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Έρευνα σοκ: Μία στις πέντε Ελληνίδες δεν παντρεύεται 
λόγω κρίσης!

Μ
ία στις πέντε Ελληνίδες αποφασίζει τα τελευ-
ταία χρόνια να μην παντρευτεί, ενώ πολλές α-
πό όσες παντρεύονται, αναβάλλουν την από-
κτηση παιδιών. Τα συμπεράσματα αυτά προ-

έρχονται από έρευνα που θα παρουσιαστεί στο Πανελλή-
νιο Συνέδριο που διοργανώνει από αύριο στην Κομοτηνή 
το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για το δημογραφι-
κό πρόβλημα στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης.
Ειδικότερα, το ποσοστό των γυναίκων που δεν παντρεύ-
ονται, φθάνει σχεδόν το 20% και αφορά όλη τη χώρα. Η 
οικονομική κρίση και η ανεργία αποτελούν τους βασικούς 
λόγους για τους οποίους οι Ελληνίδες οδηγούνται σε αυτή 
την απόφαση, λέει στην εφημερίδα «Έθνος» ο Κωνστα-
ντίνος Ζαφείρης, επίκουρος καθηγητής Δημογραφίας του 
Δημοκρίτειου και πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής 
του συνεδρίου. 
Όσον αφορά την τεκνοποίηση, τα δεδομένα είναι αποθαρ-
ρυντικά για το μέλλον της χώρας μας. Σήμερα ο συγχρονι-
σμός γονιμότητας ανά γυναίκα έχει μειωθεί στο 1,3 παιδί, 
όταν τη δεκαετία του 80 το ποσοστό αυτό ήταν 2 με 2,1 
παιδιά ανά γυναίκα.  
Ο κ. Κωνσταντίνος Ζαφείρης επισημαίνει ότι πρόκειται 
για ένα φαινόμενο που για πρώτη φορά εμφανίζεται στον 
ελλαδικό χώρο, δεδομένου ότι ο θεσμός του γάμου και της 
οικογένειας είναι βαθιά ριζωμένος στην ελληνορθόδοξη 
παράδοση, την κοινωνική ζωή, αλλά και την ηθική οντό-
τητα του Έλληνα. 
Τέλος, και αυτή η έρευνα διαπιστώνει ότι οι Ελληνίδες 
ζουν περισσότερο από τους Έλληνες. Το προσδόκιμο ζωής 
των γυναικών στη χώρα μας είναι τα 84 χρόνια και των 
αντρών τα 79.

Μείωση 10% των γεννήσεων στην Ελλάδα
Οι Ελληνίδες γεννάνε λίγα παιδιά και σε μεγάλη ηλικία σε 
σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το χει-
ρότερο στοιχείο, είναι πως στη χώρα μας έχουν μειωθεί 
κατά 10,2% οι γεννήσεις, κατά την περίοδο 2001-2015, 
όταν στο σύνολο των Ευρωπαϊκών κρατών, καταγράφεται 
αύξηση. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που συνάγεται 
από μία έρευνα της Eurostat για τη γονιμότητα στην ΕΕ που 
δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.
Ειδικότερα, ο λεγόμενος δείκτης γονιμότητας ήταν το 2015 
στην Ελλάδα 1,33 έναντι 1,25 που ήταν το 2001. Στην ΕΕ 

ήταν 1,58 και 1,46 αντιστοίχως. Το 2015 οι υψηλότεροι 
δείκτες ήταν στη Γαλλία (1,96) και Ιρλανδία (1,92), ενώ 
οι χαμηλότεροι ήταν στην Πορτογαλία, στην Κύπρο, την 
Πολωνία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία.
Σε ό,τι αφορά τη μέση ηλικία στην οποία μία γυναίκα απο-
κτά παιδί, στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, την Ιταλία και 
την Ισπανία είναι τα περίπου 30 χρόνια. Στη Βουλγαρία, τη 
Ρουμανία, τη Λετονία και τη Πολωνία, η αντίστοιχη ηλικία 
είναι μεταξύ 26 και 27 ετών. Τέλος, μεταξύ 2001 και 2015 
οι γεννήσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά περίπου 10%, 
ενώ στη Σουηδία και την Τσεχία σημείωσαν αύξηση της 
τάξης του 20%.
Πιο συγκεκριμένα, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
2015, γεννήθηκαν περίπου 5.103.000 παιδιά. Σε σχέση με 
το 2001, καταγράφηκε μία αύξηση σχεδόν 40.000 γεννή-
σεων. Ανάμεσα στις χώρες που φαίνονται να έχουν επεν-

δύσει στην ανανέωση του πληθυσμού τους και που ακο-
λουθούν μία συγκεκριμένη πολιτική, προσφέροντας κίνη-
τρα στα νέα ζευγάρια να παντρεύονται και να τεκνοποιούν, 
είναι η Γαλλία, η οποία καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη 
σχετική λίστα, με 799.500 γεννήσεις το 2015. Ακολουθεί 
το Ηνωμένο Βασίλειο, με 776.700 γεννήσεις, η Γερμανία 
με 737.600, η Ιταλία με 485.800, η Ισπανία με 418.400 και 
η Πολωνία με 369.300. Στην Ελλάδα γεννήθηκαν 91.847 
παιδιά, όταν το 2001 είχαν γεννηθεί 102.282 παιδιά. Κατα-
γράφηκε λοιπόν μία μείωση άνω των 10.000 παιδιών σε 
πραγματικά νούμερα, η οποία σε ποσοστά αποτυπώνεται 
στο 10,2%.
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στα ποσοστά γεννήσεων κατα-
γράφηκαν στη Σουηδία (25,6%), στην Τσεχία (22,1%), στη 
Σλοβενία (18,1%) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (16,1%). Στον 
αντίποδα, οι χώρες με τη μεγαλύτερη μείωση είναι η Πορ-
τογαλία (-24,2%), η Ολλανδία (-15,8%), η Δανία (-11,1%), η 
Ρουμανία (-10,4%) και η Ελλάδα (-10,2%).
Όσον αφορά στο μέσο όρο ηλικίας που επιλέγουν οι 
γυναίκες στην Ευρώπη να γεννήσουν, είναι στα 29 τους 
χρόνια, όταν στην Ελλάδα οι γυναίκες αρχίζουν να το σκέ-
φτονται μετά τα 30. Ο μικρότερος μέσος όρος είναι στη 
Βουλγαρία και ο μεγαλύτερος στην Ιταλία.

Και λιγότεροι και πιο γέροι
Η μελέτη επισημαίνει ότι ειδικά ο ευρωπαϊκός Νότος συν-
δυάζει την πληθυσμιακή συρρίκνωση και την πληθυσμι-
ακή γήρανση. Σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, ολο-
ένα περισσότεροι εγκαταλείπουν την αγορά εργασίας για 
να βγουν στη σύνταξη, από ό,τι νέοι άνθρωποι εισέρχο-
νται στην αγορά εργασίας ως εργαζόμενοι.
Στις χώρες με χαμηλό δείκτη γονιμότητας όπως η Ελλάδα, 
αυτή η διαδικασία και το άνοιγμα της «ψαλίδας» εργαζο-
μένων-συνταξιούχων συμβαίνει πιο γρήγορα από ό,τι σε 
βορειότερες χώρες. Γι’ αυτό, κατά την μελέτη, οι νότιες 
χώρες στο μέλλον θα έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες να 
χρηματοδοτήσουν τα συνταξιοδοτικά συστήματα και να 
διατηρήσουν το τωρινό επίπεδο των κοινωνικών παροχών 
τους. Η μελέτη εκτιμά ότι -με εξαίρεση το Λουξεμβούργο- 
σε όλες τις άλλες χώρες οι συντάξεις θα υποστούν μείωση 
στο μέλλον σε σχέση με τους μισθούς. Αυτό θα έχει συνέ-
πεια να αυξηθεί ο κίνδυνος φτώχειας για τους ηλικιωμέ-
νους.

Το φαινόμενο αυτό καταγράφεται 

γ ια πρώτη φορά σε έρευνα - 

Ανυπολόγιστες οι επιπτώσεις στο 

δημογραφικό πρόβλημα της χώρας 

μας
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Στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 
98α Ελευθέρια

Γ
ια πρώτη φορά στην παρέλαση για τη 
γιορτή των Ελευθερίων της Ξάνθης το 
σύνολο των μαθητριών ενός σχολείου 
(πιθανότατα του Ιεροσπουδαστήριου) 

παρέλασαν φορώντας όλες τους μαντίλα.
Σύμφωνα με το xanthinews.gr, η εμφάνιση 
αυτή των μαθητριών ήταν το κύριο θέμα 
συζήτησης μετά την παρέλαση, ενώ οι πολι-
τικοί της πόλης φαίνεται να μην γνώριζαν ή 
να μην περίμεναν κάτι τέτοιο. 
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι «σε ανάλο-
γες παρελάσεις στα Πομακοχώρια έχουμε 

την μαντίλα αλλά εκεί οι γυναίκες παρε-
λαύνουν φορώντας τις παραδοσιακές στο-
λές των Πομάκων», όπως επισημαίνει το 
xanthinews.gr.
Η Ξάνθη, σε διαφορετικό χρόνο από την 
υπόλοιπη Θράκη γιορτάζει την 4η Οκτω-
βρίου, τα Ελευθέριά της κατά την επέτειο της 
απελευθέρωσης από τη Βουλγαρική Κατοχή 
το 1919 και όχι την ενσωμάτωσή της στον 
εθνικό κορμό, το 1920.
Η Ξάνθη, σε διαφορετικό χρόνο από την 
υπόλοιπη Θράκη γιορτάζει την 4η Οκτω-
βρίου, τα Ελευθέριά της κατά την επέτειο της 
απελευθέρωσης από τη Βουλγαρική Κατοχή 
το 1919 και όχι την ενσωμάτωσή της στον 
εθνικό κορμό, το 1920.

επικαιρότητα

Παρέλαση μαθητριών μόνο με 
μαντίλες για πρώτη φορά στην ΞάνθηΕπανέρχεται ο Τσιάρτας: Με 

τη φόρα που έχουν πάρει, 
νομιμοποιούν όλα τα αφύσικα

«Μένει να δούμε κ αυτό με τους παιδόφιλους», μετά την αλλαγή φύλου, έγραψε ο 
πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής - Φούντωσαν οι συζητήσεις στα κοινωνικά δίκτυα 
με πολλούς που συμφωνούν, αλλά και πολλούς που τον κατακρίνουν 

Δ
εν αφήνει το θέμα που έχει ξε-
σπάσει με τις αναρτήσεις του 
για την αλλαγή φύλου ο Βασίλης 
Τσιάρτας και επανήλθε με νέο 

ποστ στο λογαριασμό του στο facebook, 
επιχειρώντας να απαντήσει σε όλους όσοι 
τον κατακρίνουν.
Όλα ξεκίνησαν όταν έγινε γνωστό πως 
εγκρίθηκε από την Επιτροπή της Βουλής η 
αλλαγή φύλου από τα 15 έτη και ο πρώην 
ποδοσφαιριστής ανέβασε το εξής: «
Εύχομαι οι πρώτες αλλαγές φύλου να 
γίνουν στα παιδιά αυτών που ψήφισαν 
αυτό το αίσχος. Να δω με τι καμάρι θα 
κυκλοφορήσουν. ΥΓ. 
Νομιμοποιήστε κ τους 
παιδόφιλους να ολο-
κληρώσετε τα εγκλή-
ματα». 
Α μ έ σ ω ς  ξ έ σ π α σ ε 
σάλος, με τον Βασίλη 
Τσιάρτα να δέχεται 
τόσο συγχαρητήρια για 
την θέση του, όσο και 
επικρίσεις και ύβρεις 
από πολλούς, γεγονός που τον ανάγκασε 
να επανέλθει λίγο αργότερα και σε σχετικά 
ηπιότερους τόνους: 
«Σχετικά με κάποιους που μου στέλνουν 
μηνύματα στο inbox μου χωρίς να είναι 
φίλοι μου κ μου λένε τι πρόβλημα εχω 
με τους gay κ τα ομόφυλα ζευγάρια εχω 
να τους πω το εξής: Ο καθένας μπορεί να 
εχει τις προτιμήσεις του είτε άντρας είτε 
γυναίκα κ το σέβομαι απόλυτα. Για μένα 
ομως ζευγάρι είναι μόνο ένας άντρας κ 
μια γυναίκα , οι υπόλοιποι είναι ΑΠΛΑ 
ΜΑΖΙ. Όσους γάμους όσες παρελάσεις κ 
οτιδήποτε αλλο κάνουν δε πρόκειται να 
το δεχθώ ως φυσιολογικό. Με ξεπερνάει 
βέβαια το οτι θέλουν να εχουν κ παιδιά 
οπως επισης κ το να βγαίνουν δημόσια 
να το επιδυκνείουν. Στο σπίτι του ο καθέ-
νας μπορεί να κάνει ο,τι θέλει. Κ αυτα τα 
οτι όποιος δε συμφωνεί ειναι ρατσιστής 
κ διάφορες τέτοιες αηδίες να πάνε να τα 
πούνε αλλού. Υπάρχει πέρα απ’ την αισθη-
τική του καθε ανθρώπου κ η αξιοπρέπεια. 
Ο θεός έπλασε τον Αδάμ κ την Εύα. Τα 
υπόλοιπα κατασκευάστηκαν για κατανά-

λωση», έγραψε σχεδόν μια μέρα μετά. 
Απαντώντας πάντως σε έναν σχολιαστή 
του που τον έβριζε, ήταν σαφής πως η 
άποψή του δεν αλλάζει: «Όσο κ να με βρί-
ζετε όσα κ να λέτε ένα είναι σίγουρο. Δεν 
πρόκειται ούτε να με φιμώσετε ούτε να 
μου αλλάξετε γνώμη. Αυτη ειναι η άποψη 
μου κ ΤΕΛΟΣ.Οι αντιδράσεις σας δείχνουν 
κ τις ενοχές σας».
Αργότερα όμως, επιχείρησε πάλι να διευ-
κρινίσει κάποια από τα λεγόμενά του 
στην πρώτη ανάρτηση, που προκάλεσε 
και τον... χαμό: «Βιαστήκατε κάποιοι να 
παρερμηνευσετε την αναφορά που εκανα 

για τους παιδόφιλους με 
αφορμή την αλλαγή φύλου 
απ’ τα 15. Φυσικά κ δεν 
γινεται σύγκριση απλα με 
την φορα που εχουν παρει 
κ νομιμοποιούν τα διαφορα 
αφύσικα μένει να δουμε κ 
αυτο με τους παιδόφι-
λους»! 
Η «υποδοχή» που είχαν 
οι απόψεις του, ιδίως στο 

Twitter, όπου οι χρήστες εκφράζονται 
συνήθως ανώνυμα και άρα πιο... ελεύθερα 
ήταν μάλλον αρνητική, αν και δεν έλειψαν 
όσοι υποστήριξαν πως... «και λίγα λέει»! 

Την απόσυρση του νομοσχεδίου 
ζητεί ο Ιερώνυμος
Έκκληση στο σύνολο του πολιτικού 
κόσμου να αποσύρει άμεσα το νομοσχέ-
διο για την αλλαγή φύλλου στα 15 απηύ-
θυνε η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της 
Εκκλησίας της Ελλάδος σήμερα. 
Στην απόφαση της Ιεράς Συνόδου τονί-
ζεται πως «το προτεινόμενο νομοσχέδιο 
προκαλεί το αίσθημα της κοινωνίας, τορ-
πιλίζει τον ιερό θεσμό της οικογένειας».
Η Ιερά Σύνοδος καλεί τον πολιτικό κόσμο 
«να αρθεί στο ύψος της ευθύνης και απο-
στολής του και πέρα από πολιτικά ιδεολο-
γήματα, προκαταλήψεις και την επίκληση 
του ανεξέλεγκτου δικαιωματισμού, να 
αποσύρει το Νομοσχέδιο, να δείξει ανά-
λογο ενδιαφέρον για την επίλυση των 
σοβαρότατων προβλημάτων που μαστί-
ζουν την κοινωνία».
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Όταν αντίκρισε τους αστυνομικούς ξέσπασε σε λυγμούς - Τον εντόπισαν σε μάντρα αυτοκινήτων στο 
Ρέθυμνο - Ανάμεσα στους συλληφθέντες και δυο πρώην υπάλληλοι του επιχειρηματία

Σ
οκ προκαλούν οι λεπτομέ-
ρειες που βλέπουν το φως 
της δημοσιότητας, τόσο για 
τις συνθήκες υπό τις οποίες 

κρατούνταν όμηρος ο Μιχάλης Λε-
μπιδάκης, όσο και για το τι αντίκρι-
σαν οι αστυνομικοί όταν έκαναν έ-
φοδο με θερμικές κάμερες στη μά-
ντρα στο Ρέθυμνο όπου κρατού-
νταν.
Μία από τις πρώτες πληροφορίες 
που μεταδίδουν τα κρητικά ΜΜΕ 
και μένει να επιβεβαιωθεί από τις 
πρώτες εικόνες του κ. Λεμπιδάκη 
είναι ότι είχε φτάσει να ζυγίζει 45 
κιλά!
Κατά την έφοδο της αστυνομίας 
στην μάντρα ο ίδιος δεν μπορούσε 
να συνειδητοποιήσει ότι το θρίλερ 
της απαγωγής του έλαβε τέλος και 
έκλαιγε με λυγμούς.
Ο ίδιος μάλιστα φέρεται να είπε 
στους με λυγμούς στους αστυνο-
μικούς, «Σας ευχαριστώ. Δεν το 
πιστεύω πώς με σώσατε». Αμέσως 
μετά την επιχείρηση ο  επιχειρη-
ματίας μεταφέρθηκε στην σχολή 
αστυφυλάκων Ρεθύμνου. Εκεί εξε-
τάστηκε από γιατρούς και έδωσε 
την πρώτη κατάθεσή του σ τους 
αστυνομικούς. 
Οι άνδρες των ειδικών δυνάμεων 
που συμμετείχαν στην επιχείρηση 
απελευθέρωσης του στην μάντρα 
αυ τοκ ινήτων,  αν τ ίκρισαν τον 
53χρονο άνδρα κυριολεκτικά αλυ-
σοδεμένο, «σκιά» του εαυτού του.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν 
ήταν σε ένα στρώμα στο πάτωμα 
με το πόδι του δεμένο με αλυσίδα. 
Μαζί του ήταν ένα άτομο που τον 
πρόσεχε, ενώ σ το ισόγειο βρι-
σκόταν ο ιδιοκτήτης της μάντρας. 
Δεκαπέντε επίλεκτοι άνδρες της 
αστυνομίας υπό την καθοδήγηση 
του επικεφαλής αστυνομικού διευ-
θυντή Κρήτης, σ τρατηγού, Κων-
σταντίνο Λαγουδάκη εισέβαλαν 
στη μάντρα του Δράκου Κλάδου. 
Ακολούθησαν οι συλλήψεις του ιδι-

οκτήτη της μάντρας, αλλά και ενός 
ακόμη ατόμου, από τα Σκόπια, που 
βρισκόταν στο σημείο. Η αστυνο-
μία έχει συλλάβει συνολικά επτά 
άτομα, ενώ σύμφωνα με πληροφο-
ρίες, ανάμεσά τους είναι και δυο 
πρώην εργαζόμενοι του επιχειρη-
ματία. Πρόκειται για δύο πρώην 
εργαζομένους στην οικογενειακή 
επιχείρηση «Πλαστικά Κρήτης».
Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρί-
σκονται, επίσης, ιδιοκτήτης γεωρ-
γικής μονάδας κοντά στα Σφακιά, 
ένας γνωστός μεσ ίτης και ένας 
23χρονος που έχει κατηγορηθεί 
για πυροβολισμούς εναντίον μίας 

γυναίκας. 
Μεταξύ αυτών που ανακρίνονται 
ε ίναι ο ιδιοκτήτης της μάν τρας 
αυτοκινήτων- κρατητήριο, ένα 
κορίτσι 16 χρόνων που είναι κόρη 
ενός από τους συλληφθέντες και 
ένας ποινικός με εμπλοκή σε βομ-
βιστικές επιθέσεις. Ακόμη, ερευνά-
ται η εμπλοκή στην απαγωγή ενός 
Κρητικού που είχε συμμετάσχει 
στην απαγωγή  Παναγόπουλου το 
2009 και δυο ιδιοκτητών καταστη-
μάτων στο Ρέθυμνο.
Να σημειωθεί ότι ο χώρος, βρίσκε-
ται σε ένα άκρως κομβικό σημείο 
σ το οποίο βρίσκον τα ι  πολ λά 
κέντρα διασκέδασης και κοινωνι-
κών εκδηλώσεων.
Επίσης μεγάλη εντύπωση προκαλεί 
το γεγονός ότι η μάντρα λειτουρ-
γούσε κανονικά και έμπαιναν μέσα 
ανυποψίαστοι πολίτες την ίδια ώρα 
που ο Μιχάλης Λεμπιδάκης βρι-
σκόταν στον πάνω όροφο του κτη-

ρίου! 
Το φαγητό που πήγαιναν σ το 
Μιχάλη Λεμπιδάκη ήταν σε σακού-
λες και μάλιστα τρεις φορές την 
ημέρα.
Σε πρώτη φάση όπλα δεν βρέθη-
καν, ενώ ο χώρος σφραγίστηκε από 
την αστυνομία.
Σύμφωνα και με τις αστυνομικές 
πηγές εκεί που τον εντόπισαν ήταν 
το τελευταίο κρησφύγετο καθώς 
τον μετακινούσαν και σε άλλα για 
να μην γίνουν γνωστά τα ίχνη του. 
Το σημείο ωστόσο που τον εντό-
πισαν ήταν σε ένα άκρως επιτε-
λικό σημείο για τους απαγωγείς 
που είχαν άμεση πρόσβαση στην 
εθνική οδό και ταυτόχρονα οδούς 
διαφυγής προς την εθνική οδό.
Οι αστυνομικοί σκέφτηκαν ότι πρέ-
πει να τελειώσει εδώ και τώρα η 
υπόθεση και ενώ σ την αρχή το 
συγκεκριμένο κρησφύγετο ήταν 
πλεονέκτημα για τους απαγωγείς 
τε λικά μετατράπηκε σε μειονέ-
κτημα για τους ίδιους.
Επίσης στο σημείο που βρέθηκε 
ο Μιχάλης Λεμπιδάκης δεν κλή-
θηκε το ΕΚΑΒ σε μία προσπάθεια 
της αστυνομίας να γίνει υπό άκρα 
μυστικότητα η επιχείρηση ενώ στο 
σημείο ήταν εξαρχής ειδικός για-
τρός που εξέτασε κατευθείαν  το 
Μιχάλη Λεμπιδάκη.
Μάλιστα η αστυνομία είχε προνοή-
σει και είχε βάλει θερμικές κάμερες 
και μικροκάμερες στην μονάδα για 
να βρεθεί πιο κοντά στα ίχνη των 
απαγωγέων και χωρίς να πάθει το 
παραμικρό ο επιχειρηματίας γεγο-
νός που τελικά και κατάφεραν.
H αστυνομία αναμένεται τις επόμε-
νες ώρες να προβεί και σε επίσημες 
ανακοινώσεις που θα αφορούν την 
εξιχνίαση της πολύκροτης υπόθε-
σης που είχε συγκλονίσει την κοινή 
γνώμη σε όλη τη χώρα.
Υπενθυμίζ ε τα ι  ότ ι  ο Μιχάλης 
Λεμπιδάκης απήχθη το απόγευμα 
της 30ής Μαρτίου.

Απελευθέρωση Λεμπιδάκη: Τον βρήκαν 
δεμένο με αλυσίδα στο πόδι Η Eurobank πούλησε 

στην Intrum κόκκινα 
δάνεια ύψους 1,5 δισ. 
ευρώ

...Και εισέπραξε 45 εκατ. ευρώ - «Είμαστε πολύ 
ικανοποιημένοι που ολοκληρώνουμε σήμερα αυτή 
τη συμφωνία» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος 
της Eurobank για την πώληση του πακέτου των μη 
εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων στην 
Intrum Justitia AB

Τ
ην πώληση μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δα-
νείων ύψους 1,5 δισ. ευρώ στην Intrum Justitia AB ανα-
κοίνωσε η Τράπεζα Eurobank-Ergasias. 
Όπως ανακοινώθηκε από την Eurobank, το τίμημα για 

την πώληση του πακέτου των «κόκκινων» δανείων ανέρχεται 
στο 3%. «Η πώληση αποτελεί μέρος του πλάνου της Eurobank 
για τη μείωση των NPEs το 2017 και αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί εντός του 4ου τριμήνου του 2017. Το τίμημα ανέρχεται 
περίπου σε 3% σε όρους συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου. 
Η πώληση είναι ουδέτερη για την Τράπεζα τόσο σε όρους 
χρηματοοικονομικού αποτελέσματος όσο και επίπτωσης στα 
εποπτικά της κεφάλαια», επισημαίνεται.
Με απλά λόγια, για κάθε 100 ευρώ μη εξυπηρετούμενου κατα-
ναλωτικού δανείου, η Eurobank θα εισπράξει από την Intrum 
3 ευρώ. Ή, αν προτιμάτε, για κάθε ευρώ κόκκινων δανείων 
το αντίτιμο είναι τρία λεπτά. Δηλαδή, για το σύνολο των μετα-
βιβασθέντων δανείων συνολικού ύψους 1,5 δισ.ευρώ, η 
Eurobankθα εισπράξει το... κολοσσιαίο ποσό των 45 εκατ. 
ευρώ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurobank,  από το συνολικό 
οφειλόμενο κεφάλαιο ύψους €1.5 δισ. των μη εξυπηρετούμε-
νων καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις, περίπου τα 
€620 εκατ. εμφανίζονται στον ισολογισμό της Τράπεζας. Με 
απλά λόγια,μετά την πώληση του πακέτου των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, η Eurobank θα διαγράψει από τον ισολογισμό 
της το ποσό του 1,5 δισ. για μη εξυπηρετούμενα καταναλωτικά 
δάνεια και θα ενισχύσει την εικόνα της εν όψει των stress test 
που έχει απαιτήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που αμφι-
σβητεί την κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών.
«Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα συνεχίσει η 100% 
θυγατρική της Eurobank, Financial Planning Services S.A (FPS) 
η οποία έχει λάβει άδεια διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια 
και πιστώσεις» επισημαίνεται στην ανακοίνωση και προστί-
θεται: 
«H Eurobank τηρώντας τη δέσμευσή της έναντι των εποπτικών 
αρχών και των μετόχων της για την μείωση του χαρτοφυλα-
κίου μη εξυπηρετούμενων δανείων της μέσω ενεργούς δια-
χείρισης συνήψε μια σημαντική συμφωνία για την πώληση 
στην Intrum μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων, 
χωρίς εξασφαλίσεις. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που ολο-
κληρώνουμε σήμερα αυτή τη συμφωνία με τον μεγαλύτερο 
διαχειριστή απαιτήσεων στην Ευρώπη ο οποίος είναι ιδιαι-
τέρως γνωστός για τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης που 
εφαρμόζει» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, 
Φωκίων Καραβίας.
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O ρυθμός με τον οποίο 
μπαίνουν λουκέτα σε 
ανώνυμες εταιρείες 
και επιχειρήσεις είναι 
απογοητευτικός

Ε
ξαιρετικά δύσκολη είναι 
η κατάσταση για τις εται-
ρείες και τις βιομηχανίες 
στη Βόρεια Ελλάδα. Σύμ-

φωνα με στοιχεία που παρου-
σίασε σήμερα από το βήμα του 
Thessaloniki Summit, o πρόε-
δρος του Συνδέσμου Βιομηχανι-
ών Βορείου Ελλάδος, Αθανάσιος 
Σαββάκης, ο ρυθμός με τον οποίο 
μπαίνουν λουκέτα σε ανώνυμες ε-
ταιρείες και επιχειρήσεις είναι α-
πογοητευτικός. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοι-
χεία της έρευνας που διεξάγει ο 
ΣΒΒΕ, τα οποία είναι προσωρινά 
καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί είναι 
τα λουκέτα είναι: - Στον Έβρο 63% 
- Στο Κιλκίς 50% - Στη Ροδόπη 
34% - Γιάννενα 22% - Καστοριά 
21%, χωρίς να έχουν υπολογιστεί 
τα εργαστήρια γούνας.
Στη μεγαλύτερη βιομηχανική 
περιοχή της Βορείου Ελλάδος, 
στη ΒΙΠΕ Σίνδου στη Θεσσαλο-
νίκη, λειτουργεί το 70% σε σχέση 

με τα προηγούμενα χρόνια. 
«Αντιλαμβάνεται κάνεις το μέγε-
θος των κεφαλαίων που έχουν 
φύγει καθώς και τις θέσεις εργα-
σίες που έχουν φύγει», σχολίασε 
ο κ. Σαββάκης, χαρακτηρίζοντας 
δύσκολη ως απογοητευτική την 
κατάσταση για τη βιομηχανίας τη 
Βόρεια Ελλάδα, επισημαίνοντας 
πως όλοι μαζί φορείς και πολιτι-
κοί να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι 
για το καλό της χώρας. «Να ομο-
νοήσει το πολιτικό προσωπικό 
της χώρας και όλοι μαζί βάλουμε 
στόχο για να δώσουμε λύση στο 
πρόβλημα», δήλωσε από το βήμα 
του Thessaloniki Summit, ο πρόε-
δρος του ΣΒΒΕ.

Δύο νέες ευκαιρίες χρημα-
τοδότησης των Περιφερει-
ών από την Κομισιόν
Με προθεσμία που λήγει μόλις 
στις 31 Οκτωβρίου, οι ευρωπαϊ-
κές περιφέρειες καλούνται να υπο-
βάλλουν τις αιτήσεις για δύο πιλο-
τικά προγράμματα της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, που παρουσιάστη-
καν τον Ιούλιο, με στόχο τις επεν-
δύσεις μέσω της προσέγγισης της 
«έξυπνης εξειδίκευσης», τον μετα-
σχηματισμό της οικονομίας και τον 
εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας.

Με την ενσωμάτωσή της σε όλα 
τα προγράμματα περιφερειακής 
πολιτικής, αρχής γενομένης από 
το 2014, «η έξυπνη εξειδίκευση» 
βελτίωσε τον τρόπο που οι περι-
φέρειες σχεδιάζουν τις στρατηγι-
κές καινοτομίας τους μέσα από τη 
διασφάλιση της ενεργούς συμμε-
τοχής των τοπικών επιχειρήσεων 
και των ερευνητών.
Τα κύρια οφέλη που πηγάζουν 
από το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
είναι:
• H παροχή εξατομικευμένης 
βοήθειας από εμπειρογνώμονες 

της Επιτροπής, οι οποίοι θα λει-
τουργήσουν ως αρωγός στο πλαί-
σιο διαμόρφωσης περιφερεια-
κών στρατηγικών για τον οικονο-
μικό μετασχηματισμό. Η Κομισιόν 
πρόκειται να διαθέσει μέχρι και 
200.000 ευρώ ανά περιφέρεια 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), για 
την κάλυψη του κόστους εξωτερι-
κής εμπειρογνωμοσύνης.
• H συμπληρωματική στήριξη 
από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητή-
ριο για τους συνεργατικούς σχη-
ματισμούς και τις βιομηχανικές 

μεταλλαγές, ώστε να βοηθηθούν 
οι περιφέρειες στη διαμόρφωση 
πολιτικών για τους συνεργατικούς 
σχηματισμούς και στην καλύτερη 
διασύνδεση τοπικών επιχειρή-
σεων, ερευνητικών κέντρων και 
πανεπιστημίων.
• Ποσό ύψους έως 300.000 ευρώ 
από το ΕΤΠΑ για τη στήριξη της 
έγκαιρης υλοποίησης των περι-
φερειακών στρατηγικών για τον 
οικονομικό μετασχηματισμό, με 
απαραίτητη προϋπόθεση την επί-
τευξη επαρκούς προόδου ως προς 
την ανάπτυξή τους.

«Λουκέτο» βάζουν οι μισές επιχειρήσεις σε Έβρο, Κιλκίς, Ροδόπη 
και Γιάννενα
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Η 
ασφάλιση του αυτοκινήτου σας είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στην 
προστασία της περιουσίας και της ευημερίας σας. Οι λάθος επιλογές στην 
ασφάλιση του αυτοκινήτου μπορούν να έχουν σημαντικές οικονομικές ε-
πιπτώσεις για εσάς και την οικογένειά σας.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Σ
το βιβλίο του Ανίκητοι Ηττημένοι, 
δηλαδή την ελληνική εκδοχή του ή-
δη πολύκροτου για τις αποκαλύψεις 
του Adults in the room, ο πρώην υ-

πουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης 
δεν επαναλαμβάνει απλώς ό,τι είχε γράψει 
στα αγγλικά. Βάζει ξανά φωτιά στο πολιτι-
κό σκηνικό με εξομολογήσεις όπως, λόγου 
χάριν, ότι η σύζυγός του, Δανάη Στράτου βι-
ντεοσκοπούσε τις τηλεφωνικές του συνδια-
λέξεις κατά την καυτή εκείνη περίοδο που ο 
ίδιος ήταν υπουργός, ήτοι το πρώτο εξάμηνο 
του 2015, όταν και εξελίχθηκε η δραματική 
-και αποτυχημένη όπως παραδέχεται στο 
βιβλίο του ο Γιάνης Βαρουφάκης- διαπραγ-
μάτευση της πρώτης κυβέρνησης Αλέξη Τσί-
πρα με τους δανειστές.
Συγκεκριμένα στο Ανίκητοι 
Ηττημένοι και στο προκα-
ταρκτικό κεφάλαιο «Περί 
πηγών και αναφορών» ο 
Βαρουφάκης γράφει ότι 
«σ’ ένα βιβλίο όπου τόσο 
πολλά εξαρτώνται από το 
‘τι είπε ποιος σε ποιον και 
πότε’ κατέβαλα κάθε προ-
σπάθεια να διασφαλίσω την ακρίβεια των 
αναφορών στα λεγόμενα των πρωταγωνι-
στών. Για τον σκοπό αυτό κατέφυγα σε δια-
λόγους ηχογραφημένους με το κινητό μου 
(από τα Eurogroup και κάποιες επίσημες 
συναντήσεις εκτός Ελλάδας με τους δανει-
στές), σε τηλεφωνικούς διαλόγους μου τους 
οποίους βιντεοσκοπούσε η Δανάη Στρά-
του τις μεταμεσονύκτιες ώρες στο σπίτι μας 
και σε χειρόγραφες σημειώσεις που κρα-
τούσα τον καιρό εκείνο μετά από συνομι-
λίες, συσκέψεις κτλ». 
Στο αντίστοιχο χωρίο από το πρωτότυπο κεί-
μενο του αγγλόφωνου βιβλίου δεν γινόταν 
καμία αναφορά σε βιντεοσκοπημένες συν-
διαλέξεις. Αποτελεί εντελώς νέο και εξαι-
ρετικά σημαντικό στοιχείο το ότι η κα Στρά-
του κατέγραφε τον Βαρουφάκη ενόσω εκεί-
νος συνομιλούσε τηλεφωνικώς με τρίτους, 
προφανώς με πρόσωπα που εμπλέκονταν 
υπό διάφορες ιδιότητες στην κρίσιμη δια-
πραγμάτευση. Δια του λόγου το αληθές, 
το αντίστοιχο απόσπασμα του Adults in 
the room αναφέρει επί λέξει: «A Note on 
Quoted Speech - In a book of this nature, 
in which so much depends on who said 
what to whom, I have made every effort to 

ensure the accuracy of quoted speech. To 
this end, I have been able to draw on audio 
recordings that I made on my phone, as well 
as on notes I made at the time, of many of 
the official meetings and conversations that 
appear in this book».
Ο Βαρουφάκης προσθέτει, ωστόσο, και 
άλλη μία διευκρινιστική παράγραφο σχε-
τικά με τις πολυσυζητημένες ηχογραφή-
σεις του: «Επειδή έχουν γραφτεί πολλά κυή-
ματα της φαντασίας των ελληνικών μέσων 
μαζικής αποβλάκωσης, τα οποία δυστυχώς 
έχουν καταφέρει να διαβρώσουν τον δημό-
σιο διάλογο ως ‘αλήθειες’, να ξεκαθαρίσω 
ότι οι φημισμένες μου ηχογραφήσεις αφο-
ρούν μόνον επίσημες συνομιλίες με εκπρο-

σώπους των δανειστών 
εκτός Ελλάδας – ποτέ συνο-
μιλίες με συντρόφους, 
συναδέλφους ή άλλους 
Έλληνες συνδιαμορφωτές 
των γεγονότων».
Εκτός από το ζήτημα των 
ηχογραφήσεων γ ια το 
οποίο ο Βαρουφάκης εμφα-
νώς νιώθει υποχρεωμέ-

νος να παράσχει περαιτέρω διευκρινίσεις 
-προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερο ντόρο, το 
Ανίκητοι Ηττημένοι περιέχει πλήθος ενδι-
αφερόντων στοιχείων, καθώς στο αρχικό 
κείμενο του Adults in the room έχουν γίνει 
προσθήκες και παρεμβάσεις. Μία από τις 
πλέον χαρακτηριστικές, είναι αυτή στην 
οποίαν ο Γιάνης Βαρουφάκης κάνει ευθεία 
αναφορά στην άποψή του περί εξόδου της 
Ελλάδας από την Ευρωζώνη ως εξής: «Το 
μέγα λοιπόν ερώτημα ήταν, και παραμέ-
νει, το εξής: Τι θα ήταν καλύτερο τον Ιούλιο 
του 2015; Ένα Grexit, το οποίο δε θέλαμε; Ή 
το 3ο μνημόνιο, εναντίον του οποίου εξε-
γερθήκαμε; Η απάντηση απλή: Το Grexit! 
Ναι, το κόστος θα ήταν μεγάλο. Το 2012 είχα 
μάλιστα χρησιμοποιήσει ακραίες εκφρά-
σεις, λέγοντας ότι ένα Grexit θα μας πήγαινε 
πίσω στη νεολιθική εποχή. Όμως και τότε 
επέμενα: Αν δεν ήμασταν διατεθειμένοι να 
πούμε «όχι» σε νέα μνημονιακά δάνεια, 
ακόμα και υπό την απειλή του Grexit, η τρό-
ικα θα συνέτριβε τη χώρα αφήνοντάς την 
εκτεθειμένη σε ένα μελλοντικό Grexit το 
οποίο θα ερχόταν όταν θα συνέφερε τους 
δανειστές, και με τη χώρα σμπαραλιασμένη. 
Όπερ και εγένετο!» 

«Απειλές» Βαρουφάκη: Η Δανάη 
βιντεοσκοπούσε τηλεφωνικές 
μου συνομιλίες

Σε πτωτική τροχιά παραμένει η 
ανεργία στην Ελλάδα όπως φαίνεται 
από τα στοιχεία καθώς υποχώρησε 
στο 21% τον Ιούλιο σημειώνοντας 
κάμψη 2,4% σε ετήσια βάση και 0,3% 
σε μηνιαία. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, 
ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 
1.009.610 άτομα και μειώθηκε κατά 
119.010 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 
2016 (μείωση 10,5%) και κατά 12.661 
άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2017 
(μείωση 1,2%).

Τ
ο σύνολο των απασχολουμένων εκτι-
μάται ότι ανήλθε σε 3.796.318 άτο-
μα και αυξήθηκε κατά 93.392 άτομα 
σε σχέση με τον Ιούλιο 2016 (αύξηση 

2,5%) και κατά 13.283 άτομα σε σχέση με τον 
Ιούνιο 2017 (αύξηση 0,4%).
Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός (τα 
άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν 
εργασία) ανήλθε σε 3.204.700 άτομα και 
μειώθηκε κατά 9.120 άτομα σε σχέση με τον 
Ιούλιο 2016 (μείωση 0,3%) και κατά 3.039 
άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2017 (μείωση 
0,1%).
Στις γυναίκες η ανεργία (25,3% τον Ιούλιο 

εφέτος από 28% τον Ιούλιο 2016) παραμέ-
νει σημαντικά υψηλότερη από εκείνη στους 
άνδρες (17,5% από 19,6%).
Ηλικιακά, η υψηλότερη ανεργία καταγράφε-
ται στις ομάδες 15 – 24 ετών (42,8% τον Ιού-
λιο 2017 από 43,2% τον Ιούλιο 2016) και 25 – 
34 ετών (26,1% από 29,7%). Ακολουθούν οι 
ηλικίες 35 – 44 ετών (18,8% από 20,4%), 45 
– 54 ετών (16,6% από 19,3%), 55 – 64 ετών 
(18,1% από 18,4%) και 65 – 74 ετών (11,6% 
από 13,3%).
Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων 
της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις είναι η 
Ήπειρος – Δυτική Μακεδονία (27,3% τον Ιού-
λιο εφέτος από 26,9% τον Ιούλιο πέρυσι), η 
Μακεδονία – Θράκη (22,2% από 23,9%) και 
η Αττική (21,3% από 23,1%). Ακολουθούν 
η Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα (20,7% από 
24,6%), η Πελοπόννησος – Δυτική Ελλάδα 
– Ιόνιοι Νήσοι (20,3% από 23,4%), η Κρήτη 
(16,4% από 22,3%) και το Αιγαίο (16,3% από 
18,9%).
Μεταξύ των περιφερειών, τα υψηλότερα 
ποσοστά ανεργίας αναφέρθηκαν στην 
Ήπειρο-Δυτική Μακεδονία (26,9%), ακολου-
θούμενη από τη Μακεδονία-Θράκη (22,6%) 
και την Αττική (21,3%). ενώ η Κρήτη παρου-
σίασε το χαμηλότερο ποσοστό (17,4%).

Σε χαμηλό 6ετίας η ανεργία στην 
Ελλάδα

Νοβότνι: Ελπίζουμε η οικονομική 
ανάπτυξη στην Ελλάδα να 
συνεχιστεί
«Ευχάριστο το γεγονός ότι από την 
Ελλάδα υπάρχουν σαφή σημάδια 
ανάκαμψης», σημειώνει ο διοικητής 
της Αυστριακής Κεντρικής Τράπεζας 
- Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 
Εβαλντ Νοβότνι «πλέκει το εγκώμιο» 
της Ελλάδας

Μ
ηνύματα ανάκαμψης από την 
Ελλάδα διαπιστώνει ο διοικη-
τής της Αυστριακής Κεντρικής 
Τράπεζας και μέλος του Διοι-

κητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Έβαλντ Νοβότνι, 
σε σημερινές αποκλειστικές δηλώσεις του 
στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ει-
δήσεων, στη Βιέννη.

«Είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι από 
την Ελλάδα υπάρχουν σαφή σημάδια ανά-
καμψης, τόσο στον οικονομικό τομέα, όσο 
και στον δημοσιονομικό τομέα» τόνισε ο 
κ. Νοβότνι και πρόσθεσε: «Ελπίζουμε ότι 
αυτή η θετική εξέλιξη θα συνεχιστεί».

Σε προηγούμενες, πρόσφατες, δηλώσεις 
του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στη Βιέννη, ο κ. Νοβότνι 
είχε πλέξει το εγκώμιο της Ελλάδας, επι-
σημαίνοντας: «Η Ελλάδα έχει όχι μόνον 
ένα μεγαλειώδες παρελθόν, η Ελλάδα 
έχει, σίγουρα, επίσης ένα μέλλον, είναι μία 
χώρα με μία πληθώρα από ευφυείς, εργα-
τικούς ανθρώπους, έχει θαυμάσιες τουρι-
στικές δυνατότητες, έχει, επίσης δυνατότη-
τες, στον οικονομικό τομέα».
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εδώ Κύπρος

Η 
Κυβέρνηση επιβάλλεται να προχωρήσει σε μέτρα και 
αντίμετρα προκειμένου να αλλάξει στάση η τουρκική 
πλευρά και να σεβαστεί εμπράκτως τα δικαιώματα 
των Ελληνοκυπρίων εγκλωβισμένων, υποστήριξε α-

πόψε ο υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νικόλας Παπα-
δόπουλος, μιλώντας σε συγκέντρωση στα Λατσιά.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, στην ομιλία του ο κ. Παπαδόπουλος 
αναφέρθηκε στη Νέα Στρατηγική του για την Κυπριακή Δημο-
κρατία και τη λύση του Κυπριακού, λέγοντας ότι αποτελεί εθνική 
αναγκαιότητα με αφετηρία το γεγονός ότι για τη μη λύση του 
Κυπριακού ευθύνεται η Τουρκία και η προκλητική αδιαλλα-
ξία της.
«Στόχος της Νέας Στρατηγικής», τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος, 
«είναι να υποχρεωθεί η Τουρκία να κάνει τις υποχωρήσεις που 
είναι αναγκαίες, προκειμένου να επιτευχθεί μια σωστή, λειτουρ-
γική και βιώσιμη λύση. Μέσα για την επίτευξη του στόχου της 
Νέας Στρατηγικής είναι η δημιουργία πολιτικού, διπλωματικού 
και οικονομικού κόστους για την Τουρκία, η ενίσχυση της κρατι-
κής οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η αξιοποίηση συμ-
μαχιών για την αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας και η 
ουσιαστική αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του 
κράτους μας».
Πρόσθεσε ότι «η πολιτική των τελευταίων δέκα χρόνων έχει 
αποτύχει, όχι μόνο γιατί δεν έχει οδηγήσει σε μία λειτουργική 
και βιώσιμη λύση του Κυπριακού προβλήματος, αλλά και γιατί 

αφήνει στο τραπέζι τις επικίνδυνες υποχωρήσεις που έκανε ο κ. 
Αναστασιάδης τα τελευταία χρόνια και ο κ. Χριστόφιας προη-
γουμένως. Γι’ αυτό άλλωστε και ένα από τα βασικά μέτρα είναι 
η απόσυρση αυτών των επικίνδυνων υποχωρήσεων, που παρ’ 
ελπίδα παραμείνουν και περιλαμβάνονται σε μια ενδεχόμενη 
λύση, τότε θα καθιστούν αυτή τη λύση κάκιστη, μη-βιώσιμη και 
απορριπτέα από τους ελληνοκύπριους».
Αναλύοντας τις πτυχές της Νέας Στρατηγικής, ο κ. Παπαδόπου-
λος ανέδειξε ως σημαντικότερες «την τοποθέτηση του Κυπρια-
κού στις ορθές του παραμέτρους ως προβλήματος εισβολής και 
κατοχής, όπως ορίζονται από τις ομόφωνες αποφάσεις του Εθνι-
κού Συμβουλίου και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, 
την απόσυρση των επικίνδυνων υποχωρήσεων, την πρόταξη 
κεφαλαίων ζωτικού ενδιαφέροντος του Κυπριακού Ελληνισμού, 
την απεμπλοκή από το εθνικά επιζήμιο πλαίσιο της Πενταμερούς 
Διάσκεψης, την καταπολέμηση της αναβάθμισης του ψευδοκρά-
τους και του κατοχικού ηγέτη καθώς και αποτροπή της ενσωμά-
τωσης των κατεχομένων στην Τουρκία, την πλήρη αξιοποίηση 
του ευρωπαϊκού συγκριτικού πλεονεκτήματος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, τη θεσμοθέτηση Ανώτατου Συμβουλίου Στρατη-
γικής Συνεργασίας με την Ελλάδα, την ενίσχυση της ΕΦ, την ανα-
βίωση του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος, την ταχύτατη εμπορική 
εκμετάλλευση των αποθεμάτων υδρογονανθράκων και την αξι-
οποίηση μέρους των εσόδων από τους Υδρογονάνθρακες για τη 
δημιουργία ειδικού ταμείου στήριξης των προσφύγων».

Μέτρα και αντίμετρα ζητά ο Ν. Παπαδόπουλος

Και με εκλογικά κέντρα εξωτερικού 
οι Προεδρικές του 2018

Η 
Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών ανακοινώ-
νει ότι στις προσεχείς προεδρικές εκλογές 
της 28ης Ιανουαρίου 2018 και σε τυχόν ε-
παναληπτική εκλογή θα λειτουργήσουν ε-

κλογικά κέντρα στο εξωτερικό για τους εκλογείς που 
είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ή 
θα εγγραφούν μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2017.
Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, για να καταστεί 
δυνατή η λειτουργία εκλογικών κέντρων στο εξωτε-
ρικό καταρτίζεται ειδικός εκλογικός κατάλογος, στον 
οποίο μεταφέρονται τα στοιχεία των εγγεγραμμέ-
νων εκλογέων από τον μόνιμο εκλογικό κατάλογο 
της Κύπρου, κατόπιν σχετικής δήλωσης που υπο-
βάλλεται από τους ενδιαφερομένους.
Σημειώνεται ότι εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό, 
σύμφωνα με τη Νομοθεσία, δύναται να λειτουργή-
σουν μόνο σε όσες πόλεις ο αριθμός των ψηφοφό-
ρων που θα υποβάλουν δήλωση υπερβαίνει τους 
πενήντα (50).
Η Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών ετοίμασε για το 
σκοπό αυτό ειδικά έντυπα δηλώσεων, τα οποία 

καλούνται οι κάτοχοι εκλογικού βιβλιαρίου, οι 
οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους 
δικαίωμα στο εξωτερικό, να τα συμπληρώσουν 
κατάλληλα και να τα υποβάλουν έγκαιρα το αργό-
τερο μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2017.
Έντυπα δηλώσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από 
τις Πρεσβείες/Προξενεία της Δημοκρατίας στο εξω-
τερικό, τα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών 
Διοικήσεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη, από την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών και 
την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.
moi.gov.cy).
Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν στις Πρε-
σβείες/Προξενεία της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, 
στα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοική-
σεων και των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
και την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών, στο Υπουργείο 
Εσωτερικών.
Υποβολή δήλωσης για τα εκλογικά κέντρα του εξω-
τερικού μπορεί να γίνει και μέσω διαδικτύου, από 
την ιστοσελίδα aps.elections.moi.gov.cy.

Α
πειλές προς την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι αν οι Τούρ-
κοι το θελήσουν μπορούν να χτυπήσουν τα ερευνητικά πλοία και να 
σταματήσουν την προσπάθεια εξόρυξης φυσικού αερίου από την θα-
λάσσια περιοχή της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και 

τελεσίγραφα ότι αν το αποφασίσουν μπορούν να κάνουν τα κατεχόμενα... Μο-
νακό, εξαπέλυσε ο «υπουργός Εξωτερικών» του ψευδοκράτους Ταχσίν Ερτου-
γρούλογλου. 
Ευρισκόμενος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο κ. Ερτουγρούλογλου 
συναντήθηκε με εκπροσώπους αμερικανικών εταιρειών και «think-thank» στο 
International Republican Institute και δήλωσε ότι το ψευδοκράτος θα ξεκινή-
σει τις ενέργειες για διεθνή αναγνώριση, επιδιώκοντας να γίνει κάτι σαν νέο... 
Μονακό!
«Μπορούμε να ξεκινήσουμε επιτέλους τις ενέργειες για τη διεθνή αναγνώριση. Η 
δεύτερη επιλογή είναι αυτή της αυτόνομης δημοκρατίας, όπως το πρότυπο ‘Γαλ-
λία – Μονακό’. Ένα πρότυπο που μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητές μας στο τομέα 
των εξωτερικών σχέσεων και της άμυνας στην Τουρκία. Θα το αποφασίσουμε 
μαζί με την Τουρκία» είπε ο Ερτουγρούλογλου.
Και συνέχισε ο λεγόμενος υπουργός Εξωτερικών των Τουρκοκυπρίων: «Εμείς 
είπαμε αυτό στον ΟΗΕ: Αν πραγματοποιηθεί εκ νέου διαπραγμάτευση, αυτή πρέ-
πει να πραγματοποιηθεί μόνο στην βάση ‘από  κράτος σε κράτος’. Ο σκοπός της 
μπορεί να είναι μόνο συνομοσπονδία, όχι ομοσπονδία. Η επιλογή ‘ομοσπονδία’ 
πέθανε για εμάς. Παρά τη διεθνή κοινότητα, δεν είναι επιλογή μας να παρουσιά-
σουμε νέες μεθόδους ή να υποβάλλουμε τις δικές μας. Αν θέλουν να συζητήσουν 
με εμάς, επιθυμούμε να το κάνουμε με διάλογο με τη διεθνή κοινότητα. Αλλά αν 
δεν θέλουν να συζητήσουν με εμάς, τότε δεν έχουμε χρόνο. Θέλουμε να καθορί-
σουμε το δρόμο μας πριν από τις εκλογές της ελληνοκυπριακής πλευράς».

Τα κατεχόμενα θέλουν να γίνουν... Μονακό άντε... Γιβραλτάρ
«Ήρθε πια η στιγμή να ξεκινήσουμε τις ενέργειες μας για διεθνή αναγνώριση. 
Μέχρι σήμερα αποφύγαμε αυτό το ζήτημα. Αλλά μπορούμε να προσπαθήσουμε 
πια για τη διεθνή αναγνώριση της ‘ΤΔΒΚ’. Η δεύτερη επιλογή για εμάς είναι η 
αυτόνομη δημοκρατία. Ένα πρότυπο όπως αυτό της Γαλλίας και του Μονακό ή 
αυτό του Ηνωμένου Βασίλειου και του Γιβραλτάρ. Δηλαδή μια δημοκρατία που 
μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητές μας στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων και της 
άμυνας στην Τουρκία και που διοικούμε τα υπόλοιπα οι ίδιοι. Δεν έχουμε ακόμα 
αποφασίσει ακόμα ποιο δρόμο θα επιλέξουμε. Θα αποφασίσουμε μαζί με την  
Άγκυρα» προειδοποίησε ο Ταχσίν Ερτουγρούλογλου.

«Αν χρειαστεί, μπορούμε να τους χτυπήσουμε»
«Οι ξένες εταιρείες πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν μπορούν να πραγματοποιή-
σουν αυτές τις ενέργειες μαζί με την ελληνοκυπριακή πλευρά» υποστήριξε ο κ. 
Ερτουγρούλογλου αναφερόμενος στην προσπάθεια εκμετάλλευσης των κοιτα-
σμάτων φυσικού αερίου που υπάρχουν στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονο-
μική Ζώνη. 
«Όπως γνωρίζετε» συνέχισε ο λεγόμενος υπουργός Εξωτερικών του ψευδοκρά-
τους «ύστερα από την πρόσκλησή μας, ένα τουρκικό πλοίο ήλθε στην περιοχή 
για να πραγματοποιήσει έρευνα. Εδώ και χρόνια πραγματοποίησαν μία διεθνή 
ληστεία με το εμπάργκο  αλλά αυτήν την φορά δεν θα το επιτρέψουμε». 
«Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Αν χρειαστεί, μπορούμε να τους χτυπήσουμε. 
Βεβαίως, δεν το επιλέγουμε. Αλλά αν υπάρξει ανάφλεξη, τότε τι θα κάνουμε; Ανα-
μένεται να παραβλέψουμε τα τετελεσμένα γεγονότα της ελληνοκυπριακής πλευ-
ράς; Αν αυξηθεί η ένταση, ο υπόλογος θα είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Τάχα 
εμείς ιδρύσαμε αυτή τη δημοκρατία μαζί. Πού είναι οι Τουρκοκύπριοι; Κανένας 
δεν μας ρώτησε που είναι τα αποθέματα και τα δικαιώματά μας».

Το ψευδοκράτος 
απειλεί τη Λευκωσία 
για το φυσικό αέριο
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κειμενο/φωτογραφιες: γεωργιος γκεκας

εδώ Κύπρος

Μ
ε την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση μηχανο-
κινήτων και πεζοπόρων τμημάτων εορτάστηκε  και 
φέτος την 1η Οκτωβρίου η επέτειος της Ανεξαρτησί-
ας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για πρώτη φορά σημαιοφόρος της Εθνικής Φρουράς  σε παρέ-
λαση ήταν Γυναίκα Μάχιμη Αξιωματικός.   Ο λόγος για την Ανθυ-

πολοχαγό  Μαρία Παναγιώτου η οποία κατάγεται από την σκλα-
βωμένη Αμμόχωστο .
Πριν την έναρξη της παρέλασης, πραγματοποιήθηκε  η επίσημη 
υποδοχή στον χώρο της παρέλασης του Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, κατά τη διάρκεια της οποίας 
εγινε ρίψη 21 χαιρετιστήριων κανονιοβολισμών, ακλούθησε η 
επίσημη έπαρση σημαίας και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.
Επιδείχθηκαν άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα, όλμοι, 
πυροβόλα, και άλλα σύγχρονα νέα  οπλικά συστήματα από διά-
φορες χώρες (Ισραήλ, Βέλγιο  Ρωσία  κλπ).   Υπενθυμίζεται ότι 
οι Ηνωμένες πολιτείες Αμερικής έχουν εμπάργκο εναντίον της 
Κύπρου και δεν πωλούν άοπλα στη μεγαλόνησο . Γι αυτό Η ΚΔ  
συνεργάζεται  με όλες τις χώρες της ΕΕ αλλά και τις γειτονικές 
χώρες, Αίγυπτο Ισραήλ μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης στρατη-
γικής προστασίας της Κύπρου.
Στη  παρέλαση  συμμετείχαν φέτος για πρώτη φορά μετά το 2001 
αεροσκάφη (F16) της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας με εντυ-
πωσιακές  διελεύσεις, πάνω από το χώρο της παρέλασης . 
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Πάνος Καμένος, παρα-
κολούθησε την παρέλαση εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρ-
νηση. «Για την Ελλάδα η Κύπρος δεν είναι ποτέ μακριά» υπογράμ-
μισε  ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας.    Διαβεβαίωσε 
ότι η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει μαζί με την κυπριακή 

ηγεσία «για να βρούμε», όπως είπε, «μια λύση στο Κυπριακό, 
να απελευθερωθούν τα κατεχόμενα εδάφη, να αποχωρήσουν οι 
στρατοί κατοχής και να ζήσει το σύνολο του κυπριακού λαού με 
ευημερία».
Εκτός  των επισήμων παραβρεθήκαν  επίσης Πρέσβεις ξένων 
χωρών διαπιστευμένοι στην Κυπριακή Δημοκρατία, στρατιωτικοί 
ακόλουθοι, ανώτεροι αξιωματικοί της Εθνικής Φρουράς και της 
Αστυνομίας και άλλοι επίσημοι, καθώς και παλαιοί πολεμιστές.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης διαβεβαίωσε 
τον κυπριακό λαό ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν, προκειμέ-
νου μέσα από τον ειρηνικό διάλογο να επιτευχθεί η επανένωση 
της Κύπρου.
Αναφέρθηκε και στη συνεργασία με την Ελλάδα, λέγοντας ότι 
αυτή δημιουργεί τις απαραίτητες εκείνες προϋποθέσεις ώστε να 
διαπραγματευόμαστε από θέση ισχύος, αλλά και να είμαστε σε 
θέση να αποτρέψουμε τις όποιες επιθετικές ενέργειες.
Ακόμη, απηύθυνε μήνυμα ενότητας προς τους Τουρκοκύπριους 
.Η προσπάθεια να απαλλαγεί η Κύπρος από την τουρκική κατοχή 
και να ξαναζήσει  σε μια επινενοημένη πατρίδα συνεχίζεται παρά  
της τουρκικής αδιαλλαξίας, και  μεθοδεύσεων .
Θερμά συγχαρητήρια στην ηγεσία, τα στελέχη και όλα τα μέλη της 
Εθνικής Φρουράς αλλα και τους πολίτες της Κύπρου για την πραγ-
ματικά εξαιρετική παρουσία στη σημερινή παρέλαση».

Συμπληρώθηκαν 57 χρόνια Κυπριακής 
Δημοκρατίας, που κατάφερε να 
επιβιώσει μέσα σε αντιξοότητες, 

συνωμοσίες και 43 χρόνια ημικατοχής 
με στόχο τη διάλυση της.  Οι 

Κύπριοι με  καθήκον και υποχρέωση 
την Κυπριακή Δημοκρατία, τη 

διατηρηθούν και την ενισχύουν γιατί  
η Δημοκρατία ιδρύθηκε και στέριωσε 
με αγώνες, με θυσία και αίμα ηρώων 

ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΚΑΙ 57η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΗΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ τη 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

Για πρώτη φορά σημαιοφόρος της Εθνικής Φρουράς  σε παρέλαση 
ήταν Γυναίκα Μάχιμη Αξιωματικός
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Ο 
υπουργός Εξωτερικών των Η-
ΠΑ Ρεξ Τίλερσον αποκάλεσε τον 
Ντόναλντ Τραμπ «ηλίθιο» λίγο 
πριν από το τέλος μιας συνάντη-

σης στο Πεντάγωνο αυτό το καλοκαίρι και 
απείλησε με παραίτηση την ίδια περίοδο ε-
ξαιτίας των βαθιών διαφορών με τον αμε-
ρικανό πρόεδρο, μετέδωσε την Τετάρτη το 
NBC News.
Σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό 
δίκτυο, που επικαλέστηκε πολλούς υψη-
λόβαθμους αξιωματούχους της αμερικανι-
κής διοίκησης, ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς 
συναντήθηκε με τον επικεφαλής της αμερι-
κανικής διπλωματίας λίγες ημέρες μετά την 

θυελλώδη αυτή συνεδρίαση που έγινε την 
20η Ιουλίου, προκειμένου να του ζητήσει 
να επιδεικνύει μεγαλύτερο σεβασμό απέ-
ναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ.
Δεν έχει καταστεί σαφές εάν ο μεγιστάνας 
ενημερώθηκε για τον χαρακτηρισμό που 
χρησιμοποίησε ο υπουργός του. Το NBC 
μεταδίδει ότι ο Μάικ Πενς και άλλοι αξιω-
ματούχοι της κυβέρνησης επέμειναν ώστε 
ο Ρεξ Τίλερσον να μην υποβάλει την παραί-
τησή του.
Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
δεν έχουν προς το παρόν ανταποκριθεί στο 
αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου να σχο-
λιάσουν σχετικά.

Τ
ο Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπα-
νίας ανέστειλε τη συνεδρίαση του κοι-
νοβουλίου της Καταλονίας που είχε 
προγραμματισθεί για τη Δευτέρα και 

κατά την οποία οι καταλανοί ηγέτες αναμενό-
ταν να ανακηρύξουν μονομερώς την ανεξαρ-
τησία της Καταλονίας από την Ισπανία.
Η απόφαση ελήφθη έπειτα από προσφυγή 
στο δικαστήριο του Καταλανικού Σοσιαλι-
στικού Κόμματος, το οποίο αντιτίθεται στην 
απόσχιση, σύμφωνα με την εφημερίδα El 
Pais.
Όπως είχε γίνει γνωστό από χθεσινό ρεπορ-
τάζ του Γαλλικού Πρακτορείου, που επικα-
λούνταν μια πηγή από τους κόλπους της περι-
φερειακής κυβέρνησης, η Καταλονία εξέταζε 
το ενδεχόμενο να διακηρύξει μονομερώς την 
ανεξαρτησία την προσεχή Δευτέρα, κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης του Κοινοβουλίου.
«Σε συνάρτηση με το πώς θα εξελιχθεί η 
συνεδρίαση, η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας 
ενδέχεται να γίνει» εκείνη τη στιγμή, επισή-
μανε αυτή η πηγή, που δεν θέλησε να κατο-
νομαστεί και ενώ το μπρα-ντε-φερ μεταξύ 
Καταλονίας και κεντρικής κυβέρνησης έχει 
βυθίσει την Ισπανία σε μία 
από τις χειρότερες πολιτικές 
κρίσεις των τελευταίων 40 
ετών.
Σύμφωνα με τον νόμο σχε-
τικά με την οργάνωση του 
δημοψηφίσματος, που ενέ-
κρινε το καταλανικό Κοι-
νοβούλιο και την ισχύ του 
ανέστειλε το Συνταγματικό 
Δικαστήριο, η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας 
πρέπει να γίνει εντός των δύο ημερών που 
θα ακολουθήσουν την επίσημη ανακοίνωση 
των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος, 
εφόσον έχει επικρατήσει το «ναι».
Ο πρόεδρος της Καταλονίας, Κάρλες Πουτζε-
μόν, επιβεβαίωσε χθες σε συνέντευξη που 
παραχώρησε στο BBC ότι θα ακολουθήσει 
αυτή τη διαδικασία και ότι ανακήρυξη θα 
γίνει «στα τέλη της εβδομάδας ή στις αρχές 
της επόμενης».
Σύμφωνα με τα μερικά αποτελέσματα που 
δημοσιοποίησε σήμερα η καταλανική 
κυβέρνηση, το «ναι» στην ανεξαρτησία έχει 
συγκεντρώσει το 90% των ψήφων και η συμ-

μετοχή ανήλθε σε λίγο παραπάνω από 42%. 
Ο ισπανός πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι 
κάλεσε σήμερα τον καταλανό ηγέτη Κάρλες 
Πουτζδεμόν να εγκαταλείψει τα σχέδιά του 
να ανακηρύξει μονομερώς την ανεξαρτησία 
της περιφέρειάς του από την Ισπανία «για να 
αποφύγει μεγαλύτερα κακά».
Σε συνέντευξή του στο ισπανικό πρακτορείο 
ειδήσεων EFE, ο Ραχόι δήλωσε πως η λύση 
στην καταλανική κρίση είναι μια ταχεία επι-
στροφή στη νομιμότητα και «μια δήλωση 
το συντομότερο δυνατόν ότι δεν θα υπάρξει 
μονομερής ανακήρυξη ανεξαρτησίας, επειδή 
έτσι θα αποφεύγονταν επίσης μεγαλύτερα 
κακά», δήλωσε ο Ραχόι χωρίς να επεκταθεί.

Μοσκοβισί: Η ανεξάρτητη Καταλο-
νία δεν θα είναι μέλος της ΕΕ
Ο Πιερ Μοσκοβισί, ο Ευρωπαίος επίτροπος 
Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, 
δήλωσε σήμερα ότι η Καταλονία, εάν ανα-
κηρύξει την ανεξαρτησία της και αποσχι-
στεί από την Ισπανία, «δεν θα είναι μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Ερωτηθείς, κατά τη διάρκεια της εκπομπής 

«Questions d’info» LCP-
franceinfo-Le Monde-AFP, 
σχετικά με το ενδεχόμενο οι 
Βρυξέλλες να αναγνωρίσουν 
ή όχι μια ανεξάρτητη Κατα-
λονία, ο πρώην υπουργός 
απάντησε: «εκεί, τα πράγ-
ματα είναι αρκετά σαφή. Ας 
φανταστούμε ότι υπάρξει 
ανακήρυξη της ανεξαρτη-

σίας, εκείνη τη στιγμή, η ανεξάρτητη Καταλο-
νία δεν θα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης».
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει παρά 
μονάχα ένα κράτος-μέλος που είναι η Ισπα-
νία. Όμως μιλάμε για σενάρια επιστημονικής 
φαντασίας καθώς στην πραγματικότητα δεν 
έχει ανακηρυχθεί καμία ανεξαρτησία από 
την Καταλονία» συμπλήρωσε ο Γάλλος επί-
τροπος.
«Να μην μιλάμε για σενάρια πολιτικής φαντα-
σίας» σημείωσε ο Πιερ Μοσκοβισί, που κλή-
θηκε να απαντήσει στο ερώτημα εάν η Βαρ-
κελώνη θα έπρεπε, σε εκείνη την περίπτωση, 
να υποβάλει αίτημα ένταξης στην ΕΕ.

Ισπανία: Δικαστικό «μπλόκο» 
στην ανακήρυξη ανεξαρτησίας της 
Καταλονίας
Το Συνταγματικό Δικαστήριο ανέστειλε τη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου της 
Καταλονίας, που είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα

ΗΠΑ: Ο Τίλερσον αποκάλεσε τον 
Τραμπ «ηλίθιο» και απείλησε με 
παραίτηση
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Η αστυνομία ανακάλυψε όπλα, 
εκρηκτικά και αμέτρητες σφαίρες 
στο σπίτι του δράστη του μακελειού 
του Λας Βέγκας, του Στίβεν Πάντοκ, 
ο οποίος διέπραξε την Κυριακή την 
πιο πολύνεκρη ένοπλη επίθεση στην 
ιστορία των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η 
αστυνομία.

Ο 
απολογισμός των θυμάτων αυξή-
θηκε σε 59 νεκρούς και 527 τραυ-
ματίες, δήλωσε ο σερίφης του Λας 
Βέγκας Τζόζεφ Λομπάρντο κατά τη 

διάρκεια συνέντευξης Τύπου. 
Οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν το δωμά-
τιο στο οποίο είχε κρυφτεί σχετικά γρήγορα, 
καθώς οι καπνοί από τους πυροβολισμούς 
είχαν ενεργοποιήσει το συναγερμό πυρόσβε-
σης. Ο δράστης αυτοκτόνησε πριν προλάβουν 
να εισβάλουν στο δωμάτιο οι αστυνομικοί, 
αφήνοντας πίσω του πραγματικό οπλοστάσιο.
Στο δωμάτιο είχε καταφέρει να μεταφέρει, μέσα 
σε διάστημα μόλις τριών ημερών, 23 αυτόματα 
όπλα καθώς και εκατοντάδες σφαίρες. Φρό-
ντισε μάλιστα επιμελώς να τα κρύψει, καθώς 
οι υπεύθυνοι για την καθαριότητα του ξενοδο-
χείου δεν αντιλήφθηκαν τίποτα.
Σε έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι του 
δράστη βρέθηκαν ακόμα 19 όπλα καθώς και 
χιλιάδες ακόμα σφαίρες, φέρνοντας τον τελικό 
αριθμό των όπλων που είχε στην κατοχή του 
στα 42.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πάντοκ θεωρείτο 
υπεράνω πάσης υποψίας, καθώς δεν είχε 
δεχθεί ούτε κλήση για παράνομο παρκάρισμα. 
Αλλά είναι πασιφανές πως οι νόμοι περί οπλο-
κατοχής στις ΗΠΑ, ή μάλλον τα παραθυράκια 
σε αυτούς, του επέτρεψαν να συλλέξει ανενό-
χλητος 42 όπλα μέσης και μεγάλης απόστασης 
και αυτό είναι ένα θέμα που θα διερευνηθεί. 
O σερίφης του Λας Βέγκας επιβεβαίωσε ήδη 
πως οι Αρχές γνωρίζουν κάποια από τα κατα-
στήματα που προμήθευσαν τον Πάντοκ με τα 
όπλα και πρόκειται να τα ερευνήσουν ενδελε-
χώς.

Η επίθεση δεν σχετίζεται με τρομο-
κρατία, σύμφωνα με το Κονγκρέσο
Ο πρόεδρος της επιτροπής Πληροφοριών 
της αμερικανικής γερουσίας, Ρίτσαρντ Μπαρ, 
δήλωσε την Τετάρτη ότι η ένοπλη επίθεση 

στο Λας Βέγκας, η οποία άφησε πίσω της 58 
νεκρούς την Κυριακή το βράδυ, δεν φαίνεται να 
είναι «τρομοκρατικής» φύσης.
«Στην παρούσα φάση, πρέπει να πω ότι δεν 
μου φαίνεται να υπάρχει κάποια διασύνδεση 
με τρομοκρατία» επεσήμανε ο Μπαρ, κατά τη 
διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώ-
ρησε σχετικά με ένα άλλο ζήτημα, την έρευνα 
για την ανάμειξη της Μόσχας στην προεκλογική 
εκστρατεία των ΗΠΑ τον περασμένο χρόνο.
Ο Μπαρ, λόγω της ιδιότητάς του στο Κογκρέσο, 
βρίσκεται σε τακτική επαφή με όλες τις αμερι-
κανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Ωστόσο, ο 
αμερικανός αξιωματούχος δεν υπεισήλθε σε 
λεπτομέρειες σχετικά με το συμπέρασμά του.
Οι αμερικανικές αρχές περιγράφουν, έως αυτήν 
τη στιγμή, τον δράστη του Λας Βέγκας, Στίβεν 
Πάντοκ, ως έναν «μοναχικό λύκο». Το FBI ανα-
κοίνωσε τη Δευτέρα ότι δεν έχει βρει καμία δια-
σύνδεση μεταξύ του 64χρονου με κάποια «διε-
θνή τρομοκρατική οργάνωση», αφού οι τζιχα-
ντιστές του Ισλαμικού Κράτους ανέλαβαν την 
ευθύνη για την επίθεση που διέπραξε ένας από 
τους «στρατιώτες» της οργάνωσης.

Στο σκοτάδι οι αρχές 
Ο αμερικανός πρόεδρος δεν έκανε καμιά ανα-
φορά στην πορεία των ερευνών. Ίσως επειδή 
δεν υπάρχει ακόμη κανένα στοιχείο που να 
δίνει απάντηση στο καίριο ερώτημα, τι ήταν 
εκείνο που όπλισε το χέρι του αυτόχειρα δρά-
στη για να κάνει τέτοιο φονικό. Το FBI ανέκρινε 
την φίλη του Στήβεν Πάντοκ, που τη στιγμή του 
μακελειού βρίσκονταν στις Φιλιππίνες και η 
οποία διαβεβαίωσε ότι δεν είχε γνώση του τι 
θα επρόκειτο να συμβεί. Οι ανακριτικές αρχές 
πάντως εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα 
με τις οποίες μια εβδομάδα πριν τη μαζική 
δολοφονία ο δράστης έκανε έμβασμα ύψους 
100.000 δολαρίων στις Φιλιππίνες που προο-
ρίζονταν πιθανώς για τη φίλη του. 
Θεωρείται ωστόσο βέβαιο, ότι ο 64χρονος 
προετοίμαζε από πολύ καιρό και με ακρίβεια 
την πράξη του, κάτι το οποίο φαίνεται μεταξύ 
άλλων και από τα 47 πυροβόλα που βρέθηκαν 
σε διάφορα σημεία. Επίσης βέβαιο θεωρείται, 
ότι δεν επρόκειτο για πράξη με τρομοκρατικό 
υπόβαθρο αλλά για ένα μεμονωμένο δράστη. 
Γι αυτό και αποτελούν αίνιγμα για τις αρχές τα 
κίνητρα της πράξης του διότι το προφίλ του δεν 
ταιριάζει με ανάλογα άλλων δραστών με αντί-
στοιχες πράξεις στο παρελθόν.

Λας Βέγκας: Οπλα, εκρηκτικά 
και χιλιάδες σφαίρες στο σπίτι 
του δράστη

Μ
ε ένα ιδιαίτερα ρομαντικό μή-
νυμα ευχήθηκε ο Μπαράκ Ο-
μπάμα στην Μισέλ για την 25η 
επέτειο του γάμου τους, παρό-

τι το ζευγάρι βρισκόταν για μία ακόμη φορά 
ο ένας μακριά από τον άλλο, λόγω υποχρε-
ώσεων της πρώην Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ. 
Το δίλεπτο βίντεο με την ερωτική εξομολό-
γηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ προ-
βλήθηκε ως έκπληξη στην Μισέλ Ομπάμα, 
λίγο πριν εκφωνήσει την προγραμματι-
σμένη ομιλία της στο Συνέδριο για τις Γυναί-
κες στην Πενσιλβάνια. 
Στο πραγματικά συγκινητικό κλιπ, ο Μπα-
ράκ χαρακτηρίζει ως την απόφαση να 
«κυνηγήσει» τη Μισέλ, ζητώντας της επί-
μονα να βγουν ραντεβού ως την «καλύτερη 
που πήρε ποτέ στη ζωή του» και πλέκει το 
εγκώμιο της 53χρονης γυναίκας, δηλώνο-
ντας ακόμα τρελά ερωτευμένος μαζί της. 
«Η ιδέα ότι με ανέχτηκες για 1/4 του αιώνα 
αποδεικνύει περίτρανα ότι είσαι μια 
«αγία», ένας υπέροχος και υπομονετικός 
άνθρωπος. Για μένα ήταν πολύ πιο εύκολο 

να το κάνω, επειδή όχι μόνο επειδή υπήρ-
ξες εκπληκτική σύντροφος και υπέροχη 
φίλη, αλλά και επειδή ήσουν πάντα κάποια 
που μπορούσε να με κάνει να γελάω, που 
φρόντιζε να μένω πιστός σε αυτό που θεω-
ρούσα σωστό και έδινε ένα εξαιρετικό 
παράδειγμα στις κόρες μας και στο σύνολο 
της κοινότητας», συμπλήρωσε συγκινημέ-
νος ο Ομπάμα. 
Συνεχίζοντας το... ερωτοχτυπημένο του 
μήνυμα ο Ομπάμα πρόσθεσε, μιλώντας στη 
Μισέλ, η οποία παρακολουθούσε δακρυ-
σμένη το βίντεο: «Η δύναμή σου, η χάρη 
σου, η αποφασιστικότητά σου, η ειλικρί-
νειά σου και το γεγονός ότι μπορείς να έχεις 
όλα τα παραπάνω και να είσαι επιπλέον και 
πανέμορφη, είναι κάτι το εκπληκτικό. Δεν 
είναι παράξενο που όσοι αρχίζουν να σε 
γνωρίζουν σε ερωτεύονται, όπως συνέβη 
και μ’ εμένα. Ήταν πραγματικά η καλύτερη 
απόφαση της ζωής μου να επιμένω αρκετά 
ζητώντας σου να βγούμε ραντεβού μέχρι να 
υποκύψεις και να δεχτείς. Ελπίζω να νιώθεις 
και εσύ το ίδιο».

Το... ερωτοχτυπημένο μήνυμα του 
Ομπάμα στη Μισέλ για την 25η 
επέτειο γάμου τους

CIA: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι ένας 
λογικός άνθρωπος

«
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ 
Γιονγκ Ουν, είναι ένας λογικός πο-
λιτικός, κάτι που οι Ηνωμένες Πο-
λιτείες της Αμερικής πρέπει να λά-

βουν υπόψιν τους, καθώς επιχειρούν να 
αντιμετωπίσουν την κρίση με την Πιον-
γκιάνγκ» δήλωσε την Τετάρτη αξιωματού-
χος της CIA, ειδικός σε θέματα Κορέας.
«Πέρα από τις φανφάρες, ο Κιμ Γιονγκ Ουν 
είναι ένας λογικός άνθρωπος», υποστή-
ριξε ο Γιονγκ Σουκ Λι, αναπληρωτής διευ-
θυντής, υπεύθυνος για την Βόρεια Κορέα 
στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών 
των ΗΠΑ.
«Σε αυτή την χώρα κάποιοι τείνουν να 
υποτιμούν τον συντηρητισμό της», επισή-
μανε.
«Θέλει να συνεχίσει να κυβερνά για πολύ 
καιρό και να πεθάνει από γηρατειά στο 
κρεβάτι του», τόνισε ο Λι σε ομιλία του σε 
ένα συνέδριο της CIA σε ένα πανεπιστή-

μιο της Ουάσινγκτον.
Η Βόρεια Κορέα είναι ένα καθεστώς που 
έχει συνηθίσει να αμύνεται, με δεδομένη 
την ιστορία της και το γεγονός ότι περιβάλ-
λεται από μεγάλες δυνάμεις και οι ηγέτες 
της χρησιμοποιούν αυτή την κατάσταση, 
εξήγησε ο Λι.
«Η Βόρεια Κορέα είναι ένας πολιτικός 
οργανισμός που ευδοκιμεί μέσα από την 
σύγκρουση με άλλες δυνάμεις», επεσή-
μανε.
Αλλά η πολεμοχαρής ρητορική του Κιμ και 
η αποφασιστικότητά του να υπερασπιστεί 
το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας του με 
κάθε κόστος, δεν σημαίνει ότι θα λάβει 
την παράλογη απόφαση να επιτεθεί στις 
ΗΠΑ με πυρηνικά όπλα.
«Να ξυπνήσει και να αποφασίσει να ρίξει 
μια ατομική βόμβα στο Λος Άντζελες δεν 
είναι προς το συμφέρον του αν θέλει να 
επιβιώσει», κατέληξε ο Γιονγκ Σουκ Λι.
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Το αγόρι αισθανόταν ενοχές 
γνωρίζοντας ότι ήταν παντρεμένη 
με παιδιά και πίστευε ότι τον 
χρησιμοποιούσε

Μ
ε 14 κατηγορίες γ ια απο-
πλάνηση και κακοποίηση 
ανηλίκου βρίσκεται αν τι-
μέτωπη μια 29χρονη δα-

σκάλα, μητέρα δύο παιδιών, η οποία 
έκανε σεξ με ανήλικο μαθητή της στην 
τάξη, στο σπίτι και το αμάξι της, επί με-
γάλο χρονικό διάστημα, χωρίς οι πρά-
ξεις της να γίνουν αντιληπτές από κα-
νέναν.
Σύμφωνα με την Daily Mail, η υπόθεση 
αποκαλύφθηκε τον περασμένο Ιούνιο, 
όταν το 17χρονο αγόρι έκανε απόπειρα 
αυτοκτονίας και στη συνέχεια εκμυστη-
ρεύτηκε ότι είχε σχέση με την καθηγή-
τριά του.
Η Jill Lamontagne, από το Μέιν των 
ΗΠΑ, συνελήφθη με τά από εκ τε τα-
μένη έρευνα της αστυνομίας του Κένε-
μπανκ, η οποία ακολούθησε την καταγ-
γελία της μητέρας του αγοριού στα τέλη 
Ιουν ίου. Αμέσως μετά την καταγγε-
λία, με προσωρινή εντολή απαγορεύ-
τηκε στην 29χρονη να έχει την οποιαδή-
ποτε επαφή με τον νεαρό, η ψυχολογική 
κατάσταση του οποίου ήταν ιδιαίτερα 
ευάλωτη μετά την απόπειρα αυτοκτο-
νίας του. 
Επίσης, η Lamontagne τέθηκε σε διαθε-
σιμότητα από την διεύθυνση του σχο-

λείου στις 12 Ιουνίου. Δύο μήνες αργό-
τερα, η ίδια υπέβαλε την παραίτησή 
της, η οποία έγινε δεκτή από το Λύκειο.
Όπως αποκάλυψε η οικογένεια του εφή-
βου, η απόπειρα αυτοκτονίας του νεα-
ρού είχε άμεση σχέση με τον μυστικό 
δεσμό του με την καθηγήτρια, ο οποίος 
τον είχε γεμίσει με ενοχές, δεδομένου 
ότι εκείνη είναι παντρεμένη εδώ και έξι 
χρόνια και έχει δύο μικρά παιδιά.
Ο ίδιος περιέγραψε στους γονείς του 
πώς η 29χρονη τον προσέγγισε μετά 
το μάθημα και τον αποπλάνησε, λέγο-
ντάς του ότι δεν είχε σεξουαλικές επα-
φές με τον άνδρα της εδώ και δύο χρό-
νια. «Είπε ότι την αγαπούσε, ότι είχαν 
κάνει έρωτα πολλές φορές στην τάξη, 
σ το σπίτι της και το αμάξι της», ανα-
φέρει η μητέρα του στην κατάθεσή της 
στην αστυνομία.
Στη συνέχεια ο νεαρός, παρότ ι ε ίχε 
αρχίσει να νιώθει ότι η δασκάλα του 
τον χρησιμοποιούσε, συνέχισε να την 
συναν τά όπου του ζητούσε. Ο ίδιος 
δεν έβρισκε το θάρρος να διακόψει τον 
δεσμό τους, παρά το άγχος που του 
προκαλούσε, ούτε ήθελε να μαθευτεί 
τίποτε καθώς φοβόταν ότι η αγαπημένη 
του θα κατέληγε στη φυλακή. Λόγω της 
νεαρής του ηλικίας, δεν κατάφερε να 
διαχειριστεί καλά όλα αυτά τα συναι-
σθήματα, με αποτέλεσμα να προσπαθή-
σει να βάλει τέλος στη ζωή του.
Η 29χρονη έχει αφεθεί ελεύθερη με 
εγγύηση και η δίκη της έχει προγραμ-
ματιστεί για τις 22 Δεκέμβρη.

Ανήλικος μαθητής προσπάθησε 
να αυτοκτονήσει αφού τον 
αποπλάνησε η δασκάλα του

Η φράση που ακούστηκε από 
τα χείλη του «foutre le bordel» 
σχολιάζεται εκτενώς στον 
διεθνή Τύπο - Ο Μακρόν θέλει 
να «τσαλακώσει» την εικόνα 
του, βγάζοντας από πάνω του το 
κοστούμι του τραπεζίτη,  σχολιάζει 
η εφημερίδα L’ Express - Η επίμαχη 
δήλωση επικρίθηκε έντονα

Τ
ι λόγια ήταν αυτά που εκστόμισε ο 
Γάλλος πρόεδρος για όσους προ-
καλούν χάος αντί να πάνε να εργα-
στούν;

Τα «γαλλικά» του Εμανουέλ Μακρόν προ-
κάλεσαν χάος στη Γαλλία, όπως ακρι-
βώς και η φράση που ακούστηκε από τα 
χείλη του: «foutre le bordel»: Μία λαϊκή 
έκφραση η οποία σημαίνει στην εκλεπτυ-
σμένη της μορφή «προ-
καλώ χάος», αλλά και 
στην καθομιλουμένη, «τα 
κάνω...μπουρδέλο». 
Ο Μακρόν θέλει να τσαλα-
κώσει την εικόνα του βγά-
ζοντας από πάνω του το 
κοστούμι του τραπεζίτη,  
σχολιάζει η εφημερίδα L’ 
Express σε μία προσπάθεια 
να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους 
ο Μακρόν επέλεξε να μιλήσει λαϊκά μ’ έναν 
τοπικό αξιωματούχο, ο οποίος αναφέρ-
θηκε στις δυσκολίες μιας επιχείρησης να 
προσλάβει εργαζομένους. 
«Ορισμένοι,αντί να προκαλούν το χάος 
(foutre le bordel)ή αλλιώς να τα κάνουν 
μπουρδέλο, θα ήταν καλύτερα να κοι-
τάξουν αν μπορούν να πιάσουν δουλειά 
εκεί», απάντησε ο 39χρονος πρόεδρος 
χωρίς όμως να διευκρινίσει σε ποιους 
απευθύνονταν τα σχόλια αυτά.Σε λίγες 
ώρες, η φράση του Μακρόν έκανε τον 
γύρο του διαδικτύου προκαλώντας την 
οργή της αντιπολίτευσης. 

Δήλωση κυβέρνησης 
Η επίμαχη δήλωση επικρίθηκε έντονα τόσο 
από την αντιπολίτευση όσο και από τους 
συνδικαλιστές που έσπευσαν να κατηγο-

ρήσουν τον Γάλλο πρόεδρο ότι περιφρο-
νεί τους συμπολίτες του κι ότι ουδέποτε 
κατάλαβε τις ανησυχίες της «λαϊκής τάξης». 
Το Ελιζέ προσπάθησε  να υποβαθμίσει την 
σπουδαιότητα της...αθυροστομίας του Γάλ-
λου προέδρου: 
«Υποθέτω πως ένας Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας μπορεί να ονοματίζει τα πράγματα 
και να χρησιμοποιεί τις λέξεις που χρη-
σιμοποιούμε όλοι στην καθημερινότητά 
μας», απάντησε ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Κριστόφ Καστανέ, μετά τις έντονες 
αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Θύελλα αντιδράσεων από την α-
ντιπολίτευση 
Η γαλλική αντιπολίτευση κατηγόρησε για 
άλλη μια φορά τον Μακρόν ότι είναι ένας 
πρόεδρος των πλουσίων, αποκομμένος 
από τη λαϊκή τάξη.

Η Βαλερί Μπουαγέ, εκπρό-
σωπος των Ρεπουμπλικά-
νων κατήγγειλε την περι-
φρόνηση που δείχνει ο 
αρχηγός του κράτους για 
τους Γάλλους.
Ψάξε να βρεις δουλειά, ο 
Μακρόν δεν ξέρει τι πάει 
να πει αυτό. Το χάος είναι 
ο ίδιος!,  δήλωσε ο Αντριέν 

Κατενέν, βουλευτής της Ανυπόταχτης Γαλ-
λίας  από το κόμμα του Ζαν Λικ Μελανσόν. 
Ο Ολιβιέ Φορ, αρχηγός της κοινοβουλευτι-
κής ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, 
έκανε λόγο για κοινωνική περιφρόνηση για 
τους αγράμματους, τους τεμπέληδες και 
τους τίποτα, αναφερόμενος σε προηγού-
μενες αμφιλεγόμενες εκφράσεις που είχε 
χρησιμοποιήσει ο πρόεδρος της Γαλλίας. 
Υπενθυμίζεται ότι, στις 8 Σεπτεμβρίου, 
λίγες ημέρες πριν από μια διαδήλωση κατά 
της μεταρρύθμισης του εργατικού κώδικα, 
ο Γάλλος πρόεδρος είχε πει πως δεν θα 
υποχωρήσω απέναντι στους τεμπέληδες, 
στους κυνικούς και στους σκληροπυρηνι-
κούς. 
Τον περασμένο Ιούλιο, είχε δηλώσει: «Ένας 
σταθμός, είναι ένα μέρος όπου διασταυ-
ρώνεσαι με ανθρώπους επιτυχημένους και 
ανθρώπους που δεν είναι τίποτα».

Tα «γαλλικά» του Μακρόν 
έφεραν το χάος: Σταματήστε 
να τα κάνετε... μπουρδέλο και 
εργαστείτε
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οικογένεια

Ο
ι περισσότεροι από μας θέλου-
με στη ζωή μας χαρά, ειρήνη και 
ηρεμία. Αναπόφευκτα όμως οι 
παρεξηγήσεις και οι συγκρού-

σεις μέσα στην οικογένειά μας μας κλέ-
βουν τη χαρά και δημιουργούν προστρι-
βές ανάμεσα στα άτομα που αγαπάμε. Σας 
έτυχε ποτέ ν’ ακούσετε: “Σ’ αγαπώ αλλά… 
κανένας μας δεν είναι τέλειος”. Η αγάπη 
μας είναι με όρους. Όταν οι σχέσεις δια-
ταρράσσονται η καλύτερη λύση είναι η κα-
λή επικοινωνία.
Στην ιδέα και μόνο της παρεξήγησης οι 
πιο πολλοί από μας μαζευόμαστε. Δεν 
μπορούμε να αποφύγουμε τις δύσκολες 
συζητήσεις. Ο στόχος μας πρέπει να είναι 
πάντοτε να συμφιλιωνόμαστε όσο γίνεται 
πιο γρήγορα για να διατηρήσουμε καλές 
σχέσεις. Πρέπει να αποκτήσουμε μια νοο-
τροπία που να βλέπουμε τα πράγματα με 
ευρύτητα πνεύματος. Να σκεφτόμαστε πώς 
επηρεάζει γενικότερα αυτή η κατάσταση 
την οικογένεια.
Δυστυχώς οι περισσότεροι ενδιαφερόμα-
στε μόνο για το άτομό μας. Όταν παρου-
σιάζεται κάποια παρεξήγηση διεκδικούμε 
τα δικαιώματά μας και δικαιολογούμε τη 
θέση μας. Προκειμένου να αμυνθούμε 
μπορεί να πούμε και λόγια που θα πλη-
γώσουν τον άλλον, θα κλονίσουν την εμπι-
στοσύνη του στο πρόσωπό μας και μπορεί 
να οδηγήσουν και στην απομάκρυνσή του 
από μας.
Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μία παροιμία που 
λέει: “Η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκ-
καλα τσακίζει.” Πρέπει να προσέχουμε τι 
λέμε. Εδώ συμπεριλαμβάνεται και το κου-
τσομπολιό. Πρέπει να μάθουμε και να 
διδάξουμε στα μέλη της οικογένειάς μας 
να μην κουτσομπολεύουν. Αν κάποιον τον 
απασχολεί ένα θέμα να πάει κατευθείαν 
στην πηγή να το τακτοποιήσει ή να του 
ζητήσει με όμορφο τρόπο να κλείσει το 
στόμα του. 
Πόσος πόνος και προβλήματα από κλονι-
σμένες σχέσεις θα είχαν αποφευχθεί αν 
ο βασικός μας στόχος και η επιθυμία για 
την οικογένεια ήταν η ενότητα και η γνή-
σια αγάπη. Πολλές φορές νομίζουμε ότι 
ξέρουμε τις προθέσεις του άλλου, ενώ δεν 
τις ξέρουμε. Το χειρότερο μάλιστα είναι 
που συνήθως συσσωρεύουμε όλο και 
περισσότερες υποψίες και πλάθουμε με το 
μυαλό μας τα χειρότερα σενάρια.
Όταν αρχίσεις μια δύσκολη συζήτηση, 

μην προσπαθείς να αποδείξεις ότι ο άλλος 
έχει άδικο κι εσύ έχεις δίκαιο. Μη βάζεις 
στο μυαλό σου τα χειρότερα για το άλλο 
άτομο. Να σκέφτεσαι θετικά. Τρία είναι τα 
στάδια στις δύσκολες συζητήσεις. Πρώτα 
πρέπει να μάθεις το περιστατικό  από όλες 
τις πλευρές. Μετά να εκφράσεις τις από-
ψεις σου και τα αισθήματά σου και τέλος 
να καταλήξετε σε αμοιβαία συμφωνία.
Υπάρχουν δύο πλευρές σε κάθε ιστορία, 
και δεν είναι πάντα η δική σου πλευρά η 
σωστή. Άκου και την πλευρά του άλλου και 
δέξου την. Κάνε ερωτήσεις διευκρινιστι-
κές με καλή διάθεση. Πολλές φορές όσο 
πιο πολλά ρωτάμε τόσο πιο πολύ ξεκαθα-
ρίζει η κατάσταση. Πρέπει  να καταλάβεις 
τη θέση του άλλου.
Παρουσίασε τη δική σου πλευρά απλά και 
ταπεινά χωρίς να ξεχνάς την αγάπη σου 
γι αυτό το άτομο. Καλό είναι να κρατάτε 
τα χέρια σας ενώ μιλάτε. Πρώτα ευχα-
ρίστησε τον άλλον και πες του πόσο τον 
εκτιμάς. Παραδέξου τα λάθη σου. Πες τα 
αισθήματά σου και τις απόψεις σου για το 
συγκεκριμένο θέμα κι όχι για το άτομο. 
Μη σκαλίζεις το παρελθόν. Βεβαιώσου ότι 
σε κατάλαβε.
Είναι πολύ πιθανό το άλλο άτομο να πάρει 
μία στάση τελείως αμυντική. Μπορεί μάλι-
στα και να τα αρνηθεί όλα. Ή μπορεί να 
πει πράγματα που θα επιδεινώσουν την 
κατάσταση. Εσύ πρέπει να διατηρήσεις την 
ψυχραιμία σου έχοντας πάνω απ’ όλα την 
αγάπη και την ενότητα στο νου σου. Μπο-
ρεί να χρειαστεί να θυσιάσεις λίγο από τον 
εγωισμό σου και το δίκιο σου αλλά αξίζει.
Ο τελευταίος στόχος σε τέτοιες συζητήσεις 
είναι να συμφωνήσετε και να συμφιλιω-
θείτε. Μπορεί να συμφωνήσετε να έχει ο 
καθένας την άποψή του και δεν είναι κακό 
από τη στιγμή που καταλάβατε ο ένας τον 
άλλον και αποφασίσατε να επανέλθει η 
εμπιστοσύνη και η αγάπη που είχατε πριν.
Αν υπάρχει κάποια σχέση κλονισμένη 
στον οικογενειακό σου κύκλο,μην την 
αγνοείς. Δουλεύει σιγά σιγά σαν τον καρ-
κίνο. Σήμερα κιόλας κάνε κάτι. Ίσως είναι 
δύσκολο να γίνει η αρχή. Με καλό πνεύμα 
όμως και σοφία πλησίασε το άτομο και 
πες του απλά, “Βοήθησέ με να καταλάβω 
…” και ενώ η στιγμή θα είναι δύσκολη, 
θα έχεις μπει ήδη στο δρόμο που θα σου 
φέρει την ειρήνη και τη χαρά που τόσο επι-
θυμείς για τον εαυτό σου και για την οικο-
γένειά σου.

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.

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

• To παιδί μου και εγώ
Παιδί και διάρροια: Πότε 
πρέπει ν’ ανησυχήσω;

Η 
διάρροια είναι ένα συνηθισμέ-
νο πρόβλημα που πολλές φο-
ρές ταλαιπωρεί ακόμα και τα 
βρέφη. Μάθετε τις διάφορες 

μορφές που μπορεί να πάρει, τις αιτίες, 
τα συμπτώματα και τον τρόπο για να την 
αντιμετωπίσετε.
Πολύ συχνά τα παιδάκια εμφανί-
ζουν κενώσεις πολύ πιο λεπτόρρευ-
στες (νερουλές) από τις συνηθισμένες,  
και μάλιστα σε μεγαλύτερη συχνότητα 
από εκείνες που είχαν παλαιότερα. Τα 
συμπτώματα αυτά τις περισσότερες 
φορές σημαίνουν μια απλή διάρροια 
που διαρκεί περίπου 5 -7 ημέρες και 
οφείλεται συνήθως σε γαστρεντερίτιδα, 
σε μια λοίμωξη δηλαδή του γαστρεντε-
ρικού συστήματος που οφείλεται σε ιό. 
Η κατάσταση αυτή είναι πολύ συνηθι-
σμένη και δεν πρέπει να ανησυχεί τους 
γονείς.
Όταν η διάρροια διαρκεί για χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 2 εβδομά-
δων, τότε έχουμε τη λεγόμενη χρόνια 
διάρροια. Η πιο συχνή αιτία της είναι η 
λανθασμένη αντιμετώπιση της γαστρε-
ντερίτιδας, με αποτέλεσμα η διάρροια 
να μεγαλώνει σε διάρκεια και να μην 
υποχωρεί εγκαίρως. Για τη θεραπεία 
της γαστρεντερίτιδας τα παιδιά πρέπει 
να λαμβάνουν ηλεκτρολυτικά διαλύματα 
από το στόμα κάθε 4 - 6 ώρες. Τα διαλύ-
ματα αυτά, όμως, πρέπει απαραίτητα να 
συνοδεύονται από στερεά τροφή. Η ιδα-
νική διατροφή σε αυτή την περίπτωση 
αποτελείται από λευκώματα (μοσχάρι 
ή κότα), τα οποία θα βοηθήσουν στην 
αποκατάσταση της βλάβης που προκλή-
θηκε στο έντερο από τον ιό της γαστρε-
ντερίτιδας, αλλά και λίπη (λάδι ή κρόκος 
αυγού) που θα ελαττώσουν την κινητι-
κότητα του εντέρου με αποτέλεσμα να 
μειωθεί αισθητά η διάρροια. Απαραίτη-
τοι είναι πάντα οι υδατάνθρακες (ψωμί, 
ζυμαρικά, πατάτες)  για να λαμβάνονται 
οι απαραίτητες θερμίδες, σε περιορι-
σμένη όμως  ποσότητα.
Στη νηπιακή ηλικία, τα παιδιά εμφανί-
ζουν συχνά μια άλλη μορφή διάρροιας 
που οφείλεται σε διαταραχή της κινητι-
κότητας του εντέρου και ονομάζεται  μη 

ειδική διάρροια των νηπίων. Σε αυτή την 
περίπτωση, η θρέψη του νηπίου είναι 
πλήρης γιατί, παρά την ταχεία διέλευση 
του εντερικού περιεχομένου, η απορρό-
φηση των θρεπτικών συστατικών είναι 
φυσιολογική και έτσι το νήπιο αναπτύσ-
σεται φυσιολογικά και η σωματική του 
ανάπτυξη δεν επηρεάζεται. Σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις συνίσταται διατροφή με 
λιγότερες φυτικές ίνες.

Οδηγίες προς τους γονείς
Όταν παρατηρήσετε ότι η διάρροια του 
μικρού σας δεν υποχωρεί, δοκιμάστε 
να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες 
διατροφής:
1.      Ελαττώστε τα σάκχαρα (φρούτα, 
χυμοί), οι οποίοι συχνά υπερέχουν στη 
διατροφή των μικρών, γιατί είναι πιθα-
νόν να προκαλέσουν από μόνα τους 
διάρροια.
2.      Φροντίστε η δίαιτα του μικρού σας 
να περιλαμβάνει λευκώματα (κρέας, 
ψάρι, κότα) και λίπος (ελαιόλαδο, κρέας), 
να είναι ισορροπημένη και να περιλαμ-
βάνει όλα τα θρεπτικά συστατικά.
3.      Αποφύγετε τα φαρμακευτικά σκευ-
άσματα του εμπορίου που χορηγούνται 
για την αντιμετώπιση της γαστρεντερί-
τιδας.
4.      Η σίτιση πρέπει να επαναλαμβάνε-
ται κάθε 4 - 6 ώρες.

Πότε πρέπει να ανησυχήσετε
·      Όταν οι οδηγίες διατροφής δεν είναι 
δυνατόν να σταματήσουν τη διάρροια, 
θα πρέπει να επικοινωνήσετε οπωσδή-
ποτε με τον παιδίατρο, ώστε να προλά-
βετε την πιθανή υποθρεψία και την ελάτ-
τωση του σωματικού βάρους.
·      Όταν η χρόνια διάρροια συνοδεύε-
ται και από άλλα συμπτώματα, τότε είναι 
πολύ πιθανόν να έχουμε ένα περιστατικό 
χρόνιου διαρροϊκού συνδρόμου. Αν, για 
παράδειγμα, η κοιλιά του μικρού είναι 
μεγάλη, τότε το πραγματικό πρόβλημα 
μπορεί να οφείλεται στην κοιλιοκάκη.  
Αν υπάρχουν αλλεργικές εκδηλώσεις 
(αναπνευστικές ή δερματικές)  τότε πρέ-
πει να διερευνηθεί η νόσος που προκα-
λεί το σύνολο των συμπτωμάτων αυτών.
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υγεία

Σ
την ελπιδοφόρα πλευρά 
των ιών, που επί δεκαετί-
ες παρέμεναν ουσιαστι-
κά άγνωστοι, αποτελώ-

ντας το «φόβητρο» επιστημό-
νων και ασθενών, που όχι μό-
νο δεν παραπέμπει σε λοιμώξεις 
και επιδημίες κάθε είδους και 
βαρύτητας, αλλά, αντίθετα, α-
ποδεικνύεται πολύτιμη αρωγός 
στη μάχη των επιστημόνων με 
τον καρκίνο, έδωσε έμφαση, κα-
τά τη διάρκεια συνέντευξης Τύ-
που, ο καθηγητής Κλινικής Ιολο-
γίας της Ιατρικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης, αντιπρό-
εδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Ιολογίας, Γεώργιος Σουρβίνος, 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέ-
ρα Κατανόησης των Ιών στις 3 
Οκτωβρίου.
Όπως είπε, με την κατάλληλη 
επεξεργασία στο εργαστήριο, 
είναι πλέον εφικτή η γενε-
τική τροποποίηση πολλών 
ιών, οι οποίοι από παθο-
γόνοι μικροοργανισμοί 
μετατρέπονται σε «επι-
θετικά» και «έξυπνα» 
όπλα, που παρακά-
μπτουν τα υγιή κύτ-
ταρα και «σκοτώ-
νουν» τα καρκινικά.
Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα αποτελεί ο ιός του 
απλού έρπητα (HSV), 
ο οποίος, σύμφωνα 
με μεγάλη κλιν ική 
μελέτη στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, έδειξε εντυ-
πωσιακά αποτελέσματα 
στην αντιμετώπιση ενός 
από τους πλέον επιθε-
τικούς καρκίνους του 
δέρματος, του μεταστα-
τικού μελανώματος.
Αντίστοιχες ιοθεραπείες 
με άλλους ιούς, μεταξύ 
των οποίων και εκείνος 
της ιλαράς, χρησιμοποιού-
νται και σε άλλες μορφές καρ-
κίνου (κεφαλής και τραχήλου, 
πολλαπλό μυέλωμα, ορισμένα 
σαρκώματα κτλ), με πολλά υπο-
σχόμενα αποτελέσματα.
Στα νεότερα δεδομένα σχετικά 
με τον ιό HPV, αναφέρθηκε ο 
καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικο-

λογίας/ Παιδικής και Εφηβικής 
Γυναικολογίας, ειδικός Παιδο-
γυναικολόγος, Ευθύμιος Δελη-
γεώρογλου. Υπογράμμισε ότι 
ο ιός HPV, ανήκει στην οικογέ-
νεια των Ιών των Ανθρωπίνων 
Θηλωμάτων και έχουν αναγνω-
ρισθεί πάνω από 200 γενότυ-
ποί του.
Ο επιπολασμός της HPV λοί-
μωξης παγκοσμίως προσεγγί-
ζει τις 630 εκατομμύρια γυναί-
κες, ενώ τουλάχιστον 80% των 
γυναικών θα έχει μολυνθεί με 
τον ιό HPV μέχρι την ηλικία των 
50 ετών. Σύμφωνα με τον κ. 
Δεληγεώρογλου, «η μετάδοση 
του γίνεται μέσω οποιασδήποτε 
επαφής με τα γεννητικά όργανα 
και όχι μόνο με την σεξουαλική 
επαφή» επισημαίνοντας ότι 
«δύσκολα μία νεαρή γυναίκα θα 
αποφύγει την επαφή με τον ιό».

Σύμφωνα με το νέο Εθνικό 
Π ρ όγρα μμ α  Εμ β ολ ια -
σμού (ΕΠΕ), ο εμβολια-
σμός συστήνεται ανεξάρ-

τητα από τη έναρξη ή 
όχι των σεξουαλικών 
επαφών σε γυναίκες 

ηλικίας 11-26 ετών, ενώ 
το νέο ΕΠΕ συστήνει 

ότι 2 δόσεις με μεσο-
διάσ τημα 6 μηνών 
αρκούν στις ηλικίες 

11-15 ετών, ενώ για τις 
ηλικίες μετά τα 15 έτη 

χορηγούνται 3 δόσεις σε 
διάστημα 6 μηνών, με τη 

δεύτερη δόση να πραγ-
ματοποιείται 1 ή 2 μήνες 
μετά την πρώτη δόση.

Όπως είπε ο κ. Δεληγε-
ώρογλου, υπάρχουν τρία 

εμβόλια, το διδύναμο, το 
τετραδύναμο και το εννε-
αδύναμο. Το διδύναμο και 
το τετραδύναμο εμβόλιο 

έχουν 100% αποτελεσμα-
τικότητα στην πρόληψη των 

ογκογόνων τύπων 16 και 18 
(70% των καρκίνων τραχήλου 
της μήτρας), ενώ το τετραδύ-
ναμο εμβόλιο έχει 100% απο-
τελεσματικότητα και στην πρό-
ληψη των οροτύπων 6 και 11 
(90% των περιπτώσεων γεννη-
τικών κονδυλωμάτων).

Ό
ταν αγοράζετε καινούργια ρούχα, να φροντίζετε να τα πλένετε πρώ-
τα καλά, διότι τα χημικά που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή 
τους μπορεί να προκαλέσουν κάθε είδους αλλεργία και δερματικό ε-
ρεθισμό. Τα χημικά που χρησιμοποιούνται για να διατηρούν τα ρού-

χα ατσαλάκωτα, μπορεί να προκαλέσουν εξανθήματα, κνησμό και αλλεργικές 
αντιδράσεις.
Από τις βαφές των υφασμάτων, εξάλλου, μπορεί να προκληθούν ήπιες ή σοβα-
ρές αλλεργικές αντιδράσεις στους ευαίσθητους ανθρώπους, ιδίως στα τμήματα 
του δέρματος όπου αναπτύσσεται τριβή και ιδρώτας, όπως στον αυχένα, τη 
μέση, ανάμεσα στα πόδια και στις μασχάλες.
Επιπλέον, τα υφάσματα μπορεί να φιλοξενούν μύκητες από τη χώρα προελεύ-
σεως ή μικρόβια ή ακόμα και... ψείρες από τους ανθρώπους που τα έχουν δοκι-
μάσει στα καταστήματα, αφού ουδείς μπορεί να γνωρίζει τι σχέση έχει με την 
καθαριότητα κάθε πελάτης.
Στην πραγματικότητα, κανείς δεν γνωρίζει την διαδρομή ενός...ρούχου. Ακόμα 
και τα ρούχα που αναγράφουν χώρα προελεύσεως μπορεί να έχουν κατασκευ-
αστεί σε τρεις ή περισσότερες. Και αυτό, διότι δεν είναι σπάνιο φαινόμενο αλλού 
να παράγονται τα υφάσματα, αλλού να βάφονται και αλλού να συναρμολογού-
νται - και κάθε χώρα έχει τις δικές της προδιαγραφές όσον αφορά τον χειρισμό 
των υφασμάτων και την επιτρεπόμενη χρήση χημικών.
Για να προστατευθεί κανείς από όλα αυτά, πρέπει οπωσδήποτε να πλένει τα και-
νούργια ρούχα του τουλάχιστον μία φορά στο πλυντήριο πριν φορεθούν.

Ο
ι άνθρωποι που δεν τρώνε 
πρωινό αντιμετωπίζουν αυ-
ξημένο κίνδυνο σκλήρυνσης 
και στένωσης των αρτηριών 

τους, λόγω της συσσώρευσης αθηρω-
ματικής πλάκας στα εσωτερικά τοιχώ-
ματα, κάτι που αυξάνει την πιθανότητα 
εμφράγματος ή άλλου καρδιαγγειακού 
προβλήματος. Σε αυτήν τη διαπίστωση 
κατέληξε μια νέα ισπανο-αμερικανική 
επιστημονική έρευνα.
Το υγιεινό πρωινό έχει συσχετισθεί από 
προηγούμενες μελέτες με καλύτερη 
υγεία της καρδιάς, μικρότερα επίπεδα 
χοληστερίνης και κανονικό βάρος. Η 
νέα μελέτη είναι η πρώτη που συσχετί-
ζει την παράλειψη του πρωινού με την 
παρουσία αθηροσκλήρωσης, η οποία 
δεν είναι ορατή.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον επί-
κουρο καθηγητή Χοσέ Πενάλβο της 
Σχολής Επιστημών Διατροφής του 
Πανεπιστημίου Ταφτς, που έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο περιοδικό του 
Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας, 
ανέλυσαν στοιχεία για περισσότερα από 
4.000 άτομα. Διαπιστώθηκε ότι η αθη-
ροσκλήρωση ήταν συχνότερη μεταξύ 
όσων παρέλειπαν το πρωινό και έπιναν 
μόνο καφέ, χυμό ή άλλο μη αλκοολούχο 
ρόφημα.
Οι άνθρωποι αυτοί ως ομάδα, εκτός 
από τους περισσότερους παράγοντες 
καρδιομεταβολικού κινδύνου, είχαν επί-
σης τη μεγαλύτερη περιφέρεια μέσης, 
τον μεγαλύτερο δείκτη μάζας σώμα-
τος, την υψηλότερη αρτηριακή πίεση, 
τα υψηλότερα λιπίδια και τα μεγαλύτερα 
επίπεδα σακχάρου (γλυκόζης) στο αίμα 
τους. Ήταν, επίσης, πιθανότερο να είναι 
υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, να πίνουν 
πολύ αλκοόλ και να καπνίζουν.
Από την άλλη, τον μικρότερο κίνδυνο 
αθηροσκλήρωσης είχαν ως ομάδα όσοι 
έτρωγαν «γερό» πρωινό, από το οποίο 
έπαιρναν τουλάχιστον το 20% των θερ-
μίδων της μέρας.
«Οι άνθρωποι που δεν τρώνε πρω-
ινό συνήθως ακολουθούν έναν γενι-
κότερο ανθυγιεινό τρόπο ζωής. Η 
νέα μελέτη δείχνει ότι η παράλειψη 
του πρωινού είναι μια κακή συνήθεια 
που, αν κάποιος εγκαταλείψει, θα μει-
ώσει τον κίνδυνο για την καρδιά του» 
δήλωσε η καρδιολόγος δρ Βαλεντίν 
Φούστερ, η οποία είναι και αρχισυντά-
κτρια του «Journal of American College 
of Cardiology».

Η παράλειψη του 
πρωινού αυξάνει 
τον κίνδυνο 
εμφράγματος Πρέπει να πλένουμε τα 

καινούργια μας ρούχα 
πριν τα φορέσουμε;

Οι ιοί «σύμμαχοι» στη 
μάχη με τον καρκίνο

Π
ρόκειται για μια κατάσταση 
που αντιμετωπίζουν πολλά 
άτομα που ξεκινούν το 
γυμναστήριο με στόχο την 

απώλεια βάρους, με αποτέλεσμα να 
αποθαρρύνονται και πολλές φορές να 
σταματούν την προσπάθεια.
Ωστόσο, μια μικρή αύξηση του 
βάρους κατά το πρώτο διάστημα 
της συστηματικής ενασχόλησης με 
κάποια μορφή άσκησης, μπορεί να 
είναι αναμενόμενη, ειδικά σε άτομα 
που δε συνήθιζαν να ασκούνται στο 
παρελθόν.
Ειδικότερα, η αύξηση αυτή, είναι 
πιθανό να οφείλεται σε φυσιολογικές 
μεταβολές που πραγματοποιούνται 
στο σώμα, ως απόκριση στο «στρες» 
που προκαλείται στο μυϊκό σύστημα.
Έτσι, μετά από έντονη προπόνηση, η 
φυσιολογική διαδικασία της μυϊκής 
αποκατάστασης μπορεί να οδηγή-
σει σε μικρού βαθμού κατακράτηση 
υγρών στις μυϊκές ομάδες που «κατα-

πονήθηκαν».
Από την άλλη, κατά το διάστημα προ-
σαρμογής του οργανισμού στο νέο 
πρόγραμμα άσκησης, η ποσότητα 
γλυκογόνου που αποθηκεύεται στους 
μύες και χρησιμοποιείται ως βασικό 
«καύσιμο» αυξάνεται, ώστε να μπο-
ρεί να τροφοδοτήσει τα υψηλότερα 
επίπεδα σωματικής δραστηριότητας.
Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω 
μεταβολές είναι προσωρινές, καθώς 
το σώμα προσαρμόζεται σταδιακά 
στα νέα δεδομένα, εφόσον διατηρη-
θεί το πρόγραμμα άσκησης.
Βέβαια, δεν πρέπει να αποκλείουμε 
και το ενδεχόμενο η αποτυχία μεί-
ωσης του βάρους να οφείλεται σε 
αυξημένη πρόσληψης τροφής, είτε 
γιατί το άτομο αισθάνεται εντονότερο 
αίσθημα πείνας ή γιατί θεωρεί ότι 
δικαιούται» να καταναλώσει περισ-
σότερο φαγητό ή λιχουδιές εφόσον 
«έκαψε» πολλές θερμίδες στο γυμνα-
στήριο.

Υπάρχει περίπτωση να 
πάρω κιλά ενώ γυμνάζομαι;
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Η 
ευχαρίστηση του σκηνοθέ-
τη ταιν ιών τρόμου Alfred 
Hitchcock ήταν να δημιουρ-
γεί ισχυρή αντίθεση ανάμε-

σα σ τις έξυπνες παγίδες των έργων 
του και σ τ ις βασικές επιθυμίες των 
πρωταγωνισ τών του. Ελκυστικοί η-
θοποιοί, ν τυμένοι σ την εντέλεια, έ-
δωσαν ζωή στους εφιάλτες για τους 
πόθους και τις ανησυχίες μας. Οταν 
ο χαρακτήρας του James Stewart στο 
έργο Rear Window, 1954, κατασκο-
πεύει τον φονικό γειτονά του, μέσω 
των φακών της κάμεράς του, δεν το 
κάνει με σκοπό να πιάσει έναν δολο-
φόνο αλλά από ηδονοβλεπική περι-
έργεια. Επίσης ο ιδιόρρυθμος σκη-
νοθέτης βασάνιζε στις ταινίες του ευ-
γενικές κυρίες και μάλιστα με περί-
τε χνους τρόπους: Αποσ τέρησε την 
πρωταγωνίσ τρια από την αξιοπρέ-
πεια και την αίγλη της, The 39 Steps, 
1935. Ο φόνος μέσα στην μπανιέρα, 
Psycho, 1960. Αλλόκοτες και εφιαλ-
τ ικέ ς επιθέσεις πτηνών, The Birds, 
1965. Οι κανόνες του ήταν η σημασία 
σ τη λεπτομέρεια και ο βασανισμός 
των γυναικών!
  Στα 1970ς ο τρόμος άρχισε να θεω-
ρείται σαν κάτι φυσικό, όπως ο έρω-
τας, και σ τα πρόσωπα των θυμά-
των υπάρχει ρεαλισμός που ακόμη 
και σήμερα είναι δύσκολο να παρα-
κολουθήσεις. Το τελικό προϊόν ήταν 
σαδισμός βαμμέ νος  με  α ίμα!  Σε 
εποχή που τα αγαπημένα τρομακτικά 
έργα ήταν τα Bonnie and Clyde ή 
Dirty Harry όπου ο φόνος παρουσια-
ζόταν με ρομαντικό τρόπο, οι ταινίες 
τρόμου έδειχναν απλά ωμή βία. Στα 
μέσα των 1970ς το Hollywood άρχισε 
να βυθίζεται σε αιματηρά σενάρια: 
The Exorcist, 1975, μείγμα αίματος 
και θρησκευτικής σκέψης, που κέρ-
δισε 10 υποψηφιότητες στο Academy 
Award, και  Jaws, 1975. Το αποκορύ-
φωμα ήταν η εμφάνιση του δολοφό-
νου που ονομαζόταν Michael Myers, 
σ το έργο Halloween, 1978. Aναδυ-
όμενος από ένα ε ιδυλλιακό προά-
στειο, ο Myers απέδειξε ότι το κακό 
δεν ήταν αποτέλεσμα αρρώστιας των 
πόλεων ή του πολέμου στο Vietnam. 
Είναι τυχαίο αλλά και υπολογισμένο 
και μπορεί κ τυπήσει οποιαδήποτε 
στιγμή. Αυτή η τρομακτική ιδέα είχε 
ενισχυθεί και από το F.B.I. που προσ-
διόρισε ένα νέο ε ίδος δολοφόνου 
στην πραγματική ζωή, του διαδοχι-
κού δολοφόνου. Τέτοιοι άνθρωποι 
υποθε τ ικά υπήρχαν από πάν τοτε, 
όμως η μανία σχετικά με την ύπαρξή 
τους από τα μέσα μαζικής ενημέρω-
σης τους μετέτρεψε σε διασημότητες. 
Βασιζόμενοι στην τάση της εποχής, οι 
σκηνοθέτες ταινιών τρόμου δημιούρ-
γησαν μια νέα γενιά από μυστηριώ-
δεις, απαθείς αν τ ιήρωες ανθρωπο-
κτονίας. Στο έργο Halloween ο δολο-

φόνος του σκηνοθέτη Carpenter δεν 
είχε ούτε προσωπικότητα ούτε κίνη-
τρο, απλά ήταν κακός. 
  Με την ταιν ία τρόμου The Texas 
Chain Saw Massacre, 1974, καθιερώ-
θηκε η μόδα του τρόμου ( μάσκα ), τα 
εξαρτήματα ( αγκίστρι κρέατος, πριο-
νισμένη αλυσίδα ), η προσωπικότητα 
( όχι σπουδαία ή ανύπαρκτη ) και το 
ψεύτικο αίμα ( σιρόπι σταριού ΄΄Karo`` 
) γ ια μια γενιά από κινηματογραφι-
κούς σ τυγερούς δολοφόνους.  Το 
έργο Halloween έγινε ένα από τα πιο 
επιτυχημένα ανεξάρτητα φίλμς όλων 
των εποχών όπως αργότερα η ταινία 
του ίδιου τύπου  Friday the 13th.
  Στα 1980ς ο τρόμος ήταν μεγάλη 
επιχε ίρηση και η αγορά κατακλύ-
σ τηκε από τόσο πολλές κ ινηματο-
γραφικές ταιν ίε ς βιαιότητας ( μαζί 
με επτά συνέχειες του  Fr iday 13th  
και τέσσερις του Halloween ) που η 
φυσ ικότητα του θέματος με τατρά-
πηκε σε κάτ ι ασ τε ίο. Οι σκηνοθέ-
τες τώρα ξαναγυρίζουν σ τ ις παλιές  
ρίζ ε ς παρ’όλο που έχουν τη δυνα-
τότητα να διαθέσουν μεγάλα ποσά. 
Ακόμη χρησιμοποιούν το πρωτοπο-
ριακό υλικό της χρυσής εποχής των 
`70ς. Ελπίζω μόνο να μην αποφασί-
σουν να ξαναγυρίσει ο δολοφόνος 
του Halloween, Michael Myers για να 
σκοτώσει κάποιον επειδή μια γενιά 
πριν οι αναφυόμενοι δασκαλοι του 
τρόμου δημιούργησαν ένα τέρας – 
και κανείς δεν το σταματάει τώρα.

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

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗ

Ζωντανοσ  εφιαλτησ
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απόψεις

Σχολιαστής
του γιώργου τσαντήλα

Τ
ελευταίο τραγ ικό συμβάν με δεκάδες νε-
κρούς και εκατοντάδες τραυματίες , αποτέ-
λεσμα της τυφλής ανθρώπινης εκδικητικής 
βίας , αυτό στο Λας Βέγκας. Τείνουμε να συ-

νηθίσουμε αυτή τη νέα μαύρη πραγματικότητα και 
να την εντάξουμε στα κακά συμβάντα της ούτως ή 
άλλως αλγηνής σε πολλές των περιπτώσεων καθη-
μερινότητας και αυτό σαν γεγονός είναι το πιο επι-
κίνδυνο από όσα μας συμβαίνουν. 

Κι αυτό γιατί , 
αντί να ψάξουμε τη λύση στο πρόβλημα και να ανα-
σκουμπωθούμε , εμείς βουλιάζουμε ακόμη περισ-
σότ ερο σ τον βαλτώδη καναπέ ,  βουλιάζον τας 
παράλληλα και την σκέψη μας σε θολά νερά , θολω-
μένα από το μελάνι της σουπιάς του συστήματος 
που μας εξουσιάζει. 

Αν αναλογιστούμε πως ...
συγκεκριμμένες και αποτρόπαιες ενέργειε ς σαν 
αυτή του Βέγκας , έρχονται ως απάντηση στα δυτικά 
κράτη που για πολλά χρόνια συντηρούν ή ακόμη 
και δημιουργούν πολέμους σ τα μουσουλμαν ικά 
κράτη της ανατολής , θα μας βοηθήσει ίσως να 
βρούμε την άκρη για τον μίτο της Αριάδνης. Παλαι-
στίνη, Λίβανος, Υεμένη, Ιράκ , Αφγανιστάν , Συρία, 
αποτελούν τρανά παραδείγματα που καταδεικνύ-
ουν μέσα από την ιστορία , ωμές πολεμικές παρεμ-
βάσεις για τον έλεγχο του μαύρου χρυσού. Πολεμι-
κές ενέργειες και δράσεις που άφησαν πίσω τους 
πολύ αίμα και πόνο . Προκάλεσαν επίσης τεράστια 
προσφυγικά τσουνάμι που κυρίως κατέληξαν στις 
δυτικές χώρες. 

Παράδοξο κι όμως αληθινό. 
Οι Συνταγματικές αρχές των δημοκρατικών δυτικών 
κρατών επέτρεψαν την εισροή χιλιάδων προσφύ-
γων και μεταναστών από τα μουσουλμανικά κράτη 
που επλήγησαν από τους πολέμους  με αποτέλε-
σμα σήμερα να βάλλονται εκ των έσω , από τους 
ίδιους τους πολίτες τους. Αυτούς τους μουσουλμά-
νους πρόσφυγες ή  μετανάστες πρώτης ή δεύτερης 

γεν ιάς που επέλεξαν να 
απαν τήσουν με τη δική 
τους τζιχάντ .

Ο  μίτος της Αριάδνης. 
Ήταν η άκρη του νήμα-
τος, το οποίο έδωσε η 
Αριάδνη,   η κόρη του 
Μίνωα,  του αυ τοκρά -
τορα της Κρήτης, σ τον 
αγαπημένο της Θησέα, 
για να βγει ζωντανός από 
τον Λαβύρινθο , όπως κι 
έ γ ινε .  Στην περίπτωσή 
μας , δεν γνωρίζω σχολι-
αστή μου, αν θα τα κατα-
φέρουμε να βγούμε από 
το δικό μας λαβύρινθο, 
στον οποίο έχουμε περι-
έλθει . 

Αξίζει όμως, 
να ψάξουμε γ ια την άκρη του νήματος, που μπο-
ρεί να μας οδηγήσει σ τον απεγκλωβισμό και σε 
περισσότερο φως. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα 
να ακινητοποιήσουμε όλοι οι πολίτε ς των δυτ ι-
κών κρατών τα αυτοκίνητα και τις πετρελαιοκίνη-
τες ή βενζινοκίνητες μηχανές μας για ένα μήνα ώς 
πράξη διαμαρτυρίας για τους πολέμους που γίνο-
ν ται με έπαθλο το πετρέλαιο. Αυτό θα ήταν μια 
ακραία ενέργεια πολιτικής δράσης με την οποία θα 
είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε να πλήξουμε 
το σύστημα που φαντάζει αλώβητο. 

Αλώβητο φαντάζει, 
γιατί εμείς του το επιτρέπουμε. Όλη η δύναμη είναι 
σ τα χέρια μας σ τα χέρια των σκεπτόμενων πολι-
τών και αν αποφασίσουμε να συνεργαστούμε, το 
σύστημα που μας εξουσιάζει και αποφασίζει γ ια 
μας χωρίς να μας ρωτάει, θα δεχθεί ένα πολύ ισχυρό 
μήνυμα , πως τα πρόβατα ξύπνησαν , έβγαλαν την 
προβιά και μετατράπηκαν σε λύκους της ειρήνης.

... και μετά ξύπνησες !
Μα είναι ποτέ δυνατόν , φτωχέ τω πνεύματι σχο-
λιαστή , να απαρνηθεί ο σημερινός δυτικού τύπου 
άνθρωπος το αυτοκίνητό του , έσ τω και γ ια μια 
μέρα; Θα τον πείσεις με τα επιχειρήματά σου να 
πάει με τα πόδια σ το περίπτερο που απέχει 500 
μέτρα χωρίς να μετακινήσει τους τέσσερις τροχούς 
του; θα στείλει τα παιδιά σχολείο με το λεωφορείο; 
τι θέλεις να κάνεις σχολιαστή ; να διαλύσεις τον κοι-
νωνικό ιστό στις δυτικές κοινωνίες; 

Εξαρτάται πώς το βλέπεις;
Mε τα μάτ ια του λαγού ή της κουκουβάγ ιας; 
θέλεις να παραμείνεις ένας βολεμένος υποκρι-
τής και παρατηρητής ή μήπως θέλεις να αναλά-
βεις δράση για ένα καλύτερο μέλλον , με καθαρή 
συνείδηση και άξονα την ε ιρήνη σ τον κόσμο; 
Πάνω από όλα άνθρωπε προσπάθησε να μην 
συνηθίσεις στον τρόμο γιατί τότε είναι και σαν να 
τον αποδέχεσαι .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

Και η ζωή συνεχίζεται ..
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Μ
ια φορά και ένα καιρό στην Ελλάδα τα σκυλιά 
ζούσαν ελευθέρα στην ύπαιθρο και δεν υπήρ-
χε αγροτικό σπιτι χωρίς σκυλί.  Πολλά απ αυ-
τά χρησιμοποιούνταν σαν φυλακές του 

σπιτιού και ζούσαν μόνιμα στην αυλή.   Δεν τολμού-
σε κανεις να πλησιάσει το σπιτι χωρίς τη παρέμβα-
ση του ιδιόκτητη που έδενε η «βάσταγε» το σκύλο 
ώστε να μπει ο επισκέπτης στο σπιτι. 
 Ο σκύλος που ειχε ο μακαρίτης ο πάππους μου 
τον ακλουθούσε αδιαμαρτύρητα παντού οπού 
και αν πήγαινε πεζός η με το κάρο του.  Μάλι-
στα νομίζω ότι ηταν ο σκύλος –Τούρκο έλεγε 
το μεγαλόσωμο και τρομερό σκυλί- ηταν οι 
καλλίτεροι φίλοι με το άλογο του παππού. 
Και οι δυο έκαναν παρέα , ήξεραν το δρόμο 
και πήγαιναν μαζί στα ιδία μέρη που 
πήγαινε ο παππούς . Ο Τούρκος 
πήγαινε πάντα  μπροστά με την 
ουρά σηκωμένη σε ρυθμό επι-
τροχάδην και το άλογο, ο τσίλιας,  
ακλουθούσε σε συγχρονισμένο 
βηματισμό αραμπά , ούτε καλπασμός 
ούτε και αργό βάδισμα . 
Σήμερα οι συνήθειες άλλαξαν. Μαζί με το 
παππού πάει το κάρο, ο Τσίλιας το άλογο και 
ο Τούρκος  ο σκύλος . 
Οι ξένες συνήθειες προοδευμένων χώρων πέραν τα σύνορα 
και ήταν στην και στην Ελλάδα.
Τώρα τα φοβερά σκυλιά φύλακες έγιναν μικροσκοπικά  σκυ-
λάκια για αγκαλίτσες. Τα ελευθέρα σκυλιά, τώρα τα λένε 
αδέσποτα, παρ όλο δεν φοβίζουν ούτε κυνηγούν πια τις 
γάτες, είναι δεμένα στο λουρί τους . 

Δεν προηγούνται  πια του ιδιόκτητη του αλλα σέρνονται 
πίσω απ το αφεντικό τους. Ποτε ποτε σταματούν για κατού-
ρημα, και να μυρίσουν τη διαδρομή ενός αλλού σκυλιού 

που πέρασε απ το ιδιο μέρος λίγο νωρίτερα.    
Ο ξενομανής Ελληνας  των αδέσποτων με κακή φήμη 
στη κακοποίηση των ζώων μετατράπηκε σε «φιλό-
ζωο» με pet(s).   

Μέχρι εδώ δεν έχω κανένα πρόβλημα . Έλα όμως 
που δεν αρκεί η φαινομενική υιοθέτηση ευρω-
παϊκών συνηθειών χωρίς τις κατάλληλες υπο-
δομές και νοοτροπία.  Στην Αθήνα τα πεζο-
δρόμια πνίγονται στο σκυλόσκατο και πρέπει 
να είναι κανεις προσεκτικός στο που πατά. Οι 
πολλοί  Έλληνες δεν βολεύονται  να κουβαλάν  

μαζί τους  τη γνωστή σακούλα να 
μαζεύουν τα περιττώματα του 

ζώου τους . Προσποιούνται 
ότι δεν ξέρουν γιατί βγά-
ζουν βόλτα τα σκυλιά τους. 
Όσο δεν τα κάνει μεσα στο 
σπιτι ο σκύλος τους είναι 

ευχαριστημένοι .  Το μόνο 
ενδιαφέρον είναι να εκπαι-
δεύσουν το σκυλάκι τους να 

περιμένει για τη βόλτα να μη 
χρησιμοποιεί το χαλί του σπιτιού αλλα το πεζοδρόμιο της 
διπλανής γειτονιάς.  Προχθές παρακολούθησα μια νεαρή 
ύπαρξη μπροστά μου κολλημένη στο κινητό της και αφο-
σιωμένη στη κουβέντα της, να σέρνει στη κυριολεξίας ανά 
παχουλό σκύλο με κοντά ποδιά. Μόλις ο σκύλος χαμήλωσε 
για να λιπάνει το πεζοδρόμιο μπροστά σε ένα κατάστημα 
μόδας αυτή το τράβηξε  βιαία και ο σκύλος σταμάτησε την 

αφόδευση στο τσακ.  Εκεί δεν ηταν η κατάλληλη μεριά για 
να τα σερβίρει μπροστά στο μαγαζί ίσως ένα από τα πολλά 
κλειστά /χρεοκοπημένα κατάστημα χωρίς τον ιδιόκτητη 
παρόντα που θα  μπορούσε να της βάλει τις φωνές ηταν καλ-
λίτερος τόπος…
Μα τι κατάντια είναι αυτή ? Γιατί τέτοια  ανευθυνότητα ιδι-
οκτητών ζώων?  Στα πιο πολλά  ζώα, γάτες και σκυλιά, δεν 
τους έχουν κάνει στείρωση και «ζητιάνε» . Φυλακισμένα 
σε ταράτσες και μπαλκόνια γαυγίζουν και ενοχλούν. Πολ-
λοι καυγάδες απ τους γείτονες για τα σκυλιά που γαυγίζουν 
όλη τη νύχτα και ενοχλούν . Στο αδιέξοδο που προκύπτει 
όταν ο ιδιοκτήτης του σκυλιού αρνείται να καταλάβει ότι 
το σκυλί είναι κατοικίδιο ζώο και πρέπει να ζει μεσα στο 
σπιτι όχι στ μπαλκόνι  οι εξ ισου ανεύθυνοι και βάρβαροι 
γείτονες ρίχνουν φόλα στο σκυλί και λύνουν το πρόβλημα. 
Το θύμα είναι πάντα το ζώο όχι ο μαλακας-η μαλακω  ιδι-
οκτήτης. 
Η  Αθήνα δεν έχει περιφραγμένους χώρους να τρέξουν 
τα σκυλιά όπως χρειάζεται και τα λιγοστά μικρά πάρκα 
είναι χώροι που πανε τα παιδιά τους οι γονείς να παίξουν.   
Η προσωρινή συγκατάκλιση παϊδιών με άγνωστα σκυ-
λιά δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα . Απαγορεύσεις 
του είδους «απαγορεύονται οι σκύλοι» συχνά αγνοούνται  
(όπως τόσο άλλοι νόμοι στην Ελλάδα).
Ο κύριος λοιπόν η κύρια με το σκυλάκι του είδους που ανέ-
φερα κάθε άλλο πάρα κύριοι και κύριες είναι . Μερικές 
φόρες όταν  τους βλέπω να μη μαζεύουν τα δώρα που αφή-
νουν στο πεζοδρόμιο για στους αμέριμνους πεζούς τα σκυ-
λιά  τους νοιώθω σαν τον μακαρίτη Τσαρλς Μπρονσον  το 
τιμωρό…. Να τους τρίψω τη μούρη στα δώρα των συμπα-
θών τετραπόδων που στη πραγματικότητα υποφέρουν στα 
χέρια τέτοιων αφεντικών .

απόψεις

ΑΠΟ ΤΙΣ  ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΟΥ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΡΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΥΛΑΚΙ

Τα Βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα ζουν και 
βασιλεύουν ενώ είναι υπό εξαφάνιση στη Καναδά

Σ
το Καναδά στην ουσία δεν υπάρχουν βι-

βλιοπωλεία . Τα βιβλία των μαθητών πα-

ρέχονται απ το σχολείο και οι σχολικές 

προμήθειες αγοράζονται απ τους δια-

φημίζουν και πωλούν το κάθε τι που χρειάζεται 

ένας μαθητής . 

Στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμα το κλασικά βιβλι-

οπωλεία, και πολλά μάλιστα, τα όποια εξυπηρε-

τούν τις ανάγκες των μαθητών . Για ηλεκτρονι-

κούς υπολογιστές όθε λόγος αυτοί πωλούνταν σε 

εξ ειδικευμένα χωριστά καταστήματα Ο δάσκα-

λος δίνει ένα κατάλογο σχολικών προμηθειών 

και ο γονιός τρέχει να αγοράσει τσάντα και ότι 

λέει ο κατάλογος για το παιδί του που πάει σχο-

λείο. Τα βιβλιοπωλεία κανονάρχησες δούλης όταν 

ανοίγουν τα σχολειά αλλα και κατιτί διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς και φυτοζωούν το καλοκαίρι. 

Συνήθως τα βιβλιοπωλεία κάνουν επίσης φωτο-

τυπίες  εκτυπώσεις παντός είδους που αποτελούν 

ένα κάλο μέρος των εσόδων για το κατάστημα. 

Οι περισσότεροι μαθητές  δεν έχουν εκτυπωτή 

/φωτοτυπικό μηχάνημα στη σπιτι οπότε φαντα-

στείτε ολες αυτές τις εκτυπώσεις που κάνουμε 

εμείς σ το σπιτ ι να γ ίνονται σε ένα κατάστημα  

ποσό τζίρο δίνουν στο μαγαζί . Μερικές φόρες το 

βιβλιοπωλείο φωτοτυπεί αντικαθίσταται νίπτω 

φωτογραφείο/φωτοτυπεί  οπού  η τεχνολογία 

είναι συμβατή και για τις δυο εργασίες.  
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Γιατί το καλό επιστρέφει πάντα σε μας!
Μια διδακτική ιστορία με ένα όμορφο νόημα

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Άλλη μία εβδομάδα επικοινωνίας μαζί σας μέσω 
της αγαπημένη σας εφημερίδα HELLAS NEWS. Βαδί-
ζουμε ολοταχώς προς τον χειμώνα λέει αλλά με 

καλοκαιρινούς ρυθμούς. Στον δρόμο βλέπουμε νέους, νέες 
πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τρυφερή τέταρτη ηλικία με διά-
θεση για εξώπλατα και σορτσάκια που κάνουν την καθημε-
ρινότητα του χαρούμενη (ότι καλύτερο για μακροημέρευση).
Αυτό που παθαίνω πλάκα κάθε μέρα και δεν το συνηθίζω 
είναι που βλέπω ανθρώπους ανεξαρτήτου ηλικίας να μιλάνε 
μόνοι τους, να κάνουν χειρονομίες, να γελάνε ή να βρίζουν 
και λέω «Ω! ΤΙ ΕΥΤΥΧΙΑ», μέχρι να καταλάβω ότι μιλάνε σε 
κάποιο κινητό. Τι να πω βρε αδέλφια, πολλοί από εμάς κι 
αυτοί που είναι από επαρχία τότε είχαν ένα τηλέφωνο στην 
γειτονιά και ο περιπτεράς φώναζε «Ε! Κυρία Μαρία τρέχα 
ο γιος τηλεφωνάει από Καναδά…» Να, όμως, που οι καιροί 

άλλαξαν και βλέπεις και τα μούτρα του άλλου που μιλάς.
Καλοί μου αναγνώστες είμαι σίγουρος ότι κι εσείς κάθε 
ημέρα που θα βγείτε από το σπίτι σας κάτι «παράξενο» 
κατά την κρίση σας θα δείτε κι εάν θέλετε μοιραστείτε το 
μαζί μας, στείλτε το με e-mail ή τηλεφωνείστε στην εφημε-
ρίδα μας να δημοσιεύσουμε διάφορα ευτράπελα, να μας 
φτιάχνουν την μέρα και ΦΥΣΙΚΑ θα είναι ανώνυμα. Αδέλ-
φια, όπως λέω και στον εαυτό μου, κάθε ημέρα με τόσα 
που γίνονται κάθε λεπτό στον πλανήτη ανεξαρτήτου ηλικίας 
να χαίρεστε την καθημερινότητα σας και την ζωή σας σαν 
να είναι η τελευταία ημέρα της ζωής σας… Δεν παίρνουμε 
τίποτα μαζί μας…
Πάμε τώρα στην όμορφη κοινωνική μας ιστορία κι εάν 
έχετε και κάποια δική σας απ’ την  ζωή σας στείλτε, πάντα 
χωρίς να δημοσιεύσουμε το όνομα. Μέχρι την άλλη εβδο-
μάδα γεια σας!

Έ
νας φτωχός αγρότης ονόματι Φλέμιγκ, ζού-
σε στο Ayrshire (Σκωτία). Μια μέρα κι ενώ 
δούλευε για να ζήσει την φαμίλια του, ά-
κουσε να καλούν σε βοήθεια από τον γει-

τονικό βάλτο.
Άφησε τα εργαλεία του κάτω κι έτρεξε να βρεί τον 
φοβισμένο νεαρό που ‘χε …
Πρόκειται για μία πραγματική ιστορία με ιστορικά 
πρόσωπα και για αυτό έχει μία ιδιαίτερη σημασία.
Ένας φτωχός αγρότης ονόματι Φλέμιγκ, ζούσε στο 
Ayrshire (Σκωτία). Μια μέρα κι ενώ δούλευε για να 
ζήσει την φαμίλια του, άκουσε να καλούν σε βοή-
θεια από τον γειτονικό βάλτο.
Άφησε τα εργαλεία του κάτω κι έτρεξε να βρεί τον 
φοβισμένο νεαρό που ‘χε χωθεί όλος μεσ’ το βάλτο 
και φώναζε προσπαθώντας να ελευθερωθεί.
Ο αγρότης έσωσε τον νεαρό που αλλιώς θ’ αργοπέ-
θαινε σκληρά.
Την επόμενη μέρα μια πολυτελής άμαξα έφτασε στο 
σπίτι του.
Ένας ευγενής κομψά ντυμένος άντρας κατέβηκε και 
συσ τήθηκε ως ο πατέρας του αγοριού που είχε 
σώσει ο αγρότης.
– Θέλω να σας ανταμείψω. Σώσατε τη ζωή του γιου 
μου, είπε στον αγρότη.
– Δεν μπορώ να δεχ τώ πληρωμή γ ι’ αυτό που 
έκανα, του απάντησε εκείνος.
Την ίδια σ τ ιγμή ο μικρός γ ιος του αγρότη βγήκε 

σ την πόρτα του φτωχ ικού 
τους.
– Είναι γ ιος σας, ρώτησε ο 
ευγενής.
– Μάλιστα, απάντησε με υπε-
ρηφάνεια ο αγρότης.
– Τότε σας προτείνω να μου 
επ ι τ ρέψε τ ε  να προσφέρω 
σ το γ ιο σας την ίδια εκπαί-
δευση με το δικό μου. Αν 
ο γ ιος μοιάσει του πατέρα, 
ε ίμαι βέβαιος ότ ι θα γ ίνε ι 
κάποιος που και οι δυο θα 
είναι περήφανοι.
Ο αγρότης δέχτηκε.
Ο γιος του αγρότη Φλέμιγκ, 
φοίτησε σ τα καλύτερα σχο-
λεία και σ το τέλος πήρε το 
δίπλωμά του από την Ιατρική 
Σχολή του Νοσοκομείου St. Marie του Λονδίνου.
Έγ ινε ένας μεγαλόπνοος (γ ιατρός) από τους πιο 
ξακουστούς του κόσμου. Το 1928 ο διάσημος για-
τρός Αλέξανδρος Φλέμιγκ ανακάλυψε την πενικι-
λίνη. Πολύ αργότερα ο γιος του αριστοκράτη άντρα 
που είχε σωθεί μικρός σ το βάλτο, προσβλήθηκε 
από πνευμονία.
Ποιος του έσωσε την ζωή αυτή τη φορά; Σώθηκε 
χάρη στην πενικιλίνη.

Το όνομα του αριστοκράτη Άγγλου; Σερ Ράντολφ 
Χένρι Σπένσερ Τσόρτσιλ και ο γιος του Σερ Ουίν-
στον Τσόρτσιλ…
Ο Σερ Ουίνσ τον Τσόρτσ ιλ κι ο Σερ Αλέξανδρος 
Φλέμιγκ παρέμειναν φίλοι όλη τους τη ζωή. Ο Σερ 
Αλέξανδρος Φλέμιγκ πέθανε το 1955, σε ηλικία 
74 ετών σ το Λονδίνο, Ο Σερ Ουίνσ τον Τσόρτσ ιλ 
πέθανε το 1965, σε ηλικία 91 ετών στο Λονδίνο. 
Τους έθαψαν στο ίδιο κοιμητήριο.
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κειμενο/φωτογραφιες: χριςτιανα κιεςκου

H ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΙΩΝΙΖΕΤΑΙ.

ΑΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ

Γ
ια δεύτερη χρονιά στο Royal Ontario Museum πραγ-
ματοποιήθηκε Ελληνική Διάλεξη, με περιεχόμενο αυ-
τή την φορά την ανακάλυψη του τάφου του πολεμι-
στή της Πύλου. Μια πολύ ωραία παρουσίαση για την 

Ελλάδα και τον πολιτισμό της, που κρατά από αρχαιοτάτων 
χρόνων. Κεντρική ομιλήτρια ήταν η καθηγήτρια του Πανεπι-
στημίου του Cincinnati, Δρ Sharon Stocker, η οποία αντικα-
τέστησε λόγω έκτακτης οικογενειακής ανάγκης τον αρχικό 
ομιλητή, Δρα Jack L. Davis.
Η Δρ Stocker παρουσίασε τα εντυπωσιακά ευρήματα της 

από τις ανασκαφές στον τάφο που βρίσκεται λίγα μέτρα 
μακριά από το Παλάτι του Νέστωρα, οι οποίες περιελάμ-
βαναν την εύρεση τεσσάρων χρυσών δαχτυλιδιών αλλά 
και άλλων αντικειμένων της καθημερινότητας δίνοντας μια 
εικόνα των ταφικών εθίμων στην πρώιμη μυκηναϊκή εποχή. 
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς μέσα από τέτοιες 
ανακαλύψεις βρίσκουμε το πόσα κοινά έχουν οι σύγχρονοι 
Έλληνες με τους Έλληνες των σπουδαίων εκείνων χρόνων. 
Το «παρών» έδωσαν ο Γενικός Πρόξενος Τορόντο, κ. Αλέ-
ξανδρος Ιωαννίδης, που τόνισε στην σύντομη ομιλία του 

το πόσο σημαντική είναι η συνεργασία του μουσείου με το 
προξενείο για την προβολή του πολιτισμού της Ελλάδας, 
είτε αφορά την αρχαία είτε την σύγχρονη εποχή και χειρο-
κροτήθηκε για το χιούμορ του. Μεταξύ άλλων στην αίθουσα 
παρευρέθησαν ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, κ. 
Αντώνης Αρτεμάκης και οι γνωστοί επιχειρηματίες, κ. Ιωάν-
νης Δάγωνας και Στηβ Μιρκόπουλος.
Ήταν μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση κι 
ευελπιστούμε το συντομότερο να υπάρξουν κι άλλες που θα 
εξυμνούν τοιουτοτρόπως την όμορφη πατρίδα μας.

Η κύρια ομιλήτρια και καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του 
Cincinnati, Δρ Sharon Stocker Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Αλέξανδρος Ιωαννίδης Ο διευθυντής του ROM, κ. Josh Basseches

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, κ. Αντώνης Αρτεμάκης με τους κ.κ τηβ 
Μιρκόπουλος, Ιωάννη Δάγωνα και Βασίλη Τσιάνο

Ο διευθυντής του ROM, κ. Josh Basseches, με τον Γενικό Πρόξενο, 
κ. Αλέξανδρο Ιωαννίδη και τον γνωστό επιχειρηματία, κ. Ιωάννη 

Δάγωνα.
O κ. Ιωάννης Δάγωνας με την σύζυγο του έδωσαν το 

«παρών» στην 2η Ετήσια Ελληνική Διάλεξη στο ROM
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κΕιμΕΝΟ: Θ. κΟΥρΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓρΑΦιΕΣ: Χ. κιΕΣκΟΥ

Τ
ο Χαμόγελο Ζωής για άλλη μία φορά διοργάνωσε μια φιλανθρωπική βραδιά 
με μέρος των χρημάτων να διατίθεται στο Sick Kids Hospital. Στην αίθουσα του 
Metropolitan Center στον Άγιο Νικόλαο, που σέρβιρε ένα εξαιρετικό φαγητό και με 
την συμμετοχή του καλλιτέχνη από την Ελλάδα, Στάθη Αγγελόπουλο, προσέφεραν 

μια όμορφη και ζεστή βραδιά. Συνεχίζουμε το φωτογραφικό ρεπορτάζ της συνεργάτιδος 
Χριστιάνας Κιέσκου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος, Τζιμ Καρύγιαννης, έδωσε 
επίσης το «παρών»

Η αντιπρόεδρος του Χαμόγελου Ζωής, κα Πένυ 
Κόντος

H κα Στέλλα Παπαδόπουλου, διευθύντρια του 
Χαμόγελου Ζωής, απαγγέλει το ποίημα της

Η Εύα Αβράμης από το Sick Kids Foundation

Η πρόεδρος του Χαμόγελου Ζωής, Μιχαλίτσα 
Κατσιλίρα.Ο πάτερ Μιχαήλ στην προσευχή πριν το δείπνο.

Ο κ. Στέλιος Κοντοπίδης με την κ. Πένυ Κόντος 
και τον κ. Γιώργο Σκανδάλη που κέρδισε το 

εισιτήριο για την Ελλάδα.

Η παρέα από το Empire Foods.

To «Χαμόγελο Ζωής» έδωσε χαμόγελα και

Τιμητική διάκριση του Δημοτικού Συμβούλου
κ. Δημήτρη Καρύγιαννη στο «Χαμόγελο Ζωής»

Ο κ. Σταύρος Δαλακούρας με τον Δημοτικό 
Σύμβουλο κ. Δημήτρη ΚαρύγιαννηΗ Μιχαλίτσα δίνει τον καλύτερό της εαυτό
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Η κα Νάνσι Αθανασοπούλου-
Μυλωνά με τον κ. Γιώργο 

Σκανδάλη

Ο εκδότης της εφημερίδας Hellas News με τους 
καλούς του φίλους Πένυ Κόντος και Αργύρη 

Δαντίλη.
Οι πρεσβυτέρα Ελένη, ο πάτερ Μιχαήλ, οι Γιώργος, Μαρία και Θοδωρής 

Λυμπερογιάννης και ο Στέλιος Γεωργίου.

Οι κυρίες Άντζελα, Άννα, Αθηνά, Τίνα, Μαίρη, Γεωργία, Χριστίνα και Άννα με τους κυρίους Χρήστο 
και Αλέκο από την Φιλόπτωχο του Αγίου Νικολάου.

Οι Κωνσταντίντος και Κωνσταντίνα Κουμαρέλα, Θεόδωρος και Άννα Τζάκας, Βασίλης και Άννα 
Φλώρος, Γιώργος Σόρακας και Τέρι Πατουθιά.

Η κα Εύη Αβράμης με τους φίλους από το Sick Kids Foundation με την κα Πένυ Κόντος, αντιπρόεδρο 
του Χαμόγελου Ζωής.

Η γνωστή κι αγαπητή κ. Πατ Αγραπίδης με την κόρη της, η κα Νάνσι 
Αθανασοπούλου-Μυλωνά,  κα Τσάτσος, η πρόεδρος του Χαμόγελου Ζωής, κ. 

Μιχαλίτσα Κατσιλίρα και ο κ. Γιώργος Σκανδάλης με την υπόλοιπη παρέα τους.

Οι Όλγα και Τάκης Δημητρακόπουλος, η Freda, Paul και Leo Opassinis, η Τζοάννα και Στέλιος 
Μαβρίδης και ο Σαμ Κάππας.

O Γιώργος Μάνιος με τον πρόεδρο του Ελληνοκαναδικού Κονγκρέσου, Τάσο Μπαξεβανίδης και τους 
Σταύρο, Μαρία και Sophie Δαλακούρα.

Η πρεσβυτέρα Ελένη, ο π. Μιχαήλ, η κα Πένυ Κόντος, ο πρόεδρος της 
Μεταμόρφωσης κ. Στέλιος Γεωργίου και ο Αντιπρόεδρος κ. Λάζαρος 

Παναγιωτίδης

στο Sick Kids Hospital σε μια βραδιά αγάπης
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Ε
πίθεση με πολλές ομοιότητε ς 
με τα χτυπήματα που αιματοκύ-
λισαν την Ευρώπη συνέβη σ τo 
Edmonton. Συγκεκριμένα, ο «μο-

ναχικός λύκος» επιτέθηκε με ένα φορτη-
γό εναντίον δεκάδων πεζών, καταφέρνο-
ντας να παρασύρει τέσσερα άτομα που 
μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, πριν έ-
να όχημα της αστυνομίας ανακόψει την 
«τρελή» πορεία του. Ο άγνωστος άνδρας, 
πριν τη σύγκρουση του οχήματός του με 
το περιπολικό, είχε επιτεθεί με μαχαίρι 
και σε αστυνομικό. Η Αστυνομία ανακοί-
νωσε πως ο δράστης συνελήφθη έπει-
τα από καταδίωξη και ότι αντιμετωπίζει 
το συμβάν ως τρομοκρατική επίθεση. Ό-
πως δήλωσε εκπρόσωπος της Αστυνομί-
ας, στο αυτοκίνητο του δράστη βρέθηκε 
μία σημαία του αυτοαποκαλούμενου «Ι-
σλαμικού Κράτους», ενώ ο δράστης που 
έχει καταγωγή από την Σομαλία, είχε βρε-
θεί στον Καναδά ως πρόσφυγας και βρι-
σκόταν στο επίκεντρο των Αρχών για τις 
εξτρεμιστικές τους ιδέες, ωστόσο, δεν εί-

χε φανεί απειλητικός. O πρωθυπουργός 
Τζάστιν Τριντό από την Ottawa ανακοί-
νωσε πως θα επανεξεταστούν οι όροι του 
προσφυγικού στον Καναδά.

Η 
επαρχιακή κυβέρνηση και η πό-
λη του Τορόντο πρόκειται να α-
νακοινώσουν μια νέα συμφωνία 
που θα προσφέρει μειωμένα ει-

σιτήρια σε όσους συνδυάζουν την μετακί-

νηση τους με GO Transit και TTC. Το γρα-
φείο του δημάρχου επιβεβαίωσε ότι οι α-
ναβάτες του TTC που στην συνέχεια χρη-
σιμοποιούν το GO Transit ή το αντίστρο-
φο θα έχουν στο εξής έκπτωση 1,50 $ ό-

ταν χρησιμοποιούν την 
κάρτα προπληρωμής 
της Presto. Η εκπρό-
σωπος της Metrolinx, 
Anne Marie Aikins, δή-
λωσε ότι η GO Transit 
έχει ήδη συμφωνίες 
συνεργασίας με 12 άλ-
λες υπηρεσίες μέσων 
μαζικής μεταφοράς. Υ-
ποστήριξε ότι η έκπτω-
ση θα ενθαρρύνουν 
τους ανθρώπους να 
χρησιμοποιούν τα μέ-
σα μαζικής μεταφοράς 
περισσότερο. Ωστόσο, 
δεν είναι σαφές πότε 
θα τεθεί σε ισχύ η συμ-
φωνία.

Τρομοκρατικό χτύπημα στο 
Edmonton

Νέα συμφωνία θα προσφέρει έκπτωση 
σε αυτούς που μετακινούνται μεταξύ 

TTC και GO Transit

Το απίστευτο μπέρδεμα με λαθρομετανάστη 
που θέλει να εκδοθεί αλλά δεν το επέτρεψε 

το Ανώτατο Δικαστήριο

Ο 
Ebrahim Toure που έχει περά-
σει περισσότερα από τεσσε-
ράμισι χρόνια σε φυλακή 
μέγιστης ασφαλείας, επειδή 

ο Καναδάς δεν μπόρεσε να τον απελά-
σει στην χώρα του, δεν μπόρεσε να εξα-
σφαλίσει την ελευθερία του καθώς το 
Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι 
η κράτηση του σε φυλακές είναι απα-
ραίτητη. Ο 46χρονος με καταγωγή από 
τη Γκάμπια δηλώνει υπέρ της απέλα-
σης του, ωστόσο δεν έχει τα απαραί-
τητα έγγραφα που αποδεικνύουν την 
καταγωγή του ή το όνομα του, ενώ η 
κυβέρνηση της Γκάμπιας αρνείται να 
του εκδόσει. Οι αρχές πιστεύουν ότι το 
όνομά του είναι στην πραγματικότητα 
Bakaba Touray και ότι παρακρατεί πλη-
ροφορίες που θα τους επέτρεπαν να 
του επιτρέψουν να γυρίσει στην χώρα 
του. Ωστόσο, αυτό που ζητάνε για την 
έκδοση του είναι τα απαραίτητα δικαι-

ολογητικά, που δεν είναι άλλα από τα 
έγγραφα για την ταυτοποίηση του, τα 
οποία όπως υποστηρίζει ο 46χρονος 
δεν υπάρχουν. Παρ’ όλα αυτά το Ανώ-
τατο Δικαστήριο αποφάνθηκε πως ο 
Toure μπορεί να μεταφερθεί σε φυλακές 
όπου συνήθως κρατούνται όσοι επρό-
κειτο να απελαθούν.

Κατάσχεση παράνομων τσιγάρων 
αξίας  πάνω από $900.000

Δ
ύο  άνδρες συνελήφθησαν στην 
περιοχή του Markham για κα-
τοχή παράνομων τσιγάρων και 
συμμετοχή στην διακίνηση τους. 

Η έρευνα είχε ξεκινήσει περίπου ένα μήνα 
νωρίτερα όταν στην περιοχή εμφανίστη-
καν μη σηματοδοτημένα  τσιγάρα, πράγ-
μα που κίνησε αμέσως τις αρχές στην διε-

ξαγωγή ερευνών στην ευρύτερη περιοχή. 
Η έρευνα της αστυνομίας κατέληξε σε μία 
αποθήκη όπου βρήκε μη σηματοδοτημέ-
να τσιγάρα αξίας $907.000, ενώ σε περί-
πτωση πώλησης θα χανόταν από τα taxes 
$279.339. Οι δύο άνδρες ηλικίας 58 και 
47 αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες για πα-
ράνομη διακίνηση
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Έγινε παράδοση κάθε χρόνο το Customer 
Appreciation Day των «Kostas Bakery» και 

«Kostas Meat Market» του Κώστα Μαργαρώνη
κΕιμΕΝΟ: Θ. κΟΥρΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓρΑΦιΕΣ: Χ. κιΕΣκΟΥ

Ε
ίναι γνωστά και μη εξαιρετέα τα κα-
ταστήματα του κ. Κώστα Μαργαρώ-
νη, το KOSTAS MEAT MARKET και 
το KOSTAS BAKERY. Όλο τον χρόνο 

εκατοντάδες ελληνικές οικογένειες κι επι-
χειρήσεις προμηθεύονται όλα τους τα προ-
ϊόντα απ’ τις επιχειρήσεις του κ. Κώστα. Κά-
θε Σεπτέμβριο πριν από το Thanksgiving το 
parking των καταστημάτων στο Ellesmere 
και Warden γεμίζει από τις τσίκνες και τους 
καπνούς από τα ψησίματα των καλύτερων 

κρεατικών κι αλλαντικών που μαζί με κρα-
σάκι και μπύρα προσφέρει αφειδώς ο κ. 
Κώστας σ’ όλους τους φίλους και πελάτες 
για ένα μεγάλο «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» που τον υπο-
στηρίζουν τόσα χρόνια. Φυσικά μετά από το 
φαΐ δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει και το 
γλυκό, που έφαγαν και γλυκάθηκαν οι εκα-
τοντάδες φίλοι-πελάτες που παρέλασαν όλη 
την ημέρα και βοηθούντος και του καταπλη-
κτικού καιρού. Τι άλλο να πούμε εκτός από 
ΥΓΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ και του χρόνου Κώστα!

Ο κ. Κώστας Μαργαρώνης με τα αγαπημένα του εγγόνια

Ο κ. Αλεξάκης του Krinos Foods με την παρέα του
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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 ‘80s

της χριςτιανας κιεςκου

H πολυάσχολη Θεσσαλονίκη το 1980

Ένα από τα καταστήματα σήμα κατατεθέν στο κέντρο των Αθηνών λίγο πριν την μεγάλη πυρκαγιά 
των Δεκέμβριο του 1980
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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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Bre Tiesi: 
«αναστατώνει»
 το Instagram

Το νεαρό μοντέλο 
φροντίζει να 
προβάλλει τα δυνατά 
σημεία σε κάθε της 
πόζα και οι άντρες 
έχουν κάθε λόγο να 
επισκέπτονται συχνά 
τον λογαριασμό της 
στο Instagram.

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. 
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Η
θ ο π ο ι -
ός, μοντέ-
λο, «Ανα-
π λ η ρ ω -

μ α τ ι κ ή  M i s s 
Hellas» και «Miss 
Q ue en  Tou r i sm 
International» στην 
Κίνα, τα τελευταία 
χρόνια δοκιμάζει 
τις δυνάμεις της και 
στην παρουσίαση. Η 
Νικολέττα Ράλλη, η 
εκρηκτική παρουσία 
που θα βρεθεί στο 
νέο late night show 
του Γιώργου Λιάγκα, 
αποτελεί ένα από τα 
αγαπημένα κορίτσια 
του αντρικού πληθυ-
σμού και όχι άδικα! 
Με αναλογίες και 
κορμί σμιλευμένο, 
λόγω της μεγάλης 
της αγάπης στο μπα-
λέτο και στην κολύμ-
βηση, η Νικολέττα 
τραβά τα βλέμματα 
και κερδίζει τις εντυ-
πώσεις στα social 
media. 

αυτή είναι η πιο καυτή 

ελληνίδα προπονήτρια 

ποδοσφαίρου!

Η Χριστίνα Μπενάκη, για την 
οποία και σας γράφουμε, είναι 
μία εντυπωσιακή γυναικάρα, η 
οποία έχει τελειώσει την γυμνα-
στική ακαδημία στην Κομοτηνή, 
έχει… τρέλα με το ποδόσφαιρο 
και την ΑΕΚ και τα όνειρά της 
φτάνουν μέχρι και την… Super 
League.

Nomads: υψώνουμε… 

ασπίδα στην νατάσα 

καλογρίδη!

Θύμα… επίθεσης για την ηλι-
κία της έπεσε η ξανθιά ηθο-
ποιός κατά την διάρκεια του 
συμβουλίου για την αποχώ-
ρηση παικτών από την ομάδα 
«ζούγκλα».

Η αντίδραση του Γρηγόρη 
Αρναούτογλου ήταν άμεση 
και ζήτησε… εξηγήσεις από 
τον παίκτη, την στιγμή που 
η Νατάσα Καλογρίδη έδειξε 
πως δεν… καταλαβαίνει από 
τέτοια.

Η εντυπωσιακή Ελληνίδα 
καλλονή, που έχει καταγωγή 
από την Σερβία και την Βουλ-
γαρία, εργάζεται ως χορεύ-
τρια και αυτός είναι ένας 
σημαντικός λόγος που πολλοί 
άνδρες πέφτουν… ξεροί στα 
πόδια της.

Βλέπετε η Αφροδίτη Βλαντι-
μίροβα, για την οποία και 
σας γράφουμε, εμφανίστηκε 
το καλοκαίρι σε μαγαζί της 
Μυκόνου.

H Νικολέττα Ράλλη 
«ξεσηκώνει» το Instagram

Μας «γονάτισε» με το 
μπούστο της!

η περιστεριώτισσα 

χορεύτρια που κολάζει 

το Instagram!

Η 
εμφάνισή της θυμίζει τοπ μόντελ του 
εξωτερικού και οι φωτογραφίες της 
στα social media θα μπορούσαν να 
αποτελούν κομμάτι φωτογραφίσεων 

μεγάλων περιοδικών μόδας. Η Έβελυν Καζα-
ντζόγλου, η εκρηκτική κοκκινομάλλα, όχι μόνο 
αξίζει την προσοχή σας αλλά και μία περιήγηση 
στο άλμπουμ της ζωής της. 

Γεννημένη στις 29 Αυγούστου του 1985 στη 
Σκωτία, όπου πέρασε και τα παιδικά της χρό-
νια, ξεκίνησε την ενασχόληση με το μόντε-
λινγκ σε ηλικία 16 ετών. Πέρασε στη Γυμνα-
στική Ακαδημία, αλλά τελικά σπούδασε 
Styling και Image Making στο Λονδίνο, όπου 
ολοκλήρωσε και μία σειρά σεμιναρίων στο 
ίδιο αντικείμενο.

Η Έβελυν Καζαντζόγλου είναι η 
ιέρεια του στυλ και του σεξαπίλ

Ε
ίναι ΠΑΟΚτσού 
και κουκλάρα. 
Δεν περνά α-
παρα τ ήρητ η 

στη Θεσσαλονίκη και 
σκορπάει πανικό όταν 
εμφανίζεται στην Τού-
μπα.

Η Αλεξία Στολτίδου 
είναι τόσο καυτή όσο 
και ο ήλιος τον Αύγου-
στο. Καύσωνας και 
λίγα λέμε.

Η μελαχρινή καλλονή 
με τα αδιανόητα προ-
σόντα της έχει τον 
τρόπο να σε στείλει 
αδιάβαστο.
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Τ
ο βλέμμα της μαγνητίζει, το κορμί 
της ανεβάζει στα ύψη τον υδράργυ-
ρο και η ομορφιά της αποτέλεσε ε-
φαλτήριο για μία καριέρα στο μό-

ντελινγκ και την υποκριτική. Η Μέγκαν Φοξ, 
το μελαχρινό αυτό πλάσμα με τα γατίσια μά-

τια, γεννημένη το 1986, ξεκίνησε την ενα-
σχόλησή της με τη μόδα το 1999, ενώ δύο 
χρόνια αργότερα, το 2001, πέρασε στο χώ-
ρο της υποκριτικής, συμμετέχοντας αρχικά 
σε δουλειές με μικρούς και ασήμαντους ρό-
λους. 

Έ
χει περάσει τα 50, αλ-
λά το σώμα της είναι 
καλύτερο και από 20ά-
ρας. Η Ελ Μακφέρσον 

εξακολουθεί να δικαιώνει το 
παρατσούκλι με το οποίο έ-
κανε καριέρα στο μόντελινγκ. 
Απόδειξη η τελευταία φω-
τογραφία που ανέβασε στο 
Instagram με μαγιό από τη δι-
κή της σειρά Elle Macpherson 
Body.
Πώς τα καταφέρνει; Εκτός από 
την καθημερινή γυμναστική, 
ακολουθεί την εξής πολύ 
αυστηρή διατροφή (με δικά 
της λόγια): «Το πρωινό μου 
γεύμα περιλαμβάνει φρούτα 
και βρώμη ή ένα βραστό αυγό 
και στη συνέχεια πίνω ένα 
εσπρέσο με λίγα μπισκοτά-
κια αμυγδάλου. Για μεσημέρι 
συνήθως τρώω ψάρι με λαχα-
νικά και για σνακ ένα ρόφημα 
πρωτεΐνης ή μία σπιτική λεμο-
νάδα με πιπέρι καγιέν. Για βρα-
δινό, μία σαλάτα με λίγο κρέας 
ή ψάρι είναι αρκετή. Αν νιώσω 
λιγούρες, τότε ένα κομμάτι 
μαύρης σοκολάτας με «επανα-
φέρει». Το μυστικό μου είναι 
το νερό. Πίνω περίπου τρία 
λίτρα νερό τη μέρα».

Η Ελ Μακφέρσον παραμένει 
«Το Σώμα» στα 53 της 

Η 
Τζίτζι Χα-
ν τ ίν τ , το 
23χρονο 
σ ο ύ π ε ρ 

μόντελ, συνεχίζει να 
βιώνει την απόλυτη 
επαγγελματική επι-
τυχία με τα catwalks 
και τις φωτογραφή-
σεις να αποτελούν κα-
θημερινότητα για την 
καλλονή. Πρόσφατα, 
μάλιστα, πόζαρε για 
τηVogue της Ιαπωνίας 
με ένα κόνσεπτ καλλι-
τεχνικό και παράλληλα 
αισθησιακό. Η Τζίτζι σε 
ασπρόμαυρο φόντο με-
ταμορφώνεται σε αστέ-
ρι άλλης εποχής, τραβώ-
ντας τα βλέμματα με την 
ιδιαίτερη ομορφιά και το 
καλοσχηματισμένο κορ-
μί της.

Εκρηκτική ακόμα και στα social 
media η Μέγκαν Φοξ Πορνοστάρ έγινε χορηγός σε 

ποδοσφαιρική ομάδα

Ε
πιχειρηματικό… δαιμόνιο 
φέρεται πως έχει η ξανθιά 
πρωταγωνίστρια που έγι-
νε χορηγός σε ποδοσφαι-

ρική ομάδα.

Η πορνοστάρ αποφάσισε να προ-
ωθήσει λίγο περισσότερο το προ-
σωπικό της site και γ ια τον λόγο 
αυτό, έγ ινε βασ ικός… χορηγός 
σ την ομάδα SV Oberwürzbach - 
προσπαθήσαμε να το… κάνουμε 

ελληνικά αλλά κάπου χαθήκαμε - 
που αγωνίζεται σ την 6η κατηγο-
ρία του γερμανικού πρωταθλήμα-
τος.

Μάλισ τα, όπως τον ίζ ε ι  η Λένε 
Νίτρο, για την οποία και σας γρά-
φουμε αυτές τις γραμμές, τα πράγ-
ματα έχουν ξεκινήσει να πηγαί-
νουν βάσει… σχεδίου, μια και όλο 
και περισσότεροι άνδρες έχουν… 
προσπαθήσει να την απολαύσουν.

Η Τζίτζι Χαντίντ αφήνει τις 
πασαρέλες και παίζει με το φακό
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Από εδώ μπορείς να κοιτάξεις προς 
τα πάνω, ως τα άδυτα της μυθολογίας 
στις κορφές του Ολύμπου και 
προς τα κάτω, προς τη θάλασσα, 
ως την πρόσφατη ναυτική ιστορία 
της πολιτείας, να περπατήσεις στη 
χαράδρα του Ενιπέα και στα γευστικά 
μονοπάτια τού χθες και του σήμερα

Ο
σο το σκέφτομαι τόσο αποκτώ τη 
βεβαιότητα ότι ο Ολυμπος είναι 
το πιο ξακουστό βουνό της Γης. 
Είναι που η ελληνική Μυθολο-

γία ακούγεται σε όλα τα σχολειά του πολιτι-
σμένου κόσμου και πλήθος μικρά και μεγά-
λα παιδιά ανεβαίνουν με τη φαντασία τους 
στον θρόνο του Δία. 
Ο ελβετός διανοούμενος φωτογράφος 
Φρεντ Μπουασονά είχε γράψει: «Κανένα 
έθνος δεν έχει μια έκταση που να μπορεί 
να συγκριθεί με την περιοχή του Ολύμπου, 
τόσο πλούσια σε μύθους, αναμνήσεις ιστο-
ρικές, ομορφιές κάθε λογής». Αυτός και ένας 
άλλος Ελβετός, ο επίσης φιλέλληνας ποιη-
τής Ντανιέλ Μπο-Μποβί, ήταν οι πρώτοι 
που ανέβηκαν ως την κατοικία των θεών, 
τον Μύτικα, πριν από έναν αιώνα. Προτού 
επιχειρήσουν το ακατόρθωτο, πέρασαν από 
το Λιτόχωρο και πήραν για οδηγό τους τον 
κυνηγό αγριοκάτσικων Χρίστο Κάκαλο που 
τους οδήγησε στην κορυφή του Ολύμπου. 
Ετσι συμβαίνει πάντα κάθε φορά που προ-
σεγγίζεις τον Ολυμπο. Περνάς από το Λιτό-
χωρο. Σε αυτό χαρίστηκε το μοναδικό προ-
νόμιο να έχει μέσα στα παράθυρά του την 
πύλη εισόδου του βουνού, τον Ενιπέα, και 
τις ψηλότερους κορφές του, τον Μύτικα που 
πάντα δικαιολογεί τον ρόλο του ως έδρας 
του νεφεληγερέτη πατέρα των θεών, και το 
Στεφάνι, που το ονόμασαν Θρόνο του Δία. 
Οσο και αν η συναρπαστική αυτή εικόνα 
σε αιχμαλωτίζει σαν το πεπρωμένο σου, το 
Λιτόχωρο δεν κοίταζε μόνο προς τα πάνω, 
αλλά και προς τα κάτω, προς τη θάλασσα. 
Αυτό ήταν η αποκάλυψη του πιο πρόσφατου 
ταξιδιού μας εκεί. Την παρουσίασε μπροστά 
στα έκπληκτα μάτια μας τα Ναυτικό Μου-
σείο Λιτόχωρου, μαζί με τις άλλες παραδο-
σιακές αξίες, τη μαγευτική πεζοπορία στο 
φαράγγι του Ενιπέα και την εξερεύνηση της 
εντυπωσιακής γαστριμαργικής παράδοσης 
του βουνού των θεών της καλής ζωής.

Σπίτι στα όρια της φαντασίας
«Αυτό που είναι τόσο όμορφο, σε σημείο 
να ξεπερνά κάθε φαντασία, είναι η χαρά-
δρα όπου ο Ενιπέας κυλάει ορμητικά τα 
νερά του και η οποία ξανοίγεται πίσω από 
το Λιτόχωρο. Εδώ ο Ολυμπος είναι βαθιά 
σχισμένος από τους πρόποδες ως τις κορυ-
φές. Χωρίς υπερβολή, θα έλεγε κανείς ότι το 
βλέμμα εισδύει ως τα έγκατα του βουνού». 
Ετσι είδε ο γάλλος αρχαιολόγος και περιηγη-
τής Λεόν Εζέ, αυτός που ανακάλυψε το ανά-
κτορο του Φιλίππου στη Βεργίνα, το Λιτό-
χωρο και τη χαράδρα του Ενιπέα. Η μαρ-
τυρία του περιέχεται στο ωραίο λεύκωμα  
«Ο Ολυμπος του Boissonnas» του καθηγητή 
Γιάννη Κυρίτση, που τύπωσε ο τότε Δήμος 
Λιτοχώρου. «Αυτό το ανέβασμα δεν το χορ-

ταίνω ποτέ, κάθε μέρα είναι και μια και-
νούργια εικόνα» μας λέει ο Γιώργος Παπα-
μιχαήλ. Την ίδια αίσθηση έχει και ο επισκέ-
πτης καθώς ανεβαίνει τον κεντρικό δρόμο 
του Λιτόχωρου που καταλήγει στην πλατεία, 
αναζητώντας αφετηρία για τις εξορμήσεις 
του στο βουνό. Και όταν τελικά βρει αυτή τη 
ζεστή γωνιά του - για εμάς η ιδανική ήταν το 
ξενοδοχείο «Olympus Mediterranean» (τηλ. 
23520 81831, www.mediterraneanhotels.
gr), ανοίγει το παράθυρο του δωματίου του 
και αμέσως τον τυλίγει η ατμόσφαιρα της 
πολιτείας, σαν τον λευκό καπνό που ανα-
θρώσκει από τις καμινάδες. Προς τα πάνω 
οι κόκκινες στέγες σπρώχνουν τη ματιά του 
να χωθεί στην κατάφυτη χαράδρα του Ενι-
πέα και να εκτοξευθεί ως τον Θρόνο του Δία. 
Προς τα κάτω οι κεραμοσκεπές οδηγούν 
μαλακά τη ματιά προς τη θάλασσα, προς 
τα εκεί που ανατέλλει ο βασιλιάς ήλιος, ο 
οποίος ρίχνει την εξουσία του και πάνω στο 
βουνό που, όπως είπε ο Μπουασονά, είναι 
«ένας ολόκληρος κόσμος αντιθέσεων, χρω-
μάτων, σκιών και φωτός».
Κάπως έτσι κοιτάζει και το Λιτόχωρο, προς 
τον Ολυμπο και προς το πέλαγος. Και ενώ 
η πρώτη ματιά είναι παγκοσμίως γνωστή, 
η δεύτερη είναι σχεδόν άγνωστη. Υπήρχε 
όμως πάντα, σαν τραγούδι μιας άλλης επο-
χής: «Βάρκα θέλω ν’ αρματώσω με σαρά-
ντα δυο κουπιά / και με εξήντα παλικάρια να 
σε κλέψω μια βραδιά. / Να σε πάρω να σε 
πάω στου Ολύμπου το βουνό». Οι Λιτοχω-
ρίτες δεν αρμάτωναν απλώς βάρκες, αλλά 
πλήθος μεγάλα καράβια: «Κινήσαν τα καρά-
βια, τα λιτοχωρνά / κίνησε κι ο καλός μου, 
να πάει στην ξενιτιά» τραγουδούν ακόμη 
στα γλέντια. Ολα αυτά τα βλέπεις παραστα-
τικά στο Ναυτικό Μουσείο του Λιτόχωρου, 
στο οποίο είχε την καλοσύνη να μας πάει ο 
δήμαρχος Δίου - Ολύμπου Γιώργος Παπα-
θανασίου και να μας ξεναγήσει ο πρόεδρός 
του Νίκος Βλαχόπουλος, μια αντιπροσωπευ-
τική ναυτική φυσιογνωμία.

Το τραπέζι χθες και σήμερα
 Το φαγητό στο Λιτόχωρο είναι μια ενδια-
φέρουσα  ιστορία με παρελθόν και παρόν. 
Στο παρόν δεσπόζει το γαστροδρόμιο «Εν 
Ολύμπω» του Ανδρέα Γάβρη που είναι ό,τι 
πιο προωθημένο και νόστιμο έχει να επι-
δείξει η περιοχή στη γεύση. Στο τραπέζι σας 
έρχονται λάχανο σαλάτα με ξινόμηλο, βερί-
κοκα ξερά, καρύδια, βινεγκρέτ, μηλόξιδο 
μελιού, και παξιμαδάκια καλαμποκόψωμου, 
σουπιές με ποικιλία μανιταριών και τραχανά 
(ελαιόλαδο, κρεμμύδι, λίγο σκόρδο, λευκό 
κρασί, μαϊντανός, μαύρο πιπέρι, τραχα-
νάς σταρένιος βρασμένος με μελάνι σου-
πιάς), μπουρανί (ρύζι, ελαιόλαδο, βού-
τυρο φρέσκο, κρεμμύδι, μανιτάρια διά-
φορα, τσουκνίδα, γραβιέρα Κρήτης παλαι-
ωμένη, μαϊντανός, πιπέρι λευκό, άρωμα 
τρούφας), ρεβίθια με μανιτάρια πλευρώ-
τους και μαστίχα Χίου (κρεμμύδι, φρέσκο 
λεμόνι, κρασί λευκό, άνηθος, πιπέρι λευκό) 
που συνοδεύονται από μους φέτας, αρνάκι 
γάλακτος λεμονάτο με αρμπαρόριζα, πλι-
γούρι, σέλινο και ψημένα αμύγδαλα, τζιγε-
ροσαρμάδες με σάλτσα αρνιού και πίτες. 
Αυτά και άλλα πολλά συνοδεύονται στην 
αρχή με «Μυθικό βουνό», ένα λευκό, ξηρό, 
κρασί (μαλαγουζιά και ασύρτικο) από το 
Λιτόχωρο.

Περπατώντας στη χαράδρα του Ε-
νιπέα
 Η κλασική ματιά του Λιτοχώρου προς 
τα πάνω διατηρεί ατόφια τη σαγήνη της. 
Ακόμη και στη σχετικά προσιτή χαράδρα 
του Ενιπέα. Η πεζοπορία από τα Πριόνια 
(10 χλμ. από την άσφαλτο, στα 1.100 μέτρα) 
ως το Λιτόχωρο είναι 5 ώρες και δεν είναι 
πάντα κατηφόρα όπως φαντάζεται ο πεζο-
πόρος, γιατί ανεβοκατεβαίνει στις όχθες 
της χαράδρας. Δεν είναι εύκολη αυτή την 
εποχή ούτε το πρώτο, μικρό κομμάτι της 
διαδρομής, από τα Πριόνια ως τη βραχο-
σκεπή όπου ασκήτευσε ο Αγιος Διονύ-

σιος ο εν Ολύμπω και το παλιό μοναστήρι 
του στην αντίπερα όχθη. Την ημέρα που το 
κάναμε εμείς το μονοπάτι στην ανήλια όχθη 
της χαράδρας ήταν τόσο πολύ παγωμένο 
που ανησύχησε, προφανώς για τη δική μας 
ασφάλεια, τον πολύ έμπειρο οδηγό μας, τον 
Πέτρο Μήλιο, πρόεδρο του Ορειβατικού 
Συλλόγου Κατερίνης. Ευτυχώς, δεν γυρί-
σαμε πίσω και με πολύ μεγάλη προσοχή 
κατεβήκαμε αργά στο βάθος της χαράδρας, 
όπου δεν υπήρχε πάγος και τα πατήματά 
μας στο έδαφος έγιναν σίγουρα. Τότε μπο-
ρέσαμε να στρέψουμε την προσοχή μας στο 
απίθανο τοπίο, το ορμητικό ποτάμι που 
περνούσε γρήγορα κάτω από τα ξύλινα 
γεφύρια, τους βουερούς καταρράκτες και 
τις πολύχρωμες λίμνες μέσα στις οποίες 
εκτόνωναν τον οίστρο τους, το στρωμένο 
με πεσμένα φύλλα μονοπάτι και τα σκαλο-
πάτια από κορμούς που ελίσσονταν ανά-
μεσα στα ψηλόλιγνα πεύκα και τις λυγε-
ρόκορμες, γυμνές, οξιές. Φτάσαμε σε ένα 
σημείο όπου η διαδρομή διακλαδώνεται 
προς το σπήλαιο του Αγίου Διονυσίου (20 
λεπτά από εδώ) και προς το κοντινό παλιό 
μοναστήρι, που είναι μια ολόκληρη ιστο-
ρία, συνολικά 1 ώρα υπό κανονικές συν-
θήκες από τα Πριόνια. Από τη διακλάδωση 
η βασική διαδρομή συνεχίζει για το Λιτό-
χωρο (4 ώρες).
Στο βουνό οι συντροφιές δένουν, ειδικά 
όταν υπάρχουν δυσκολίες και η αλληλο-
βοήθεια είναι απαραίτητη. Δεν θα περνού-
σαμε πολλά σημεία του παγωμένου μονο-
πατιού αν δεν κρατούσε ο ένας τον άλλον. 
Ωστόσο ακόμη πιο πολύ δένουν οι συντρο-
φιές γύρω από το τραπέζι στο τέλος της 
διαδρομής. Και η ατμόσφαιρα που έχει 
δημιουργήσει ο Δημήτρης Κυρίτσης στο 
«2.917»  -το ύψος του Μύτικα-, στα Πριό-
νια, είναι όντως ορειβατικού καταφυγίου. 
Και τα φαγητά είναι του βουνού: εξαιρετική 
γίδα βραστή και απίθανη φασολάδα, και 
μαζί φέτα ψητή, ελιές, σαλάτες, χόρτα.

Λιτόχωρο: το σκαλοπάτι των θεών
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Χτισμένη σε μια υψίπεδη 
κοιλάδα της Κορινθίας, σε 
περιοχή κατάφυτη από αμπέλια 
και ελαιόδεντρα, η Αρχαία 
Νεμέα έχει βαθιές ρίζες στο 
μύθο και την ιστορία. 

Σ
ύμφωνα με τη μυθολογία, ε-
δώ πραγματοποίησε ο Hρα-
κλής τον πρώτον από τους ά-
θλους του, φονεύοντας το 

λέοντα της Nεμέας, που έσπερνε το 
φόβο στην περιοχή. Μάλιστα, ο μέ-
γιστος των ελλήνων ηρώων, αφού έ-
πνιξε το λιοντάρι, κατάφερε να αφαι-
ρέσει τη λεοντή του και να τη φορέσει 
σαν πανωφόρι.
Εδώ, επίσης, βρήκε τραγικό θάνατο ο 
μικρός Oφέλτης, γιος του Λυκούργου, 
βασιλιά της Nεμέας, και της Ευρυδίκης. 
Η σκλάβα Υψιπύλη, στην οποία είχε 
αναθέσει τη φροντίδα του γιου του ο 
Λυκούργος, άφησε το νήπιο πάνω σε 
ένα στρώμα από αγριοσέλινα, προ-
κειμένου να προσφέρει νερό στους 
Επτά επί Θήβας. Ένα φίδι δάγκωσε 
τον Οφέλτη και του αφαίρεσε τη ζωή, 
γεγονός που επαλήθευσε προγενέ-
στερη προφητεία της Πυθίας. 
Με το θάνατο του Οφέλτη συνδέ-
θηκε ο ιδρυτικός μύθος των Νεμέων 
Αγώνων, που τελούνταν, εξ όσων 
γνωρίζουμε από τις αρχαίες γραπτές 
πηγές, από το 573 π.Χ., εκ περιτροπής 
με τους επίσης ιερούς πανελλήνιους 
αγώνες της Ολυμπίας, των Δελφών 
και της Ισθμίας. Ο χώρος και οι αγώ-
νες ήταν κατά τα φαινόμενα υπό την 
εποπτεία των Κλεωνών, αλλά κυρί-
αρχο ήταν στην πραγματικότητα το 

Άργος. 
Η Νεμέα καταστράφηκε κατά τη διάρ-
κεια του Πελοποννησιακού Πολέ-
μου και ο χώρος τέλεσης των αγώνων 
παρέμεινε ερειπωμένος επί επτά και 
πλέον δεκαετίες. Κατά το διάστημα 
αυτό οι αγώνες τελούνταν στο Άργος, 
επέστρεψαν δε στη Νεμέα περί το 330 
π.Χ., όπως φανερώνει η υλοποίηση 
ενός εκτεταμένου οικοδομικού προ-
γράμματος (πιθανώς με ανάμειξη του 
Φιλίππου και του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου), στο οποίο συμπεριελήφθησαν 
ο ναός του Διός και το πρώιμο ελληνι-
στικό στάδιο.
Το στάδιο της Αρχαίας Νεμέας κατα-
σκευάστηκε κατά την Πρώιμη Ελλη-
νιστική Περίοδο, περί το 330 π.Χ. 
Το συνολικό μήκος του στίβου στη 
Νεμέα ήταν 178 μέτρα, σε αντιδια-
στολή με το αντίστοιχο της Ολυμπίας, 

που ήταν 192 μέτρα. Αξιοσημείωτο 
είναι ότι αναγνωριζόταν μόνον ο πρώ-
τος νικητής των αγώνων, ενώ η δεύ-
τερη θέση και η τελευταία θέση είχαν 
την ίδια ακριβώς αξία.
Αρχής γενομένης από το καλοκαίρι 
του 1996, και κάθε τέσσερα χρόνια, 
οι Νέμεοι Αγώνες αναβιώνουν. Στο 
διαδικτυακό τόπο του Συλλόγου για 
την αναβίωση των Νεμέων Αγώνων 
(nemeangames.org) διαβάζουμε τα 
ακόλουθα: «Δεν σημειώθηκαν ρεκόρ 
ούτε απονεμήθηκαν μετάλλια. Οικο-
γένειες καθισμένες στις πλαγιές του 
σταδίου πήραν μέρος στον εορτα-
σμό όπως και οι αθλητές. Οι αγώνες 
οργανώθηκαν κατά ηλικία και φύλο 
και συνοδεύονταν από μουσική και 
χορό. Όλοι οι συμμετέχοντες έτρε-
ξαν ξυπόλητοι και με αρχαία χλα-
μύδα που φόρεσαν στο αρχαίο απο-

δυτήριο. Μπήκαν στο αρχαίο στάδιο 
μέσα από την ίδια θολωτή δίοδο, από 
όπου πέρασαν και οι αθλητές τον 4ο 
π.Χ. αιώνα.  Ξεκίνησαν από την ίδια 
πέτρινη αφετηρία, χρησιμοποίησαν 
τον ίδιο μηχανισμό εκκίνησης και οι 
νικητές έλαβαν τα ίδια σύμβολα νίκης 
— μια κορδέλα δεμένη στο κεφάλι 
και έναν κλάδο φοινικιάς: στο τέλος 
της ημέρας οι νικητές στεφανώθηκαν 
με το ίδιο στεφάνι αγριοσέλινου που 
ήταν και το εφήμερο σύμβολο νίκης 
στους αρχαίους αγώνες στη Νεμέα. 
Όλοι όμως ανεξαιρέτως κέρδισαν ως 
ανταμοιβή το ότι τα πονεμένα πόδια 
ήρθαν σε επαφή με την ίδια γη όπου 
αρχαία πόδια έτρεξαν πριν από 2.300 
χρόνια, και με την επίγνωση ότι ήρθαν 
σε άμεση επαφή με την αρχαία ιδέα 
και το αρχαίο πνεύμα, που ακόμα ζει 
στη γη της Νεμέας».

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«
Ο πάππος μου Ανδρέας είχε εγκατα-
σταθεί εις την παραδουνάβειον πό-
λιν της Ρουμανίας Βραΐλαν. Ητο πλοι-
οκτήτης μεγάλων ιστιοφόρων και η-

σχολείτο με το εμπόριον του σίτου. Ο πατήρ 
μου καθώς και οι αδελφοί του, αφού έκαμαν 
τας πρώτας σχολικάς σπουδάς των εν Ανδρω, 
εγκατεστάθησαν και αυτοί, εις νεαράν ηλικί-
αν, μετά της μητρός των εις την Ρουμανίαν [...]. 
Ολίγα έτη μετά τον θάνατο του πάππου μου, 
ο πατήρ μου και οι θείοι μου επώλησαν τα ι-
στιοφόρα του πατρός των, και ηγόρασαν τα 
πρώτα φορτηγά ατμόπλοια της οικογένειας [...] 
συμπήξαντες τον αδελφικόν συνεταιρισμόν 
«Embiricos Brothers» [...]. Το πρώτον εκ των 
τριών ατμοπλοίων ηγοράσθη το 1898, η δε 
πρώτη έδρα των αδελφικών επιχειρήσεων υ-
πήρξε η Βραΐλα, της οποίας η μεγάλη ελληνική 
παροικία ήκμαζε τότε. Το 1900 ο πατήρ μου 
εγνώρισε εις την Σεβαστούπολιν της Κριμαί-
ας, μίαν νεαράν και ωραίαν ελληνορωσσίδα 
κόρην, την Στεφανίαν, θυγατέρα του εν Ρωσία 
εγκατεστημένου Λεωνίδα Κυδωνιέως, όστις 
κατήγετο από την Ανδρον [...] Το ίδιον έτος ο 

πατήρ μου ενυμφεύθη την Στεφανίαν. Εξ αυ-
τής απέκτησε πέντε υιούς [...] Εγώ εγεννήθην 
εις την Βραΐλαν το 1901».
Το παραπάνω απόσπασμα προέρχεται από 
λήμμα της Προσωπικής Εγκυκλοπαίδειας του 
Ανδρέα Εμπειρίκου και αφορά τον πατέρα 
του Λεωνίδα, γνωστό εφοπλιστή και αρχικά 
(τουλάχιστον) φίλο, συνεργάτη και υπουργό 
του Ελευθέριου Βενιζέλου. Η οικογένεια του 
Εμπειρίκου φεύγει από τη Βραΐλα, όταν ο ποι-
ητής είναι μόλις τεσσάρων μηνών, και εγκαθί-
σταται στη Σύρο. Συγγενείς του όμως παρα-
μένουν τόσο στη Βραΐλα όσο και στην Κρι-
μαία. Ετσι ο μικρός Εμπειρίκος κάθε χρόνο επι-
σκέπτεται αυτά τα μέρη ως το 1914. Πριν από 
λίγες ημέρες ο Εμπειρίκος επανήλθε στη γενέ-
θλια πόλη, στο «Νicapetre Cultural Center» 
του Μουσείου της Βραΐλας, παλαιό αρχοντικό 
των Εμπειρίκων. Την πρωτοβουλία του εγχει-
ρήματος είχε ο κ. Tudor Dinu, καθηγητής της 
Ιστορίας, Λογοτεχνίας και νεοελληνιστής στο 
Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου. Αυτός είναι 
που ήρθε σε συνεννόηση με τους υπευθύνους 
του Μουσείου της Βραΐλας, ενώ την οικονο-

μική υποστήριξη είχε, και έχει, ο δραστήριος 
ελληνικός πολιτιστικός σύλλογος «Πρωταγό-
ρας». Δεν γνωρίζω σε τι βοήθησε η ελληνική 
κυβέρνηση, πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι 
τα προχθεσινά εγκαίνια του Μουσείου Εμπει-
ρίκου τίμησε με την παρουσία του και ο έλλη-
νας πρέσβης στη Ρουμανία.

Τίτλοι 
τέλους για 
τις 23ες 
Νύχτες 
Πρεμιέρας

Διακεκριμένη ήδη από 
το φεστιβάλ των Καν-
νών 2017, η ταινία «The 

rider» της Κλόε Ζάο που κατα-
πιάνεται με τα προβλήματα 
που προκύπτουν ύστερα από 
τον τραυματισμό ενός πρωτα-
θλητή του ροντέο, απέσπασε 
την Χρυσή Αθηνά, το ανώτατο 
βραβείο του κινηματογραφι-
κού φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέ-
ρας. Τα βραβεία απονεμήθη-
καν το βράδυ του Σαββάτου 
στον κινηματογράφο Ιντεάλ της 
Πανεπιστημίου και αργότερα 
η αυλαία έπεσε με τις πανελ-
λήνιες πρώτες των ταινιών «Η 
άλλη όψη της ελπίδας» του Ακι 
Καουρισμάκι και «8η ήπειρος» 
(μικρού μήκους) του Γιώργου 
Ζώη.
Μια άλλη διακεκριμένη σε 
διεθνές φεστιβάλ ταινία, η 
«Foxtrot» του ισραηλινού Σάμι-
ουελ Μαόζ κέρδισε το βραβείο 
σκηνοθεσίας της πόλης των 
Αθηνών. Η διαμάχη Ισραηλινών 
και Παλαιστινίων επανέρχεται 
στην θεματολογία του Μαόζ 
στο ενεργητικό του οποίου 
υπάρχει ο αριστουργηματικός 
«Λίβανος». Μόνον που αυτή 
την φορά η αιχμηρή σάτιρα έχει 
τον πρώτο λόγο από την στιγμή 
που ένα ζευγάρι Ισραηλινών 
μαθαίνει ότι ο στρατιώτης γιός 
του σκοτώθηκε.
Τα «Μυστήρια της Σικελίας» 
των Φάμπιο Γκρασαντόνια και 
Αντόνιο Πιάτσα απέσπασαν το 
βραβείο σεναρίου (αναφέρε-
ται σε μια υπόθεση απαγωγής 
13χρονου που οργάνωσε στη 
δεκαετία του 1990 η ιταλική 
μαφία) και στο οικογενειακό 
δράμα «σπίτι για απόψε» του 
Βλαντιμίρ Ντε Φοντενέ (η σχέση 
μιας μάνας με το οκτάχρονο γιό 
της) δόθηκε το βραβείο κοινού.
Πρόεδρος της πενταμελούς επι-
τροπής ήταν ο διευθυντής του 
φεστιβάλ κινηματογράφου 
Κωνσταντινούπολης Κερέμ 
Αγιάν. 

η αναβίωση των νεμέων αγώνων

Ανδρέας Εμπειρίκος: «Εγώ εγεννήθην εις την 
Βραΐλαν»
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ΥλικΑ (ΓιΑ 4 meριδΕΣ)
 ª 500 γρ. σπαγγέτι
 ª 300 γρ. μανιτάρια πλευρώτους, καλά σκουπισμένα  και ψιλοκομμένα
 ª 1 μέτριο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
 ª 200 ml κρέμα γάλακτος (μπορούμε να βάλουμε και light)
 ª 100 ml φρέσκο γάλα
 ª 150 γρ. γραβιέρα της αρεσκείας μας, τριμμένη
 ª το ξύσμα από 1 μικρό ακέρωτο πορτοκάλι (δίνει έξοχο άρωμα, αλλά, αν μας ξενί-

ζει, το παραλείπουμε)
 ª 2 κουτ. γλυκού δεντρολίβανο ξερό, καλά κοπανισμένο
 ª 60 ml ελαιόλαδο
 ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

διΑδικΑΣιΑ
 ª Σε μια βαθιά κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό που κοχλάζει, βράζουμε τα μακαρόνια 

2 - 3 λεπτά λιγότερο από το χρόνο που δίνεται στις οδηγίες της συσκευασίας. Τα στραγγίζουμε και 
τα αφήνουμε στην άκρη.

 ª Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το κρεμμύδι και τα 
μανιτάρια για περίπου 4 - 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν λίγο και να ροδίσουν. Προσθέτουμε το 
δεντρολίβανο, αλατοπίπερο, το ξύσμα, το γάλα, την κρέμα γάλακτος, ανακατεύουμε απαλά και συνε-
χίζουμε το μαγείρεμα για περίπου άλλα 2 - 3 λεπτά, έως ότου αρχίσει η κρέμα να κοχλάζει.

 ª Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C. Αδειάζουμε τα μακαρόνια και τα απλώνουμε στο 
ταψί, αλατοπιπερώνουμε και περιχύνουμε με τη σάλτσα. Ανακατεύουμε να αναμειχθούν και σκορπί-
ζουμε ομοιόμορφα το τυρί. Ψήνουμε για περίπου 25 - 30 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν στην επιφάνεια. 
Ξεφουρνίζουμε, αφήνουμε 5 λεπτά να σταθούν και σερβίρουμε.

Άρωμα Κουζίνας

Σπαγγέτι φούρνου με 
πλευρώτους και γραβιέρα

SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

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



LIFE 536 οκτωβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com FUN

-Κατι χρηματα που ειχα εδω που ειναι 
ξερεις; 
-Τα ειδα ετσι πεταμενα μωρο μου κ τα 
συγυρισα. 
-Που τα συγυρισες. 
-Στο πορτοφολι μου...

Η γυναίκα του Γιάννη προσκάλεσε μερι-
κούς φίλους για φαγητό στο σπίτι. 
Πριν αρχίσουμε να τρώμε, είπε στη 
μικρή τους κόρη να πει την προσευχή. 
- Δεν ξέρω τι να πω, είπε η μικρή. 
- Γιατί δεν επαναλαμβάνεις αυτά που 
έχεις ακούσει να λέει η μαμά, 
επέμεινε η σύζυγος. 
Η μικρή έσκυψε το κεφάλι της με κατά-
νυξη και είπε: 
- Θεέ και Κύριε, γιατί στην ευχή προσκά-
λεσα τόσους ανθρώπους για φαΐ 
απόψε;

Ο νεαρός σύζυγος ρωτάει την ακόμα πιο 
νέα γυναίκα του: 
- Πριν με γνωρίσεις, με πόσους άντρες 
είχες κάνει δεσμό; 
Η γυναίκα δεν απαντάει. Η ώρα περνάει 
κι ο σύζυγος αρχίζει να φοβάται ότι η 
ερώτηση του πρόσβαλε τη γυναίκα του. 
- «Γιατί δε μιλάς;», τη ρωτάει. 
- «Μη με διακόπτεις. Μετράω!!!», του 
απαντά εκείνη.

Κουβεντιάζουν δύο φίλοι: 
- Βρήκα έναν ψυχίατρο που έκανε καλά 
εντελώς τη γυναίκα μου από τα νεύρα 
της. 
- Ναι; πώς τα κατάφερε; 
- Της είπε ότι τα νεύρα είναι ένδειξη 
γηρατειών!

Λέει η Πόντια στον άντρα της: 
- Πρέπει να μου αγοράσεις καινούρια 
γούνα, δεν βλέπεις ότι αυτή πάλιωσε; 
- Πάλιωσε; μα μόλις πέρυσι στην αγό-
ρασα!! 
- Ναι, μα ποιος ξέρει πόσα χρόνια την 
είχε πάνω της η αρκούδα;

Ένας τύπος πεθαίνει και κάνει την πιο 
κάτω συζήτηση με τη γυναίκα του: 
- Τώρα που πεθαίνω θέλω να μάθω. Με 
έχεις απαιτήσει ποτέ; 
- Αντρούλη μου, μόνο 3 φορές αλλά 
πάντα για το καλό σου! 
- Για το καλό μου; Δηλαδή; 
- Ε, να. Θυμάσαι τότε που ήθελες να πιά-

σεις δουλειά στην τράπεζα και δεν σε 
ήθελε ο προϊστάμενος; Ε, δεν σε πήραν 
τελικά; 
- Γυναικούλα μου, έκανες αυτό το 
πράγμα για μένα; Και η δεύτερη; 
- Ε, να. Θυμάσαι τότε που δε σου έδιναν 
προαγωγή; Ε, δεν την πήρες τελικά; 
- Γυναικούλα μου, είμαι κατασυγκινημέ-
νος! Και η τρίτη; 
- Ε, να. Θυμάσαι τότε που κατέβαινες για 
δήμαρχος και σου έλειπαν 2000 ψήφοι; 
Εεε, δε βγήκες τελικά;

Ένας τύπος πήγε επίσκεψη στο σπίτι ενός 
παλαιού φίλου του. 
Που είχε να τον δη πολύ καιρό. 
Στο τραπέζι εκεί που τρώγανε, ο φίλος 
του τύπου αποκαλούσε την γυναίκα του 
με διάφορα κολακευτικά ονοματάκια, 
γλυκιά μου, καρδούλα μου, πεπόνακι 
μου, γουρουνάκι μου και άλλα. 
Ο τύπος εντυπωσιασμένος επειδή οι 
φίλοι του ήταν παντρεμένοι 65 χρόνια. 
Όταν η γυναίκα του φίλου του ήταν στην 
κουζίνα του λέει «είναι θαυμάσιο 
έπειτα από τόσα χρόνια παντρεμένος και 
ακόμη χρησιμοποιείς τέτοιες λέξεις» 
Και ο φίλος του κοιτάζοντας προς το 
ταβάνι «τι να κάνω, πριν από δέκα 
χρόνια ξέχασα το όνομα της»

Ένας κύριος πλησιάζει μια πολύ ωραία 
γυναίκα και της λέει με θαυμασμό... 
- Πόσο θα ήθελα καλή μου κυρία να βρι-
σκόμουν στη θέση του άντρα σας ... 
- Χμμ... Ξέρετε δεν θα σας το συμβού-
λευα. Είμαι... χήρα.

Ήταν μια μέρα δυο πατεράδες και τσα-
κωνόντουσαν ποιανού το παιδί ήταν πιο 
χαζό. Λέει ο πρώτος: 
- «Ασε ο δικός μου γιος είναι πολύ 
χαζός.» 
- «Τι λες τώρα;» λέει ο άλλος, «ο δικός 
μου είναι πιο χαζός, κοίταξε να δεις. 
Έλα δω γιόκα μου. Πάρε ένα ευρώ και 
πήγαινε πάρε μου ένα πιάνο. Τον είδες; 
Πάει.» 
- «Που να δεις τον δικό μου» λέει ο 
άλλος, πρόσεξε «έλα εδώ γιόκα μου, 
πήγαινε στο καφενείο να δεις άμα είμαι 
εκεί. Τον είδες τον μαλάκα πάει!...» 
Μετά από λίγη ώρα τα δύο παιδιά συνα-
ντιούνται στο δρόμο και λέει ο ένας: 
- «Τι μαλάκας που είναι ο πατέρας μου, 
μου έδωσε ένα ευρώ να του αγοράσω 
πιάνο και δεν μου είπε τι μάρκα θέλει.» 
- «Που να δεις ο δικός μου,» λέει ο 
άλλος «με έστειλε να δω άμα είναι στο 
καφενείο λες και δεν μπορούσε να πάρει 
τηλέφωνο!»

κριΟΣ
Κάποιες φιλοδοξίες σας θα ικανοποιη-
θούν, καθώς θα προκύψουν ευκαιρίες για 
αξιόλογες συνεργασίες. Επειδή οι αποφά-
σεις που θα πάρετε τώρα μπορεί να επηρε-
άσουν τα συμφέροντά σας για μεγάλο διά-
στημα, να είστε συγκροτημένοι και να μην 
παρασύρεστε. 

ΤΑΥρΟΣ
Είσαστε ψυχικά κουρασμένοι γιατί περιμέ-
νετε ανταλλάγματα από την υπερβολική προ-
σφορά σας στους άλλους. Πρώτα, όμως, 
πρέπει να σκεφθείτε ότι το κάνετε μόνο γιατί 
το αισθάνεστε πραγματικά. Ηρεμήστε και 
ξεκουραστείτε. 

διδΥμΟι
Οι μέρες αυτές είναι μέρες γεμάτες πίεση, 
άγχος και πολύ στρες. Τρέχετε για να τα προ-
λάβετε όλα την τελευταία στιγμή και δεν 
προλαβαίνετε… Μέσα σε αυτή την έντονη 
κατάσταση, έρχονται να προστεθούν οι 
κινήσεις φίλων και γνωστών οι οποίοι έστω 
και άθελά τους προσπαθούν να σας τραβή-
ξουν την προσοχή. 

κΑρκιΝΟΣ
Δεν χρειάζεται αυτή την περίοδο να αγωνιάτε 
για τις υπαρξιακές αναζητήσεις σας διότι σπά-
νια τα άτομα που έχουν γεννηθεί στο 
ζώδιό σας έχουν χάσει το δρόμο 
τους στη ζωή. Βέβαια έχετε 
ορισμένες υποχρεώσεις και 
πολύ σωστά σκέπτεστε ότι 
δεν μπορείτε να τις αγνο-
ήσετε. Όμως, δεν ξέρω 
πόσο έχετε καταφέρει να 
εμβαθύνετε στη χρησι-
μότητα ορισμένων σχέ-
σεών σας ξεκινώντας από 
τον πολύ στενό σας κύκλο, 
μέχρι και τους συνεργάτες 
σας.

λΕΩΝ
Δεν θα οπισθοχωρήσετε μπροστά στους 
κινδύνους που θα αντιμετωπίσετε, αντί-
θετα, θα σας συναρπάσουν! Η προοπτική 
της επιτυχίας που συνοδεύεται από ικανο-
ποίηση, θα σας ωθήσει προς τολμηρά εγχει-
ρήματα. Θα πρέπει να διπλασιάσετε την 
προσοχή σας στις αμφίβολες επενδύσεις. Τα 
οικονομικά σας πηγαίνουν πολύ καλύτερα, 
μην ρισκάρετε όμως ξοδεύοντας σε πολυτέ-
λειες διότι κινδυνεύετε να βγείτε εκτός προ-
ϋπολογισμού.

ΠΑρΘΕΝΟΣ
Ευχάριστες μετακινήσεις, ανταλλαγές επι-
σκέψεων με φιλικά ή συγγενικά σας πρό-
σωπα και συζητήσεις που ίσως καταλή-
ξουν στο να αποφέρουν μία συνεργασία, 
θα είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της περι-
όδου. Είναι σκόπιμο να προωθήσετε δυνα-
μικά τις οικονομικές σας υποθέσεις και να 
ανακτήσετε τις ισορροπίες σας σε αυτόν τον 
τομέα. Μην ξεχνάτε όμως ότι οι πλανήτες 
δεν ευνοούν το μεγάλο ρίσκο. Αν στοχεύετε 
σε κάποια καινούργια συνεργασία, οι προ-
σπάθειές σας θα ευοδωθούν.

ΖΥΓΟΣ
Αποφύγετε σοβαρές συζητήσεις, ενώ 
σκέψεις επαγγελματικής και οικονομι-
κής φύσης θα σας απασχολήσουν έντονα. 
Αποφύγετε οικονομικού τύπου διευθετή-
σεις γιατί υπάρχει κίνδυνος μπερδέματος. 
Δείξτε σύνεση και υπευθυνότητα στη δου-
λειά σας για να μη δημιουργηθούν παρα-
τράγουδα.

ΣκΟρΠιΟΣ
Κατάλληλη εποχή για εξορμήσεις και δια-
σκέδαση. Βγείτε έξω, χαρείτε και απολαύ-
στε την. Αποφύγετε οικονομικές συναλ-
λαγές και διασκεδάστε με αγαπημένα σας 
πρόσωπα. Κανονίστε το πρόγραμμά σας με 
ελαστικότητα καθώς μπορεί να υπάρξουν 
μικροανατροπές σε ραντεβού σας. Οργα-
νώστε το χώρο της δουλειάς σας. Θα έχετε 
άγχος για αυτό αποφύγετε συζητήσεις με 
αγαπημένα σας πρόσωπα.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αποφύγετε τη ρήξη με άτομα του οικογε-
νειακού σας περιβάλλοντος… Μειώστε το 
άγχος. Επίσης αν δεν έχετε τακτοποιήσει 
κάποιες νομικές εκκρεμότητες ή οφείλετε 
απλήρωτους λογαριασμούς στο δημόσιο, 
φροντίστε να τους εξοφλήσετε έγκαιρα. 
Στον επαγγελματικό τομέα τα πράγματα 

μιλούν από μόνα τους. Είστε πολύ 
ευχαριστημένοι και έχετε κάθε 

λόγο γι’ αυτό.

ΑιΓΟκΕρΩΣ
Ορισμένοι, μπορεί να 
πιεστείτε για κάποια 
πληρωμή ή για κάτι 
που θέλετε να απο-
κ τ ήσ ε τ ε .  Κάποιοι 

άλλοι, μπορεί να απο-
γοητευθείτε από την 

συμπεριφορά ενός αγα-
πημένου σας ανθρώπου. Οι 

συνθήκες ίσως φέρουν μια ξαφ-
νική αλλαγή στην εργασία σας, που παρά 
τις πρώτες ενδείξεις, θα είναι μάλλον για το 
καλό σας.

ΥδρΟΧΟΟΣ
Όσοι έχετε τυπικές ή νομικές διεκδική-
σεις, προετοιμαστείτε με τις ενέργειές σας 
το έδαφος, για να μην υπάρξουν δυσάρε-
στες εξελίξεις. Κάποιος δικός σας άνθρω-
πος μπορεί να γίνει αφορμή για να στε-
ναχωρηθείτε λίγο, αλλά με τη λογική θα 
το αντιμετωπίσετε. Η ζωή σας βελτιώνε-
ται αρκετά, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι όλα 
είναι ρόδινα.

ιΧΘΕιΣ
Διανύουμε μία περίοδο που καλό θα είναι 
να αποφύγετε με κάθε τρόπο να πάρετε 
αποφάσεις για σημαντικά ζητήματα. Διώξτε 
το άγχος που σας διακατέχει από την καθη-
μερινότητά σας. Προς το τέλος της περιό-
δου θα έχετε επιτυχίες στα επαγγελματικά 
σας. Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις θα 
χαλαρώσουν και θα γίνουν πιο εποικοδο-
μητικές. Θα έχετε περισσότερο χρόνο για 
παρέες, διασκέδαση και ταξίδια.

ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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Τ
ο Σάββατο ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος στη Λά-
ρισα, το μεσημέρι της Κυριακής ο Ολυμπι-
ακός έχασε από τον Ατρόμητο και λίγες ώ-
ρες μετά η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία να πάει 

στο +4 και στο +8 αντίστοιχα, κάνοντας... ευτυχι-
σμένες διακοπές! Στην Τρίπολη, όμως, δεν εμφα-
νίστηκε η ΑΕΚ αλλά μια ομάδα με άλλο σύστημα, 
με διάφορες αλλαγές στην 11άδα και με... πίστη 
στον Αϊντάρεβιτς. Και αφού έκανε μια τραγική εμ-
φάνιση από το 1’ ως το 93’, είδε τον οργανωμένο 
Αστέρα του Σάββα Παντελίδη να πανηγυρίζει την 
πρώτη του φετινή νίκη, χάρη στα γκολ των 
Μουνάφο και Μανιά, κόβοντας της πα-
ράλληλα την φόρα!
Η ΑΕΚ του 4-3-3 έδειξε από την 
αρχή ότι αντιμετώπιζε προβλήματα 
στο να κάνει το παιχνίδι της. Οι 
Κιτρινόμαυροι είχαν μεν την κατοχή 
αλλά έμοιαζαν στατικοί και αν είσαι 
έτσι, μάλλον είναι δύσκολο να ανοί-
ξεις μια άμυνα που κρατάει τις θέσεις 
της. Ο Αστέρας Τρίπολης δεν έκανε κάτι 
εντυπωσιακό αλλά μάλλον το αναμενόμενο. Αν 
το έκανε και η Ενωση, θα είχε ξεκάθαρο προβάδι-
σμα για τη νίκη αλλά ο φόβος ή η πραγματικότητα 
της κούρασης, οδήγησε τον Χιμένεθ σε ορισμέ-
νες επιλογές που τελικά τις πλήρωσε... Αυτό μπο-
ρεί να μην φάνηκε ιδιαίτερα στο πρώτο 45λεπτο, 
διάστημα στο οποίο δεν υπήρξε ούτε μία αξιό-
λογη φάση από καμία εκ των δύο πλευρών, αλλά 
φάνηκε με το ξεκίνημα της επανάληψης.
Στο 47’, λεπτό σςτο οποίο οι Κιτρινόμαυροι φαίνε-
ται ότι... καθιερώνουν το να δέχονται γκολ, ο Βινί-
σιους υπέφερε από τον Δουβίκα και η επέμβαση 
του Τσιντώτα δεν ήταν και η πιο αποτελεσματική, 
αφού ο Μουνάφο έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα 
για το 1-0! Μέχρι να συνειδητοποιήσει η ΑΕΚ ότι 
σε ακόμη ένα ματς θα πρέπει να κυνηγήσει στο 
σκορ, οι γηπεδούχοι είχαν και δοκάρι, στο 51’, με 
πολύ ωραίο σουτ του Ισνάλδο από πλάγια θέση! 
Η αντικατάσταση του Βινίσιους από τον Λιβάια 
μετέτρεψε το σύστημα από 4-3-3 σε 4-2-3-1, με τον 
Γιαννούτσο να πάει αριστερό μπακ, τον Γιόχανσον 

να γυρίζει στο κέντρο της άμυνας, τον Λιβάια στην 
κορυφή και τον Αραούχο πίσω του.
Χρόνος υπήρχε αλλά όχι καθαρό μυαλό ή δυνάμεις, 
από ένα σημείο κι έπειτα, με συνέπεια η ΑΕΚ να έχει 
την κατοχή αλλά τίποτα περισσότερο. Ο Αστέρας 
απλά κρατούσε τις θέσεις του στο γήπεδο και δεν 
προβληματιζόταν ιδιαίτερα αμυντικά, με τον Χιμένεθ 
να βγάζει και τον Αραούχο για να βάλει τον Τρίστα-
σον. Θα ήταν μάλλον παράλογο, όμως, ο ξεχασμένος 
Ισλανδός να κάνει... μαγικά πράγματα, οπότε μάλλον 
φυσιολογικά δεν τα έκανε. Αντιθέτως, με τους χώρους 

που άφηναν πίσω από ένα σημείο κι έπειτα, 
έμοιαζε φυσικό να βρει τις προϋποθέσεις 

για κάποια καλή αντεπίθεση ο Αστέρας 
και η επιβεβαίωση ήρθε στο 81’, όταν ο 
Μανιάς έφυγε στην κόντρα και νίκησε 
τον Τσιντώτα για το τελικό 2-0!
Man of the match: Πολλοί είναι οι υπο-
ψήφιοι από τον Αστέρα, αλλά επιλέ-

γουμε τον Δουβίκα, επειδή από αυτόν 
ξεκίνησε η φάση του 1-0, η οποία αποδεί-

χθηκε και η πιο καθοριστική.
Αδύναμος κρίκος: Θα μπορούσαμε να βάλουμε πολ-
λούς, με τον Αϊντάρεβιτς πρώτο-πρώτο. Επειδή, 
όμως, κάποιος τον έβαλε στο γήπεδο τον Σουηδό 
και δεν μπήκε μόνος του, αυτή την εβδομάδα θα επι-
λέξουμε τον... Μανόλο Χιμένεθ. Να λέμε τα καλά, να 
λέμε και τα στραβά.
Στο ύψος του: Ο Μανιάς, επειδή μπήκε αλλαγή και 
έβαλε γκολ.
Η γκάφα: Ο Βινίσιους είχε τρεις ευκαιρίες για να 
πάρει την μπάλα από τον Δουβίκα στη φάση του 1-0 
αλλά τελικά... κατάφερε να μην την πάρει.
Το στραγάλι: Δεν επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα η 
διαιτησία.
Το ταμείο: Η ήττα δεν προκαλεί κάποιο βαθμολογικό 
πρόβλημα στην ΑΕΚ, υπό την έννοια πως παραμένει 
στην 1η θέση και παράλληλα είναι ακόμη νωρίς. Το 
πρόβλημα είναι ψυχολογικό, τόσο επειδή δεν εκμε-
ταλλεύτηκε την ευκαιρία που είχε για να φωνάξει σε 
όλους ότι πάει για πρωτάθλημα, όσο κι επειδή σε 
ακόμη ένα εκτός έδρας παιχνίδι δυσκολεύτηκε πάρα 
πολύ. Αν δεν αλλάξει αυτό...

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στις γκέλες του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού η ΑΕΚ... απάντησε με γκέλα! Το «λιφτινγκ 11άδας» 
δεν έπιασε κι η αγνώριστη-κουρασμένη Ένωση έχασε 2-0 στην Τρίπολη από τον Αστέρα και μαζί 
την ευκαιρία να ανοίξει την βαθμολογική ψαλίδα! 

Τα δώρα στον... κουβά!

Με 2 γκολ σε διάστημα δύο λεπτών (αυτ. Μιχαήλ, Μολίνς), σε ένα 
ματς με χαρακτήρα συλλαλητηρίου κατά του Αλαφούζου, ο Πανα-
θηναϊκός επικράτησε εύκολα 2-0 του ΠΑΣ Γιάννινα και μετά από 

καιρό υπήρξαν χαμόγελα.  
Ξεκάθαρο έκανε ο κόσμος σε παίκτες και προπονητή ότι θα είναι παρών 
στα δύσκολα. Στις ιστορικές και πολύ δύσκολες στιγμές που βιώνει ο 
σύλλογος, οι οπαδοί του σχεδόν γέμισαν τη Λεωφόρο και έδωσαν πνοή 
στην ομάδα, που έπρεπε να σκεφτεί το αγωνιστικό κομμάτι και κατά-
φερε πολύ γρήγορα να «σβήσει» το ματς με τον ΠΑΣ, με δυο γκολ μέχρι 
και το 13’. 
«Σε χτύπησαν οι εντός κι εκτός εχθροί σου...» και «θα σε τελειώσουμε 
εμείς» με αποδέκτη τον Αλαφούζο, τα πανό γεμάτα νόημα από τους 
οργανωμένους φίλους των «πράσινων». 
Το παιχνίδι είχε τελειώσει από τα πρώτα 13 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός είχε 
σκοράρει ήδη δύο φορές με το αυτογκόλ του Μιχαήλ και το φάουλ του 
Μολίνς και είχε το προβάδισμα ασφαλείας σε ένα ματς που δεν έδειχνε 
να ξεφεύγει από τον έλεγχο των πράσινων. Η ώθηση του κόσμου και η 
συνεχής στήριξη στους ποδοσφαιριστές με συνθήματα και παλμό, έκανε 
το τριφύλλι να φτάσει στο ευνοϊκό σκορ από νωρίς και να μην αντιμετω-
πίσει ιδιαίτερα προβλήματα από τον ΠΑΣ. Από σέντρα του Χουλτ στο 
11’ ο Χίλιεμαρκ προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά όμως η μπάλα χτύ-
πησε στον Μιχαήλ και κατέληξε στα δίχτυα, ενώ, δύο λεπτά αργότερα, ο 
Μολίς με καταπληκτική εκτέλεση φάουλ έδωσε αέρα δύο τερμάτων στο 
τριφύλλι.
Οι Γιαννιώτες προσπαθούσαν κυρίως από αριστερά με τον Μπουκου-
βάλα να γεμίζει με μπαλιές την πράσινη περιοχή, δίχως όμως να προ-
κύπτει κάτι καλό για την ομάδα του από τις προσπάθειες που έπαιρνε. 
Ο Μπρούνο Χαλκιαδάκης ήταν εκείνος που είχε δύο καλά σουτ, με τον 
Βλαχοδήμο να διώχνει με γροθιες στο 24’ και τον Μολέδο να παρεμβαί-
νει προ του Γερμανού πορτιέρο στο 44’. Οι πράσινοι έπαιζαν κυρίως 
από δεξιά με τους Κουλιμπαλί και Βιγιαφάνιες, ο Χίλιεμαρκ βοηθούσε 
αρκετά από τον άξονα, ενώ, στην άμυνα, οι Μολέδο και Κολοβέτσιος 
είχαν τις λύσεις ακόμα και σε κάποιες πολύ μικρές κακές στιγμές τους.
Ο κόσμος δεν σταμάτησε να τραγουδάει στην εξέδρα και αυτό ήταν το 
καλύτερο τονωτικό για τους πράσινους ώστε να συνεχίσουν να παίζουν 
με τρόπο που διατηρούσε τον ενθουσιασμό των οπαδών. Οι παίκτες 
του Μαρίνου Ουζουνίδη έφτιαξαν φάσεις για γκολ, έβαζαν τη μπάλα 
στην περιοχή του Βελλίδη και στο 62’ ο Χίλιεμαρκ δεν κατάφερε να χρι-
στεί... κανονικά σκόρερ, από τη στιγμή που το σουτ που έκανε ελεύθερος 
από το ύψος της περιοχής έπειτα από ωραία συνεργασία των Χουλτ και 
Λουντ, έφυγε πολύ άουτ... Ο ΠΑΣ κατάφερε σε ορισμένες περιπτώσεις 
να ψάξει κάτι καλό με γεμίσματα στην περιοχή του Βλαχοδήμου, η άμυνα 
του τριφυλλιού μπορεί να ολιγώρησε σε 1-2 στιγμές, αλλά οι φιλοξενού-
μενοι αποτύγχαναν να στείλουν με ορθόδοξο τρόπο τη μπάλα προς την 
εστία. Παντελώς ακίνδυνοι οι Κόντε, Σολτάνι και Μπρούνο Χαλκιαδά-
κης για τις όποιες ιδέες είχε για την επίθεση ο κόουτς του ΠΑΣ, ενώ όσο 
περνούσαν τα λεπτά ερχόταν και η χαλαρότητα στους πράσινους που δεν 
μπορούσαν να ολοκληρώσουν σωστά τις στιγμές που θα μπορούσαν να 
έχουν οδηγήσει σε κάποιο γκολ επιπλέον.

παναθηναϊκός - πασ Γιάννινα 2-0

Τους στήριξε ο κόσμος...
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Ο 
ΠΑΟΚ ως το 89’ κρα-
τούσε τη νίκη που 
τον έσ τελνε μόνο 
πρώτο. Όμως σε ε-

κείνο το λεπτό και αφού... μια 
φάση πριν ο Κουλούρης είδε 
την κόκκινη, η ΑΕΛ ισοφάρισε 
σε 1-1 και πήρε την δική της α-
νάσα στην ουρά της βαθμολογί-
ας! Παράπονα για Κατσικογιάν-
νη από Δικέφαλο.  
Οι «ασπρόμαυροι» συνεχί-
ζουν μακριά από την Τούμπα να 
μην κερδίζουν, μετρούν τρεις 
ισοπαλίες, με την σημερινή να 
είναι αυτή που τον πληγώνει 
περισσότερο καθώς ήρθε στο 
τελευταίο λεπτό της κανονικής 
διάρκειας, από μια ομάδα όπως 
η ΑΕΛ, που δεν τον απείλησε 
και ιδιαίτερα.
Τόσο ο Ηλίας Φυντάνης, όσο 
και ο Ραζβάν Λουτσέσκου 
παρέταξαν τ ις ομάδες του 
με το ίδιο σχηματισμό στο 
γήπεδο. Ο υπηρεσιακός προ-
πονητής της ΑΕΛ είδε στο 21ο 
λεπτό να χάνει τον έναν εκ των 
δύο κεντρικών αμυντικών του, 
τον Γιοβάνοβιτς, που τραυμα-
τίστηκε πατώντας άσχημα στο 
χορτάρι, ενώ ο Ρουμάνος τεχνι-
κός του ΠΑΟΚ επέλεξε να ξεκι-
νήσει το ματς με την ίδια ακρι-
βώς ενδεκάδα, που είχε αρχί-
σει και τον αγώνα με τον ΠΑΣ 
Γιάννινα.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν στο 
γήπεδο με εμφανή διάθεση να 
αποκτήσουν τον έλεγχο του 
αγώνα, την ίδια ώρα η ΑΕΛ 
περίμενε τον ΠΑΟΚ κάτω από 
την σέντρα και εμφανή στόχο 
να χτυπήσει στην κόντρα.
Η πρώτη καλή στιγμή για τον 
«Δικέφαλο» θα μπορούσε να 
έρθει αν ο β’ βοηθός Ποντίκης, 
δεν υποδείκνυε λανθασμένα σε 
θέση οφ σάιντ τον Πέλκα, ενώ 
στο 7’ το σουτ του Ελ Καντουρί 
δεν ανησύχησε και τόσο τον 
Μπόζοβιτς.
Επρεπε να φτάσουμε στο 39ο 
λεπτό για να φανεί ο ΠΑΟΚ 
και να απειλήσει εκ νέου την 
εστία της ΑΕΛ, όταν από την 

σέντρα του Λέοβατς, ο Βιεϊρί-
νια έπιασε την κεφαλιά λίγο έξω 
από τη μικρή περιοχή, αλλά 
έστειλε την μπάλα άουτ. Ένα 
λεπτό αργότερα (40’) το γυρι-
στό σουτ του Πορτογάλου άσου 
του «Δικεφάλου» έφυγε άουτ.
Ηταν το καλό διάστημα των 
«ασπρόμαυρων» που έφερε 
και το γκολ από το Λέο Μάτος 
στο 44ο λεπτό. Ο Βιεϊρίνια είδε 
τον Μάτος να πατάει περιοχή, 
του έκανε την πάσα και ο Βρα-
ζιλιάνος με σουτ στην κίνηση 
άνοιξε το σκορ (0-1) για τον 
ΠΑΟΚ. Όπως και πέρσι, έτσι 
και φέτος, ο Λέο Μάτος ήταν 
αυτός που πρώτος βρήκε το 
δρόμο προς τα δίχτυα των 
«βυσσινί»!
Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν το 
β’ μέρος χωρίς αλλαγές, με την 
ΑΕΛ να γίνεται για πρώτη φορά 
επικίνδυνη για την εστία του 
Ρέι στο 55ο λεπτό, όταν από το 
φάουλ του Αγκάνοβιτς, ο Λεο-
ζίνιο πετάχτηκε στο ύψος της 
μικρής περιοχής, αλλά το πλασέ 
του έστειλε την μπάλα να περά-
σει δίπλα από το κάθετο δοκάρι.
Ο Λουτσέσκου αποφάσισε 
νωρίς νωρίς να παίξει με περισ-
σότερο συμπαγές κέντρο, περ-
νώντας τον Σάχοφ αντί του 
Πέλκα (63’) και να πάει ο Ελ 
Καντουρί στο αριστερό άκρο 
της επίθεσης.   
Ο χρόνος περνούσε με την 
ΑΕΛ να προσπαθεί να φτάσει 
στην περιοχή του ΠΑΟΚ, χωρίς 
όμως να τα καταφέρνει, με τους 
φιλοξενούμενους να έχουν 
στο μυαλό τους περισσότερο 
το πως θα κρατήσουν το υπέρ 
τους σκορ και να φύγουν από 
τη Λάρισα με τους τρεις βαθ-
μούς. Και το πλήρωσαν στο 
τέλος ακριβά!
Με το χρονόμετρο να δείχνει 
το 89ο λεπτό ο Κριζμάν «σκό-
τωσε» το «Δικέφαλο»  πιάνο-
ντας στον ύπνο το κεντρικό 
δίδυμο των φιλοξενούμενων 
και με όμορφο πλασέ πέρασε 
την μπάλα πάνω από το Ρέι ισο-
φαρίζοντας σε 1-1.

Λύγισε στη... θέα της 
κορυφής!

Και οι γκέλες συνεχίζονται... Ο προπονητής 
άλλαξε, η εικόνα του Ολυμπιακού όχι! Στη 
«σουπερλιγκάτη» πρεμιέρα του Λεμονή, 
ο Ατρόμητος με το γκολ του Κιβρακίδη 
έφυγε νικητής (0-1) από το Καραϊσκάκη και 
το πρωτάθλημα απομακρύνεται για τους 
Πειραιώτες!

Η 
αγωνιστική... κακοδαιμονία του Σεπτέμ-
βρη και το παρατεταμένο ντεφορμάρισμα 
βρήκε και τον Οκτώβριο τον Ολυμπιακό. 
Οι ερυθρόλευκοι έχασαν στο Καραϊσκάκη 

με 1-0 από τον άκρως μαχητικό και πολύ καλά στη-
μένο αμυντικά Ατρόμητο με το τέρμα του Κιβρακίδη 
και έμειναν... καθηλωμένοι στους 8 βαθμούς και μα-
κριά από την κορυφή. Έντονες οι αποδοκιμασίες του 
κόσμου και μετά την λήξη αλλά και την στιγμή που 
οι παίκτες των Πειραιωτών πήγαν προς το μέρος των 
οπαδών να τους χειροκροτήσουν. Μερίδα του κό-
σμου τα έβαλε και με τους παίκτες του Ατρομήτου 
και τον Κάναντι.
Με αλλαγές σε σχέση με Γιουβέντους οι 11 του 
Ολυμπιακού και η... πρώτη Λεμονή στην Λίγκα 
μετά την επιστροφή του. Κίπερ ο Προτό, δεξί 
μπακ ο Φιγκέιρας και αριστερό ο Κού-
τρης. Κέντρο άμυνας με Νικολάου και 
Σισέ στην πρώτη τους συνύπαρξη σε 
επίσημο αγώνα στην Λίγκα. Εξάρι ο 
Ρομαό, οκτάρι ο Μάρτινς στην επα-
νεμφάνισή του μετά τον αγώνα με 
ΑΕΛ και έχοντας βγει από αγωνι-
στική... καραντίνα και δεκάρι ο Οτζίτζα 
Οφόε. Στα δύο άκρα οι Μπεν και Καρσελά 
και φορ ο Τζούρτζεβιτς.
 Από την άλλη ο Κάναντι σε Ατρόμητο είχε τον σχη-
ματισμό 4-5-1: Γιαννιώτης κίπερ, τετράδα άμυνας 
με Γιαννούλη, Ρισβάνη, Χατζηισαϊα και Κιβρακίδη, 
άξονας με Μάντσον, Βασιλακάκη και Ούμπιδες, 
δεξιά ο Ντιγκινί, αριστερά ο Ουάρντα και μπροστά 
ο Μανούσος.
Ο Ολυμπιακός από το ξεκίνημα της αναμέτρησης 
θέλησε να βάλει κάτω την μπάλα και να πιέσει πολύ 
τον Ατρόμητο, αν και δεν του βγήκε τόσο εύκολα. 
Λίγο πριν συμπληρωθούν 12 λεπτά είχε την ατυχία 
να χάσει τον Μπεν με τραυματισμό με τον Μάριν να 
μπαίνει στην θέση του. Παρόλα αυτά οι παίκτες του 
Λεμονή απειλούσαν κυρίως με τον Οτζίτζα Οφόε και 
τον Καρσελά.
 Ο Ατρόμητος επιχείρησε να βγάλει φάση με φάουλ 

του Ούμπιδες με τον Τζούρτζεβιτς να διώχνει κάπως 
επικίνδυνα προς τα πίσω. Στο 29’ ένα σουτ του Μάρ-
τινς βρήκε πάνω σε συμπαίκτη του και πέρασε λίγο 
έξω. Ήταν με καλές προϋποθέσεις όμως. Στο 31’ ο 
Γιαννιώτης μπλόκαρε κεφαλιά του Φιγκέιρας. Στο 40’ 
ο Οφόε πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του γύρισε 
και το κορμί του για σουτ που δυσκόλεψε πολύ τον 
Γιαννιώτη. Στο 44’ μία σέντρα του Κούτρη και κεφα-
λιά του Τζούρτζεβιτς πήγε έξω. Στις καθυστερή-
σεις μία κεφαλιά του Σισέ από φάουλ την μπλόκαρε 
αρκετά εύκολα ο Γιαννιώτης. Γενικά το α’ μέρος για 
τον Ολυμπιακό δεν ήταν ιδανικό με τον Ατρόμητο να 
στέκεται αξιόμαχος και τους ερυθρόλευκους από 
την άλλη να δείχνουν κινητικότητα, επιθετική διά-
θεση και να έχουν 7-0 τελικές.
 Σαν συμπέρασμα ημιχρόνου; Ο Ατρόμητος καλά 
στημένος και θετικός ανασταλτικά αλλά επιθετικά 
δεν απείλησε καν. Ο Ολυμπιακός: μαζεμένος αμυ-
ντικά και με βελτίωση αλλά με... θέματα στην δημι-
ουργία και στην τελική προσπάθεια.
Στο 48’ ένα σουτ του Ντιγκινί πήγαινε με αξιώσεις 
προς την εστία του Ολυμπιακού με τον Νικολάου να 
κόβει βγάζοντας την μπάλα κόρνερ. Μία πολύ καλή 
φάση για τους φιλοξενούμενους. Ο Λεμονής έκανε 

και άλλη κίνηση από τον πάγκο με το να βάλει 
τον Σεμπά αντί του όχι και τόσο θετικού 

Καρσελά. 
 Στο 59’ ο Ατρόμητος όμως πέρασε 
μπροστά και κατάφερε να σκοράρει 
από σέντρα του Ουάρντα και κεφα-
λιά του αφύλαχτου Κιβρακίδη που 
πέρασε από τον Προτό με τον Σισέ να 

έχει βρει την μπάλα στην πορεία της 
αλλά να μην μπορεί να την κόψει σωστά. 

Στο 63’ μία ακόμα κεφαλιά του Σισέ από στη-
μένη μπάλα έφυγε άουτ. Στο 66’ ο Φιγκέιρας από 
θέση βολής δεν μπόρεσε να κάνει το 1-1 μετά από 
πάσα του Σεμπά. Στο 67’ ένα σουτ του Εμενίκε έφυγε 
άουτ.
Ο Κάναντι διαβλέποντας πως ο Ολυμπιακός θα πιέ-
σει και άλλο έκανε πιο πολυπρόσωπη αμυντικά την 
ομάδα του. Έτσι έκλεισε και άλλο τους διαδρόμους 
προς την εστία. Στο 82’ ο Ρομαό πήρε την κεφαλιά 
με τον Γιαννιώτη να διώχνει εξαιρετικά δύσκολα. Ο 
Ολυμπιακός στο μεγαλύτερο μέρος του β’ μέρους 
ήταν κακός, προβλέψιμος και δίχως έμπνευση. Στο 
87’ ο Ουάρντα είχε ένα φάουλ έξω. Στο 90ό λεπτό 
ο Τζούρτζεβιτς πάσαρε σε Νικολάου που σούταρε 
λίγο έξω φτάνοντας κοντά στο 1-1. Κάπως έτσι ήρθε 
το τελικό 0-1.

ολυμπιακός - ατρόμητος αθηνών 0-1

Ατρόμητος και... άρρωστος! 
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Η ΠΑΕ ΟΦΗ κατέθεσε πλήρη φάκελο 
ώστε να λάβει άδεια συμμετοχής στη 
Football League από την Επιτροπή 
Επαγγελματικού Αθλητισμού.

 

Ο
ι Κρητικοί τονίζουν πως δεν χρη-
σιμοποίησαν καν την παράταση 
που δόθηκε στις ομάδες, αλλά κα-
τέθεσαν το φάκελο εντός της αρχι-

κής προθεσμίας.
Η ανακοίνωση:
«Ένα πλήρη φάκελο, με όλες τις απαραίτητες 
προυποθέσεις και την εγγυητική επιστολή 
τραπέζης, έστειλε η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 στην Επι-
τροπή Επαγγελματικού αθλητισμού, για να 
λάβει άδεια συμμετοχής στο πρωτάθλημα 
της Stoiximan Football league.
Mάλιστα η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, δεν έκανε καν 
χρήση της παράτασης που δόθηκε, αλλά 
κατέθεσε τον φάκελο της, εντός της αρχικής 
προθεσμίας, τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου.
Η εξέταση του φακέλου του ΟΦΗ θα γίνει 
την επόμενη εβδομάδα και στον ΟΦΗ υπάρ-
χει αισιοδοξία, ότι θα πάρει την άδεια συμ-
μετοχής».

Λουίς Γκαρσία: «Μάγος ο Κάσες»
Ο Λουίς Γκαρσία... έσταξε μέλι για τον Κάσες 
που θα παίξει φέτος με τη φανέλα της Δόξας 
Δράμας.
Ο 36χρονος διεθνής, Λουίς Γκαρσία, με 
εμπειρία σε Εσπανιόλ και Σαραγόσα, έστειλε 
το μήνυμά του στον Κάσες που συμφώνησε 
με τη Δόξα Δράμας.
Συγκεκριμένα, έγραψε στο λογαριασμό του 
στο Instagram:
«Κυρίες και κύριοι. Ο μάγος Κάσες επέ-
στρεψε. Αρκετή τύχη σου εύχομαι στη νέα 
σου ομάδα στην Ελλάδα, τη Δόξα Δράμας. 
Να το απολαύσεις και ο κόσμος θα ζήσει 
χαρούμενες στιγμές. Μου λείπεις φίλε μου»!

Οι πέντε… πονοκέφαλοι του Σπα-
νού
Ούτε ένα, ούτε δύο αλλά πέντε προβλήματα 
τραυματισμών καλείται να διαχειριστεί ο 
Δημήτρης Σπανός ο οποίος βλέπει ότι στην 
παρούσα φάση η καθυστέρηση στην έναρξη 
του Πρωταθλήματος είναι ευνοϊκή για την 
αποκατάσταση των αθλητών.
Στον πρόσφατο φιλικό αγώνα με τον Αιγινι-
ακό προστέθηκαν δύο ακόμη τραυματισμοί. 
Ο Αντώνης Καπνίδης θα μείνει εκτός δρά-
σης για διάστημα περίπου ενός μήνα, ενώ 

ο Μπάμπης Παυλίδης θα χρειαστεί τουλά-
χιστον δύο εβδομάδες για την αποθεραπεία 
του καθώς το διάστρεμμα που υπέστη είναι 
β’ βαθμούς. Αυτά τα προβλήματα προστέ-
θηκαν στα τρία που προϋπήρχαν. Ο Δημή-
τρης Ανάκογλου προβλέπεται να δοκιμάσει 
να πάρει μέρος στο ομαδικό πρόγραμμα 
μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη, 
ομοίως και ο Μπράνισλαβ Νίκιτς. Ο δε Γιόνε 
Πίντο ακόμη δεν έχει υποβληθεί σε χειρουρ-
γική επέμβαση στους χιαστούς.
Στη σημερινή προπόνηση δεν συμμετείχαν 
επίσης και οι Μάνωλης Τζανακάκης, Νίκος 
Τσουμάνης καθώς ο πρώτος ένιωσε ενοχλή-
σεις στον δικέφαλο και για προληπτικούς 
λόγους έκανε ατομικό πρόγραμμα ενώ ο 
δεύτερος ταλαιπωρείται από ίωση. Ο Δημή-
τρης Σπανός αποφάσισε να δώσει διήμερο 
ξεκούρασης στους παίκτες του κι ελπίζει ότι 
με την επιστροφή της ομάδας στις προπονή-
σεις – την ερχόμενη Δευτέρα (2/9) – θα έχουν 
μειωθεί και τα προβλήματα τραυματισμών.

Λεουτσάκος: «Ακόμη κι ένα χιλιά-
ρικο να μας δώσουν, το θέλουμε»
Η Football League αντιμετωπίζει σημα-
ντικό πρόβλημα στην εύρεση εσόδων, όπως 
παραδέχτηκε ο Λεωνίδας Λεουτσάκος.
Ο πρόεδρος της Football League φιλοξενή-
θηκε στον ΣΠΟΡ FM 94.6, όπου δήλωσε πως 
ακόμη και χίλια ευρώ να λάβει ο συναιτερι-
σμός ως χορηγία, θα είναι πολύ σημαντικό 
για τη συνέχεια. Ταυτόχρονα σχολίασε τις 
φήμες περί στημένων αγώνων στο πρωτά-
θλημα. 
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Πήραμε την απόφαση γιατί έχουμε την ΕΡΤ 
κι από εκεί έχουμε κάποια έσοδα. Το ποσό 
που θα πάρουμε είναι για τα λειτουργικά 
της Football League. Έχουμε βρει κάποιες 
χορηγίες που κοιτάμε από αυτές να καλύ-
ψουμε τα έξοδα για τους διαιτητές και για 
το ασφαλιστήριο. Δεν ζητάμε τρελές χορη-
γίες. Κι ένα χιλιάρικο να μας δώσουνε, το 
θέλουμε. Δυστυχώς δεν υπάρχουν έσοδα, 
είναι δύσκολα, αλλά προσπαθούμε όποιο 
ποσό κι αν βρούμε να το αξιοποιήσουμε για 
το καλό του πρωταθλήματος και των ομά-
δων. Προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε το 
προϊόν μας. Είναι επαγγελματική κατηγορία 
η Football League. Δεν ζητάμε τρελά λεφτά».
Για το αν το προϊόν πλήττεται από τις φήμες 
περί στημένων αγώνων:
«Δεν είπα ότι δεν υπάρχουν σκιές, αλλά αυτό 
συμβαίνει και σε όλα τα πρωταθλήματα. 

Επίσης είπα στη FIFA και την UEFA να μας 
δώσουν την ευχέρεια να πάρουμε κάποια 
μέτρα. Πώς να διώξω εγώ μια ομάδα από το 
πρωτάθλημα, όταν δεν υπάρχουν στοιχεία».

Πανσερραϊκός: «Η Μπαρτσελόνα 
έκανε αίτηση για Football League, 
αλλά...»
Η Μπαρτσελόνα θέλησε να συμμετάσχει στη 
Football League μετά την ανεξαρτητοποί-
ηση της Καταλονίας, αλλά ζητούσε περιέργα 
πράγματα, όπως αναφέρουν απ΄τον Πανσερ-
ραϊκό.
Τα «Λιοντάρια» θέλησαν να σχολιάσουν με 
χιουμοριστικό τρόπο την κατάσταση που 
επικρατεί στη Football League με την καθυ-
στέρηση στην έναρξη του πρωταθλήματος 
και τον αριθμό των ομάδων που θα συμμε-
τάσχουν, γράφοντας στο facebook: «Υπάρ-
χουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι η 
Μπαρτσελόνα έκανε αίτηση για να συμμετά-
σχει στη Football League σε περίπτωση ανε-
ξαρτητοποίησης της Καταλονίας αλλά απορ-
ρίφθηκε γιατί ζητούσαν κάτι περίεργα τύπου 
«Θέλουμε να ξέρουμε τις ομάδες και το πρό-
γραμμα του πρωταθλήματος απ’την αρχή».

«Κι εμένα έφτυσε ο Κούγιας»!
Ο προπονητής του Αχαρναϊκού, Πέτρος 
Δημητρίου με αφορμή το φτύσιμο του 
Αλέξη Κούγια στον Ελ Καντουρί του 
ΠΑΟΚ, θυμήθηκε μια αντίστοιχη στιγμή 
με θύμα τον ίδιο.

Αναλυτικά όσα είπε στον Metropolis 
95,5:
«Η κόντρα ξεκίνησε από παλιά όταν 
εγώ ήμουν στην Ηλιούπολη προπονη-
τής κι αυτός στην Παναχαϊκή. Από τότε 
σε όποια ομάδα πήγαινα και αντιμετωπί-
ζαμε τον Κούγια οι εφημερίδες έγραφαν 
«το παιχνίδι Δημητρίου – Κούγιας». Είχε 
μείνει στην ιστορία αυτή η κόντρα. Ήταν 
ένα παιχνίδι στην Πάτρα, ο διαιτητής τον 
απέβαλε και περνώντας μπροστά μου με 
έφτυσε. Κι εγώ γύρισα μετά και τον χτύ-
πησα.
Μετά από κάποια χρόνια βρεθήκαμε 
σε ένα καφέ και τα ψιλοβρήκαμε. Είναι 
παρορμητικός τύπος και μέσα στο 
γήπεδο τρελαίνεται. Χάνει τον έλεγχο, 
παρεκτρέπεται. Τότε με είχε φτύσει και 
τον χτύπησα και το απόσπασμα στο 
Youtube είχε γυρίσει όλο τον κόσμο. 
Όταν βρισκόμαστε έξω μιλάμε με τα 
καλύτερα λόγια. Ασφαλώς είναι κατα-
δικαστέα όλα αυτά. Δεν ξέρω τι μπορεί 
να νιώθει κατά τη διάρκεια του αγώνα, 
όμως, δεν αρμόζουν στο ποδόσφαιρο.
Θυμήθηκα τα δικά μου όταν είδα όσα 
έγιναν στη Λάρισα. Είμαστε όλοι άνθρω-
ποι του ποδοσφαίρου και δεν πρέπει 
να ξεφεύγουμε. Κι εγώ έχω ξεφύγει στο 
παρελθόν, όμως, ζήτησα συγγνώμη. 
Πρέπει να υπάρχει μια αξιοπρέπεια 
πάνω απ’ όλα. Εμείς τα έχουμε βρει με τον 
άνθρωπο».

τα νεα τησ FooTBALL LEAGUE

κατατέθηκε ο φάκελος αδειοδότησης του οφη
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Έ
τοιμος να χαρίσει μία νέα μεγάλη 
χαρά στους Έλληνες φιλάθλους αι-
σθάνεται ο Λευτέρης Πετρούνιας, έ-
πειτα από την επιβλητική πρόκρισή 

του στον τελικό των κρίκων, στο παγκόσμιο 
πρωτάθλημα ενόργανης του Μόντρεαλ.
Στον απόηχο της εντυπωσιακής εμφάνισής 
του στον προκριματικό, που του έδωσε την 
υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα σε συνο-
λικά 113 αθλητές (15,400 β.), ο 27χρονος 
πρωταθλητής μίλησε στον δικτυακό τόπο 
της Ε.Γ.Ο. για τα μικροπροβλήματα που 
ξεπέρασε, αλλά και για το πώς περιμένει 
τον τελικό του Σαββάτου (07/10), όπου θα 
κάνει το παν για να γεμίσει περηφάνια τους 
ομογενείς του Καναδά, που είναι βέβαιο ότι 
θα έχουν δυναμική παρουσία στο Ολυμπι-
ακό Στάδιο του Μόντρεαλ.
«Πήγα πολύ καλά στον προκριματικό, στον 
οποίο δεν τα είχα όλα όπως θα ήθελα, αλλά 
αυτό δεν με κράτησε πίσω. Υπήρχαν διά-
φοροι αρνητικοί παράγοντες, έστω και 
μικροί: Λίγο το ότι έπαιρνα αντιβίωση επί 
τέσσερις ημέρες λόγω προβλήματος στον 
φρονιμίτη, πράγμα που δεν με επηρεάζει 
σωματικά αλλά μου ‘μπλοκάρει’ κάπως το 
μυαλό, λίγο το ότι αγωνιζόμασταν στις 10 
το πρωί, ότι ήμασταν πρώτοι απ’ όλους, 
καθώς και το ότι δεν είχαμε προπονηθεί 
στο πόντιουμ... Παρόλα αυτά, είχα -και 
έχω- την κατάλληλη ψυχολογία, την ωρι-
μότητα σκέψης και την εμπειρία για να 
πετύχω μία τέτοια εκτέλεση, όπως βέβαια 
έχω και την προπονητική ετοιμότητα. Έχω 
προπονηθεί πάρα πολύ δυνατά γι’ αυτό το 
παγκόσμιο...», δήλωσε αρχικά ο Λευτέρης 
Πετρούνιας, σχολιάζοντας το εξαιρετικό 
ξεκίνημά του στη διοργάνωση.
Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι περιμένει μία 
ακόμα καλύτερη εκτέλεση του προγράμ-
ματός του στον τελικό, όπου θα διεκδικήσει 
ως φαβορί τον δεύτερο συνεχόμενο παγκό-
σμιο τίτλο του:
«Στον τελικό θα είμαι πιο έτοιμος από κάθε 
άποψη! Θέλω να κάνω καλύτερη εκτέλεση, 
να έχω μικρές βελτιώσεις στα αιωρήματα. 
Αυτή τη φορά δεν θα υπάρχουν οι δεύτερες 
σκέψεις που είχα στον προκριματικό, λόγω 
της έλλειψης προπόνησης στο πόντιουμ. Οι 
τελικοί μου αρέσουν περισσότερο και για 
έναν ακόμη λόγο: Επειδή όλοι οι κορυφαίοι 
αθλητές εκτελούν τα προγράμματά τους 
στην σειρά, ο ένας μετά τον άλλον. Θέλω να 
μπαίνω σε μια τέτοια απευθείας σύγκριση. 
Το Σάββατο λοιπόν θα είμαι πιο έτοιμος και 

ξέρουμε ποιο θέλουμε να είναι το αποτέ-
λεσμα...»

Ράφτης: «Ζητείται αντίπαλος για 
τον Λευτέρη, δεν μπορεί να τον 
περάσει κανείς!»
Για τη «μαγκιά» του Λευτέρη Πετρούνια, 
αλλά και για τα θετικά στοιχεία των υπόλοι-
πων Ελλήνων αθλητών στο παγκόσμιο πρω-
τάθλημα ενόργανης του Μόντρεαλ, μίλησε 
ο ομοσπονδιακός προπονητής Δημήτρης 
Ράφτης, μετά την ολοκλήρωση του προκρι-
ματικού για την Εθνική ανδρών.
«Η εμφάνιση του Λευτέρη ήταν η αναμενό-
μενη, δηλαδή εξαιρετική! Το ίδιο και η έξο-
δός του. Πιστεύω ότι θα προκριθεί ως πρώ-
τος από τον προκριματικό. Δεν νομίζω ότι 
μπορεί να τον περάσει κανείς, δεν έχει αντί-
παλο στα μέτρα του. Ζητείται αντίπαλος! 
Αυτό σημαίνει ότι και στον τελικό του Σαβ-
βάτου, ο Λευτέρης θα κρίνει το αποτέλεσμα 
με τη δική του απόδοση. Κανείς δεν μπορεί 
να τον κερδίσει, αν ο ίδιος δεν το επιτρέ-
ψει», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ράφτης.
Παράλληλα, σύγκρινε την εμφάνιση του 
αθλητή του στο Μόντρεαλ με τις εντυπω-
σιακές εκτελέσεις που είχε κάνει στην πρό-
σφατη συμμετοχή του στο Τσάλεντζ καπ 
του Παρισιού:
«Στο Παρίσι πήρε υψηλότερες βαθμολο-
γίες, σε προκριματικό και τελικό, αλλά είναι 
μεγάλη... μαγκιά να μπορείς κάνεις τέτοιο 
πρόγραμμα στις 10 το πρωί σ’ ένα παγκό-
σμιο πρωτάθλημα».
Ο προπονητής της Εθνικής ανδρών έβαλε 
θετικό πρόσημο και στην παρουσία των 
υπόλοιπων Ελλήνων αθλητών στη διορ-
γάνωση (Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, 
Νίκος Ηλιόπουλος, Γιώργος Χατζηευστα-
θίου, Αντώνης Τανταλίδης, Χριστόφορος-
Άγγελος Κωνσταντινίδης), παρότι έκαναν 
ορισμένα λάθη που δεν τους επέτρεψαν να 
φτάσουν όσο ψηλότερα μπορούσαν:
«Η εντύπωσή μου για την παρουσία των 
αθλητών είναι καλή. Αναλογικά με αυτό 
που τους δίνεται, έχουν κάνει πραγμα-
τική πρόοδο. Για τρεις από αυτούς ήταν το 
πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα της καριέ-
ρας τους και απλώς δεν έχουν την εμπει-
ρία για να διαχειριστούν κάποιες καταστά-
σεις κούρασης ή συντονισμού μέσα στον 
αγώνα. Όλοι οι πρωταθλητές, ο Μάρας, ο 
Κοσμίδης, ο Πετρούνιας, έχτισαν την εμπει-
ρία τους μέσα από τους αγώνες και μέσα 
από τα λάθη τους.

πετρούνιας: «στον τελικό θα 
είμαι πιο έτοιμος»

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague



596 οκτωβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

αθλητικά

Μ
ετά τη νίκη της πρεμιέρας με 
1-0 επί της Αχαϊκής στη «Μαύ-
ρη Θύελλα» κινούνται πλέον 
στους ρυθμούς του ντέρμπι 

της 2ης αγωνιστικής με τον Πανηλειακό στον 
Πύργο.
Ενα ματς, που όπως γράψαμε και χθες δεν 
θα γίνει την Κυριακή αλλά το Σάββατο, μετά 
από αίτημα της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Ηλείας, καθώς την Κυριακή υπάρχουν στο 
Νομό οι αγώνες του Κόροιβου με τον Αρη 
στο μπάσκετ και της Βάρδας με τον Αστέρα 
Βλαχιώτη στο ποδόσφαιρο.
Χθες ενημερώθηκε και η ομάδα της Καλα-
μάτας για την αλλαγή της ημέρας διαγωγής 
του αγώνα που θα ξεκινήσει στις 6 το από-
γευμα.
Οσον αφορά τον Πανηλειακό, θυμίζουμε 
πως στην πρεμιέρα έφερε ισοπαλία 1-1 με 
τον Αστέρα Βλαχιώτη εκτός έδρας.
Αγωνιστικά, τα νέα είναι ευχάριστα για την 
Καλαμάτα καθώς θα υπάρχουν 4 επιστρο-
φές. Συγκεκριμένα ο Τσουλάκος εξέτισε την 
ποινή του, ο Χελάς αποθεραπεύτηκε ενώ οι 
Μεσσήνιοι έχουν πάρει διαβεβαιώσεις από 
την ΕΠΟ ότι εντός της εβδομάδας θα εκδο-
θούν τα δελτία των Παπουτσογιαννόπουλου 
και Ρονκάτο.

Ποκόνγκ ο εκλεκτός για την επί-
θεση!
Σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Καμε-
ρουνέζο Μούσα Ποκόνγκ βρίσκεται η 
Μαύρη Θύελλα και εντός των επόμενων 
ωρών ο 30χρονος ποδοσφαιριστής αναμέ-
νεται στην Καλαμάτα για τις τελικές επαφές.
Ο Πόκονγκ είναι επιθετικός, με ύψος 1.70μ. 
και τα τελευταία δυο χρόνια αγωνιζόταν 
στον Κισσαμικό και παλιότερα στον Τύρ-
ναβο.
Ο Ποκόνγκ ήρθε στην Ελλάδα για πρώτη 
φορά το 2011 για τον Ηρακλή Ψαχνών, τη 
φανέλα του οποίου φόρεσε για δύο χρό-
νια, ενώ αγωνίστηκε μιάμιση σεζόν στον 
Τύρναβο, όπου ήταν εκ των κορυφαίων παι-
κτών στο πρωτάθλημα της Football League. 
Έχει αγωνιστεί επίσης στο Μαρόκο και στο 
Κατάρ.

Παρελθόν ο Αρζένης από Φωστή-
ρα…
Ο Κώστας Αρζένης αποτελεί παρελθόν από 

την τεχνική ηγεσία του Φωστήρας πληρώ-
νοντας το… μάρμαρο από την ήττα αλλά και 
την εμφάνιση της ομάδας στην πρεμιέρα με 
το Αιγάλεω.
Μετά από συνάντηση που είχε με τη διοί-
κηση αποφασίστηκε να λύσει τη συνεργα-
σία του με τον σύλλογο του Ταύρου και ήδη 
ξεκίνησαν οι «κιτρινόμαυροι» τις διαδικα-
σίες για τον αντικαταστάτη του.
Να σημειωθεί ότι η διοίκηση της ομάδας 
μετά το «διαζύγιο» ευχαρίστησε τον Κώστα 
Αρζένη για τη συνεργασία, ενώ του ευχή-
θηκε ότι καλύτερο στη συνέχεια της καριέ-
ρας του.

Κλείνει Αθανασίου ο Ιερόθεος!
Σε μια σπουδαία και ουσιαστική κίνηση 
προχώρησε η διοίκηση του Άγιου Ιερόθεου.
Συγκεκριμένα, οι «κιτρινόμαυροι» ήρθαν 
σε συμφωνία με έναν από τους καλύτερους 
ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν τα τελευ-
ταία δυο χρονια στα Δωδεκάνησα.
Ο λόγος για τον 24χρονο μεσο, Αντώνη Αθα-
νασίου που πέρυσι στέφθηκε νταμπλούχος 
ΕΠΣΔ με τον Διαγόρα.
Παράλληλα, το νέο απόκτημα του σύλ-
λογο από τα δυτικά προάστια έχει διαγρά-
ψει λαμπρή καριέρα αφού πριν από χρόνια 
επιλέχθηκε από τα τμήματα υποδομής του 
Ατρομήτου υπογράφοντας λίγο αργότερα 
επαγγελματικό συμβόλαιο.
Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η 
Κέρκυρα ενώ έχει προσφέρει τις υπηρεσίες 
του σε Αχαρναϊκό και Ιάλυσο.
 Ο Αθανασίου θα βρεθεί σήμερα η το αργό-
τερο αύριο στην πρωτεύουσα και θα έχει 
την πρώτη γνωριμία με τη νέα του ομάδα 
ενώ θα πραγματοποιήσει και την πρώτη του 
προπόνηση.

«Τρελαμένοι», αλλά συνεχίζουν 
στον Ολυμπιακό Βόλου!
Το σοκ της ήττας στην πρεμιέρα από το 
Βελούχι για τον Ολυμπιακό Βόλου ήταν 
αναμφίβολα μεγάλο και άπαντες μέσα στην 
ομάδα είναι «τρελαμένοι» με ό,τι έγινε, 
αφού ήταν τελείως αναπάντεχο.
Διοίκηση, τεχνική ηγεσία και παίκτες είχαν 
πει βάσει σχεδιασμού πως μέχρι να ξεκι-
νήσουν τα ντέρμπι στην 8η αγωνιστική με 
αντίπαλο τη Νίκη, θα πρέπει, αν δεν καταφέ-
ρουν το απόλυτο, το πολύ θα είχαν το δικαί-

ωμα να χάσουν δύο βαθμούς, αλλά ήδη 
έχουν απολέσει τρεις από την πρώτη κιό-
λας μέρα, πόντοι που σίγουρα είναι εξαι-
ρετικά δύσκολο να αναπληρωθούν ειδικά 
με το μικρό σε έκταση φετινό πρωτάθλημα.
Στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο, αν και γνω-
ρίζουν ότι είναι άλλο τα φιλικά κι άλλο το 
πρωτάθλημα, εντούτοις το μυαλό πολλών 
πήγε στο φιλικό του καλοκαιριού, που ο 
Ολυμπιακός έκανε … πλάκα, πετυχαίνοντας 
τρία γρήγορα γκολ με το Βελούχι στο Παν-
θεσσαλικό και μετά το πήγε στο … ρελαντί. 
Αλλά τελικά, όπως φαίνεται, εκείνο το τεστ 
λειτούργησε ως παραμορφωτικός καθρέ-
φτης.
Σίγουρα συζητήσεις υπήρχαν ανάμεσα σε 
διοίκηση και προπονητές και παίκτες για το 
«τις ή τι πταίει», αλλά αυτά μένουν εντός των 
τειχών, με την ομάδα να προσπαθεί να αντι-
μετωπίσει σαν οικογένεια μία κρίση, που 
ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Τουλάχιστον 
ελπίζουν ότι το σοκ που υπέστησαν θα τους 
γίνει μάθημα για όλη τη χρονιά.
Από κει και πέρα καμία ομάδα και καμία 
διοίκηση, κανένα προπονητικό τιμ και 
κανένα αγωνιστικό τμήμα δεν τα παράτησε 
μετά από μία ήττα από την πρώτη κιόλας 
αγωνιστική και το ίδιο θα κάνουν και στον 
Ολυμπιακό Βόλου, μη σκύβοντας το κεφάλι 
και θέλοντας σε πρώτη φάση να συνέλ-
θουν με μία νίκη την Κυριακή απέναντι στον 
Διγενή Νεοχωρίου και να δουν με άλλο μάτι 
τη συνέχεια.

Σε ό,τι αφορά το θέμα Καραγκιολίδη, που 
συζητήθηκε αρκετά, σίγουρα η διοίκηση 
περίμενε να έχει τελειώσει τρεις-τέσσερις 
μέρες πριν το ματς με το Βελούχι και να έχει 
εκδοθεί το δελτίο του ποδοσφαιριστή, αλλά 
χωρίς να έχουν άμεση ευθύνη στον Ολυ-
μπιακό Β., αλλά τρίτοι, κάποιες διαδικα-
σίες καθυστέρησαν, καθώς  τα χαρτιά του 
θα έρχονταν από τη Γερμανία. Είναι ασφα-
λώς από τα ζητήματα που οι εμπλεκόμενοι 
-εκτός Ολυμπιακού Βόλου- μπορούν να δια-
τυπώσουν εύκολα δικαιολογίες και πως σε 
ανάλογες περιπτώσεις υπήρχε χρονοτριβή. 
Βέβαια, οι ερυθρόλευκοι δεν έχασαν την 
Κυριακή, επειδή δεν αγωνίστηκε ο υψη-
λόσωμος τερματοφύλακας, αφού ο καθέ-
νας μπορεί να λείψει οποιαδήποτε στιγμή 
του πρωταθλήματος, αλλά σίγουρα θα ήταν 
καλύτερα να τον είχαν κανονικά στη διάθεσή 
τους.
Επίσης, να σημειωθεί για τον Ευθυμιάδη, 
που λόγω αδείας από τον στρατό, μπόρεσε 
να δώσει το παρών στο Καρπενήσι και να 
χρησιμοποιηθεί κιόλας ως αλλαγή, πως 
οι άνθρωποι της ομάδας προσπαθούν να 
τελειώσουν το θέμα της μετάθεσής του σε 
μονάδα του Βόλου.
Στον Ολυμπιακό Βόλου, επίσης, σκέφτονται 
να καταθέσουν και έγγραφο αίτημα για την 
εξαίρεση από τους αγώνες με άλλες ομάδες 
της Μαγνησίας διαιτητών που ανήκουν στην 
ΕΠΣΘ, χωρίς ακόμη να έχει παρθεί οριστική 
απόφαση.

το πανόραμα της Γ’ εθνικής

“μαυρη θυελλα”: ενισχυμένη με 4 παίκτες
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Τ
ο δημοψήφισμα έφτασε μέχρι το 
«Καμπ Νόου». Η Μπαρτσελόνα 
δεν ήθελε, αλλά υποχρεώθηκε να 
παίξει. Το έκανε χωρίς κόσμο και 

έφτασε εύκολα στο 3-0 επί της Λας Πάλ-
μας για το απόλυτο 7x7.
Τα ποδοσφαιρικά... απόνερα του δημοψη-
φίσματος δεν γινόταν να μην φτάσουν στο 
«Καμπ Νόου». Εξω από το γήπεδο όλη 
μέρα ο κόσμος έβραζε. Στ’ αποδυτήρια 
επικράτησε επίσης αναβρασμός. Ο Πικέ 
έλεγε να μην αγωνιστούν και οι υπόλοιποι 
το αντίθετο. Επισήμως, η Μπαρτσελόνα 
ζητούσε ν’ αναβληθεί η αναμέτρηση με 
τη Λας Πάλμας, αλλά υποχρεώθηκε από 
την Ομοσπονδία να παραταχθεί στο χορ-
τάρι. Φρόντισε όμως να εξηγήσει ότι θα 
το κάνει χωρίς οπαδούς. Από αντίδραση; 
Υπό το φόβο επεισοδίων; Σημασία είχε 
ότι ο Μέσι και η παρέα του πάτησαν χορ-
τάρι και 90.000 ήταν κλειδωμένοι 
απ’ έξω. Ακόμα κι έτσι όμως η 
Μπάρτσα φρόντισε να κάνει 
τη δουλειά και με το 3-0 να 
συνεχίσει το απόλυτο 7x7.
Στο αγωνιστικό κομμάτι 
οι Μπλαουγκράνα ξεκίνη-
σαν νωθρά. Είχαν κάποιες 
μικρές στιγμές, αλλά η 
Λας Πάλμας την κατοχή, για 
ν’ απειλήσει με το δοκάρι του 
Καγιέρι (42’). Στην επανάληψη όμως 
οι γηπεδούχοι πάτησαν γκάζι. Το δρόμο 
άνοιξε με κεφαλιά από κόρνερ ο Μπου-
σκέτς, βρίσκοντας δίχτυα έπειτα από 
1.026 μέρες (30 Νοεμβρίου 2014). Μέσι, 
Ράκιτιτς και Λουίς Σουάρες πυροβολού-
σαν και ο Τσιτσισόλα πάλευε να βγάζει 
ό,τι μπορούσε. Ο Αργεντινός σούπερ 
σταρ έχασε κάποιες σημαντικές ευκαι-
ρίες, αλλά βρήκε στη συνέχεια δύο φορές 
δίχτυα (70’, 77’). Σε αμφότερες βγήκε στην 
πλάτη της άμυνας και στο πρώτο πέρασε 
και τον αντίπαλο πορτέρο.
Το φινάλε του αγώνα βρήκε τον Μέσι να 
γίνεται ο πρώτος παίκτης της Μπαρτσε-
λόνα με 11 γκολ σε επτά αγωνιστικές μετά 
τον Θέσαρ (1950), τον Ερνέστο Βαλβέρδε 
να γίνεται ο δεύτερος προπονητής της 
μετά τον Τάτα Μαρτίνο με τέτοιο απόλυτο 
ξεκίνημα και την ομάδα να μεγαλώνει τη 
διαφορά από τους διώκτες της μετά την 
γκέλα της Ατλέτικο...
Μπαρτσελόνα (Ερνέστο Βαλβέρδε): Τερ 

Στέγκεν, Πικέ, Μασεράνο, Ζόρντι Αλμπα, 
Σέρζι Ρομπέρτο, Μπουσκέτς, Παουλίνιο 
(45’ Ράκιτιτς), Αλέϊς Βιδάλ (46’ Ινιέστα, 
84’ Αντρέ Γκόμες), Ντένις Σουάρεθ, Μέσι, 
Λουίς Σουάρες
Λας Πάλμας (Πάκο Αγιεσταράν): Τσιτσι-
σόλα, Ναβάρο, Λέμος, Ερέρα, Μασέδο, 
Σαντάνα (79’ Βιθέντε), Ακουιλάνι, Τανάνε, 
Τάνα (79’ Τολέδο), Βιέρα, Καγιέρι.

Σούπερ οι «Νυχτερίδες»
Η Βαλένθια βρίσκεται σε τρομερή κατά-
σταση, πέτυχε την τρίτη διαδοχική της 
νίκη και άφησε πίσω την Ατλέτικο, καθώς 
πάτησε στην 3η θέση. Οι Νυχτερίδες επι-
κράτησαν 3-2 της Αθλέτικ, συνεχίζουν το 
αήττητο και δείχνουν ικανές να κάνουν τη 
διαφορά. Στον αντίποδα, οι Βάσκοι βρί-
σκονται σε κρίση, αφού μετρούν έξι ματς 
χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Τζά-
τζα στο 27’ άνοιξε το σκορ, ενώ στο 34’ ο 

Ντάνι Παρέχο από την άσπρη βούλα 
πέτυχε το 2-0. Ο Αντούριθ στο 

59’ έβαλε την Αθλέτικ ξανά στο 
κόλπο, αλλά στο 66’ ο Ροδρί-
γκο έκοψε τις ελπίδες πετυχαί-
νοντας το 3-1. Ο Γκαρθία στο 
76΄ διαμόρφωσε το 3-2!

Η Βιγιαρεάλ με τον Καγιέχα 
στον πάγκο της επέστρεψε στις 

νίκες, καθώς επικράτησε εύκολα 
3-0 της Εϊμπάρ. Σούπερ ο Μπακαμπού, 

ο οποίος πέτυχε τρία γκολ! Στο 25’ άνοιξε 
το σκορ, στο 52΄ σημείωσε το 2-0, ενώ 
στο 76’ με πέναλτι διαμόρφωσε το 3-0.

Φρένο στην Ατλέτικο η Λεγανές 
με Σιόβα
Δεν ήταν καθόλου καλή η Ατλέτικο και 
είχε απέναντί της μία αποφασισμένη και 
δυνατή Λεγανές, που την κράτησε στο 
μηδέν. Σε ένα παιχνίδι με ελάχιστες ευκαι-
ρίες για το 0-0 ευθύνονται και οι δύο τερ-
ματοφύλακες. Ο Κουέγιαρ είχε μία σπου-
δαία επέμβαση και ο Ομπλάκ δύο, με τη 
δεύτερη να είναι εντυπωσιακή, σταματώ-
ντας τον Ελ Ζαρ.
Ο Δημήτρης Σιόβας έκανε καλή εμφά-
νιση, έπαιξε σε όλο το ματς και έβαλε 
φρένο στους Ροχιμπλάνκος, που είδαν 
τη Σεβίλλη να τους ξεπερνάει και να τους 
αφήνει στην 3η θέση. Οσο για τη Λεγανές, 
έπιασε στους 11 βαθμούς τη Ρεάλ (με παι-
χνίδι περισσότερο).

La Liga

Ανεξάρτητη στην κορυφή

Οι Πολίτες ήταν αφεντικά κόντρα 
στην κακή Τσέλσι και με το 0-1 στο 
Λονδίνο έμειναν στην κορυφή, με 
τον Γκουαρδιόλα να κάνει σεφτέ στο 
όγδοο ραντεβού του με τους Μπλε.

 

Π
έρσι η Τσέλσι της έκανε νταμπλ 
εντός-εκτός. Για τον Πεπ Γκουαρ-
διόλα ήταν προσβολή καριέρας. 
Είχε όμως πρόβλημα πιο σοβαρό 

κόντρα στους Μπλε. Τους είχε αντιμετωπί-
σει επτά φορές με Μπαρτσελόνα, Μπάγερν 
και δεν τους είχε νικήσει ποτέ. Το χειρότε-
ρο ρεκόρ του. Κάποια στιγμή θα έσπαγε. Ε-
γινε τώρα στο «Στάμφορντ Μπριτζ», με την 
Σίτι να είναι αφεντικό στο παιχνίδι και τους 
Λονδρέζους να παίζουν φουλ άμυνα, μην 
βρίσκοντας λύση στο πλάνο που χάλασε 
από τον πρώιμο τραυματισμό του Μορά-
τα. Το 0-1 κρατάει τους Πολίτες στην κορυ-
φή μαζί με τη συμπολίτισσα και καθιστά σε 
πρώτη φάση την Premier League κούρσα 
του Μάντσεστερ.
Το παιχνίδι γενικά δεν είχε πολλές φάσεις 
και αυτό οφειλόταν στον ανασταλτικό προ-
σανατολισμό των γηπεδούχων. Μόνο μία 
κεφαλιά του Φερναντίνιο (45’) που έβγαλε 
εντυπωσιακά ο Κουρτουά καταγράφεται 
ως καλή στιγμή. Η επόμενη σημαντική 
έγινε γκολ. Καθώς η Σίτι ήταν επιθετική και 
η Τσέλσι περίμενε πίσω από το κέντρο με 
«false 9» τον Αζάρ, ήρθε το 0-1. Ντε Μπρό-
ινε-Γκάμπριελ Ζέσους έπαιξαν το 1-2 και το 
δυνατό τελείωμα με το αριστερό του Βέλ-
γου από το ημικύκλιο έκρινε και τον αγώνα.
Ενώ είχε χρόνο μπροστά της ομάδα του 
Κόντε, δεν μπόρεσε να απειλήσει. Η Σίτι 
έκλεβε μπάλες στο αντίπαλο μισό και 
κυκλοφορούσε, με το κέντρο των Μπλε να 
είναι χάλια. Στο 85’ πήγε να γίνει το 0-2, 
αλλά στο μονοκόμματο του Γκάμπριελ 
Ζέσους ο Ρούντιγκερ έσωσε στη γραμμή. 
Το φινάλε βρήκε τους Πολίτες να παίρνουν 
το δεύτερο ντέρμπι μετά τη Λίβερπουλ και 
τους πρωταθλητές να έχουν χάσει οκτώ 
βαθμούς ήδη στο γήπεδό τους και να βρί-
σκονται στο -6 από την υπεράσπιση του 
στέμματός τους.
Τσέλσι (Αντόνιο Κόντε): Κουρτουά, Ρού-
ντιγκερ, Κέιχιλ, Κρίστενσεν, Αθπιλικου-
έτα, Μίκελ Αλόνσο, Καντέ, Μπακαγιόκο 
(72’ Μπατσουαγί), Φάμπρεγας, Αζάρ (72’ 
Πέδρο), Μοράτα (35’ Γουίλιαν)
Μαν. Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Εντερσον, 
Στόουνς, Οταμέντι, Γουόκερ, Σανέ (84’ 
Γκουντογκάν), Ντελφ, Φερναντίνιο, Σίλβα 

(76’ Μπ. Σίλβα), Ντε Μπρόινε (93’ Ντανίλο), 
Στέρλινγκ, Γκάμπριελ Ζέσους.

Άρσεναλ - Μπράιτον 2-0
Απόλυτα ανώτερη η Άρσεναλ στο πρώτο 
μέρος και παίζοντας σαν τη... γάτα με το 
ποντίκι τη Μπράιτον, ευτύχησε να βρει 
δίχτυα στο 17’ για να μην αγχωθεί σε περί-
πτωση που οι «γλάροι» αποφάσιζαν να 
κλειστούν πίσω και απλά να περιμένουν. 
Από φάση διαρκείας σε εκτέλεση φάουλ 
του Τζάκα και με τον Μουστάφι να μην 
καταφέρνει να σκοράρει, ο Μονρεάλ στο 
«ριμπάουντ» έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα 
για το 1-0. Η ομάδα του Κρις Χιούτον απεί-
λησε με το δοκάρι του Μαρτς στο 23’ από 
στημένη φάση, όμως βγήκε ελάχιστα από 
τα καρέ της
Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους κι ενώ 
οι φιλοξενούμενοι έδειχναν να τολμούν 
λίγο περισσότερο, αφήνοντας χώρο στους 
«κανονιέρηδες» ώστε να τρέξουν στην επί-
θεση, ήρθε δεύτερο γκολ για το σύνολο του 
Βενγκέρ σε κλειστή άμυνα, με περίτεχνη 
ασίστ του Αλέξις Σάντσες. Ωραία, γρήγορη 
εναλλαγή της μπάλας και τακουνιά του Χιλι-
ανού στον Ιγουόμπι μέσα στην περιοχή 
που με δυνατό σουτ νίκησε τον Ράιαν για 
το 2-0 στο 56ο λεπτό. Το... φορτσάρισμα 
των γηπεδούχων κράτησε ελάχιστα λεπτά, 
κυρίως λόγω του μομέντουμ της ομάδας, 
ωστόσο, δεν άλλαξε κάτι στο σκορ μέχρι 
το φινάλε, αφού και δυνατή κεφαλιά του 
Μάρεϊ στο 84’ πέρασε άουτ.

Εβερτον – Μπέρνλι 0-1
Ακόμα μία πικρή εμφάνιση από τα Ζαχα-
ρωτά, που ηττήθηκαν 0-1 εντός από την 
Μπέρνλι, η οποία ανέβηκε στο -1 από την 
τετράδα.
Κανονικά θα έπρεπε όλο το κείμενο να είναι 
δομημένο πάνω στους νικητές. Η Μπέρ-
νλι κάνει καταπληκτικά πράγματα και με το 
0-1 στο «Γκούντισον Παρκ» βρέθηκε στο -1 
από την τετράδα, έχοντας εκτός των άλλων 
διπλό στην Τσέλσι και ισοπαλίες σε Τότε-
ναμ, Λίβερπουλ.
Ωστόσο, το γκολ του Χέντρικ (21’) που 
καθάρισε το παιχνίδι, άφησε την Εβερτον 
με την εστία της παραβιασμένη στα 9/10 
φετινά παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώ-
σεις, να πραγματοποιεί χείριστο ξεκίνημα 
στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη.
Το «φύγε Κούμαν» ακούγεται διαρκώς στο 
γήπεδο και ειδικά μετά την τριάρα από την 
Αταλάντα και την ισοπαλία εντός με τον 
Απόλλων Λεμεσού για το Europa League.

Πρώτο ο Πεπ, πρώτη η Σίτι
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Με σκόρερ τον Ζαχίντ ο ΑΠΟΕΛ απέδρασε 
από το «Αμμόχωστος» νικώντας 1-0 την 
μαχητική Αλκή που πάλεψε τον αγώνα και είχε 
κορυφαίο τον Πάρντο ο οποίος απέκρουσε 
πέναλτι στο 58’.

Μ
ε σκοπό να επιβληθεί από την αρχή του 
παιχνιδιού μπήκε στο «Αμμόχωστος» 
ο ΑΠΟΕΛ κόντρα στην Αλκή. Οι Γαλα-
ζοκίτρινοι σε κάθε… κατέβασμα ήταν 

επικίνδυνοι στα αρχικά στάδια του αγώνα όμως υ-
στέρησαν στην τελική προσπάθεια με τον Πάρντο να 
διατηρεί ανέπαφη την εστία του μέχρι το τέλος του 
πρώτου μέρους κάνοντας μερικές σημαντικές απο-
κρούσεις. Στο πρώτο δεκάλεπτο ο ΑΠΟΕΛ δημιούρ-
γησε φάσεις με τους Ντε Καμάργκο, Βινίσιους να μην 
μπορούν να νικήσουν τον πορτιέρο της Αθάνατης.
Με την πάροδο του χρόνου οι γηπεδούχοι ανα-
θάρρησαν και δημιούργησαν κλασσικές ευκαιρίες 
σπάζοντας τον αμυντικό μηχανισμό της ομάδας του 
Γιώργου Δώνη.
Στο 18’ ο Φραγκέσκου βρέθηκε στην καρδιά της 
περιοχής και μετά από σέντρα έκανε την κεφαλιά 
στέλνοντας τη μπάλα στην αγκαλιά του Βάτερμαν 
ενώ στην καλύτερη φάση του πρώτου μέρους, ο 
Σεμέδο στην περιοχή απέναντι από τον τερματοφύ-
λακα των φιλοξενούμενων δεν κατάφερε να στοχεύ-
σει σωστά στο 39’.
Στη… Δύση του πρώτου μέρους ο Όαρ στην περι-
οχή έκανε το ψηλοκρεμαστό πλασέ με τον Πάνρτο 
να «απογειώνεται» εξουδετερώνοντας σε κόρνερ 
στην τελευταία αξιοσημείωτη φάση του πρώτου 
45λεπτου.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με αλλαγές για 
λόγους… φρεσκαρίσματος καθώς ο Αλωνεύτης 
αντικατέστησε τον Όαρ και ο Νγκομό πέρασε στη 
θέση του Τριμπό. Στη συνέχεια ακολούθησαν ανα-
γκαστικές αλλαγές με τον Μερκή να αντικαθιστά τον 
Καρλάο και τον Θεοχάρους να παίρνει τη θέση του 
Πάρπα.
Στο 58’ ο ΑΠΟΕΛ έχασε… χρυσή ευκαιρία για να 
ανοίξει το σκορ όμως ο Πάρντο απέκρουσε το πέναλτι 
(χέρι Φραγκέσκου) που εκτέλεσε ο Ντε Καμάργκο. Στο 
70’ ο Αλωνεύτης εκτέλεσε φάουλ με σέντρα ο Σαλάι 
έκανε την κεφαλιά και ο Μοράις από κοντά με νέα 
κεφαλιά έστειλε τη μπάλα πάνω από την εστία ενώ 4 
λεπτά αργότερα ο Σόουζα σημάδεψε το δοκάρι.
Τον… γόρδιο δεσμό έλυσε ο Ζαχίντ στο πρώτο λεπτό 
των καθυστερήσεων αξιοποιώντας την σέντρα του 
Αλωνεύτη για το τελικό 0-1.

Δόξα-Άρης 2-1
Με την σημερινή νίκη η Δόξα ανέβηκε στην Δεύ-
τερη θέση μαζί με την ΑΕΚ, όπου έχουν 10 βαθμούς 
σε 6 αγώνες. Από την άλλη ο Άρης έπεσε στην 12η 
θέση με μόνο τρεις βαθμούς και αναμένεται να κάνει 
αγώνα δρόμου για να αποφύγει τις περιπέτειες. 
Ο αγώνας ξεκίνησε, με την Δόξα να έχει το έλεγχο 
του αγώνα, αφού μέχρι το πρώτο 10λεπτο η ομάδα 
της Κατοκοπιάς είχε δημιουργήσει αρκετές προϋπο-
θέσεις για επίτευξη κάποιου γκολ.
Η πίεση της Δόξας συνεχίστηκε για αρκετή ώρα, με 
την λύτρωση να έρχεται το 17λεπτο, όταν ο Ρεδόνδο 
μετά από μπέρδεμα στην περιοχή έκανε την προ-
βολή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Μετά την επίτευξη του γκολ ο Άρης προσπάθησε 
να αντιδράσει και να πετύχει την ισοφάριση, αλλά 
μάταια αφού δεν μπορούσε να δημιουργήσει φάσεις 
με προϋποθέσεις για γκολ.
Η Δόξα ασχέτως αν προηγείτο στο σκορ συνέχιζε να 
πιέζει και έφτασε αρκετά κοντά στο δεύτερο γκολ, 
όταν στο 40λεπτο ο Σαντίκ έφυγε στην πλάτη της 
άμυνας του Άρη, με τον Νουρεντινόφσκι να διστά-
ζει να κάνει έξοδο και τον Σαντίκ όμως να προσπα-
θεί να τον κρεμάσει με την μπάλα να όμως φεύγει 
αρκετά έξω.
Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο ρυθμός 
του ματς ήταν αρκετά πεσμένος, με τις δύο ομάδες 
να κάνουν το δικό τους παιχνίδι κυρίως στο κέντρο, 
χωρίς όμως να κάνουν προσπάθεια για να απειλή-
σουν η μια την άλλη.
Σε ανύποπτο χρόνο όμως η Δόξα κατάφερε να διπλα-
σιάσει τα γκολ της στο 63λεπτο, όταν ο Λουίς Κάρλος 
έκανε την σέντρα και ο Ασαμόα με όμορφο πλασέ 
έκανε το 2-0, δίνοντας προβάδισμα δύο γκολ στην 
ομάδα του.
Από εκεί και πέρα μπορούμε να πούμε πώς είχαμε 
ένα νεκρό παιχνίδι καθώς και πάλι καμία ομάδα δεν 
μπορούσε να πάρει τον έλεγχο και κυρίως, ο Άρης 
δεν μπορούσε να κοντέψει καθόλου στην πλευρά 
της Δόξας.
Η ελαφρά ταξιαρχία έκανε τις αλλαγές της στην προ-
σπάθεια της για να πάρει κάποιο βαθμολογικό κέρ-
δος από αυτό τον αγώνα. Τελικά τα κατάφερε να μει-
ώσει σε 2-1 στο 80λεπτο , με τον Πάγκαλο που εκμε-
ταλλεύτηκε το λάθος του Ρεδόνδο και βγήκε τετ-τετ, 
όπου με ψύχραιμο τρόπο πλάσαρε και μείωσε για 
την ομάδα του.
Πέραν από το γκολ ο Άρης δεν κατάφερε να κάνει 
κάποια άλλη καλή φάση για να ισοφαρίσει και έτσι 
δέχθηκε την ήττα από την Δόξα που έδειξε χαρα-
κτήρα και κράτησε μέχρι τέλους το 2-1.

αθλητικά

αλκή-αποελ 0-1

τον… λύτρωσε ο Ζαχίντ 

Ο Απόλλωνας μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και μόλις στο 5’ 
έχασε μεγάλη ευκαιρία όταν μετά από σέντρα του Ζάντερ ο Ζελά-

για έκανε την κεφαλιά αλλά ο Βεσελόφσκι απόκρουσε την μπάλα. Δύο 
λεπτά αργότερα όμως οι γαλάζιοι κέρδισαν πέναλτι μετά από ανατροπή 
του Ζάντερ από το Βοσκανιάν. Ο Άλεξ Ντα Σίλβα δεν αστόχησε από τα 
έντεκα βήματα και έκανε το 1-0.
Το συγκρότημα του Σωφρόνη Αυγουστή συνέχισε να πιέζει και ο Ζελά-
για στο 11’ από ευνοϊκή θέση έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια 
ενώ ο Σκέμπρι στο 13’ δεν κατάφερε να κάνει την προβολή και να στείλει 
την μπάλα στα δίκτυα. Τρία λεπτά μετά όμως ήρθε το δεύτερο γκολ όταν 
ο Ντα Σίλβα έδωσε εξαιρετική πάσα στον Γιάκολις ο οποίος με ωραίο 
πλασέ έγραψε το 2-0.
Μετά το 2-0 όπως ήταν φυσιολογικό η Νέα Σαλαμίνα ανέβηκε χωρίς 
όμως να μπορεί να δημιουργήσει κάποια φάση. Επόμενη ευκαιρία ήταν 
και πάλι για τον Απόλλωνα στο 24’ όταν ο Πιτιάν με κεφαλιά από πολύ 
καλή θέση αστόχησε.
Ο Απόλλωνας συνέχισε να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο φτιάχνο-
ντας και άλλες φάσεις με κορυφαία αυτή στο 38’ όταν ο Ντα Σίλβα μετά 
από πάσα του Σκέμπρι έστειλε την μπάλα στο δοκάρι. Τελευταία φάση 
του πρώτου ημιχρόνου ήταν στο 45’ όταν ο Γιάκολις βγήκε τετ α τετ με τον 
Βεσελόφσκι αλλά το σουτ του πήγε πάνω από τα δοκάρια.
Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα της Λεμεσού μπήκε και πάλι δυνατά και 
στο 47’ κατάφερε να φτάσει και σε τρίτο γκολ. Ο Άλεξ Ντα Σίλβα εκτέ-
λεσε απευθείας το φάουλ και νίκησε και πάλι τον Βεσελόφσκι γράφο-
ντας το 3-0.
Πέντε λεπτά αργότερα ήρθε και το 4-0 αυτή τη φορά με σκόρερ τον 
Ζελάγια ο οποίος πήρε εξαιρετική πάσα από τον Ντα Σίλβα και με πλασέ 
έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Βεσελόφσκι για τέταρτη φορά.
Οι γαλάζιοι συνέχισαν να κάνουν ότι θέλουν στον αγωνιστικό χώρο και 
στο 62’ έφτασαν στο 5-0. Ο Ντα Σίλβα έδωσε στον Μαρτίνες ο οποίος με 
δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή νίκησε τον Βεσελόφσκι αναγκάζο-
ντας τον να μαζέψει για 5η φορά την μπάλα από τα δίκτυα.

απόλλωνας-νέα σαλαμίνα 5-0

Πέρασε σαν οδοστρωτήρας
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αθλητικά
αεκ - ρέθυμνο 92-67

Άνετα στους «4» και... ορεξάτη 
για πρωτάθλημα

Την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου πανηγύρισε η ΑΕΚ, καθώς επικράτησε 
με 92-67 του Ρεθύμνου κι έδωσε μια... ιδέα από το τι θα ακολουθήσει στο 
πρωτάθλημα. Πρώτος σκόρερ ο Μπάρλοου (16π.)

Η 
«Βασίλισσα» επικράτησε άνετα με 
92-67 του Ρεθύμνου, το οποίο ήταν 
ανταγωνιστικό στο πρώτο 20λε-
πτο, και προκρίθηκε στους «4» του 

Κυπέλλου Ελλάδος και θα γίνει κλήρωση για 
να μάθει τον αντίπαλό της.
Πέρα από την δεύτερη περίοδο, που οι 
«κιτρινόμαυροι» έδειξαν να έχουν για λίγο 
κενά διαστήματα πάλι και τα οποία ξεπέρα-
σαν γρήγορα, οι γηπεδούχοι δεν ανησύχη-
σαν ιδιαίτερα στην διάρκεια του ματς.
Ο Μούντι ήταν ο πρώτος σκόρερ για το Ρέθυ-
μνο με 25 πόντους, ωστόσο οι παίκτες του 
Μανωλόπουλου τον περιόρισαν αρκετά και 
τον κράτησαν στους δύο πόντους μόνο στο 
δεύτερο μέρος. Μέντλοκ και Γιαννόπουλος 
έβαλαν από 12 και 11, αντίστοιχα.
Ο Μπάρλοου ανέβηκε σταδιακά 
στο ματς και σταμάτησε στους 
16 πόντους, ο Σάκοτα πρό-
σθεσε 15 και οι Σι και Ελό-
νου από 11.
Η ΑΕΚ έδειξε από την αρχή 
του ματς τις... ορέξεις της, 
με τους Ελόνου και Γκριν 
να ηγούνται επιθετικά και να 
παίρνουν γρήγορα διαφορά 
(17-6, 6’). Οι Κρητικοί, ωστόσο, 
βρήκαν λύσεις και μείωσαν σε 19-13, με 
τον Σωτήρη Μανωλόπουλο να καλεί τάιμ 
άουτ, κάτι που... λειτούργησε, αφού οι 
«κιτρινόμαυροι» αντέδρασαν και έκαναν 
σερί 10-0, για το 29-13 του δεκαλέπτου.
Στην δεύτερη περίοδο, όμως, οι ρόλοι... 
άλλαξαν. Οι γηπεδούχοι αδυνατούσαν να 
τελειώσουν τις φάσεις και μέσα από τα λάθη 
(10 έναντι 3), οι παίκτες του Βετούλα έφτα-
σαν να κάνουν εκείνοι σερί 10-0 και να πλη-
σιάσουν σε 37-31 (17’), με τον Μέντλοκ να 
κάνει φοβερή εμφάνιση και να φτάνει τους 
23 πόντους. Ο Σι έδωσε μικρή... ανάσα στη 
λήξη με τρίποντο, για το 44-38 (20’).
Στο τρίτο δεκάλεπτο, οι «κιτρινόμαυροι» 
συνέχισαν το σερί τους (11-0) κι έφτασαν 
στο 52-38 (24’), περιορίζοντας τον Μούντι 
και παίζοντας καλή άμυνα. Ο Σάκοτα έφτασε 
τους 13 πόντους και κράταγε την διαφορά με 
τα τρίποντα του, για να φτάσει ο Μαυροει-

δής στο +17 (67-50). Ο Ξανθόπουλος έδωσε 
ωραία ασίστ στον Μπάρλοου στην λήξη, που 
από την γωνία έκανε το 72-55 (30’).
Στο τέλος η ΑΕΚ απλά τελείωσε την δουλειά 
που είχε να κάνει. Άτις και Σι προσέφερε 
θέαμα, με τον πρώτο να υψώνει και τον δεύ-
τερο να καρφώνει, ενώ ο Μανωλόπουλος 
έδωσε χρόνο στους μικρούς, με τους Μωρα-
ΐτη και Τσαλμπούρη να μπαίνουν στο παρκέ. 
Ο Λαρεντζάκης έφτασε την διαφορά στο +23 
(82-59, 34’), για να φτάσει στην μέγιστη τιμή 
της λίγο πριν το τέλος (92-65), με τον Μωρα-
ΐτη να κλέβει και να σκοράρει.

ΓΣΛ Φάρος - Ολυμπιακός 67-97
Το ξεκίνημα του Ολυμπιακού με 0-7 σε 79 

δευτερόλεπτα δεν προϊδέαζε κανέ-
ναν για τη συνέχεια αφού οι 

γηπεδούχοι κατάφεραν όχι 
μόνο να μειώσουν τη δια-
φορά, αλλά πριν κλείσει η 
πρώτη περίοδος να προη-
γηθούν κιόλας (25-22, 9’). 
Η άμυνα του Ολυμπιακού 

ήταν πάρα πολύ κακή με 
αποτέλεσμα ο Ρόλαντ Σάφτε-

νααρ κατά κύριο λόγο (18π.) να 
την κάνει ό,τι θέλει. Η είσοδος του 

Γιάνις Στρέλνιεκς (16π. με 4/4 τρ.) και 2/2 τρί-
ποντα από τα χέρια του έδωσαν στην ομάδα 
του «αέρα» 13 πόντων (31-44, 15’) όμως και 
πάλι ο ΓΣΛ βρήκε τρόπο να μειώσει στο σκορ 
(41-46, 19’).
Ο Λετονός μαζί με τον Γιώργο Πρίντεζη (11π.) 
βρήκαν ρυθμό στην επίθεση και με την 
παράλληλη βελτίωση της άμυνας η διαφορά 
έφτασε τους 16 πόντους (47-63, 26’).
Στη συνέχεια το παιχνίδι είχε διαδικαστικό 
χαρακτήρα. Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος μοί-
ρασε το χρόνο συμμετοχής στους παίκτες 
του, ο Χόλις Τόμπσον σκόραρε με συνέπεια 
(15π.) και ο Θανάσης Σκουρτόπουλος είχε 
περισσότερο το μυαλό του στο να δοκιμά-
σει κάποια πράγματα ενόψει της πρεμιέρας 
της Basket Legaue και την εντός έδρας αναμέ-
τρηση του ΓΣΛ με τον Πανιώνιο. Η διαφορά 
έφτασε τη μέγιστη τιμή της (30 πόντοι) στο 
τέλος του αγώνα.

Πρόκριση με προπόνηση... ενόψει 
ΣΕΦ

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το 
πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν 
για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί η 
δυναμικότητα του Κολοσσού να μην 
συγκρίνεται με αυτή της Εφές ή της 
Χίμκι ή της ΤΣΣΚΑ ή της Νταρουσάφακα 
όπως στα φιλικά που έδωσαν οι 
«πράσινοι» ωστόσο δεν παύει να ήταν 
do or die ματς!

Η 
ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ έκανε 
μια καλή προπόνηση εν όψει του με-
γάλου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό α-
φού επικράτησε του Κολοσσού με 

30 πόντους διαφορά (84-54) και έδειξε σημά-
δια αγωνιστικής ανάκαμψης.
Ο Ίαν Βουγιούκας πραγματοποίησε πολύ καλή 
εμφάνιση με 14 πόντους και 5/6 δίποντα, ενώ 
ιδιαίτερα ανεβασμένος παρουσιάστηκε ο Ματ 
Λοτζέσκι με 14 πόντους και 4/7 σουτ εντός 
παιδιάς. Αντίθετα άστοχος ήταν ο Σίνγκλετον 
με 0/7 τρίποντα, ενώ ο Κέι Σι Ρίβερς άργησε 
να... βρει το χέρι του (11π., 3/8τρ.)
Ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να μπει σε περι-
πέτειες μετά το τζάμπολ στο «Βενετόκλειο» 
και έσπευσε να «χτίσει» μια διαφορά στο 
σκορ από πολύ νωρίς. Το 28-16 του δεκαλέ-
πτου «μιλάει» από μόνο του, με τους παίκτες 
του Τσάβι Πασκουάλ να βγάζουν ενέργεια, να 
προσπαθούν να πιέσουν στη μπάλα και να 
«τελειώσουν» τις φάσεις με όλους τους δυνα-
τούς τρόπους.
Αρχικά ο... αρχηγός Ίαν Βουγιούκας ήταν εκεί-
νος που «καθάρισε» για λογαριασμό της ομά-
δας του παίρνοντας πολλές επιθέσεις στο 
post, ενώ τον... διαδέχθηκαν τα τρίποντα των 
Καλάθη και Ντένμον, οι οποίοι αποτελούσαν 
την μεγάλη απειλή για το καλάθι του Κολοσσό. 
Ο διεθνής point guard ήταν εκείνος που έκανε 
τα... πάντα στο παρκέ στο πρώτο μισό του 
αγώνα έχοντας 13 πόντους με 0/2 βολές, 2/4 
δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 
2 κλεψίματα και 2 λάθη.
Ο Βουγιούκας είχε 12 πόντους με 4/5 δίπο-
ντα και 4/4 βολές σε αυτό το διάστημα, ενώ 
ο σταθερός Ντένμον συμπλήρωνε άλλους 10 
πόντους με 2/3 τρίποντα. Από τη στιγμή που 
ο Παναθηναϊκός δυνάμωσε πολύ στην άμυνα 
κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου, η 
διαφορά ξεπέρασε και τους 20 πόντους (27-
49) με τη λήξη του ημιχρόνου.
Ο Πασκουάλ είχε χρησιμοποιήσει 10 παίκτες 
στα δύο πρώτα δεκάλεπτα, ενώ ο Παναθηναϊ-
κός είχε εννέα ριμπάουντ περισσότερα (23-14) 
και 6/16 τρίποντα.

Άρης - ΠΑΟΚ 70-63
Πολλά τα άστοχα σουτ στα πρώτα λεπτά 
του αγώνα στο Παλέ, εκεί όπου οι περιφε-
ρειακοί του Άρη έδειχναν εκτός κλίματος 
ενώ ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να χτυπήσει με 
το pick n’ roll. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 
δυο ομάδες άρχισαν το ματς με 4/8 βολές, 
3/8 δίποντα και 0/4 τρίποντα! Η πρώτη περί-
οδος έκλεισε στο 17-16 για τους γηπεδού-
χους που στηρίχτηκαν στον Βασιλόπουλο 
(7π., 6ριμπ., 1ασ.) ενώ οι «ασπρόμαυροι», 
με εξαίρεση μια προσπάθεια του Καρρά κι 
ένα γκολ φάουλ του Μαργαρίτη δεν ακού-
μπησαν καθόλου την μπάλα στη ρακέτα. Στη 
συνέχεια ο Άρης βρήκε ρυθμό στην επίθεση 
ενώ ο Φλιώνης έκανε το 25-19 στο 12’38» 
με τρίποντο. 
Οι γηπεδούχοι πάτησαν στην ευστοχία τους 
έξω από τα 6μ.75 έχοντας 4/8 τρίποντα κι 
εν συνεχεία το έμμεσο τρίποντο του Μπέν-
σον ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά 
στο +10 (31-21, 16’45»). Το εύκολο καλάθι 
στο ανοιχτό γήπεδο, η ευστοχία στα τρίπο-
ντα και το ότι ο Άρης είχε περισσότερους 
τρόπους δημιουργίας και εκτέλεσης στην 
επίθεση έδωσαν στους «κίτρινους» τη δια-
φορά των 13 πόντων στο ημίχρονο (42-29). 
Ο Άρης ακούμπησε μπάλα στους Μπένσον, 
Τσαϊρέλη, είχε καλό ποσοστό στο τρίποντο 
σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ ο οποίος περιορί-
στηκε στις έξι τελικές πάσες και δεν προβλη-
μάτισε τον αντίπαλό του στην επίθεση.
Οι παίκτες του Άρη μπήκαν με το γκάζι... 
πατημένο στο τρίτο δεκάλεπτο και ο Χρη-
στίδης εκτόξευσε τη διαφορά στη μέγιστη 
τιμή της (+19) κάνοντας το 51-32 στο 22’46» 
με 2/2 βολές. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να επι-
στρέψει με πολύ χαμηλό σχήμα, τον Τζόουνς 
στο «4» και πίεση στα 4/4 του γηπέδου. Στη 
συνέχεια ο Άρης έπαψε να τροφοδοτεί τους 
ψηλούς, έγινε μονοδιάστατος στο παιχνίδι 
του με συνέπεια να μείνει χωρίς καλάθι για 
4:30 λεπτά, βάζοντας ξανά τον «Δικέφαλο» 
στο παιχνίδι (51-40, 28’). Οι γηπεδούχοι 
έκαναν 7 λάθη σε αυτό το διάστημα όμως 
άντεξαν στην πίεση κι έκλεισαν την τρίτη 
περίοδο στο υπέρ τους 58-44.
Ο Μπένσον ισοφάρισε τη μέγιστη διαφορά 
του Άρη με 2/2 βολές (65-46, 35’), πριν μει-
ώσει ο Τζόουνς με σουτ τριών πόντων από 
τη γωνία (65-49). Ο «Δικέφαλος» έκανε την 
ύστατη προσπάθεια να αντιδράσει μειώνο-
ντας σε 69-61 με το τρίποντο του Ντίλαρντ 
όμως ο Άρης έφτασε στη νίκη με 70-63 και 
προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου 
Ελλάδας.
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