οι τολμη-
ρές πρωτοβουλίες σας στον επαγγελματικό 
σας χώρο σας καταξιώνουν και προετοι-
μάζουν το έδαφος για την πλήρη αποδοχή. 

ΤΟΞΟΤΗΣ
Όλα δείχνουν ότι περνάτε μια μεταβατική 
κατάσταση, μετά την οποία πολλά στην 
προσωπική και την οικογενειακή σας ζωή 
θ’ αλλάξουν. Αυτό το διάστημα θα πάρετε 
αποφάσεις για οικονομικά και οικογενειακά 
θέματα. Είναι σκόπιμο να μην κάνετε τίποτα 
βιαστικό. Είστε δυναμικοί, γεμάτοι ζωτικό-
τητα και αισιοδοξία. 

ΑιγΟκΕρΩΣ
Αρκετοί από εσάς θα αναθεω-

ρήσετε τις απόψεις σας και 
θα σκεφθείτε πιο σοβαρά 

τις σχέσεις που έχετε με 
τους άλλους, είτε είναι 
συνεργάτες σας, είτε 
είναι φίλοι σας. Οι 
απαιτήσεις από εσάς 
είναι πολλές και το 

πιο λογικό είναι πως 
θα κουραστείτε. Αφιε-

ρώστε χρόνο στον εαυτό 
σας, για να ξεκουραστείτε και 

να απορροφήσετε την ένταση της 
καθημερινότητας.

ΥδρΟΧΟΟΣ
Νιώθετε έντονη την ανάγκη να μάθετε 
άγνωστες πλευρές του εαυτού σας. Ο πιο 
γρήγορος τρόπος είναι να κάνετε κάτι εντε-
λώς ξένο προς εσάς. Αυτό μπορεί να είναι 
μία νέα δραστηριότητα που μέχρι τώρα 
σας φαινόταν δύσκολη ή να ενδώσετε 
σε μία κατάσταση, στην οποία κάτω από 
άλλες συνθήκες θα λέγατε όχι. Έτσι όμως 
θα μάθετε μέχρι που είστε ικανοί να προ-
χωρήσετε. 

ιΧΘΕιΣ
Οι συνθήκες στο επαγγελματικό σας περι-
βάλλον θα βελτιωθούν ακόμα πιο πολύ. Και 
αυτό θα σας δώσει την ευκαιρία να εργα-
στείτε με πιο μεγάλη άνεση και καλύτερη 
απόδοση με ευνοϊκές επιπτώσεις στα οικο-
νομικά σας. Ο τομέας της καριέρας ενεργο-
ποιείται έντονα τώρα. Ανοίγουν οι ορίζο-
ντές σας ενώ οι συγκυρίες θα σας βοηθή-
σουν να έρθετε σε επαφή με αυτούς που 
μπορούν να προωθήσουν τις υποθέσεις 
σας. 

ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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Σ
ε μία ήττα δεν μπορείς να αναζητάς θετικά 
στοιχεία. Ή τουλάχιστον να στέκεσαι σε αυ-
τά. Ο Ολυμπιακός όμως στο Τορίνο εκτός από 
την ουσία (θετικό αποτέλεσμα), καλούνταν 

να ξαναβρεί την χαμένη του αγωνιστική ταυτότητα. 
Το πρώτο δεν ήρθε, καθώς η Γιουβέντους κέρδισε 
με 2-0 και άφησε τους «ερυθρόλευκους« ουραγούς 
στον όμιλο.
Ομως η αποψινή ομάδα έχει κάθε δικαίωμα να ισχυ-
ριστεί πως είναι σε θέση να βρει εκ νέου «σφυγμό». 
Για περίπου 70 λεπτά ήταν καλή και έπεσε όρθια απέ-
ναντι σε έναν ποιοτικότερο και ανώτερο αντί-
παλο. Ετσι, έστω και σε επίπεδο εντυπώ-
σεων, έχει κάτι να κρατήσει κάτι από 
την βραδιά της Ιταλίας.  
Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν με 
αρκετά νέα πρόσωπα και η πρώτη 
ενδεκάδα του Τάκη Λεμονή μετά 
την επιστροφή του στην ομάδα, 
είχε εκπλήξεις. Καταρχήν σε διά-
ταξη, καθώς είχε σχηματισμό 4-1-4-1. Ο 
Προτό ήταν κάτω από τα γκολπόστ, οι Φιγκέ-
ιρας, Ενγκελς, Νικολάου, Κούτρης στην άμυνα από 
τα δεξιά προς τα αριστερά, οι Ζντιέλαρ στο «6», 
οι Οφόε, Ρομαό μπροστά του, ο Πάρντο στο δεξί 
«φτερό», ο Σεμπά στο αριστερό και ο Εμενίκε στη 
κορυφή της επίθεσης. 
Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ο Ολυμπια-
κός έκανε... σαφές τον προσανατολισμό που θα είχε 
στο ματς. Πίσω από την μπάλα, «σφιχτός», κοντά τις 
γραμμές και πρόθεση να «χτυπήσει» στην κόντρα. 
Μέχρι το 35’ το πλάνο όχι μόνο είχε δουλέψει άψογα, 
αλλά αν μία ομάδα είχε φτάσει πιο κοντά στο γκολ, 
αυτοί ήταν οι φιλοξενούμενοι. Οι Πάρντο (7’), Φιγκέ-
ιρας (33’) είχαν δύο καλά σουτ, ενώ η μεγάλη ευκαι-
ρία ήταν εκείνη του Σεμπά στο 14’, όταν μετά από 
μεταβίβαση του Οφόε «άδειασε» έναν αντίπαλο, 
αλλά το «τελείωμά» του ήταν κακό. 
Από εκείνο το σημείο και μετά οι «μπιανκονέρι» 
άρχισαν να μετατρέπουν σε φάσεις την εδαφική 
τους υπεροχή. Κυρίως όταν σήκωναν τη μπάλα, με 
γεμίσματα ή στημένα. Ωστόσο... έπεσαν πάνω στον 
Προτό. Ο κίπερ του Ολυμπιακού αντέδρασε σωστά 

στις απόπειρες των Μάντζουκιτς (34’, 40’), Στου-
ράρο (34’), Ντιμπαλά (45’), ενώ τόσο εκείνος όσο 
και οι Πειραιώτες στάθηκαν τυχεροί στη φάση του 
45’, όταν ο Ενγκελς έστειλε τη μπάλα στο δεξί κάθετο 
δοκάρι της εστίας τους. Ενδιάμεσα οι πρωταθλητές 
Ελλάδος προσπάθησαν εκ νέου να βγουν στην αντε-
πίθεση, με τους Εμενίκε (36’), Πάρντο (40’) δημιούρ-
γησαν προϋποθέσεις, αλλά δεν είχαν αποτέλεσμα.
Η ανάπαυλα βρήκε την «Μεγάλη Κυρία» να έχει 
κατοχή μπάλας στα επίπεδα του 70%, να μετρά 10 
τελικές έναντι 4 του Ολυμπιακού, όμως πλην του 

τελευταίου 10λεπτου (35’-45’) το ματς έδει-
χνε... κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των 

«ερυθρολεύκων». 
Το δεύτερο μισό ξεκίνησε σε ανάλογο 
τέμπο, οι γηπεδούχοι απείλησαν στο 
55’ με τον Ντάγκλας Κόστα και αμέσως 
μετά ο Ολυμπιακός απώλεσε την καλύ-
τερή του ευκαιρία. Η οποία μπορεί μεν 

να μην ήταν τελική, όμως στο 57’ ο Οφόε 
θα μπορούσε να αλλάξει τη πορεία της ανα-

μέτρησης. Τότε ο Σεμπά όχι μόνο έβγαλε με 
εξαιρετική κίνηση την μπάλα από τα καρέ της ομά-
δας, αλλά έστρωσε στον Πάρντο που έφυγε στην 
αντεπίθεση. Ο Κολομβιανός έφτασε μέχρι έξω από 
την εστία της Γιουβέντους, αλλά η μεταβίβασή του 
στον Οφόε που «έκοψε» στα καρέ του Μπουφόν, 
δεν ήταν καλή. 
Περίπου σε εκείνο το χρονικό σημείο ο Αλέγκρι έριξε 
στη «μάχη» τον Ιγκουαϊν, πέρασε τον Μάτζουκιτς 
αριστερά και οι γηπεδούχοι έδειξαν διατεθειμένοι 
να τα παίξουν, όλα για όλα. Τελικά στο 68’ άνοιξαν το 
σκορ, έδιωξαν το άγχος και η αποστολή τους άρχισε 
να απλουστεύει. Ο Λεμονής με την είσοδο των Μπεν 
και Φορτούνη θέλησε να δώσει άλλη... διάσταση στο 
παιχνίδι του, αλλά το 2-0 από τον Μάντζουκιτς στο 
80’, ουσιαστικά «τελείωσε» το ματς. Τότε ο Ιγκου-
αϊν έβγαλε τον Ντιμπαλά απέναντι στον Προτό και 
πλάσαρε, ο Ενγκελες έκανε την προβολή και έδιωξε, 
αλλά ο Κροάτης που έρχονταν σαν «τρέιλερ», έστειλε 
τη μπάλα σε κενή εστία.  Στα εναπομείναντα λεπτά 
είδαμε «πειράματα» (π.χ. τριάδα στην άμυνα από 
τους γηπεδούχους), αφού τα πάντα είχαν κριθεί. 

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο ανανεωμένος Ολυμπιακός του Τάκη Λεμονή παρουσιάστηκε διαβασμένος κι ανταγωνιστικός 
στο Τορίνο! Έβγαλε φάσεις, κοίταξε στα μάτια τη Γιουβέντους, αλλά η κλάση του Ιγκουαίν που 
πέρασε ως αλλαγή (γκολ κι έφτιαξε το δεύτερο) διαμόρφωσε το 2-0

Έπεσε σαν... θρύλος!

Μπορεί ο Γιάννης Αλαφούζος στην δήλωση αποχώρησης του από 
την ΠΑΕ Παναθηναϊκός να ξεκαθάρισε πως αναλαμβάνει υποχρε-
ώσεις της εταιρίας ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο, κανένα 

κομμάτι από αυτό το ποσό δεν αναμένεται να πάει στην κάλυψη των φετι-
νών υποχρεώσεων, κάτι που ξεκαθαρίστηκε και στον Μαρίνο Ουζουνίδη 
στην συνάντηση που είχε με στελέχη των «πρασίνων» το βράδυ της Δευ-
τέρας!
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, αν ο απερχόμενος μεγαλομέτοχος της 
ΠΑΕ επιμείνει σε αυτή την απόφασή του, τότε το κλαμπ θα επιταχύνει την 
πορεία που έχει προς τον γκρεμό και την οικονομική καταστροφή! Όχι 
στο τέλος της χρονιάς αλλά άμεσα, πριν καν προλάβει να βγει ο χρόνος! 
Γεγονός που αν επαθηλευθεί, θα μιλάμε για μια ξεκάθαρη πρόθεση του να 
οδηγηθεί ο σύλλογος στην ασφυξία!
Να υπενθυμίσουμε πως ο «mr.ΣΚΑΪ» είχε εγκρίνει όλες τις μεταγραφές 
που έγιναν το καλοκαίρι ενώ είχε δώσει στον Έλληνα τεχνικό εγγυήσεις 
για την ομαλή λειτουργία της ομάδας, όταν ο Μαρίνος ήταν έτοιμος να ακο-
λουθήσει στην έξοδο τον Νίκο Λυμπερόπουλο. Εγγυήσεις και υποσχέσεις 
που αποδείχθηκαν αληθινές μόνο στα λόγια, καθώς οι πράξεις είναι αυτές 
που μετρούν.
Η διοίκηση του κλαμπ, λοιπόν, θα πρέπει να καταβάλλει μέχρι τις αρχές 
Δεκέμβρη την δόση του Οκτωβρίου στους ποδοσφαιριστές για τα συμβό-
λαιά τους. Ένα ποσό γύρω στο 1.5 εκατομμύρια ευρώ.
Αν αυτό δεν συμβεί, τότε άπαντες θα έχουν δικαίωμα προσφυγής, καθώς 
θα έχουν περάσει οι 30 ημέρες που ορίζει ο νόμος, θα μπορούν να μεί-
νουν ελεύθεροι και ο Παναθηναϊκός θα χάσει την μοναδική υπαρκτή πηγή 
εσόδων αυτή την στιγμή για να μην βαρέσει... κανόνι στο τέλος της σεζόν! 
Τα έσοδα από τις πωλήσεις.
Η μοναδική περίπτωση, με τα υπάρχοντα δεδομένα, να αποδειχθεί συνε-
πής η ΠΑΕ στην δόση του Οκτωβρίου είναι να προχωρήσει η πώληση 
κάποιου παίκτη άμεσα(η περίπτωση του Βλαχοδήμου είναι η πιο προ-
χωρημένη με την Μπενφίκα) και να εισρεύσει το συγκεκριμένο ποσό στα 
ταμεία.
Ο Γιάννης Αλαφούζος, λοιπόν, τραβάει και το... καρεκλάκι και είναι έτοιμος 
να αφήσει τον Παναθηναϊκό να «κρεμαστεί» οικονομικά, αναλαμβάνοντας 
μια ιστορική ευθύνη που θα τον σημαδέψει για την υπόλοιπή ζωή του.
Μέσα σε αυτό το άρρωστο σκηνικό αξίζει να σημειώσουμε πως οι υπάλ-
ληλοι της εταιρίας είναι «μέσα» 5 μήνες ενώ όπως έχουμε αναφέρει εδώ 
και καιρό, η «καμπάνα» του αποκλεισμού από την ΟΥΕΦΑ είναι δεδομένη!

«Θα στηρίξω όποιον σώσει την ομάδα, όχι όποιον την ρίξει»
Καθημερινά στο Instagram του Δημήτρη Γιαννακόπουλου «βομβαρδίζε-
ται» με μηνύματα για το μέλλον της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, σε μερικά εκ των 
οποίων απαντάει...
Ένα από αυτά τον ρωτούσε αν σχετικά με την στάση του σε περίπτωση που 
αναλάμβαναν ο Νικόλας Πατέρας με τον Δημήτρη Μπαλτάκο.
Η απάντηση του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ ήταν η εξής: «Θα στηρίξω 
οποιονδήποτε αποφασίσει να βάλει λεφτά να σωθεί η ομάδα. Δεν θα 
στηρίξω με τίποτα όποιον την ρίξει στο τοπικό και μετά να αγοράσει άλλα 
ΑΦΜ και να πετάξει στα σκουπίδια ιστορία 109 ετών». 

Ο Αλαφούζος... 
κλωτσάει το καρεκλάκι!
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Ο 
Ραζβάν Λουτσέσκου 
προσπάθησε να εστιά-
σει την προσοχή του στο 
εκτός έδρας παιχνίδι με 

την ΑΕΛ. Απέφυγε να πει το παραμι-
κρό για τις μεταγραφές, αλλά έθισε 
πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα.
Πιο αναλυτικά είπε:
Για την κατάσταση της ομάδας μετά 
τις τρεις συνεχόμενες νίκες:
«Για μένα και τους παίκτες είναι ένα 
γεγονός που πρέπει να ξεχάσουμε 
και να εστιάσουμε στο επόμενο. Για 
κάποιους μπορεί να είναι ένα στοι-
χείο που δίνει αυτοπεποίθηση, 
αλλά πρέπει να ξεχαστεί και να στο-
χεύσουμε στην επόμενη πρόκληση. 
Βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό 
στάδιο, από κάθε άποψη. Τακτικά, 
στην φυσική κατάσταση, σε όλα. 
Ακόμα γνωριζόμαστε μεταξύ μας. 
Ξέρουμε όμως σίγουρα προς τα 
που πηγαίνουμε. Δεν ήμουν καθό-
λου απελπισμένος όταν δεν πηγαί-
ναμε καλά, αλλά δεν δηλώνω από-
λυτα ευτυχισμένος με τις τρεις νίκες. 
Πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι ξεκι-
νάμε από το 0-0, και πρέπει να είμα-
στε στην κατάλληλη πνευματική 
ετοιμότητα ώστε να σκοράρουμε 
όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πρέπει να 
αντιδρούμε καλά όταν δεν έχουμε 
την μπάλα και να μην δυσκολεύ-
ουμε τον εαυτό μας. Αυτή την κου-
βέντα κάναμε σήμερα με τους παί-
κτες και τους δώσαμε να καταλά-
βουν ότι όλες οι ομάδες έχουν ποιό-
τητα. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό 
για εμάς, όπως και αυτό του Σαβ-
βάτου. Πρέπει να είμαστε 100% 
συγκεντρωμένοι» .
Για τις πολλές επιλογές και την αμυ-
ντική γραμμή:
«Αυτή την στιγμή έχουμε παίκτες 
που λείπουν με τραυματισμούς, 
όπως ο Κάμπος και ο Λεβέκ. Τώρα 
γενικά, σε κάθε προπόνηση οι παί-
κτες δουλεύουν, και αυτό είναι που 
λαμβάνουν υπόψιν μας, όπως και η 
απόδοση του παίκτη στο προηγού-
μενο παιχνίδι. Φυσικά παίζει ρόλο 
και κόντρα σε ποιον παίζουμε. Κάθε 
παίκτης μπορεί να προσφέρει δια-
φορετικά πράγματα και να ταιριά-
ζει στα δικά μας θέλω κόντρα στον 
εκάστοτε αντίπαλο. Επίσης πρέπει 

σταδιακά να βρούμε καλή χημεία 
μεταξύ των παικτών. Ο ποδοσφαι-
ριστής που μπαίνει στο γήπεδο, 
πρέπει να ξέρει ότι είναι εδώ για τον 
ΠΑΟΚ και πρέπει να τα δώσουν όλα 
για την ομάδα» .
Για το πότε θα είναι έτοιμη η ομάδα:
«Όλα είναι θέμα χρόνου. Δεν χτίζεις 
ένα σπίτι μέσα σε μία μέρα. Χρειά-
ζεται χρόνος. Δουλεύουμε καθημε-
ρινά, όλοι έχουν θέληση, και πρέ-
πει να βρούμε τους σωστούς αυτο-
ματισμούς και την χημεία μεταξύ 
μας. Παρόλα αυτά παλεύουμε σε 
κάθε παιχνίδι για την νίκη. Πρέπει 
να αυξήσουμε την ταχύτητα κυκλο-
φορίας της μπάλας, να είμαστε πιο 
αποτελεσματικοί, καθώς ήδη δημι-
ουργούμε αρκετές ευκαιρίες. Αυτό 
θα βελτιωθεί όταν θα γνωριστούν 
ακόμα καλύτερα οι παίκτες μεταξύ 
τους. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερο 
ποσοστό αντίδρασης, όταν η μπάλα 
πάει μπροστά, να είμαστε έτοιμοι 
για τις δεύτερες μπάλες. Πρέπει να 
κάνουμε επιθέσεις με περισσότε-
ρους παίκτες. Και θα ήμουν πολύ 
περίεργος να ρωτήσω τον Γκουαρ-
διόλα σε πόσο καιρό θα είναι έτοιμη 
η Μάντσεστερ Σίτι. Είναι φαντα-
στική ομάδα, αλλά τους πήρε πολύ 
χρόνο για να φτάσουν σε αυτό το 
παιχνίδι. Αστειεύομαι φυσικά. Είναι 
διαφορετικά πράγματα».
Για το ποιο είναι το πιο δύσκολο 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει:
«Γνωρίζω τη δουλειά που κάνει η 
ομάδα. Προσπαθώ να δουλέψω 
και την κάθε λεπτομέρεια. Οι λεπτο-
μέρειες είναι αυτές που θα κάνουν 
την διαφορά. Προσπαθούμε να 
δώσουμε στους παίκτες να κατα-
λάβουν αυτά που θέλουμε όσο το 
δυνατόν καλύτερα. Είναι σίγουρα 
δύσκολο για τους παίκτες αυτό. 
Είναι κάτι που πρέπει να δουλεύ-
ουμε σε όλη την σεζόν. Αυτό που 
είχα πάντα στο μυαλό μου ήταν η 
λέξη υπομονή όταν ανέλαβα αυτή 
την δουλειά. Μόνο αυτό χρειάζεται. 
Δεν χρειάζεται απογοήτευση και 
απόγνωση στα δύσκολα, αλλά ούτε 
και υπέρμετρα πανηγύρια στις επι-
τυχίες. Πρέπει να βρούμε τρόπο να 
αντιδράσουμε στις δύσκολες στιγ-
μές».

Λουτσέσκου: «Ολοι πρέπει 
να κάνουμε υπομονή»

Η ΑΕΚ που προηγήθηκε, βρέθηκε... φάτσα 
με μια οδυνηρή ήττα, όμως στο 90’ ο Λιβάια 
ισοφάρισε σε 2-2 την Αούστρια Βιέννης και 
κράτησε το «πάνω χέρι» της πρόκρισης, αφού 
στο φινάλε ήρθαν καλά μαντάτα κι από το 
Μιλάνο!

 

Ο
λοι στην ΑΕΚ, μέσα κι έξω από την ομάδα, 
περίμεναν αυτή την βραδιά με ανυπομονη-
σία. Οχι μόνο επειδή ήταν το πρώτο εντός 
έδρας ματς σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργά-

νωσης μετά το 2011 αλλά κι επειδή με νίκη θα γινόταν 
αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στους «32» του 
Europa League. Το ξεκίνημα ήταν καλό, το γκολ του Λι-
βάια έκανε ακόμη καλύτερο το κλίμα αλλά η συνέχεια 
στράβωσε. Και στράβωσε πολύ. Ο Πιρές έφτιαξε δύο 
γκολ για τους συμπαίκτες του, ο Πεντζ απέκρουε τα 
πάντα και η ΑΕΚ που έκανε περισσότερες ευκαιρίες α-
πό οποιοδήποτε άλλο φετινό ματς, υποχρεώθηκε να 
πανηγυρίσει «απλά» την ισοπαλία στο 91’ από το δεύ-
τερο γκολ του Κροάτη. Το αποτέλεσμα σίγουρα αδικεί 
τους Κιτρινόμαυρους, οι οποίοι πάντως παραμένουν 
δυνατά στο παιχνίδι της πρόκρισης, αν και ακολου-
θούν τα δύο κολλητά ματς με την Μίλαν.
Η ΑΕΚ επιχείρησε να πάρει από το ξεκίνημα τον 
έλεγχο και να κάνει παιχνίδι, έχοντας δύο φάσεις στο 
10λεπτο. Ενα σουτ του Λιβάια που έφυγε άουτ και 
μια κεφαλιά του Βράνιες που μπλόκαρε ο Πέντς. Οι 
Κιτρινόμαυροι πατούσαν καλύτερα, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι εντυπωσίαζαν, αλλά στο 17’ η μεγάλη 
επέμβαση του Ανέστη, ο οποίος έστειλε την μπάλα 
στο οριζόντιο δοκάρι, στην κοντινή προσπάθεια του 
Μονσάιντ, τους υπενθύμισε ότι θα πρέπει να είναι 
προσεκτικοί πίσω. 
Οι Αυστριακοί, από την πλευρά τους, δεν ήταν και 
έτσι ο Τσόσιτς είχε μεγάλη ευκαιρία στο 19’ αλλά ο 
Πεντζ απέκρουσε, χάνοντας την ευκαιρία για το 1-0. 
Λίγα λεπτά μετά, στο 22’, θα έχανε και το δικαίωμα να 
συνεχίσει στον αγώνα αφού ένιωσε ενοχλήσεις και 
άφησε τη θέση του στον Τζανετόπουλο. Εξέλιξη που 
δεν επηρέασε, πάντως, σε κάτι το παιχνίδι της ΑΕΚ, 
η οποία στο 10λεπτο 20’-30’ ανέβασε ρυθμό, απεί-
λησε με τον πολύ καλό Μάνταλο και άνοιξε το σκορ 
στο 29’ με τον Λιβάια, μετά την κάθετη του αρχηγού 
για τον Αραούχο, ο οποίος όμως νικήθηκε από τον 
Πεντζ (1-0). 
Το γκολ ανέβασε και τον Κροάτη, ο οποίος έπαιζε 
έξυπνα και προσπαθούσε να φτιάξει φάσεις για τον 
Αραούχο, ο οποίος όμως έδειχνε «χαμένος». Το κακό 

όμως, τουλάχιστον εκείνη την στιγμή, δεν ήταν αυτό 
για την Ενωση αλλά το γεγονός ότι «χάθηκε» στο 
43’ ο Μπακάκης, με συνέπεια ο Πιρές να βρει χώρο 
και να γυρίσει για τον Μονσάιν, ο οποίος από κοντά 
νίκησε τον Ανέστη (1-1). Από τα άκρα έπαιζαν σε όλο 
το πρώτο 45λεπτο οι Αυστριακοί όταν έβγαιναν μπρο-
στά και από εκεί έκαναν και την ζημιά, εκμεταλλευό-
μενοι το κακό Κιτρινόμαυρο τελευταίο 10λεπτο του 
πρώτου μέρους.
Κρύα έκλεισε το πρώτο ημίχρονο για την ΑΕΚ, παγω-
μένα άρχισε το δεύτερο... Στο 49’ο Πιρές, ξανά, πήρε 
πρωτοβουλία έξω από την περιοχή και πάσαρε στον 
Ταγιούρι, ο οποίος με άψογο πλασέ έστειλε την μπάλα 
δοκάρι και μέσα (1-2). Η Ενωση, όπως και με τον Ολυ-
μπιακό πριν τέσσερις μέρες, έπρεπε να κάνει την ανα-
τροπή και η αλήθεια είναι ότι η ομάδα αντέδρασε 
καλά. Πολύ καλά για την ακρίβεια. 
Οι παίκτες του Μανόλο Χιμένεθ δεν τα έχασαν, δεν 
απογοητεύτηκαν αλλά συνέχισαν να κάνουν το παι-
χνίδι τους και έφτιαξαν ευκαιρίες όχι για να ισο-
φαρίσουν αλλά για να νικήσουν και... άνετα. Αυτό 
που δεν είχαν υπολογίσει, όμως, ήταν ότι ο Πεντζ 
θα απέκρουε τα πάντα! Ο τερματοφύλακας της Αού-
στρια ήταν εκπληκτικός και σταμάτησε διαδοχικά 
τους Λιβάια, Μάνταλο, Χριστοδουλόπουλο και Αρα-
ούχο, σε τέσσερις πολύ μεγάλες ευκαιρίες που ήρθαν 
μέσα σε λίγα λεπτά (51’-59’). Πέρα από αυτές, φυσικά, 
υπήρξαν και αυτές των Βράνιες, Αραούχο, Λιβάια, 
όπου η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ...
Αφού κατάφερε να επιβιώσει από όλα αυτά, η Αού-
στρια άρχισε να παίζει και με τον χρόνο μετά το 70’, 
ενώ ο Χιμένεθ έπαιξε το τελευταίο του χαρτί με την 
είσοδο του Μπακασέτα αντί του Τζανετόπουλου, 
ψάχνοντας με κάθε τρόπο την ισοφάριση. Και αυτή, 
τελικά, ήρθε στο 91’, όταν ο Αραούχο έκανε το γύρι-
σμα από αριστερά και ο Λιβάια μπήκε με την μπάλα 
στα δίχτυα (2-2)!
Man of the match: Δεν ξέρουμε αν ο Πεντζ είναι 
όντως τόσο καλός τερματοφύλακας, ξέρουμε όμως 
ότι απόψε στο ΟΑΚΑ έκανε τεράστιο ματς! Απέκρουε, 
απλά, τα πάντα και είναι ο μόνος λόγος που η ΑΕΚ δεν 
νίκησε.
ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Ανέστης, Γκάλο, Βράνιες, Τσό-
σιτς (22’ Τζανετόπουλος) (80’ Μπακασέτας), Μπακά-
κης, Αϊντάρεβιτς (53’ Γαλανόπουλος), Γιόχανσον, Χρι-
στοδουλόπουλος, Λιβάγια, Μάνταλος, Αραούχο
Αούστρια Βιέννης (Τόρστεν Φινκ): Πεντζ, Μοχά-
μεντ, Σέρμπεστ, Κλάιν, Μαρτσίνκο, Χολτσχάουζερ, 
Ντε Πάουλα (91’ Λι), Αλχασάν (59’ Πρόκοπ), Πιρές, 
Ταγιούρι, Μονσάιν (70’ Φρίζενμπιχλερ).

αεκ - αούστρια Βιέννης 2-2

Αλύγιστη!



5729 σεπτεμβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

αθλητικά

Σίγουρος πως το φετινό πρωτάθλημα 
της Football League θα είναι 
καθαρότερο, εμφανίστηκε σε δηλώσεις 
του ο υφυπουργός αθλητισμού, 
Γιώργος Βασιλειάδης.

 

Ο 
υφυπουργός αθλητισμού βρέθη-
κε στην Πάτρα και τη συνέντευξη 
Τύπου για τη διεκδίκηση των 2ων 
Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 

2019, όπου ρωτήθηκε για θέματα που αφο-
ρούν τη Football League. Μεταξύ άλλων τόνι-
σε ότι υπάρχουν δυσκολίες στην εξεύρεση χο-
ρηγού, παρόλα αυτά εμφανίστηκε αισιόδοξος 
πως στο τέλος θα βρεθεί λύση.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Στη Football League έχουμε πρόβλημα, 
υπάρχει δυσκολία με την εξεύρεση χορηγού, 
όμως είμαι αισιόδοξος πως μπορεί να δυσκο-
λευτούμε, αλλά στο τέλος θα βρούμε λύση. 
Πιστεύω πως με τις γενναίες αποφάσεις που 
έχουμε πάρει, τις αλλαγές που θα γίνουν από 
τη νέα περίοδο, αλλά και με την παρουσία 
σοβαρών ανθρώπων όπως είναι αυτοί της 
Παναχαϊκής, θα γίνει ένα καλό πρωτάθλημα. 
Επίσης πιστεύω πως θα έχουμε ένα καθαρό-
τερο πρωτάθλημα φέτος. Η παρουσία σοβα-
ρότερων ανθρώπων μας προϊδεάζει γι’ αυτό 
και εκτιμώ πως η Football league θα γίνει πάλι 
αξιόπιστη. 
Μπορώ να σας πω, μάλιστα, ότι πέρυσι πολλά 
παιχνίδια της κατηγορίας είχαν υψηλές τηλε-
θεάσεις, κάτι που δείχνει πως υπάρχει εμπο-
ρικό ενδιαφέρον και αυτό θα πρέπει να το 
εκμεταλλευτούμε. Και με την ευκαιρία να 
πούμε ότι φέτος η ΕΡΤ είναι δίπλα στον ελλη-
νικό αθλητισμό, είναι διπλά στο ποδόσφαιρο, 
δίπλα στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο χάντμπολ 
και φέρνει τον ελληνικό αθλητισμό στο σπίτι 
της ελληνικής οικογένειας»

Νιόπλιας: «Πρέπει επιτέλους να με 
σεβαστούν»
Για την προσφυγή που κατέθεσε εναντίον του 
ΟΦΗ, διεκδικώντας το ποσό των 5.000 ευρώ, 
μίλησε ο Νίκος Νιόπλιας.
Ο Έλληνας τεχνικός, μιλώντας στο neakriti.gr,  
τόνισε πως ένιωσε αδικημένος για όσα γρά-
φονται και ακούγονται για το πρόσωπό του, 
ενώ ζητά να σεβαστούν τη δουλειά που πραγ-
ματοποίησε στον ΟΦΗ.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Το έκανα για να ακουστεί και μένα η φωνή 
μου! Έκανα πάρα πολλά, περισσότερα από 

τις αρμοδιότητές μου στην προπονητική μου 
θητεία για τον ΟΦΗ, έβαζα πάνω από το προ-
σωπικό μου συμφέρον την ομάδα και τους 
παίκτες μου και νιώθω πολύ αδικημένος για 
όλα όσα ακούω να λέγονται και να γράφο-
νται! Πρέπει επιτέλους να με σεβαστούν! Εγώ 
αγάπησα και αγαπώ τον ΟΦΗ και αυτό το 
ξέρουν όσοι πρέπει! Δέχτηκα να γίνω προ-
πονητής της στη Γ΄Εθνική και με -11 από την 
κορυφή για να φύγει ο ΟΦΗ από αυτή την 
θέση άμεσα! Το καταφέραμε! Από κει και 
πέρα ξαναλέω πως θέλω να με σέβονται! Το 
ποσό που ζητάω είναι μικρό, για να φαντα-
στείτε ποια ήταν η αμοιβή μου! Εγω δεν είμαι 
άνθρωπος των δηλώσεων αλλά τώρα έπρεπε 
να μιλήσω! Αν έρθει να βρει ένας γνήσιος ομι-
λίτης το πρόβλημα λύνεται σε ένα 1 λεπτό! Όχι 
όμως ο κάθε παρατρεχάμενος...».
Σφοδρή επίθεση στο Νίκο Νιόπλια λόγω της 
προσφυγής που κατέθεσε, εξαπέλυσε μέσω 
social media, ο πρόεδρος του ΟΦΗ, Φώτης 
Τσάλος.
Ο Έλληνας τεχνικός ζητά την καταβολή 5.000 
ευρώ από τους Κρητικούς, με τον Τσάλο να 
γράφει στον προσωπικό του λογαριασμό 
στο facebook: «Ντροπή και ξεφτίλα... σε έναν 
άνθρωπο που έπαιξε και πληρωνόταν επί 15 
χρόνια και 2 έτη προπονητής, διασύρει την 
ομάδα για 5.000. Δεν αξίζει ούτε το φτύσιμο. 
Καλά του κάνει όλο το ποδοσφαιρικό στερέ-
ωμα και τον έχει εκτός ομάδας».

Επανιδρύθηκε τμήμα σκάουτινγκ 
στον ΟΦΗ
Τμήμα σκάουτινγκ μετά από αρκετά χρόνια 
απέκτησε ο ΟΦΗ, έπειτα από πρόταση και 
πρωτοβουλία του προέδρου της ομάδας, 
Φώτη Τσάλου.
Επικεφαλής του τμήματος θα είναι ο Κώστας 
Γιαπιτζόγλου, ο οποίος θα έχει συνεργάτες 
τους Πέτρο Μαρινάκη και Παύλο Αδάμο.
Οι δηλώσεις του Κώστα Γιαπιτζόγλου κατά την 
παρουσίαση:
«Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο 
για τον ΟΦΗ. Με μεγάλη χαρά και μεγάλη 
ευθύνη, δημιουργήσαμε ήδη ένα τμήμα σκά-
ουτινγκ, το οποίο προσπαθούμε να εξελί-
ξουμε και να μεγαλώσουμε. Θα δημιουργή-
σουμε μια ομπρέλα πάνω από όλη την Κρήτη 
και συνεργασίες με όσες περισσότερες ομά-
δες μπορούμε. Για να προσφέρουμε στον 
ΟΦΗ, ότι κρητικό ταλέντο υπάρχει. Μέσα από 
αυτή τη δουλειά θέλουμε να περνάει πρώτα 
από τον ΟΦΗ, ότι κρητικό ταλέντο υπάρχει. 
Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Θέλουμε 

να βάλουμε τη βάση για το αύριο του ΟΦΗ. 
Κάθε μήνα θα διοργανώνουμε ένα τουρνουά, 
στο οποίο θα συμμετέχουν επίλεκτα ταλέντα 
από την Κρήτη. Όλα αυτά βέβαια θα γίνονται 
πάντα υπο την επίβλεψη του Νίκου Παπα-
δόπουλου. Στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό 
κέντρο, λειτουργούν όλα άψογα πλέον και 
έχουμε τις συνθήκες να συντηρήσουμε και 
να εξελίξουμε ένα ποδοσφαιριστή. Θα προ-
σφέρουμε κάποια μπόνους στις ομάδες, που 
θα συνεργαστούν μαζί μας. Θα ήθελα όλοι 
να είναι δίπλα μας, ακόμα και στα λάθη μας. 
Πιστεύω ότι θα δημιουργήσουμε κάτι καλό. 
Ήδη προσπαθούμε να συνεργαστούμε και με 
ξένες ομάδες. Βέβαια πρώτος στόχος είναι οι 
δικές μας υποδομές και ακαδημίες και μετά 
όλα τα υπόλοιπα».
Οι δηλώσεις του Πέτρου Μαρινάκη:
«Ξεκινάει μια προσπάθεια που έπρεπε  να 
έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό. Εύκολο είναι 
να λέμε λόγια, αλλά τα λόγια δεν αρκούν. Πρέ-
πει να κάνουμε πράξεις. Ήδη την επόμενη 
Δευτέρα θα βρίσκομαι στο Μιλάνο. Από εκεί 
ξεκινάμε. Έχω κάποιες πολύ καλές γνωρι-
μίες σε Ιταλία και Ισπανία. Ήδη κάναμε και 
μια συνάντηση με ένα άνθρωπο, που είναι 
στη Γερμανία. Σκοπός της συνάντησης είναι η 
επιμόρφωση και αν μπορέσουμε να κάνουμε 
ένα φιλικό με την Κ19 της Μίλαν στο Μιλα-
νέλο. Πιστεύω ότι μπορώ να το πετύχω. Έχω 
κάνει συναντήσεις με σκάουτερ από την Ιτα-
λία, δουλεύουν πολύ σωστά και θέλουμε και 
εμείς να βαδίσουμε πάνω σε αυτό».

«Δεν ξέρουμε πότε και αν θα αρχί-
σει η Football League»
Αινιγματικός αναφορικά με την ακριβή ημε-
ρομηνία έναρξης του πρωταθλήματος της 
Football League, λόγω των δύσκολων συνθη-
κών, εμφανίστηκε ο Λεωνίδας Λεουτσάκος.
Ο πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής φιλο-
ξενήθηκε στον ΣΠΟΡ FM 94.6, όπου ανέφερε 
το πρωτάθλημα καλείται να αρχίσει σε ένα 
αρκετά δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, 
λόγω των πενιχρών εσόδων. 
«Έχουμε την Πέμπτη ένα ΔΣ. Με τα τελευταία 
τραγικά γεγονότα, με τις ομάδες να πηγαινο-
έρχονται, δεν μπορούσαμε να αρχίσουμε αν 
δεν ξέραμε ποιοι θα έπαιζαν. Θα αποφασί-
σουμε με τις ομάδες πότε πρέπει να ξεκινή-
σουμε και αν θα πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί 
τα έσοδα είναι πενιχρά». 
«Οι ομάδες είναι τελεσίδικα οι 16, συν την 
ΑΕ Καραϊσκάκης και τη Δράμα. Ο Ηρακλής 
και ο Αγροτικός Αστέρας δεν υπάρχουν πια. 
Η ΕΠΟ πήρε την απόφαση. Έχουν ζητήσει 
πολλές ομάδες να αρχίσει το πρωτάθλημα 
8 Οκτωβρίου. Αν το δεχτούν οι ομάδες στο 
ΔΣ, θα το κάνουμε. Μας πιέζει και το τηλε-
οπτικό συμβόλαιο με την ΕΡΤ. Φέτος θα μας 
δείχνει η ΕΡΤ2 και προσπαθούμε να βρούμε 
τη φόρμουλα, ώστε να επιλεγούν μέρες και 
ώρες που να μπορεί να μας παρακολουθεί 
ο κόσμος. Γιατί υπάρχει ενδιαφέρον για τη 
Football League. Το πρωτάθλημα θα είναι 
πιο ανταγωνιστικό και πιο δύσκολο, γιατί 
πέφτουν έξι ομάδες».

τα νεα τησ FOOTBALL LEAGUE

Βασιλειάδης: «η Football League θα γίνει πάλι αξιόπιστη»
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Τ
ην παράδοση που θέλει την Ελλά-
δα να σημειώνει διακρίσεις στο δι-
πλό σκιφ ελαφρών βαρών συνέχι-
σαν στη Σαρασότα των ΗΠΑ και οι 

Πέργουλη-Εμμανουηλίδου, εξασφαλίζοντας 
την πρόκριση στα ημιτελικά όπως και οι Νι-
κολαΐδου-Κυρίδου στο διπλό σκιφ, με τον 
Κόνσολα να προκρίνεται στα προημιτελικά 
του σκιφ ελαφρών βαρών.
Οι δυο πρωταθλήτριες μας αν και οι μικρό-
τερες σε ηλικία αλλά και εμπειρία από όλες 
τις συναθλήτριες τους κατάφεραν να περά-
σουν στον ημιτελικό του Παγκοσμίου πρω-
ταθλήματος τερματίζοντας στην 3η θέση του 
επαναληπτικού μετά από μια συγκλονιστική 
κούρσα.
Η 20χρονη Θωμαΐδα Εμμανουηλίδου και η 
19χρονη Μαρία Περγούλη μπήκαν από το 
ξεκίνημα δυνατά στη κούρσα και κατάφε-
ραν να πλασαριστούν στη δεύτερη θέση στα 
500μ. ενώ στα 1000μ. ήταν 3ες . Στο δεύ-
τερο μισό αφού άντεξαν την πίεση της Σουη-
δίας πήγαν να διεκδικήσουν και τη δεύτερη 
θέση από τη Γερμανία για να την χάσουν 
τελικά για ελάχιστα εκατοστά του δευτερο-
λέπτου. Έτσι τερμάτισε πρώτη η Δανία με 
7:00.83, δεύτερη η Γερμανία με 7:06.32 
και τρίτο το ελληνικό πλήρωμα με 7:06.75 
αφήνοντας έξω τη Σουηδία που ήταν 4η με 
7:08.18.
Ο στόχος για τις δυο χάλκινες παγκόσμιες 
πρωταθλήτριες στο παγκόσμιων κάτω των 
23 πριν λίγο καιρό έχει επιτευχθεί και πλέον 
θα πάνε για το θαύμα της πρόκρισης στον 
μεγάλο τελικό μετέχοντας στον ημιτελικό.
Σπουδαία επιτυχία και για τους προπονητές 
των αθλητών-τριών Σάκη Αθανασιάδη, Τόλη 

Παλαιοπάνο, Χρόνη Βλασταρίδη και τους 
σωματειακούς τους επίσης αλλά και για την 
Κωπηλατική Ομοσπονδία και την διοίκησή 
της που κατάφεραν να στείλουν σε μια τόσο 
πολυέξοδη αποστολή τα καλύτερα πληρώ-
ματα.    
Στα 12 καλύτερα πληρώματα του κόσμου 
πέρασε, μετά το τετραπλό των ανδρών, και 
το διπλό σκιφ των γυναικών με την Κατε-
ρίνα Νικολαΐδου και την Αννέτα Κυρίδου. 
Αν και το νεότερο (όσον αφορά στο χρόνο 
που προπονείται μαζί) πλήρωμα του αγωνί-
σματος το ελληνικό πλήρωμα με εξαιρετική 
τακτική και άριστη φυσική κατάσταση κατά-
φερε να διαχειριστεί την κούρσα και να τερ-
ματίσει στην 3η θέση κερδίζοντας το πολυ-
πόθητο εισιτήριο για τα ημιτελικά της ερχό-
μενης Πέμπτης.
Τα δυο κορίτσια γνωρίζοντας ότι οι τρεις 
πρώτες θέσεις κέρδιζαν την πρόκριση είχαν 
τον έλεγχο καθόλη τη διάρκεια του αγώνα 
ξεκινώντας από την 2η πίσω από την πολύ 
καλή και έμπειρη βάρκα της Νέας Ζηλανδίας 
όπου παρέμειναν μέχρι τα 1500. Στη συνέ-
χεια κι αφού είδαν ότι δεν διατρέχουν κίν-
δυνο να μείνουν εκτός τριάδας ανέκοψαν 
προκειμένου να εξοικονομήσουν δυνάμεις 
και τερμάτισαν στην Τρίτη θέση με χρόνο 
6:59.10 πίσω από τις Νεοζηλανδές και τις 
Ιταλίδες ενώ ο πλήρωμα της Δανίας έμεινε 
εκτός πρόκρισης.
«Η κούρσα πήγε όπως την είχαμε σχεδιά-
σει. Προσπαθήσαμε να είμαστε στην τριάδα 
χωρίς ιδιαίτερη πίεση , τα κορίτσια εκτέλε-
σαν σωστά την τακτική που είχαμε πει και 
όλα πήγαν καλά» τόνισε ο ομοσπονδιακός 
τεχνικός Τόλης Παλαιοπάνος .

ασταμάτητα τα ελληνικά 
πληρώματα στην σαρασότα

Τ
ο ταξίδι προς την κορυφή συνεχίζεται για την εκπληκτική Μαρία Σάκκαρη που νί-
κησε την Έλενα Βεσνίνα και πέρασε στην 8άδα του Wuhan Open, αποδεικνύοντας 
ότι πλέον μπορεί να μπει στις καλύτερες τενίστριες του κόσμου.
Με εξαιρετική εμφάνιση η Μαρία Σάκκαρη (Νο.80) πήρε τη νίκη με 7-6(6), 7-5 σε 

βάρος της Έλενα Βεσνίνα και έτσι βρέθηκε  σε οκτάδα τουρνουά επιπέδου Premier 5 για 
πρώτη φορά στην καριέρα της.
Η 22χρονη Ελληνίδα δεν... μάσησε από την αντίπαλό της ακόμη και όταν εκείνη ήταν 
μπροστά στο σκορ και κατάφερε να την ρίξει στο καναβάτσο σημειώνοτας αυτή την τόσο 
σημαντική επιτυχία της καριέρα της.
Και μπορεί να πάει ακόμα πιο ψηλά αν καταφέρει νικήσει τη νικήτρια του ζευγαριού Αλιζέ 
Κορνέ (Νο.42), Μπάρμπαρα Λεπτσένκο (Νο.76) στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Στην 8άδα του Wuhan Open η 
Σάκκαρη!

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Ο 
Θόδωρος Δρακόπουλος μίλησε 
στο «Metropolis 95.5» υπογραμ-
μίζοντας πως θα αποδεχτεί την 
απόφαση της γενικής συνέλευ-

σης του συλλόγου. Ο ίδιος εμμένει ωστό-
σο στην απόφασή του να μην στηρίξει οι-
κονομικά τη συμμετοχή του Ηρακλή στην 
Γ’ Εθνική.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
Για την προσπάθεια στην Γ Εθνική: «Θα 
συμφωνούσα αν ήξερα ποιοι είναι στη διοί-
κηση ποιο είναι οι παίκτες από που έρχο-
νται τα χρήματα. Σήμερα το πρωί έμαθα ότι 
θα μαζευτούν 18 παίκτες να κάνουν προπό-
νηση. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με κάτι 
τέτοιο γιατί δεν ξέρω τίποτα».
Για το αν η προσπάθεια είναι στον αέρα: 
«Αυτή είναι η άποψή μου αλλά θα αποφα-
σίσει η γενική συνέλευση».
Για το τι θα γίνει με τα χρέη και την τρι-
ετή παραμονή στη Γ εθνική όπως ορίζει ο 
νόμος: «Εγώ το ξέρω αυτό αλλά οι άνθρω-
ποι που υποστηρίζουν την ιδέα της Γ Εθνι-
κής λένε ότι του χρόνο θα σβήσουν τα χρέη 
και ότι θα ανέβουν. Εγώ προσπαθώ να είμαι 
πιο προσγειωμένος σύμφωνα με τα δεδο-
μένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή».
Για τις πολιτικές υποσχέσεις για αλλαγή του 
νόμου: «Εδώ μας έχουν ρίξει τρεις φορές 
εξωαγωνιστικά. Θα κάνουν ένα τέτοιο 
πράγμα; Πολύ ευχαρίστως, αλλά εγώ δεν 
μπορώ να το πιστέψω. Μακάρι να γίνει. Εγώ 
το βλέπω τραβηγμένο».
Για το ρίσκο που εμπεριέχει αυτή η κίνηση: 
«Τρομερό ρίσκο. Δεν έχει πολύ λογική αυτό 
το εγχείρημα αλλά αν ο κόσμος το θέλει ας 
γίνει. Μπορεί να μαζεύονται 5000 εισιτήρια 
σε ματς Γ Εθνικής, να μαζεύονται λεφτά και 
να ορθοποδήσει η ομάδα, πράγμα που δεν 
το πιστεύω».
Για το αν στηρίξει αυτό το εγχείρημα: «Εχω 
δηλώσει ότι δεν στηρίζω οικονομικά μια 
τέτοια λύση διότι νομίζω ότι πετάμε τα 
λεφτά μας. Και επειδή πολλοί μου είπαν να 
παραμείνω στο μπάσκετ για να πάει καλά, 
αυτό θα κάνω».

Στη Θήβα ο Τιάγκο Σίλβα!
Η Θήβα ανακοίνωσε την έναρξη της συνερ-
γασίας της με τον 30χρονο Βραζιλιάνο μέσο 
Τιάγκο Σίλβα (Thiago Laranjeira Silva).
Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Δ.Σ. του ΑΟ ΘΗΒΑ ανακοινώνει την 
έναρξη της συνεργασίας του με τον 
30χρονο Βραζιλιάνο μέσο Τιάγκο Σίλβα 
(Thiago Laranjeira Silva). Ο Βραζιλιάνος 
μέσος υπέγραψε στον ΑΟ ΘΗΒΑ πριν από 
λίγο στα γραφεία της ομάδας παρουσία του 
εκπροσώπου του κυρίου Χαραλαμπίδη και 
του Προέδρου του ΑΟ ΘΗΒΑ Θανάση Βυλ-
λιώτη. Πρόκειται για μία μεγάλη μεταγραφή 
αφού ο ποδοσφαιριστής έχει πλούσιες περ-
γαμηνές και αναμένεται να κάνει την δια-
φορά στην μεσαία γραμμή όπου αγωνίζε-
ται.
Πέρσι αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην 
χώρα μας φορώντας την φανέλα του Κισ-
σαμικού στην Football League και έκανε 
μια εξαιρετική χρονιά. Στην χώρα του έχει 
αγωνιστεί στις Nautico, Sete-Pe, CA Porto, 
Alagoano, Santa Cruz, Guarani, Tombense, 
Ypiranga, Pesquira-PE, Goianesia Esporte 
Clube, Juazeirense, Central, America-PE.
Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι ευχαριστημένος 
που γύρισε στην Ελλάδα και θα δώσει τον 
καλύτερο του εαυτό ώστε να δικαιώσει τους 
ανθρώπους που τον έφεραν στον ΑΟ ΘΗΒΑ 
και η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. 
Ο ίδιος καλεί τον κόσμο του ΑΟ ΘΗΒΑ να 
έρθει στο γήπεδο ώστε να δώσει φτερά στα 
πόδια του ίδιου και των συμπαικτών του, 
τους όποιους θέλει σύντομα να γνωρίσει.
Αυτή η μεταγραφή είναι το κερασάκι στην 
τούρτα των φετινών μεταγραφών και το Δ.Σ. 
ακόμα μία φορά έκανε το καθήκον του απέ-
ναντι στην ιστορία της ομάδας και προς τους 
φίλαθλους του ΑΟ ΘΗΒΑ οι οποίοι πρέπει 
να στηρίξουν την φετινή προσπάθεια διότι 
το φετινό εγχείρημα πέρασε από αρκετά 
κύματα.
Εμείς καλωσορίζουμε τον Τιάγκο στην 
ομάδα του ΑΟ ΘΗΒΑ και του ευχόμαστε 
υγεία και κάθε επιτυχία με την φανέλα του 
ΑΟ ΘΗΒΑ».

«Διπλό» πρόκρισης για Άγιο Ιε-
ρόθεο
Χάρις σε γκολ των Τζανόγλου στο 16’ και 
Νιζάμη στο 28’ με πέναλτι ο Άγιος Ιερόθεος 
επικράτησε με 2-1 του Άγιαξ Ταύρου.
Οι ‘κιτρινόμαυροι’ είχαν καλή εικόνα και 
πήραν αυτό που ήθελαν και πλέον κοιτούν 
το ματς της πρεμιέρας με τον Μυλοποταμου.
Από την άλλη ,ο Άγιαξ Ταύρου σκόραρε με 

το αυτογκολ του Πολίτη στο 33’ από σουτ 
του Ερμάλ, εχοντας και παράπονο για τη 
διαιτησία θεωρώντας ότι στο 70’ κακώς δεν 
δόθηκε πέναλτι πάνω στον Παναγακο.
ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ (Φώτης Ζησάκης) Κορδάς, 
Στασινόπουλος, Ανδρέου, Χριστόπουλος, 
Γεωργακόπουλος, Γεωργίου, Ερμάλ, Σερ-
δενές (56 Λουκάς), Σιώζος (63’ Σταμος), 
Μούτσα (15’ λ.τρ. Γολίδης), Παναγάκος (73’ 
Μακρής)
ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ (Νίκος Κουστας) Παρα-
σκευόπουλος, Χατζής (46’ Αργυρίου), Μαν-
δαμαδιώτης, Πολίτης, Τσατσαρής, Μπιρ-
μπίλι, Κατσικιας, Λέσι, Τζανόγλου (65’ Σιμι-
τσής), Νιζάμης (46’ Τρακόσης), Σαγανάς (59’ 
Παυλόπουλος).

«Καρέ» και πρόκριση για «Φο-
νέα» στο Κυπελλο ΕΠΣΑ
Αποδίδοντας κατά διαστήματα καλό ποδό-
σφαιρο και έχοντας όλους τους παίκτες σε 
καλή ημέρα ο Φωστήρας επικράτησε με 4-1 
της Κηπούπολης και εξασφάλισε την πρό-
κριση στην επόμενη φάση.
Μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν οι Βαγγέλης 
Νικολόπουλος (17’28’) και Γιώργος Στρίγγας 
(49’,68’) που πέτυχαν τα τέρματα του ‘Φονεα’ 
με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν στο 
77’ με τον συνήθη ύποπτο Μαρτέκα.
ΦΩΣΤΗΡΑΣ (Κώστας Αρζένης) Κουμής, Κόπε-
λας, Μανδύλης, Καλημέρης (46’ Τσώνης), 
Μπιταξής, Κουτσούμπας, Νικολόπουλος (61’ 
Δρόσης), Πρίκας, Κωστόπουλος, Στρίγγας 
(70’ Κόλλιας), Κοσμίδης (55’ Μήτκας).

ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ (Δημήτρης Φιλιππου) Παπα-
χριστόπουλος, Ντούλας, Αγγελόπουλος, 
Βλάσσης, Μωραϊτης, Ζήσης (61’ Οκασο), 
Καραγιάννης (46’ Μουστακάκης), Καλέμης 
(70’ Πολυζογώπουλος), Μαρτέκας, Τζαμα-
λής (61’ Νάτσιο), Αρβανιτάκης.

Δοκιμάζει Αθανασίου η Χαλκίδα
Στην Ελλάδα βρίσκεται εδώ και μερικές 
μέρες ο Έλληνας ομογενής, Μίλτος Αθα-
νασίου. Ο 19χρονος αμυντικός, την προη-
γούμενη εβδομάδα δοκιμάστηκε από την 
U20 του Παναθηναϊκού, αφήνοντας θετι-
κές εντυπώσεις με την παρουσία του στην 
Παιανία.
Αποτέλεσμα εικόνας για μιλτος αθανασιου
Κάτι άλλωστε που ήταν αναμενόμενο 
από τη στιγμή που έχει μεγαλώσει ποδο-
σφαιρικά στην Γερμανία, παίζοντας με 
την Wersten 04, την Βούπερταλ και με την 
Φορτούνα Ντίσελντορφ. Ωστόσο, αν και οι 
υπεύθυνοι των ακαδημιών θα ήθελαν πολύ 
να εντάξουν τον ταλαντούχο ποδοσφαιρι-
στή στην ομάδα τους, τελικά κάτι τέτοιο δεν 
κατέστη δυνατό. Η κατάσταση που επικρα-
τεί στο “τριφύλλι” αυτή την περίοδο, δεν 
επιτρέπει στους “πράσινους” να κάνουν 
οποιαδήποτε κίνηση, ακόμη και για τις 
μικρές ομάδες. Την Τετάρτη ο Μίλτος Αθα-
νασίου γυμνάστηκε με την ομάδα της Χαλ-
κίδας. Ο προπονητής Αντώνης Αυλωνιτης 
θέλει να περάσει από το… μικροσκόπιο 
του, τον νεαρό και αν μείνει ικανοποιημένος 
θα αποκτηθεί.

το πανόραμα της Γ’ εθνικής

«δεν στηρίζω οικονομικά τη λύση αυτή»
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αθλητικά

Η 
Μπαρτσελόνα δυσκολεύτηκε στη 
Λισαβόνα, ωστόσο χάρη στο αυ-
τογκόλ του Κοάτες επικράτησε 1-
0 της Σπόρτινγκ και βρέθηκε στην 

κορυφή με δυο νίκες. Η ομάδα του Βαλβέρ-
δε μπορεί να μην έπεισε με την εικόνα της, 
ωστόσο πέτυχε το όγδοο διαδοχικό τρίπο-
ντο (εντός κι εκτός Ισπανίας) κι απέδειξε 
πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. 
Ο Μέσι δε σκόραρε στην 593η συμμετο-
χή του με τη Μπάρτσα (έφτασε τον Πουγι-
όλ), αλλά για τέταρτη φορά φέτος τα αυτο-
γκόλ ήταν σύμμαχος!  Οι Καταλανοί μπήκαν 
πιο δυνατά και στο 9’ είχαν καλή ευκαιρία, 
αλλά το φάουλ του Μέσι κατέληξε άουτ. 
Στο 16’ ήταν η σειρά του Σουάρες να απει-
λήσει, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Η 
Σπόρτινγκ αντέδρασε μετά το 25’, ανέβα-
σε ταχύτητα, αλλά ο Τερ Στέγκεν νίκησε τον 
Μπρούνο Φερνάντες! Η λύση ήρθε στο 49’ 
για τους Καταλανούς. Ο Μέσι εκτέλεσε 
το φάουλ, ο Σουάρες ακούμπησε 
τη μπάλα, αλλά ο Κοάτες ήταν 
αυτός που την έστειλε στα 
δίχτυα της ομάδας του. Οι 
γηπεδούχοι προσπάθησαν 
να αντιδράσουν, αλλά και 
πάλι ο Τερ Στέγκεν νίκησε 
τον Φερνάντες. Οι Καταλα-
νοί δεν ανησύχησαν στο τε-
λευταίο δεκάλεπτο παρά την πίε-
ση των Πορτογάλων και στο 86’ ο Πα-
ουλίνιο έχασε καλή ευκαιρία να πετύχει και 
δεύτερο γκολ!
Σπόρτινγκ: Πατρίσιο, Ματιέ, Κοεντράο 
(74΄Σίλβα), Κοάτες, Μπατάλια, Πιτσίνι, Καρ-
βάλιο, Ακούνια (73’ Μπρούνο Σέζαρ), Φερ-
νάντες, Ντουμπία (44’ Ντοστ), Μάρτινς
Μπαρτσελόνα: Τερ Στέγκεν, Πικέ, Αλμπα, 
Ουμτιτί, Σεμέδο, Ινιέστα (80’ Παουλίνιο), 
Ράκιτιτς, Μπουσκέτς, Σέρχι (87’ Γκόμες), 
Μέσι, Σουάρες (89’ Βιδάλ)

Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν Μο-
νάχου 3-0
Αν και τις προηγούμενες μέρες το κλίμα 
και η κατάσταση στην Παρί φαινόταν απο-
γοητευτικά, μέσα στο γήπεδο δεν φάνηκε 
τίποτα τέτοιο. Η ομάδα του Ουνάι Εμερι 
ήταν κλάση πάνω από την Μπάγερν, ο 
Καβάνι και ο Νεϊμάρ σκόραραν και αγκα-
λιάστηκαν και έβαλαν την PSG σε θέση 
αφεντικού στο Group B. Μέσα σε 40 γκολ 
στη διοργάνωση είναι πλέον ο Νεϊμάρ [23 

γκολ, 17 ασίστ], πρώτος Λατινοαμερικάνος 
που σκοράρει σε 6 σερί αγώνες [7 γκολ] ο 
Καβάνι. Στο Νο3 του ομίλου κάθεται στα-
θερά η Σέλτικ.
Μόλις 84 δευτερόλεπτα χρειάστηκαν για 
να φανεί ποιος θα είναι το αφεντικό στην 
αναμέτρηση. Ο Νεϊμάρ έκανε αυτό ακρι-
βώς που ονειρεύεται να βλέπει κάθε οπα-
δός της PSG από αριστερά με τρελό σλά-
λομ, συνέκλινε και είδε τον Ντάνι Αλβες 
που τελείωσε τη φάση με δυνατό σουτ 
κάτω από τα πόδια του Ουλραϊχ (1-0). Ο 
Βραζιλιάνος γιόρτασε έτσι με τον καλύ-
τερο τρόπο τις 100 συμμετοχές ως βασικός 
στο Champions League. Η κυριαρχία των 
γηπεδούχων επιβεβαιώθηκε στον πίνακα 
του σκορ στο 39’ σε μια τρομερή ομαδική 
προσπάθεια. Ο Καβάνι άρχισε τη φάση, 
ο Μπαμπέ έφυγε σφαίρα από δεξιά και 
γύρισε την κατάλληλη στιγμή στον Καβάνι 
και ο Ουρουγουανός με ωραίο τεχνικό 

σουτ έγραψε το 2-0 και αγκαλιά-
στηκε με τον Νεϊμάρ. Η Μπάγερν 

είχε καλή στιγμή με το σουτ του 
Μαρτίνεθ που απέκρουσε ο 
Αρεολά και προς το τέλος του 
πρώτου μέρους ο Ούλραϊχ 
απέκρουσε με τα πόδια το 

αριστερό του Καβάνι.
Στο ξεκίνημα της επανάληψης 

ο Τιάγκο Σίλβα έκοψε πάνω στη 
γραμμή μην αφήνοντας τους Βαυαρούς να 

μπουν στο ματς και ο Νεϊμάρ ύστερα από 
συνδυασμό με τον Μπαπέ πλάσαρε άουτ 
από τρομερή θέση για να τρέξει να τον 
αγκαλιάσει ο Καβάνι. Ο Βραζιλιάνος έβαλε 
το όνομά του στον πίνακα του σκορ τελικά 
στο 64’. Ο Ντάνι Αλβες ξεκίνησε τη φάση, 
ο Μπαπέ χόρεψε τον Αλάμπα σε κλειστό 
χώρο, γύρισε, ο Μαρτίνεθ δεν αντέδρασε 
γρήγορα και ο Νεϊμάρ έγραψε το 3-0 που 
έμεινε μέχρι το τέλος, σε ένα ματς που ο 
keeper της Παρί, Αρεόλα, ήταν πολύ σταθε-
ρός κάθε φορά που χρειάστηκε.
Παρί Σεν Ζερμέν (Ουνάι Εμερι): Αρε-
ολά, Αλβες, Μαρκίνιος, Σίλβα, Κουρ-
ζάβα, Βεράτι (89’ Ντράξλερ), Μότα (86’ Λο 
Σέλσο), Ραμπιό, Νεϊμάρ, Μπαπέ (79’ Ντι 
Μαρία), Καβάνι.
Μπάγερν Μονάχου (Κάρλο Αντσελότι): 
Ουλραϊχ, Κίμιχ, Ζίλε, Μαρτίνεθ, Αλάμπα, 
Βιδάλ, Τιάγκο, Τολισό (46’ Ρούντι), Μίλερ 
(69’ Ρόμπεν), Χάμες (46’ Κομάν), Λεβα-
ντόβσκι.

Απόδραση με αυτογκόλ η 
Μπαρτσελόνα

Οι Κόκκινοι Διάβολοι έκαναν περίπατο 
στη Μόσχα (1-4) με δύο του Λουκάκου. 
Εκπληκτική η Βασιλεία διέλυσε 5-
0 την Μπενφίκα που ισοφάρισε τη 
χειρότερη ήττα της στο Πρωταθλητριών/ 
Champions League.

 

Ε
ίναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί του ομί-
λου και φρόντισε να το επιβεβαιώσει και 
στη Μόσχα, όπου δίχως να φορτσάρει, 
έφτασε πολύ εύκολα στο 1-4 και με δύο 

νίκες η Γιουνάιτεντ κάνει το απόλυτο ξεκίνημα 
στην επιστροφή της στη διοργάνωση. Βοήθησε 
σε αυτό και η τραγική άμυνα της ΤΣΣΚΑ που ή-
ταν δύο ταχύτητες κάτω και δεν μπορούσε ν’ α-
κολουθήσει το γκάζι των φιλοξενούμενων.
Η Γιουνάιτεντ ξεκίνησε να γράφει από το 5’ με 
την κεφαλιά του Λουκάκου, ο οποίος στο 27’ 
έβαλε και δεύτερο και αφού ο Μπερεζούτσκι 
χόρεψε... ζεϊμπέκικο. Ετσι ο Βέλγος επιθετικός 
έφτασε τα εννέα σε ισάριθμες εμφανίσεις με τη 
νέα ομάδα του. Νωρίτερα (18’) ο Μαρσιάλ είχε 
κάνει το 2-0 από την άσπρη βούλα, αν και μάλ-
λον δεν υπήρχε κανένα πέναλτι στη φάση του 
Σενίκοβ με τον Μχιταριάν.
Ο τελευταίος πάντως φρόντισε να σκοράρει 
(57’) έπειτα από απόκρουση του Ακινφέεβ σε 
σουτ του Μαρσιάλ. Η ΤΣΣΚΑ που έκανε αρνη-
τικό ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού, δεχό-
μενη γκολ για 30ό διαδοχικό παιχνίδι στο 
Champions League, βρήκε δίχτυα με τον Κου-
τσάεβ στο 90’.
ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Βίκτορ Γκοντσαρένκο): Ακιν-
φέεβ, Φερνάντες, Βάσιν, Ιγκνασέβιτς, Β. Μπε-
ρεζούτσκι, Σένικοβ, Βέρνμπλουμ, Γκολοβίν, Τζα-
γκόεβ (72’ Μιλάνοβ), Βιτίνιο (84’ Κουτσάεβ), 
Τσάλοβ (67’ Ζαμαλεντίνοβ)
Μαν. Γιουνάιτεντ (Ζοσέ Μουρίνιο): Ντε Χέα, Σμό-
λινγκ, Λίντελοφ, Μπαγί, Μπλιντ, Μάτιτς, Ερέρα, 
Γιανγκ (67’ Νταρμιάν), Μχιταριάν (60’ Λίν-
γκαρντ), Μαρσιάλ (72’ Ράσφορντ), Λουκάκου.

Ατλέτικο Μαδρίτης - Τσέλσι 1-2
Ο Μπατσουαγί μπήκε στο 82’, σκόραρε στην 
τελευταία φάση και ολοκλήρωσε την ανατροπή 
για την Τσέλσι, που έφυγε με μεγάλη νίκη από 
τη Μαδρίτη επί της Ατλέτικο, για να κάνει το δύο 
στα δύο και μαζί άλμα για την πρώτη θέση του 
ομίλου.
Οι μπλε ήταν ανώτεροι στη μεγαλύτερη διάρ-
κεια και έψαξαν το γκολ από το ξεκίνημα. 
Ο Αζάρ ήταν η κινητήρια δύναμή τους, αλλά 
ούτε ο Βέλγος, που είχε και δοκάρι στο πρώτο 
μέρος, ούτε ο Μοράτα κατάφεραν να ανοίξουν 
το σκορ. Έτσι, στο τέλος του πρώτου μέρους η 
Τσέλσι τιμωρήθηκε για τις χαμένες ευκαιρίες και 

δέχθηκε το γκολ κόντρα στη ροή της αναμέτρη-
σης. Στο 40’ ο Νταβίντ Λουίζ έκανε πέναλτι στον 
Λούκας και ο Γκριζμάν έκανε το 1-0, σκοράρο-
ντας για ακόμη μία φορά στο νέο γήπεδο των 
ροχιμπλάνκος (έχει όλα του τα γκολ εκεί).
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά και στην 
επανάληψη, έχασαν ευκαιρίες στο ξεκίνημα 
και κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 59’, όταν 
ο Αζάρ έβγαλε τη σέντρα από αριστερά και 
ο Μοράτα με πολύ ωραία κεφαλιά πέτυχε το 
πρώτο του γκολ επί της Ατλέτικο για το 1-1. Σε 
μία ασυνήθιστη εικόνα η άμυνα των γηπεδού-
χων έμοιαζε σε πανικό, με τον Φάμπρεγας να 
χάνει τεράστια ευκαιρία και τον Μπατσουαγί να 
κάνει το τελικό 1-2 στην τελευταία φάση έπειτα 
από γύρισμα του Αλόνσο από δεξιά!

Καραμπάχ - Ρόμα 1-2
Στην πρεμιέρα των ομίλων η Ρόμα κατάφερε, 
έστω με την τύχη για σύμμαχο, να πάρει τον 
βαθμό (0-0) κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρί-
της και τώρα έκανε το καθήκον της απέναντι 
στην πιο αδύναμη ομάδα του γκρουπ. Με τον 
Μανωλά να ανοίγει το σκορ και τον Τζέκο να 
γίνεται να γίνεται ο πρώτος Βόσνιος σκόρερ στο 
Champions League (ξεπέρασε τον Χασάν Σαλι-
χάμιτζιτς) αλλά και ο πρώτος Βόσνιος που σκό-
ραρε σε... Βόσνιο, οι Ρωμαίοι δεν έπαθαν ζημιά 
από το γκολ του Πέδρο Ενρίκε, το οποίο ήταν το 
πρώτο στην ιστορία της Καραμπάχ στην κορυ-
φαία διοργάνωση.
Το ματς άρχισε ιδανικά για την Ρόμα, αφού στο 
7’ από το κόρνερ του Κολάροβ η μπάλα, μετά 
την παρέμβαση του Πελεγκρίνι, κατέληξε στον 
Μανωλά για να σκοράρει με κεφαλιά (0-1). Η 
ομάδα του Εουζέμπιο Ντι Φραντσέσκο δεν 
έμεινε εκεί αλλά έψαξε και δεύτερο γκολ, το 
οποίο βρήκε στο 15’ από το ωραίο κατέβασμα 
και τελείωμα του Τζέκο μετά την μπαλιά του 
Ελ Σαράουι (0-2). Οι Τζαλορόσι πλησίασαν σε 
τρίτο γκολ με την κεφαλιά του Γκοναλόνς αλλά 
ο Σέχιτς απέκρουσε και στο 28’ ο Πέδρο Ενρίκε 
με πολύ ωραία προσπάθεια νίκησε από κοντά 
τον Αλισον, μειώνοντας σε 1-2 μέσα σε έξαλ-
λους πανηγυρισμούς. Στους οποίους, όμως, δεν 
δόθηκε συνέχεια.
Η Ρόμα θα μπορούσε να βάλει τρίτο γκολ στο 
πρώτο μέρος, δεν το έκανε και στο δεύτερο 
45λεπτο δυσκολεύτηκε περισσότερο. Τα λάθη 
που γίνονταν είχαν ως συνέπεια να υπάρξει 
μια υποτιθέμενη πίεση από την Καραμπάχ, η 
οποία είχε την καλύτερη της στιγμή στο 90’ με 
την κεφαλιά του Εντλόβου που έφυγε ελάχιστα 
άουτ. Κι αφού δεν μπήκε εκεί το γκολ, η Ρόμα 
πανηγύρισε την πρώτη εκτός έδρας νίκη στο 
Champios League έπειτα από αυτή επί της Βασι-
λείας πριν... 2520 μέρες (Νοέμβριος 2010)!

Για πλάκα η Γιουνάιτεντ
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Η μεγάλη προσπάθεια του ΑΠΟΕΛ απέναντι 
στην Τότεναμ “ακυρώθηκε” από τον τυφώνα 
Κέιν, με την Τότεναμ να κερδίζει 0-3 στο ΓΣΠ.

Ο
ι “γαλαζοκίτρινοι” είχα δοκάρι και αρκετές 
ευκαιρίες από το 15’ μέχρι το 60’, αλλά οι Άγ-
γλοι είχαν τον Χάρι Κέιιν που πέτυχε χατ-τρικ 
και έφτασε τα 11 γκολ αυτό τον μήνα!

Ο Άγγλος επιθετικός έκανε τη διαφορά στο ΓΣΠ και δεν 
επέτρεψε στον ΑΠΟΕΛ να διεκδικήσει κάτι παραπάνω 
παρά τη μεγάλη του προσπάθεια, για την οποία άλλωστε 
καταχειροκροτήθηκε από τον κόσμο του.

Η εικόνα του αγώνα
Πολύ δυνατό ξεκίνημα από την Τότεναμ, η οποία πίεσε 
από το ξεκίνημα για το γκολ και ήδη στο δεκάλεπτο είχε 
τρεις καλές στιγμές για να προηγηθεί. Στα αρχικά στάδια 
του αγώνα ο ΑΠΟΕΛ είχε μεγάλη δυσκολία να κρατήσει 
τη μπάλα.
Μετά το πρώτο τέταρτο, όμως, βρήκε τα πατήματά του 
και άρχισε να απειλεί κι αυτός. Ο Σαλάι δεν τα κατά-
φερε στο 17’, όπως και ο Σον ένα λεπτό μετά. Πολλές οι 
ευκαιρίες στο ξεκίνημα, αλλά την κλασικότερη την είχε 
ο ΑΠΟΕΛ με το σουτ του Ντε Καμάργκο στο 19’ να στα-
ματά στο δοκάρι.
Μετά από ένα τέταρτο χωρίς μεγάλη φάση ο ΑΠΟΕΛ 
απείλησε ξανά και μάλιστα εις διπλούν, αλλά η Τότεναμ 
ήταν αυτή που άνοιξε ρο σκορ στο 38’ με τον δαιμονι-
σμένο Χάρι Κέιν.
Με ευκαιρίες ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο, με 
την Τότεναμ να αστοχεί στο 46’ και τον ΑΠΟΕΛ να απα-
ντά άμεσα με δύο καλές φάσεις με Ζαχίντ και Σαλάι. Οι 
“γαλαζοκίτρινοι” δεν το έβαλαν κάτω, αν και ήταν πίσω 
στο σκορ και οι ευκαιρίες τους δεν γίνονταν γκολ, και 
συνέχισαν να δημιουργούν κινδύνους στην αντίπαλη 
εστία.
Η καλύτερη ευκαιρία χάθηκε στο 55’ από τον Αλωνεύτη, 
με τον ΑΠΟΕΛ να ψάχνει την ισοφάριση και την Τότεναμ 
το δεύτερο γκολ. Η προσπάθεια των γηπεδούχων “κατα-
στράφηκε” από τον τυφώνα Κέιν.
Επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε εκπληκτική φόρμα, 
“σκότωσε” το παιχνίδι στο 62’ με το 0-2 και ολοκλή-
ρωσε το προσωπικό του σόου στο 67’ κάνοντας το 0-3, 
αυτή τη φορά με κεφαλιά. Στο 74’, όταν ο προπονητής 
του τον αντικατέστησε, δέχτηκε το χειροκρότημα των 
φίλων του ΑΠΟΕΛ, σε μία σπάνια σε κυπριακό γήπεδο 
κίνηση.
Το 0-3 είχε την σφραγίδα του Χάρι Κέιν που έφτασε τα 11 
γκολ αυτόν τον Σεπτέμβριο (!), αλλά αποτελούσε σκληρή 
τιμωρία για τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε ο ΑΠΟΕΛ 

από το 15’ και μετά.

«Στα επόμενα παιχνίδια θα είμαστε καλύ-
τεροι
«Είναι ένας καταπληκτικός αριθμός (100 συμμετοχές 
στην Ευρώπ) , αλλά δεν πήραμε καλό αποτέλεσμα για να 
τον θυμάμαι. Είχαμε ένα καλό παιχνίδι. Μπορούσαμε να 
ισοφαρίσουμε. Σκοράραν τρία γκολ και εμείς δεν κατα-
φέραμε, αυτή ήταν η διαφορά. Ακόμη γνωριζόμαστε 
μεταξύ μας. Στα επόμενα παιχνίδια θα είμαστε καλύτε-
ροι και θα πάρουμε τα αποτελέσματα. Από εδώ και πέρα 
θέλουμε νίκες και να επιστρέψουμε στις θέσεις που αξί-
ζουμε» δήλωσε ο Νούνο Μοράις μετά το ματς κόντρα 
στην Τότεναμ/

Κάνει απολογισμό και γυρίζει σελίδα
Ένας γεμάτος μήνας φεύγει για τον ΑΠΟΕΛ και ένας 
άλλος κρίσιμος βρίσκεται προ των πυλών.
Κατά το Σεπτέμβριο οι πρωταθλητές έδωσαν πέντε 
συνολικά παιχνίδια σε Κύπρο και Ευρώπη με τα αποτε-
λέσματα να έχουν ως εξής:
3η αγωνιστική του πρωταθλήματος Cyta: Νέα Σαλαμίνα-
ΑΠΟΕΛ (9 Σεπτεμβρίου) 1-4
1η αγωνιστική των ομίλων του Τσαμπιονς Λιγκ: Ρεάλ – 
ΑΠΟΕΛ (13 Σεπτεμβρίου) 3-0
4η αγωνιστική του πρωταθλήματος Cyta: ΑΠΟΕΛ-Ανόρ-
θωση (18 Σεπτεμβρίου) 0-1
5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Cyta: Άρης-ΑΠΟΕΛ 
(22 Σεπτεμβρίου) 0-0
2η αγωνιστική  των ομίλων του Τσαμπιονς Λιγκ: ΑΠΟΕΛ 
– Τότεναμ (26 Σεπτεμβρίου) 0-3
Μία νίκη, τρεις ήττες και μία ισοπαλία ο απολογισμός 
για την ομάδα του Γιώργου Δώνη που έδειξε αδύνατη 
να πάρει κάτι περισσότερο κυρίως στα παιχνίδια του 
Τσάμπιονς Λιγκ με αντίπαλους την Ρεάλ και την Τότεναμ.
Ούτε και η συγκομιδή στα παιχνίδια του πρωταθλήμα-
τος μπορεί να αφήνει κάποιον στον Αρχάγγελο ικανο-
ποιημένο, αφού σε τρεις αγώνες ο ΑΠΟΕΛ μάζεψε μόνο 
τέσσερις βαθμούς, κερδίζοντας τη Νέα Σαλαμίνα στο 
«Αμμόχωστος» χάνοντας από την Ανόρθωση στο ΓΣΠ 
και παραθέτοντας ισοπαλία με τον Άρη στο Τσίρειο.
Ακολουθεί ο μήνας Οκτώβριος, με ένα εξίσου φορτι-
σμένο πρόγραμμα και άλλη επιλογή από το να γυρίσουν 
άμεσα σελίδα δεν υπάρχει.
Σε αυτό το διάστημα οι πρωταθλητές έχουν να αντιμε-
τωπίσουν την Αλκή (εκτός), τη Δόξα (εντός), την Ντόρ-
τμουντ (εντός), την ΑΕΚ (εκτός) , τον Απόλλωνα (εντός) και 
τον Εθνικό (εκτός), με την διαφορά ότι δεν θα μπουν στο 
αεροπλάνο, αφού το επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι στην 
Ευρώπη είναι προγραμματισμένο για την 1η Νοεμβρίου 
με αντίπαλο την Ντόρτμουντ.

αθλητικά

αποελ-τότεναμ 0-3

σκληρή τιμωρία από τον τυφώνα κέιν

Με αρκετές αλλαγές παράταξε τον Απόλλωνα στο «Γκούτισον 
Παρκ»ο Σωφρόνης Αυγουστή. Οι Γαλάζιοι μπήκαν στον αγωνι-

στικό χώρο με προσανατολισμό να καταστρέψουν το σχέδιο της αντιπά-
λου και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για το γκολ.
Η ομάδα της Λεμεσού κατάφερε στα αρχικά στάδια να κλείσει τους δια-
δρόμους προς την εστία του Βάλε ενώ με αγωνιστική πειθαρχία είδε στα 
μάτια την Έβερτον που αναλώθηκε σε ανούσια κατοχή της μπάλας.
Στο 13’ μετά από πίεση ο Μάγκλιτσα έκλεψε τη μπάλα στην αντίπαλη 
άμυνα, μπήκε στην περιοχή και από δεξιά γύρισε τη μπάλα στην καρδιά 
της άμυνας με τον Σαρδινέρο με προβολή να βάζει τον Απόλλωνας μπρο-
στά στο σκορ δίνοντας προβάδισμα στην κυπριακή ομάδα.
Εκεί που ο Απόλλωνας… άγγιξε το τέλειο ήρθε ένα ολέθριο λάθος στην 
άμυνα με αποτέλεσμα ο Ρούνεϊ να ισοφαρίσει. Στο 21’ ο Άγγλος επιθε-
τικός αξιοποίησε το λάθος γύρισμα του Γιούστε προς τον Βάλε κάνοντας 
το 1-1…
Στην συνέχεια οι Άγγλοι ανέβηκαν περισσότερο με τον Απόλλωνα να 
ψάχνει τις κατάλληλες συνθήκες για να δημιουργήσει περισσότερα προ-
βλήματα στην άμυνα των «Ζαχαρωτών». Το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος 
του πρώτου μέρους καθώς ο Βάλε με τις παρεμβάσεις του δεν επέτρεψε 
στην Έβερτον να πάρει προβάδισμα.
Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν ξεκίνησε με επιθετικές 
διαθέσεις και ασκώντας πίεση στα μετόπισθεν του Απόλλωνα. Αρχικά 
δεν απείλησαν ιδιαίτερα τον Μπρούνο Βάλε, με την ομάδα της Λεμεσού 
να προσπαθεί να κάνει τη ζημιά με το στοιχείο του αιφνιδιασμού στην 
αντεπίθεση.
Στο 66’ η Έβερτον πήρε προβάδισμα για πρώτη φορά στον αγώνα κάνο-
ντας την ανατροπή με σκόρερ τον Βλάσιτς. Ο Σίγκουρτσον τροφοδότησε 
τον Βλάσιτς πο έκανε το 2-1 με πλασέ νικώντας τον Βάλε.
Στο 86’ ο Απόλλωνας έμεινε με δέκα ποδοσφαιριστές μετά από την απο-
βολή του Ρομπέρζ όμως ο Απόλλωνας είχε την… απάντηση με τον Γιού-
στε με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ από τον Πέδρο να ισοφαρίζει 
σε 2-2 στο 87’!

Έβερτον-απόλλωνας 2-2

Θρύλος για να γ(ι)ουστάρεις!
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αθλητικά
Χίμκι - παναθηναϊκός 73-70

«Denmon»-ισμένος αλλά... 
ηττημενος

Αν και ο Παναθηναϊκός είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα χάρη 
στον... «δαιμονισμένο» Ντένμον και τον εξαιρετικό Σίνγκλετον στο τέλος γνώρισε 
την ήττα από την Χίμκι με 73-70

Μ
πορεί σ τα φιλικά να μην 
παίζουν ρόλο τα αποτελέ-
σματα, αλλά από τη στιγμή 
που ένα ματς φτάνει σε ένα 

σημείο που η μία ομάδα να «αγκαλιάζει» 
τη νίκη και στο τέλος να την... χάνει, δεν 
είναι και ό,τι καλύτερο.
Ουσιαστικά η ήττα των «πρασίνων» από 
την Χίμκι με 73-70 για το τουρνουά θα 
αποτελέσει «τροφή για σκέψη» αφού 
ο Παναθηναϊκός έλεγχε το ματς, ήταν 
μπροσ τά σ το σκορ σ τη μεγαλύτερη 
διάρκεια, βρέθηκε στο 68-62 δύο λεπτά 
πριν από το τέλος αλλά στο τέλος προ-
δόθηκε από ένα... καταστροφικό λεπτό.
O Μάρκους Ντένμον ήταν εκείνος που 
έκανε τη μεγάλη διαφορά για 
τους «πρασίνους» δείχνο-
ντας ότι θα αποτελέσει ένα 
βασικότατο όπλο για την 
επίθεση των νταμπλού-
χ ω ν.  Ο  Α μ ε ρ ικα ν ό ς 
γκαρντ τελείωσε το ματς 
με 22 πόντους έχοντας 
2/3 δίποντα, 5/6 τρίποντα 
και 3/3 βολές σε 26 λεπτά 
συμμετοχής και οδηγούσε 
την ομάδα του εκ του ασφαλούς 
στο δεύτερο μισό του αγώνα.
Για την ακρίβεια είχε πάρει την σκυτάλη 
από τον Κρις Σίνγκλετον, ο οποίος πραγ-
ματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση 
κατά τη διάρκεια της preseason με 19 
πόντους, 2/6 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 3/6 
βολές και 6 ριμπάουντ. Οι δύο Αμερι-
κανοί είχαν 9/11 σουτ έξω από τα 6.75 
μέτρα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι 2/12!
Για άλλο ένα ματς ο Παναθηναϊκός επέ-
λεξε να επιτεθεί από την περιφέρεια, 
χωρίς inside game. Ο Γκιστ ήταν εκείνος 
που προσπάθησε να πάρει προσπάθειες 
από το «ζωγραφιστό» με τους Όγκουστ 
και Βουγιούκα να έχουν τέσσερα σουτ 
στο σύνολο. Αντίθετα σε άσχημη βραδιά 
οι Ρίβερς και Παππάς, οι οποίοι τελείω-
σαν το ματς με 2/14 σουτ εντός παιδιάς.
Το παιχνίδι θα μπορούσε να εξελιχθεί 
διαφορετικά για τον Παναθηναϊκό, αλλά 

μια λάθος πάσα του Καλάθη στο τέλος 
στάθηκε αρκετή για «γράψει» τον επί-
λογο ενός αγώνα όπου οι «πράσινοι» θα 
μπορούσαν κάλλιστα να κερδίσουν. Ήταν 
βελτιωμένοι στην άμυνα, αν και οι αδυ-
ναμίες μέσα στο καλάθι βγήκαν και πάλι 
στην επιφάνεια διά χειρός... Σοκόλοφ.
Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Παναθηναϊ-
κός μπήκε πολύ δυνατά στο παρκέ της 
«Universal Sport Hall» και βρέθηκε να 
προηγείται με 10-0 στο πρώτο τρίλε-
πτο. Ο γρήγορος ρυθμός σε συνδυασμό 
με την δυνατή άμυνα που είχε αποδιορ-
γανώσει τους παίκτες της Χίμκι έφερε 
τους «πράσινους» σε θέση ισχύος και να 
ελέγχουν απόλυτα το ματς. Όπως ήταν 

λογικό, οι Ρώσοι αντέδρασαν, 
ειδικά μετά την είσοδο του 

Αλεξέι Σβεντ στο παρκέ.
Ο Τσάβι Πασκουάλ ανα-
κάτεψε αμέσως την τρά-
πουλα,  έδωσε χρόνο 
συμμετοχής σε 10 παί-
κ τε ς σ το πρώτο δεκά-

λεπτο, ενώ επιβεβαιώ-
θηκε για ένα ακόμα ματς 

η... αναγκαιότητα του Νικ 
Καλάθη. Ο αρχηγός των ν τα-

μπλούχων ήταν εκείνος που έκανε την 
διαφορά για τον Παναθηναϊκό, κάτι που 
φάνηκε λίγο μετά την αποχώρησή του 
για τις απαραίτητες ανάσες.
Η Χίμκι ανέβασε στροφές, ο Παναθηνα-
ϊκός «κόλλησε» στην επίθεση και το παι-
χνίδι απέκτησε ισορροπία. Μάλιστα οι 
Ρώσοι πήραν για πρώτη φορά το προβά-
δισμα με 22-21 στο 12’ ενώ ο Παναθη-
ναϊκός είχε στείλει τον δείκτη του σκορ 
και στο +8 (32-24) λίγο πριν από το τέλος 
του ημιχρόνου (36-32).
Με εξαίρεση τις βολές που ήταν και πάλι 
η αχίλλειος πτέρνα του Παναθηναϊκού 
(4/9) οι πράσινοι είχαν 6/12 τρίποντα, 
ενώ δεν είχαν πολύ παιχνίδι μέσα από 
το «ζωγραφιστό» για ένα ακόμα φιλικό 
ματς
Τα δεκάλεπτα: 16-19, 32-36, 53-52, 
73-70

Ο… διπρόσωπος ΠΑΟΚ κέρδισε τη 
Σοκόλι

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Σοκόλι με 
98-83 στο PAOK SPORTS ARENA σε 
αγώνα που διεξήχθη κεκλεισμένων 
των θυρών παρουσιάζοντας δύο 
αγωνιστικά πρόσωπα ανά ημίχρονο.

 

Η 
ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου 
στηρίχθηκε κυρίως στην εξαιρετι-
κή απόδοσή της στο 3ο δεκάλεπτο 
όπου με επιμέρους σκορ 32-12 με-

τέτρεψε το 42-46 του πρώτου μέρους σε 74-
58 στο τέλος της 3ης περιόδου. Συνολικά 
στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ ήταν κυρί-
αρχος βασιζόμενος τόσο στην αποτελεσμα-
τικότητά του έξω από τη γραμμή των 6.75 
όσο και στην επιθετική άμυνά του η οποία 

του έδωσε τη δυνατότητα να βρει πόντους 
στο ανοιχτό γήπεδο.
Στη διάθεση του έμπειρου τεχνικού δεν 
βρέθηκε και πάλι ο Όουεν Κλάσεν ο οποίος 
ταλαιπωρείται από κάκωση στο γόνατο αλλά 
και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος ο οποίος 
θα επιστρέψει στο παρκέ μετά τις 15 Οκτω-
βρίου.
Δεκάλεπτα: 27-21, 42-46, 74-58, 98-83
ΠΑΟΚ: Ντίλαρντ 9(1), Χρυσικόπουλος 11(1), 
Κρουμπάλι 8, Κόνιαρης 9 (1), Καρράς 4, Τσό-
χλας 4, Γιανναράς, Μαργαρίτης 16 (1), Ζάρας 
15(3), Καραμανώλης, Τρις 13 (1), Jones  9.
ΣΟΚΟΛΙ: Κόλινς, Γιακιμόφσκι, Μπράουν 
16(2), Σοκολόφ, Νικολόφσκι 20(4), Μακ-
Φάντεν 10(2), Ντέλιτς 15(3), Κόματζιτς 16(1), 
Γκιουρόφσκι 3(1).

Ο 
Παναγιώτης Γιαννάκης μίλησε 
στην media day του Άρη, τονί-
ζοντας πως στόχος της ομάδας 
του είναι να κερδίζει κάθε αντί-

παλο.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Παναγιώτης 
Γιαννάκης στη media day του Αρη.
Για τον νέο ΑΡΗ: «Στόχος είναι, κάθε φορά, 
να κερδίζουμε οποιονδήποτε αντίπαλο. 
Σε οποιοδήποτε γήπεδο. Φτιάχνουμε  μία 
ομάδα η οποία θα παλεύει και θα μαθαί-
νει από τα λάθη της, ώστε την επόμενη 
φορά να εμφανίζεται καλύτερη».
Για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ: «Οι σκέψεις 
μου και σε αυτό το παιχνίδι θα είναι όπως 
και σε κάθε παιχνίδι όλο τον χρόνο. Πως 
θα παρουσιαστεί μία ομάδα και θα δώσει 
τον καλύτερο εαυτό της για να κερδίζζει τα 
παιχνίδια. Περιμένουμε ένα καλό παιχνίδι και να φτάσουμε στην νίκη. Τα παιδιά δεί-
χνουν πως κάθε μέρα γνωρίζονται καλύτερα και αυτό είναι σημαντικό γιατί κατά την 
διάρκεια της προετοιμασίας υπάρχουν σκαμπανεβάσματα και πρέπει να τα αντιμετωπί-
ζουμε. Έτσι δείχνουμε τον χαρσκτήρα μας και το θεωρώ πολύ σημαντικό
Για τον φετινό ΑΡΗ και τους στόχους της ομάδας: «Ο ΑΡΗΣ πάντα πρέπει να έχει υψη-
λούς στόχους και αυτ΄οθα προσπαθήσουμε να πετύχουμε και φέτος. Θα μιλήσουμε 
μέσα στο γήπεδο. Πρέπει να βελτιωθούμε σαν γκρουπ, να μάθουμε να λειτουργούμε 
κάτω από πίεση και θα είμαστε έτοιμοι σε κάθε πρόκληση που θα παρουσιαστεί. 
Για τον Γκάρι Μπέλ: «Από την στιγμή που δεν υπάρχει συμφωνία δεν μπορώ να πω 
κάτι. Εγώ βλέπω μόνο τα παιδιά που είναι εδώ. Κάθε μέρα ο στόχος μου είναι αυτοι που 
είμαστε εδώ να είμαστε καλύτεροι. Κάθε παιδι όμως που έρχεται σε εμας και θέλει να 
προσφέρει μας δίνει χαρά».

Γιαννάκης: «Ο Άρης έχει 
υψηλούς στόχους»
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