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επικαιρότητα

Λαγκάρντ: Δεν ζητάμε νέα μέτρα για την Ελλάδα...

Τ
ο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν ζητά νέα μέτρα 
από την Ελλάδα, εκτός όσων περιλαμβάνονται στο 
Πρόγραμμα, δήλωσε η γενική διευθύντρια Κρι-
στίν Λαγκάρντ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου 

που παραχώρησε σήμερα στην Ουάσιγκτον, στο πλαί-
σιο της Ετήσιας Συνόδου του Ταμείου και της Παγκόσμι-
ας Τράπεζας.
«Αναγνωρίζω την πολλή δουλειά που έγινε και τις τερά-
στιες προσπάθειες από τον ελληνικό λαό και είναι εντυ-
πωσιακό», είπε η κυρία Λαγκάρντ ξεκινώντας τη δήλωσή 
της.
«Δεν ζητάμε κανένα νέο μέτρο, πέραν από αυτά που περι-
λαμβάνονται στο πρόγραμμα», πρόσθεσε η γενική διευ-
θύντρια του ΔΝΤ. 
Με τον τρόπο αυτό η Κριστίν Λαγκάρντ, πετάει το μπα-
λάκι στους ευρωπαίους καθώς επί της ουσίας το μήνυμα 
που περνάει είναι ότι το Ταμείο αρκείται σε πλεόνασμα 
2,2% του ΑΕΠ το 2018 το οποίο όμως είναι χαμηλότερο 
κατά 2,3 δισ. ευρώ από το πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ που 
έχουν συνομολογήσει οι ευρωπαίοι με την Ελληνική 
κυβέρνηση στο ισχύον μνημόνιο. 
Παράλληλα με την επισήμανσή της αυτή διατηρεί την 
πίεση στους Ευρωπαίους για την αναδιάρθρωση του χρέ-
ους που θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαμηλότερα πλε-
ονάσματα.
Σύμφωνα με την κυρία Λαγκάρντ, δεν υπάρχει υποχώ-
ρηση στην απαίτηση για ελάφρυνση του χρέους, λέγοντας 
ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις με τους Ελληνες δανει-
στές.
«Συμφωνήσαμε τον Ιούλιο σε ένα πρόγραμμα που υπό-
κειται στην απαίτηση για ελάφρυνση χρέους. Το ΔΝΤ ανέ-
φερε πάντοτε πως η ελάφρυνση χρέους είναι απαραίτητη. 
Συνεχίζουμε τις συζητήσεις με όλους για να διασφαλί-
σουμε ότι η βιωσιμότητα του χρέους θα γίνει έγκαιρα. 
Εμείς ως κουαρτέτο πρέπει να συζητήσουμε για την ελά-
φρυνση χρέους και ποιες κινήσεις πρέπει να γίνουν», 
ανέφερε.
Απαντώντας σε ερώτηση αν την φοβίζει ότι το Ταμείο 
θα χάσει επιρροή από τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
Νομισματικού Ταμείου, είπε: «Δεν έχω κανένα φόβο, 
έχω προσδοκίες. Έχοντας υπάρξει υπουργός Οικονομι-
κών που δούλεψε με το ΔΝΤ και τώρα επικεφαλής του 
ΔΝΤ ξέρω ότι η συνεργασία χρειάζεται. Θα συνεχιστεί με 
τρόπο που θα αποφασίσουν οι Ευρωπαίοι.Στο παγκόσμιο 
δίχτυ ασφαλείας πρέπει να είναι το ΔΝΤ στο κέντρο, αυτό 

είναι το καθήκον μας».
Τέλος μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον απερχόμενο 
υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόι-
μπλε. «Για τον φίλο μου τον Βόλφγκανγκ λυπάμαι που 
φεύγει» είπε απαντώντας σε ερώτημα για την αποχώρηση 
του κ. Σόιμπλε από το γερμανικό υπουργείο Οικονομι-
κών. «Ήταν ένας βράχος, ήταν ένας γίγαντας, ήταν απί-
στευτα σταθερός» ανέφερε η κυρία Λαγκάρντ, αναγνωρί-
ζοντας ότι μεταξύ τους υπήρχαν και διαφωνίες.
«Η παγκόσμια ανάκαμψη συνεχίζεται. Αν και δεν έχει 
ακόμη ολοκληρωθεί, η συγκυρία είναι πιο ευνοϊκή και 
προσφέρει μια ευκαιρία να αντιμετωπιστούν βασικές 
προκλήσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση των μεσο-
πρόθεσμων κινδύνων» σημείωσε η Κριστίν Λαγκάρντ. 
Μιλώντας ευρύτερα για την παγκόσμια οικονομία, τόνισε 
ότι το 70% του πλανήτη βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης...
Αναφορικά με το Brexit, η γενική διευθύντρια του Νομι-
σματικού Ταμείου  είπε ότι πρέπει να γίνει με ταχύτητα 

για να μειωθεί το επίπεδο της αβεβαιότητας για τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις.
«Δεν έχω κανένα φόβο, έχω προσδοκίες για καλή συνερ-
γασία» απάντησε σε ερώτημα αν φοβάται ότι η πιθα-
νότητα δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού 
Ταμείου θα μείωνε την επιρροή του ΔΝΤ.
Σύμφωνα με τη σχετική παράγραφο:
«Ο στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα για φέτος έχει 
συμφωνηθεί στο 1,8% του ΑΕΠ. Θα υποστηριχθεί από 
τις ήδη υπάρχουσες θεσμοθετημένες μεταρρυθμίσεις 
στο συνταξιοδοτικό, το ΦΠΑ, και το φορολογικό. Ο στό-
χος για το πρωτογενές πλεόνασμα της επόμενης χρονιάς 
έχει οριστεί στο 2,2% του ΑΕΠ (που θα ενισχυθεί) μέσω 
των επιπλέον αποταμιεύσεων που θα προκύψουν από 
την συνεχιζόμενη μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό 
και νέων θεσμοθετημένων μέτρων που θα εξορθολο-
γίσουν τα περιττά κοινωνικά προγράμματα. Οι (ελληνι-
κές) αρχές περιμένουν το πλεόνασμα του 2018 να πετύ-
χει τον στόχο του προγράμματος του ESM για 3,5% του 
ΑΕΠ καθώς υιοθετούν τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις για 
τα φορολογικά έσοδα και το συνταξιοδοτικό κόστος. Αν 
η Ελλάδα ικανοποιήσει πλήρως τις πολιτικές δεσμεύσεις 
και επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους που προ-
βλέπονται από την συμφωνία του Ταμείου αλλά όχι τους 
στόχους του προγράμματος του ESM, οι Ευρωπαίοι εταί-
ροι έχουν συμφωνήσει ότι η πρόσβαση στις εκταμιεύσεις 
του θα συνεχιστεί και ότι οι στόχοι του ESM θα επανεξε-
ταστούν».
Το Ταμείο υπενθυμίζει ότι η επικεφαλής της αποστο-
λής του ΔΝΤ για την Ελλάδα Ντέλια Βελκουλέσκου, είχε 
μιλήσει σε δημοσιογράφους τον περασμένο Ιούλιο και 
είχε αναφέρει αυτή τη συγκεκριμένη θέση του Ταμείου η 
οποία -όπως αναφέρουν-επιβεβαιώθηκε χθες.
Το Ταμείο αναγκάστηκε να προχωρήσει σε διευκρινήσεις 
μετά τα δημοσιεύματα στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης 
ότι το ΔΝΤ προτίθεται να επιβάλει νέα μέτρα για να γεφυ-
ρώσει το χάσμα με τους Ευρωπαίους δανειστές μεταξύ 
του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% και της πρό-
βλεψης της ομάδας Λαγκάρντ-Τόμσεν-Βελκουλέσκου ότι 
το πρωτογενές πλεόνασμα το 2018 θα διαμορφωθεί στο 
2,2%.
Το Ταμείο υπενθύμισε ότι ο στόχος 2,2% για το 2018 είναι 
αυτός που έχει συμφωνήσει το Ταμείο με την Ελλάδα. «Αν 
επιτευχθεί αυτός ο στόχος, δεν υπάρχει δημοσιονομικό 
κενό», πρόσθεσε η πηγή.

...εκτός όσων περιλαμβάνονται 

σ το πρόγραμμα, είπε η γενική 

διευθύντρια του ΔΝΤ - «Λυπάμαι 

που φεύγει ο Σόιμπλε ήταν είναι 

βράχος, ήταν ένας γίγαντας, ήταν 

απίσ τευτα σ ταθερός» ε ίπε η 

Λαγκάρντ
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Η 
συντονιστική επιτροπή των Συμβο-
λαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος 
συνεχίζει την γνωστοποίηση των 
πλειστηριασμών, οι οποίοι μαται-

ώνονται από τη δράση συλλογικοτήτων.
Ειδικότερα, η συντονιστική επιτροπή σε 
σημερινή ανακοίνωσή της αναφέρει τέσσε-
ρις πλειστηριασμούς που ματαιώθηκαν χθες 
Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017, για συνολικές 
οφειλές 39.079.643 ευρώ.
Συγκεκριμένα, την περασμένη Τετάρτη, 
ματαιώθηκαν μετά από δράση των συλλογι-
κοτήτων οι εξής πλειστηριασμοί:
α) Πλειστηριασμός στο Ειρηνοδικείο Πει-
ραιά για πλοίο υπό ιταλική σημαία ιδιο-
κτησίας κυπριακής εταιρείας για συνολικές 
οφειλές 12.336.000€, στις οποίες οφειλές 
συμπεριλαμβάνονται και απαιτήσεις ναυ-

τεργατών.
β) Πλειστηριασμός στο Ειρηνοδικείο Χαλαν-
δρίου για οικόπεδο και κτήριο γραφείων, 
καθώς και για κάθετη ιδιοκτησία (τμήμα 
οικοπέδου χωρίς κτίσμα) στο Δήμο Χαλαν-
δρίου, ιδιοκτησίας Ανωνύμου Εταιρείας για 
συνολικό ύψος οφειλών 21.150.000€, από 
τα οποία 9.000.000€ ήταν απαιτήσεις του 
Ελληνικού Δημοσίου.
γ) Πλειστηριασμός στο Ειρηνοδικείο Αθη-
νών για τέσσερις οριζόντιες ιδιοκτησίες στο 
Δήμο Αθήνας, στην περιοχή Ψυρρή, ιδιο-
κτησίας φυσικού προσώπου, για συνολικές 
οφειλές 2.500.000€.
δ) Πλειστηριασμός στο Ειρηνοδικείο Αθη-
νών για μεζονέτα στη Βούλα Αττικής για χρέη 
Ανωνύμου Εταιρείας για συνολικές οφειλές 
της 3.093.643€.

επικαιρότητα

Ματαιώθηκαν πλειστηριασμοί 39 εκατ. 
ευρώ για τέσσερις μεγαλοοφειλέτες!Λεβέντης: Παραιτούμαι από 

βουλευτής - Αηδιάζω εδώ 
μέσα

«Εγώ είμαι σκυλοντόγκ» δηλώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων - «Έχω 
μια ευκαιρία να τα τινάξω όλα στον αέρα»

Σ
κοπό να τα «τινάξει όλα στον αέ-
ρα» έβαλε ο πρόεδρος της Ένωσης 
Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης, ο 
οποίος ανακοινώνει την παραίτη-

σή του από βουλευτής, εκφράζοντας πα-
ράλληλα «αηδία».
Μιλώντας με δημοσιογράφους, ο κ. 
Λεβέντης εξαπολύει βολές κατά του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυ-
λόπουλου, με αφορμή την κύρωση του 
νόμου για την αλλαγή φύλου στα 15. «Πιο 
πολύ από τον Τσίπρα, χρεώνω τον Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας, που είναι θεματο-
φύλακας της ενότητας του λαού» δηλώνει.
Να σημειωθεί ότι ο κ. Λεβέντης έχει ζητή-
σει την αναπομπή του νόμου που ψηφί-
στηκε την Τρίτη από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι, δια-
φορετικά, «κινδυνεύει η χώρα να συρθεί 
σε ένα επικίνδυνο πνευματικό και θρη-
σκευτικό διχασμό».
«Έχω μια ευκαιρία να τα τινάξω όλα στον 
αέρα, η μπάνκα να τιναχθεί στον αέρα. 
Δεν είμαι και αρχομανής, έχω κουραστεί 
κιόλας λίγο» δήλωσε στους δημοσιο-
γράφους και συνέχισε ότι η άποψη αυτή 
είναι κατασταλαγμένη, για να προσθέσει: 
«Αηδιάζω εδώ μέσα». 
Ο πρόεδρος της Ένω-
σης Κεντρώων συνέ-
χισε να αφήνει αιχμές 
για τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, λέγο-
ντας, μεταξύ άλλων, ότι 
ο καθένας γράφει ιστο-
ρία με τη συμπεριφορά 
του. «Είναι ειλημμένη 
απόφαση να παραι-
τηθώ. Το πρώτιστο είναι ότι αηδιάζω εδώ 
μέσα, τώρα μέχρι να βγω έξω, τα πόδια 
μου από κάτω είναι σαν ηλεκτρική καρέ-
κλα, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν θέλω ρε 
παιδί μου» είπε ο κ. Λεβέντης. 
Ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων στέλ-
νει μήνυμα, μέσω των κοινοβουλευτικών 
συντακτών: «Δεν θα το αφήσω έτσι».
Και συνεχίζει: «Θα παραιτηθώ από βου-
λευτής, γιατί πρέπει στην Ελλάδα κάποιος 
να θυσιαστεί, για να ταρακουνηθεί αυτό 
το τέλμα. Ας χαίρονται τους μισθούς τους, 
αλλά θα κυκλοφορώ κι εγώ και θα κάνω 

λαϊκές συγκεντρώσεις και θα τους ξεφτι-
λίζω όλους... εγώ είμαι σκυλοντόγκ».
Προέβλεψε, δε, εκλογές μέχρι το Μάρ-
τιο και εξήγησε: «Αφού πρέπει να δώσει 
μποναμά, πρέπει να κόψει 2,5 δισ. ακόμη 
(σ.σ. η κυβέρνηση).
Τόνισε ότι «δύο χρόνια παλεύω για 
κάποια πράγματα, να μειωθεί ο μισθός 
και ο αριθμός των βουλευτών, οι αποσπα-
σμένοι, οι μετακλητοί και με γράφουν εκεί 
που δεν έχει μελάνι. Να βγει το συμπέ-
ρασμα ότι παίρνω το μισθό μου; Αυτό 
το συμπέρασμα βγαίνει. Αν κάνω πίσω, 
θα βγει το συμπέρασμα στην Ελλάδα ότι 
κάθομαι για το μισθό μου, αυτό κάνει η 
ΧΑ, ενώ έλεγε θα πελεκάει, παίρνει το 
μισθουλάκο».  
Τέλος, εξέφρασε την άποψη ότι θα εκλεγεί 
και θα μπει ξανά στη Βουλή. 

Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου: 
Αν παραιτηθεί ο Λεβέντης, να ε-
πιστρέψουν οι ανεξάρτητοι
«Αν η δήλωση του κ. Λεβέντη έχει σοβα-
ρότητα, οφείλει να παραιτηθεί προς 
Δευτέρας» δηλώνει η ανεξάρτητη βου-
λευτής και πρώην μέλος της ΚΟ της Ένω-

σης Κεντρώων, Θεοδώρα 
Μεγαλοοικονόμου.
Η κυρία Μεγαλοοικονό-
μου, η οποία είχε αποχω-
ρήσει από το κόμμα με αιχ-
μές κατά του προέδρου, 
τονίζει με σημερινή της 
ανακοίνωση ότι «αμέσως 
θα πρέπει να συγκληθεί η 
Κοινοβουλευτική Ομάδα 
για την εκλογή νέου προέ-

δρου και, χάριν ενότητας του κόμματος, 
να επιστρέψουν οι βουλευτές που έχουν 
ανεξαρτητοποιηθεί». 
«Ο νέος πρόεδρος θα είναι μεταβατι-
κός, με εντολή σύγκλησης συνεδρίου 
και σκοπό να καθοριστούν οι καταστα-
τικές αρχές του κόμματος στο πλαίσιο της 
Κεντρώας ιδεολογίας, καθώς και να κατα-
στεί η εγγραφή νέων μελών πανελλαδι-
κώς, δεδομένου ότι το καταστατικό είναι 
απαρχαιωμένο και δεν έχουν εγγραφεί 
νέα μέλη» αναφέρει στην ανακοίνωσή της 
η βουλευτής.



06 13 οκτωβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

επικαιρότητα

Ο Kyle Bass, ο επενδυτής που προέβλεψε πρώτος την ελληνική κρίση, προβλέπει «ράλι» μετοχών και 
ομολόγων έως 30%

Ο 
Kyle Bass, από τους γνω-
στότερους hedge fund μά-
νατζερ, στοιχηματίζει ότι 
η Ελλάδα θα γνωρίσει μία 

δραματική πολιτική ανάκαμψη, με ε-
κλογές που θα προκηρυχθούν μέσα 
σε διάστημα ενός έτους, και θα ωθή-
σουν σε ράλι τα assets της χώρας.
Οι εκτιμήσεις του αποκτούν ιδιαί-
τερη αξία, εάν αναλογιστεί κανείς ότι 
πρόκειται για τον επενδυτή εκείνο, 
που προέβλεψε την ελληνική κρίση 
πριν από τον καθένα.
Σύμφωνα με το newmoney.gr, ο Bass 
είναι ιδρυτής της Hayman Capital 
Management, με έδρα το Ντάλας 
και είναι γνωστό ότι κατέχει μετο-
χές του ελληνικού χρηματοπιστωτι-
κού συστήματος, οι οποίες (όπως ο 
ίδιος βεβαιώνει) διαπραγματεύονται 
στο ένα τέταρτο της λογιστικής τους 
αξίας. 
Ωστόσο, προσθέτει, παρέχουν «την 
ευκαιρία στους κατόχους τους να 
δουν το γύρισμα της αγοράς στα επό-
μενα χρόνια». 
Από την ώρα που θα προκηρυχθούν 
εκλογές, προσθέτει ο Bass, οι ελλη-
νικές μετοχές και τα ομόλογα θα κερ-
δίσουν ένα 20%-30% μέσα σε μια 
εβδομάδα, όπως δήλωσε στην τηλε-
όραση του Bloomberg από το ράντσο 
του, στο Τέξας.
Ο Bass έθεσε υπό αμφισβήτηση τις 
απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισμα-
τικού Ταμείου για την Ελλάδα, γρά-
φοντας σε προβεβλημένη στήλη του 
Bloomberg τον περασμένο μήνα ότι 
o εκ των δανειστών «βασανίζει τη 
χώρα σε μια λανθασμένη προσπά-
θεια να πάρει πίσω τα χρήματά του». 
Το ΔΝΤ ζήτησε αυστηρή αναθεώ-
ρηση των στοιχείων ενεργητικού 
των τραπεζών πριν τη λήξη του προ-
γράμματος διάσωσης, τον προσεχή 
Αύγουστο. Ο Bass πιστεύει ότι η 

οικονομία, με το υψηλότερο ποσοστό 
ανεργίας στη ζώνη του ευρώ, αρχίζει 
τελικά να δείχνει σημάδια ανάκαμ-
ψης.
«Αρχίζετε να βλέπετε πράσινους βλα-
στούς, αρχίζετε να βλέπετε ότι οι τρά-
πεζες κάνουν τα καλά πράγματα στην 
Ελλάδα και πρόκειται να έχετε νέα 
ηγεσία» είπε. Η χώρα θα έχει κάποιες 
«αρχικές ιδιωτικοποιήσεις» κατά τα 
επόμενα δύο χρόνια, συμπλήρωσε, 
μεταξύ άλλων.

Χαρίτσης: Στις ΗΠΑ για προ-
σέλκυση επενδύσεων - Συνα-
ντήσεις με τραπεζίτες
Ενέργεια, τουρισμός, κτηματαγορά 
και ψηφιακές τεχνολογίες βρίσκονται 
ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων 
που θα έχει με αμερικανούς επενδυ-
τές ο αναπληρωτής υπουργός Οικο-
νομίας Αλέξης Χαρίτσης.
Η ελληνική αποστολή που πέταξε για 

τις ΗΠΑ, λίγα 24ωρα πριν από την 
συνάντηση Τσίπρα με Τραμπ, θα έχει 
συναντήσεις με ανώτερα στελέχη του 
ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας 
αλλά και με αμερικανούς επενδυτές 
που ενδιαφέρονται να δραστηριο-
ποιηθούν στην Ελλάδα.
Η ατζέντα των συναντήσεων περι-
λαμβάνει επαφές- παρουσιάσεις 
με υψηλόβαθμα σ τελέχη μεγά-
λων τραπεζών και Funds όπως η 
Deutche Bank, η BlackRock, η Bank 

of America, η Merill Lynch και η JP 
Morgan.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι η εκδή-
λωση που διοργανώνει την Παρα-
σκευή το απόγευμα η JP Morgan, 
με ακροατήριο 600 επενδυτές, fund 
managers και τραπεζίτες.
Κεντρικοί ομιλητές στην εκδήλωση 
θα είναι ο υπουργός Οικονομικών 
Ευκλείδης Τσακαλώτος ο οποίος θα 
μιλήσει για το χρέος και την πορεία 
υλοποίησης προγράμματος για την 
ανάπτυξη της χώρας και ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης 
Χαρίτσης ο οποίος θα αναφερθεί στο 
εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο και τις 
πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για 
προσέλκυση επενδύσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες η ομιλία 
του κ. Χαρίτση θα κινηθεί σε 4 πεδία. 
Θα παρουσιάσει την βελτίωση που 
παρουσιάζουν οι μακροοικονομικοί 
δείκτες της ελληνικής οικονομίας, 
τους λόγους που κάνουν την Ελλάδα 
αυτή την στιγμή έναν από τους δημο-
φιλείς επενδυτικούς προορισμούς, 
θα αναφερθεί στα χρηματοδοτικά 
εργαλεία που είναι στην διάθεση των 
επενδυτών και στην ανάκαμψη του 
τραπεζικού τομέα.
Στη συνέχεια οι δύο υπουργοί θα 
απαντήσουν σε ερωτήσεις του κοινού.
Τέλος, με ενδιαφέρον αναμένεται και 
η συνάντηση με την ηγετική ομάδα 
του Doing Business, του Ομίλου της 
Παγκόσμιας Τράπεζας που παρουσι-
άζει κάθε χρόνο την παγκόσμια κατά-
ταξη για την ευκολία του επιχειρείν 
σε περισσότερες από 180 χώρες σε 
όλο τον κόσμο.
Η ετήσια έκθεση του Doing Business 
αξιολογεί το κατά πόσο κάθε οικο-
νομία διευκολύνει τις επενδύσεις, 
κυρίως από νομοθετική πλευρά και 
παρουσιάζει την κατάταξη των χωρών, 
ανάλογα με τις επιδόσεις τους.

Εκλογές μέσα σε ένα χρόνο και νέα 
κυβέρνηση στην Ελλάδα «βλέπει» ο... 
γκουρού της ελληνικής κρίσης

Συμβόλαιο θανάτου 
το διπλό φονικό στο 
Περιστέρι: Οι δολοφόνοι 
πήραν 30.000 ευρώ για 
κάθε θύμα

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα 
εμπλεκόταν σε εμπόριο κάνναβης - Οι 
δολοφόνοι σκότωσαν και τη γυναίκα του 
και τραυμάτισαν τον 20χρονο γιο

Σ
τη σύλληψη των δολοφόνων του ζευγα-
ριού των Αλβανών που έ χασαν τη ζωή 
τους με μια σφαίρα στο κεφάλι τα ξημερώ-
ματα της 3ης Φεβρουαρίου στο διαμέρι-

σμά τους στο Περιστέρι προχώρησε η αστυνομία.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι δολοφόνοι ε ίχαν 
«συμβόλαιο θανάτου» ύψους 30.000 ευρώ για 
καθένα από τα θύματά τους.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 53χρονος πατέρας 
φέρεται να είχε εμπλακεί σε καλλιέργεια κάννα-
βης. 
Ως φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας έχουν ταυ-
τοποιηθεί δύο Έλληνες και ένας Αλβανός ενώ ως 
ηθικοί αυτουργοί και μέλη της ίδιας σπείρας πλη-
ρωμένων δολοφόνων έχουν ταυτοποιηθεί δύο 
Αλβανοί. Στα χέρια της ΕΛΑΣ βρίσκονται οι τέσσε-
ρις από τους πέντε καθώς ακόμα αναζητείται ένας 
53χρονος Αλβανός.
Αυτό που πλέον εξετάζεται από τους αστυνομι-
κούς - καθώς αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις 
για την υπόθεση - είναι αν η πενταμελής σπείρα 
είχε εκτελέσει και άλλα συμβόλαια δολοφονίας.

Το χρονικό της δολοφονίας
Οι τρεις εκτελεστές μπήκαν στο διαμέρισμα στις 
2 τα ξημερώματα της 3ης Φεβρουαρίου. Αφού 
κατευθύνθηκαν σ το υπνοδωμάτ ιο του ζ ευγα-
ριού άρχισαν να ζητούν από τον 53χρονο και την 
50χρονη γυναίκα του «τα λεφτά», όπως ανέφερε 
από την πρώτη στιγμή η 19χρονη κόρη του ζευ-
γαριού την οποία οι δράστες δεν πείραξαν. Αντί-
θετα χτύπησαν στο πρόσωπο των 28χρονο γιο του 
ζευγαριού που αντιμετώπιζε και κινητικά προβλή-
ματα.
Ο πατέρας έκανε μεροκάματα κυρίως στην οικο-
δομή - χωρίς κανείς να υποψιάζεται την εμπλοκή 
του με κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών - η 
μητέρα ασχολιόταν με τα οικιακά και τη φροντίδα 
του γιου της που αντιμετώπιζε κινητικά προβλή-
ματα, ενώ η κόρη πήγαινε στο λύκειο. Η οικογέ-
νεια δεν είχε πολλά - πολλά με τη γειτονιά και οι 
γείτονες γενικώς μιλούσαν για ήσυχους ανθρώ-
πους που δεν ανοίγονταν πολύ και που δεν έδιναν 
δικαιώματα.
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Το εισαγγελικό πόρισμα για 
την υπόθεση του Παντελή 
Παντελίδη, αναφέρει πως 
οδηγός του μοιραίου τζιπ 
ήταν ο ίδιος ο τραγουδιστής 
και στέλνει την υπόθεση στο 
αρχείο

Η 
απόφαση προκάλεσε 
την αντίδραση της οι-
κογένειας του τραγου-
διστή Παντελή Παντελί-

δη.   Η Αθηνά Παντελίδου, μητέρα 
του τραγουδιστή, ξέσπασε μέσα 
από τον προσωπικό της λογαρια-
σμό στο Facebook, με μια φωτο-
γραφία από το εσωτερικό του μοι-
ραίου τζιπ και  γράφει χαρακτηρι-
στικά «Οδηγός ο Παντελίδης... για 
γέλια είστε».       
Νωρίτερα έγινε γνωστό πως η 
δικογραφία που αφορά στο τρο-
χαίο δυστύχημα στις 18 Φεβρου-
αρίου του 2016 με θύμα τον τρα-
γουδιστή μπαίνει στο αρχείο μετά 
από απόφαση από την Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Αθηνών και την προ-
καταρκτική εξέταση που διενερ-
γήθηκε για την υπόθεση.   
Το δυστύχημα μπήκε στο στόχα-
στρο εισαγγελικής έρευνας μετά 
από προσφυγές της οικογένειας 

του καλλιτέχνη, η οποία ισχυρίζε-
ται ότι δεν ήταν ο Παντελής Παντε-
λίδης που οδηγούσε το τζιπ, αλλά 
μία από τις δύο γυναίκες που ήταν 
μαζί του, όταν συνέβη το περιστα-
τικό.   
Οι μηνυτήριες αναφορές της οικο-
γένειας του εκλιπόντος αφορού-
σαν τα αδικήματα της ανθρωπο-
κτονίας από αμέλεια και της ψευ-
δορκίας.   
Τα αποτελέσματα της προκα-
ταρκτικής εξέτασης, σύμφωνα 
με πληροφορίες, οδηγούν στο 
συμπέρασμα πως τελικά ήταν 
ο ίδιος ο καλλιτέχνης που οδη-
γούσε το αυτοκίνητο στην μοι-
ραία πορεία του τα ξημερώματα 
της 18ης Φεβρουαρίου 2016 στην 
παραλιακή.   
Έτσι, η Εισαγγελία ουσιαστικά 
απορρίπτει την εκδοχή του άλλου 
οδηγού και ακολούθως ζητά να 
τεθεί στο αρχείο η δικογραφία. 
Την υπόθεση θα κρίνει τελικά ο 
αρμόδιος Εισαγγελέας Εφετών 
που θα αποφανθεί αν το σκεπτικό 
για την αρχειοθέτηση είναι ορθό ή 
αν στην υπόθεση πρέπει να γίνουν 
άλλες νομικές ενέργειες.   
Να σημειωθεί ότι οι συγγενείς 
του καλλιτέχνη έχουν δυνατό-
τητα εντός τριών μηνών να προ-

σφύγουν στον Εισαγγελέα Εφε-
τών κατά της διάταξης αρχειοθέ-
τησης.   
Η Μίνα Αρναούτη εκτός από την 
ανάρτηση στο facebook με τίτλο 
«Στο αρχείο μπήκε πλέον και επί-
σημα η υπόθεση του τροχαίου 
δυστυχήματος του Παντελή 
Παντελίδη» κάτω από την οποία 
έγραψε «Σπίτια σας τώρα» έκανε 
άλλη μια κίνηση. Στις έντεκα και 
τέταρτο το βράδυ της Κυριακής 
ανέβασε στο facebook πάλι ένα 

κείμενο από το προσωπικό της 
blog.
Το ονόμασε «Η αλήθεια πρώτα 
βγαίνει και μετά λάμπει και μέσα 
σε λίγες αράδες περιγράφει τα 
συναισθήματά της και αναφέρε-
ται με πολύ τρυφερά λόγια στον 
Παντελή Παντελίδη.
«Σήμερα είναι μια άλλη μέρα! 
Ήρθε η λύτρωση για μένα που 
τόσο καιρό περίμενα! Ήρθε η 
δικαίωση μου!!! Έλεγα μόνο 
την αλήθεια ,κατηγορήθηκα 

γι’ αυτήν και αμφισβητήθηκα 
,θύμωσα ,αντέδρασα ,επιτέθηκα 
...αλλά είχα δίκιο! Δεν θα ξεχάσω 
ποτέ όλους αυτούς που με στή-
ριξαν στον μεγάλο αγώνα μου 
να σταθώ ξανά στα πόδια μου 
, συντετριμμένη από το θάνατο 
που ήρθε τόσο κοντά μου ,αλλά 
κατάφερα να νικήσω, με την βοή-
θεια των γιατρών και την στήριξη 
κυρίως της γλυκιάς μου μανού-
λας, συγγενών και φίλων αλλά και 
αγνώστων που έγιναν φίλοι.»

Οργή από την μητέρα του Παντελίδη για την απόφαση της 
δικαιοσύνης:«Είστε για γέλια»
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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.

Παύση 6 μηνών σε δικαστίνα 
που καθυστερούσε την 
δημοσίευση 265 υποθέσεων

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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Ελαφρώς πιο «αισιόδοξη» η 
πρόβλεψη για το ρυθμό που θα 
«τρέξει» η ελληνική οικονομία 
το 2018, σε σχέση με εκείνη του 
προσχεδίου του προϋπολογισμού 
- Το Ταμείο ωστόσο προβλέπει ότι η 
ανάπτυξη θα «φρενάρει» αισθητά από 
το 2022 και έπειτα - Διαμηνύει, δε, 
ότι η ανάπτυξη εξαρτάται και από τη 
μείωση της ανεργίας

Α
νάπτυξη της ελληνικής οικονομί-
ας με ρυθμό 1,8% το 2017 -ένα-
ντι 2,1% που προέβλεπε στην έκ-
θεση του Ιουλίου, με βάση την ο-

ποία ενέκρινε κατ’ αρχήν το 
νέο πρόγραμμα βοήθειας 
προς την Ελλάδα- και 2,6% 
το 2018 προβλέπει το Διε-
θνές Νομισματικό Ταμείο 
στην έκθεσή του για τις Πα-
γκόσμιες Οικονομικές Προ-
οπτικές (World Economic 
Outlook - WEO), που έδω-
σε στη δημοσιότητα το με-
σημέρι της Τρίτης.
Ωστόσο, μεσοπρόθεσμα το Ταμείο θεωρεί 
πως η επέκταση του ΑΕΠ θα «φρενάρει» 
και θα περιοριστεί αισθητά από το 2022 και 
μετά. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο προσχέδιο του 
προϋπολογισμού του 2018, που κατέθεσε 
η κυβέρνηση στις 2 Οκτωβρίου στη Βουλή, 
υπολογίζει την ανάπτυξη στο 1,8% φέτος 
και στο 2,4% του χρόνου. Οι δε πρόσφα-
τες εκτιμήσεις της Κομισιόν τοποθετούν στο 
2,5% τον ρυθμό επέκτασης της ελληνικής 
οικονομίας το 2018.
Μολονότι το Ταμείο είναι αισιόδοξο για 
τη διετία 2017-2018, θεωρεί ότι σταδιακά 
η δυναμική της ελληνικής οικονομίας θα 
εξασθενήσει και πως η Ελλάδα το 2022 θα 
καταγράψει ανάπτυξη μόλις 1%. 
Από την πλευρά της, η Κομισιόν εκτιμά 
πως η Ελλάδα θα αναπτύσσεται ετησίως με 
ρυθμό 1,5% από το 2021 έως και το 2024.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ, οι ανα-
πτυγμένες οικονομίες και η ευρωζώνη το 
2022 θα σημειώσουν μέση ανάπτυξη 1,7%, 
δηλαδή 0,7% υψηλότερα σε σχέση με την 
Ελλάδα.
Από την έκθεση του ΔΝΤ προκύπτει ακόμη 

ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου 2017-
2022, η αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα θα 
υπερβαίνει οριακά την ανάπτυξη των προ-
ηγουμένων οικονομιών. Στην Ελλάδα η ανά-
πτυξη θα είναι 1,83% ετησίως την εν λόγω 
περίοδο, ενώ στις προηγμένες οικονομίες 
θα είναι στο 1,4%.
Το Ταμείο εκτιμά πως ο πληθωρισμός στην 
Ελλάδα θα διαμορφωθεί φέτος σε μέσα επί-
πεδα στο 1,2% και θα αυξηθεί οριακά στο 
1,3% το 2018, όταν το προσχέδιο του προϋ-
πολογισμού 2018 αναφέρει πως ο τιμάριθ-
μος θα ανέλθει στο 0,7% φέτος και στο 1,2% 
το 2018. 
Το ΔΝΤ είναι... φειδωλό και για την προ-
οπτική των τιμών μεσοπρόθεσμα, καθώς 

θεωρεί πως ο πληθωρι-
σμός θα ανέλθει το 2022 
μόλις στο 1,7%.
Για το έλλειμμα του ισοζυ-
γίου τρεχουσών συναλλα-
γών, το ΔΝΤ εκτιμά πως θα 
ανέλθει στο 0,2% φέτος και 
στο 0,1% το 2018 και πως 
το 2022 θα είναι ισοσκελι-
σμένο.

Για την ανεργία, το Ταμείο εκτιμά πως θα 
μειωθεί από το 22,3% φέτος στο 20,7% 
το 2018, όταν το προσχέδιο του προϋπο-
λογισμού 2018 προβλέπει πως η ανεργία 
θα διαμορφωθεί στο 22% το 2017 και στο 
20,8% το 2018.
«Η Ελλάδα έχει ξεκάθαρα υπερβολικά 
μεγάλο ποσοστό ανεργίας και γι’ αυτό το 
λόγο, όταν η ανάκαμψη θα παγιωθεί, περι-
μένουμε ότι η ανάπτυξη θα είναι μεγαλύ-
τερη βραχυπρόθεσμα απ’ ό,τι μεσοπρό-
θεσμα» δήλωσε ο αξιωματούχος του ΔΝΤ, 
Ζαν Μαρία Μισέλ-Φερέτι.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της αντα-
ποκρίτριας της ΕΡΤ, Λένας Αργύρη, ο κ. 
Μισέλ-Φερέτι δήλωσε: «Όπως σωστά 
υποδείξατε, υπάρχουν προκλήσεις για 
τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές (της ανά-
πτυξης), καθώς παραμένει το βάρος από 
ένα πολύ υψηλό δημόσιο χρέος μαζί με 
την ανάγκη να διατηρηθούν αντιστοίχως 
υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα. Επομέ-
νως, ελπίζουμε ότι οι διαρθρωτικές μεταρ-
ρυθμίσεις μαζί με μια συμφωνία για την 
μείωση του βάρους του χρέους θα μας 
βοηθήσει να αυξήσουμε τις προοπτικές 
της ανάπτυξης».

Οι προβλέψεις του ΔΝΤ για την 
Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% φέτος 
και 2,6% το 2018

Από την Κουμουνδούρου πάντως 
σπεύδουν να «καθησυχάσουν» 
ότι δεν τίθεται θέμα διαγραφών ή 
πειθαρχικών ποινών

Ο
ι διαφοροποιήσεις των έξι βου-
λευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφο-
φορία για το νομοσχέδιο διόρ-
θωσης ταυτότητας φύλου και της 

τροπολογίας που αφορά και στην αυτοα-
ποκαλούμενη «Τουρκική Ένωση Ξάνθης», 
θα απασχολήσουν τα αρμόδια κομματικά 
όργανα, σύμφωνα με ενημέρωση της γραμ-
ματέως της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 
κυβερνητικού κόμματος, Αφροδίτης Θεο-
πεφτάτου και του διευθυντή, Κώστα Ζαχα-
ριάδη.
Οι ίδιοι ωστόσο έσπευσαν να διευκρινίσουν 
ότι δεν τίθεται θέμα διαγραφών και πειθαρ-
χικών ποινών, αλλά -όπως υπογράμμισαν- 

θα τεθούν ζητήματα για την εύρυθμη λει-
τουργία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, εν 
όψει και άλλων κρίσιμων νομοσχεδίων που 
θα ακολουθήσουν.
Υπενθυμίζεται ότι στην κοινοβουλευτική 
διαδικασία του νομοσχεδίου για την αλλαγή 
φύλου καταψήφισε η κυρία Γεωργία Γεννιά 
(Α’ Πειραιά) το άρθρο 3, εκφράζοντας με τον 
τρόπο αυτό την διαφωνία της για την «φυλο-
μετάβαση» ανηλίκων. 
Επίσης, οι κ.κ. Γιάννης Μιχελογιαννάκης 
και Μάρκος Μπόλαρης εκδήλωσαν την δια-
φωνία τους για το ίδιο θέμα δια της απου-
σίας. Παράλληλα, διαφοροποίηση υπήρξε 
και από την βουλευτή Β’ Πειραιά Νίνα Κασι-
μάτη, που καταψήφισε την τροπολογία για 
την «Τουρκική Ένωση Ξάνθης», εξηγώντας 
ότι δεν προστατεύει επαρκώς τα συμφέρο-
ντα της χώρας, αλλά και οι μουσουλμάνοι 
βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Αϊχάν Καραγιουσούφ και 
Χουσεΐν Ζεΐμπέκ, για άλλους λόγους. 

ΣΥΡΙΖΑ: Αρχίζουν τα κομματικά 
«όργανα» για τους αντάρτες

Ξαφνικά βρέθηκε ραδιενέργεια 
στην ατμόσφαιρα της Ελλάδας
Αν και η ποσότητα θεωρείται 
μικρή και ακίνδυνη, γεννώνται 
ερωτηματικά για την πηγή 
προέλευσής της - Μη αναμενόμενο 
εύρημα λέει η Ελληνική Επιτροπή 
Ατομικής Ενέργειας

Π
οσότητες ραδιενέργειας ανιχνεύ-
θηκαν στην ατμόσφαιρα της χώ-
ρας μας, όπως ανακοίνωσε η Ελ-
ληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέρ-

γειας (ΕΕΑΕ).
Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι ποσότητες 
θεωρούνται εξαιρετικά μικρές και ανιχνεύ-
θηκαν το χρονικό διάστημα από 27 Σεπτεμ-
βρίου έως τις 5 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, 
πρόκειται για το ισότοπο, ρουθήνιο-106 
(Ru-106) και η πηγή του είναι άγνωστη.
Παρόμοια ευρήματα έχουν αναφερθεί τις 
τελευταίες ημέρες από άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, όπως η Ιταλία, η Ελβετία, η Γερμα-
νία, η Φινλανδία, η Αυστρία και η Σλοβενία. 
Σύμφωνα με την ΕΕΑΕ, πρόκειται για μη 
αναμενόμενα ευρήματα, τα οποία, αν και 
δεν έχουν καμία ραδιολογική σημασία, 

πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω για να 
εξακριβωθεί η πηγή προέλευσής τους.
Οι μετρήσεις της ΕΕΑΕ και του εθνικού 
δικτύου των συνεργαζομένων με αυτήν 
εργαστηρίων ανίχνευσαν στην ατμό-
σφαιρα ίχνη ρουθηνίου-106 σε πολύ χαμη-
λές συγκεντρώσεις, κάτω των πέντε χιλιο-
στών του μπεκερέλ ανά κυβικό μέτρο αέρα 
(mBq/m3).
Πρόκειται για τιμές συγκεντρώσεων, σύμ-
φωνα με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής 
Ενέργειας,
«οι οποίες δεν ενέχουν τον παραμικρό 
κίνδυνο για την υγεία ή για το περιβάλ-
λον. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται η λήψη 
οποιουδήποτε μέτρου προστασίας».
 Η ΕΕΑΕ διαβίβασε τα ευρήματα στην Ευρω-
παϊκή Ένωση και στον Διεθνή Οργανισμό 
Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), ενώ οι μετρή-
σεις στην ατμόσφαιρα της Ελλάδας συνε-
χίζονται.
Τα επίπεδα ραδιενέργειας στη χώρα 
μας ελέγχονται σε συνεχή και συστημα-
τική βάση μέσω του εθνικού τηλεμετρι-
κού δικτύου, το οποίο λειτουργεί από το 
2000. 
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Π
αγκόσμια διάκριση απέσπασε η Αρχή Ηλε-
κτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) στον τομέα δικτύ-
ων με χρήση τεχνολογιών GIS, η οποία κα-
τάφερε τη συμπερίληψή της στον παγκόσμιο 

χάρτη της Esri, που είναι ο διεθνής κολοσσός στην α-
νάπτυξη τεχνολογιών GIS (Geographic Information 
System – Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών).
Ανακοίνωση της ΑΗΚ αναφέρει ότι το GIS «συμβάλλει 
στο γρήγορο εντοπισμό των βλαβών, εξυπηρετεί τις 
ειδοποιήσεις για προγραμματισμένες διακοπές ηλε-
κτρικής ενέργειας, συμβάλλει στις μελέτες αξιοπιστίας 
του συστήματος και γενικά επιταχύνει τον τρόπο εργα-
σίας των ανθρώπων της ΑΗΚ και βελτιώνει την αποτε-
λεσματικότητα τους».
Προσθέτει ότι «η συγκεκριμένη εργασία της ΑΗΚ είναι 
η μοναδική εφαρμογή ηλεκτρικού δικτύου που δημο-
σιεύτηκε στο φετινό χάρτη της Esri και στο τεύχος αυτό 
υπογραμμίζεται ο αυξανόμενος ρόλος του GIS στην 
προετοιμασία της υποδομής για την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων του αναπτυσσόμενου δικτύου της 
ΑΗΚ και η μετεξέλιξή του σε έξυπνο δίκτυο».Σύμφωνα 
με την ανακοίνωση, «η ενσωμάτωση των δεδομένων 
δικτύου και των συνδέσεων των καταναλωτών στο 

GIS με την προσθήκη της διάστασης του γεωγραφι-
κού χώρου και η δημιουργία χρήσιμων συσχετίσεων, 
παρέχουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για προχωρη-
μένη ανάλυση και λειτουργία του δικτύου».
Η ΑΗΚ αναφέρει ότι «στο τεύχος Αρ. 32 του Esri Map 
Book δημοσιεύτηκαν χάρτες από εργασία της ΑΗΚ 
με χρήση λογισμικών εργαλείων του Γεωγραφικού 
Συστήματος Πληροφοριών, το οποίο δίνει σε ηλεκτρο-
νική μορφή γεωγραφική απεικόνιση της πραγματικής 
κατάστασης του ηλεκτρικού δικτύου και βασίζεται σε 
εκτενείς βάσεις δεδομένων».
Συγκεκριμένα, το σύστημα αυτό, «περιλαμβάνει τους 
Υποσταθμούς Μεταφοράς και Διανομής, διαδρομές 
των υπογείων καλωδίων, το εναέριο δίκτυο, συνδέ-
σεις καταναλωτών, όλα τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα 
της ΑΗΚ, σταθμούς Παραγωγής και οτιδήποτε αξιο-
ποιείται από την ΑΗΚ, με γεωγραφική θέση».
Καταλήγοντας η ΑΗΚ αναφέρει ότι «η διεθνής ανα-
γνώριση της εργασίας που διεξάγει έχει τεράστια 
σημασία τόσο για την ίδια όσο και για τη χώρα και 
αποτελεί μια επιπρόσθετη επιβεβαίωση για το επί-
πεδο του οργανισμού και την πορεία του στη σωστή 
κατεύθυνση».

Παγκόσμια διάκριση απέσπασε η 
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

Τα ανθρωπιστικά προβλήματα των 
εγκλωβισμένων έθεσε ο Φωτίου

Τ
α προβλήματα ανθρωπιστικής φύσεως που 
προκύπτουν μετά την απόφαση του κατο-
χικού καθεστώτος σχετικά με τους εγκλω-
βισμένους, έθεσε ο Επίτροπος Προεδρίας 

Φώτης Φωτίου στην Υπεύθυνη του Ανθρωπιστικού 
Τμήματος της ΟΥΝΦΙΚΥΠ κ. Γούλιτ, σε συνάντηση 
που είχαν σήμερα, ζητώντας την παρέμβαση της Δύ-
ναμης προκειμένου να επιλυθούν.
Σε δήλωσή του στο ΚΥΠΕ μετά τη συνάντηση, ο 
κ. Φωτίου είπε ότι έθεσε τα προβλήματα ενώ-
πιον της αξιωματούχου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και ζήτησε 
την παρέμβαση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για να λυθούν τα 
ανθρωπιστικά θέματα, επαναλαμβάνοντας τη στα-
θερή θέση της Κυβέρνησης ότι δεν πρόκειται να 
καταβάλει ̀δασμούς .̀
Στόχος της Κυβέρνησης, είπε, είναι όπως τα Ηνω-
μένα Εθνη, τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ενωση, να 
παρέμβουν δυναμικά ώστε να ανατραπεί η απάν-
θρωπη κατάσταση που επικρατεί.
«Αυτός είναι ο στόχος, ό,τι μέτρα λαμβάνονται 

τώρα, είναι για μας προσωρινά, μόνο και μόνο 
για να βοηθηθούν οι εγκλωβισμένοι μας αυτές τις 
δύσκολες ώρες» είπε.
Πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση στέκεται δίπλα στους 
εγκλωβισμένους και υπέδειξε ότι «μόνιμες λύσεις 
θα τις δούμε την ώρα που πρέπει».
«Σε συνεργασία με τους κοινοτάρχες, σε συνεργα-
σία με εγκλωβισμένους που θέλουν να βοηθήσουν, 
λαμβάνουμε κάποια μέτρα για να τους στηρίξουμε, 
ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, αλλά ξεκάθαρος στό-
χος είναι όπως αυτό το απάνθρωπο, απαράδεκτο 
και προκλητικό μέτρο, να αρθεί» συνέχισε.
Ο κ. Φωτίου διαβεβαίωσε ότι τόσο σε πολιτικό, όσο 
και σε διπλωματικό επίπεδο, καταβάλλονται προ-
σπάθειες για να ανατραπεί η κατάσταση, η οποία 
επηρεάζει ηλικιωμένους, κατά κύριο λόγο, που 
παρουσιάζουν προβλήματα διακίνησης και έχουν 
ανάγκη από την κατ΄ οίκον διανομή της βοήθειας, 
ή χρήζουν ειδικής διατροφής λόγω προβλημάτων 
υγείας, καθώς και βρέφη που χρήζουν ειδικού γάλα-
κτος.

Η 
Κύπρος κατέγραψε την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση επι-
βατών αεροπορικών εταιρειών στην ΕΕ, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat. Επιπλέον 
ο αερολιμένας της Λάρνακας κατέχει την 57η θέση α-

νάμεσα σε 147 θέσεις στην ΕΕ, με 6 628 000 επιβάτες, αύξηση + 
24,7% από το 2015. Από την Κύπρο πέρασαν 8,962 εκατομμύρια 
επιβάτες, αυξημένοι κατά +18.1% από το 2015.
Συνολικά, σύμφωνα με τη Eurostat, το 2016 972,7 εκατομμύρια 
επιβάτες ταξίδεψαν αεροπορικώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), 
αυξημένες κατά 5,9% σε σύγκριση με το 2015 και κατά 29,1% σε 
σύγκριση με το 2009. Κατά την περίοδο αυτή, οι αεροπορικές 
μεταφορές επιβατών αυξήθηκαν σταθερά στην ΕΕ.
Σύμφωνα με την Eurostat, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθη-
καν στη Βουλγαρία (+ 22,5%), στη Ρουμανία (+ 20,5%) και στην 
Κύπρο (+ 18,1%), και ακολουθούν η Ουγγαρία (+ 14,1% 13,7%), 
Λιθουανία (+ 13,3%) και Λουξεμβούργο (+ 12,5%). Συνολικά, 
στην ΕΕ ο αριθμός των επιβατών αεροπορικών μεταφορών αυξή-
θηκε κατά 54,4 εκατομμύρια (+ 5,9%) μεταξύ 2015 και 2016, 
κυρίως λόγω της αύξησης των ενδοκοινοτικών μεταφορών (+ 
10,2%).
Η Eurostat αναφέρει ότι το 2016 οι ενδοκοινοτικές μεταφο-
ρές αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ (47,0%) των συνολικών 
αεροπορικών επιβατικών μεταφορών στην ΕΕ και οι μεταφορές 
εκτός ΕΕ κατά το ένα τρίτο (35,6%), ενώ οι εθνικές μεταφορές 
αντιστοιχούσαν σε λιγότερο από 1 στους 5 επιβάτες (17,3%). Επι-
πλέον, στην επικράτεια της ΕΕ το 2016, έξι άνθρωποι σκοτώθη-
καν σε αεροπορικά ατυχήματα εμπορικών αεροπορικών μεταφο-
ρών με αεροσκάφη της ΕΕ.
Η Εurostat αναφέρει ότι συνολικά, το 2016, ο μεγαλύτερος αριθ-
μός επιβατών αεροπορικών μεταφορών καταγράφηκε στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, όπου οι συνολικές αεροπορικές μεταφορές επι-
βατών ανήλθαν σε 249 εκατομμύρια. Ακολούθησαν η Γερμανία 
(201 εκατομμύρια επιβάτες), η Ισπανία (194 εκατομμύρια), η Γαλ-
λία (145 εκατομμύρια) και η Ιταλία (135 εκατομμύρια). Ο αριθμός 
των επιβατών το 2016 αυξήθηκε σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σε 
σύγκριση με το 2015, με εξαίρεση το Βέλγιο (-2,7%) και τη Σλο-
βενία   (-2,2%).
Μεταξύ των πέντε πρώτων κρατών μελών όσον αφορά τους επι-
βάτες αεροπορικών μεταφορών που μεταφέρθηκαν το 2016, οι 
μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ισπανία (+ 11,0%) και 
στο Ηνωμένο Βασίλειο (+ 7,1%).
Παράλληλα, το Λονδίνο / Χίθροου παρέμεινε το πιο πολυσύχνα-
στο αεροδρόμιο επιβατών της ΕΕ το 2016, με 75,7 εκατομμύρια 
επιβάτες (+ 1,0% σε σύγκριση με το 2015). ΤοΠαρίσι / Σαρλ Ντε-
Γκώλ (65,8 εκατ. + 0,3%), το Σίπχολ (63,6 εκατ., + 9,3%), η Φραν-
κφούρτη (58,7 εκατ., -0,4%) και η Μαδρίτη / Μπαράχας (49,2 
εκατ. + 6,2%) αποτελούν τα 5 από τα πιο πολυσύχναστα αερο-
δρόμια στην ΕΕ. Ακολούθησαν η Βαρκελώνη / Ελ Πρατ (43,8 
εκατ., + 11,0%), το Λονδίνο / Γκάτουικ (43,1 εκατ. + 7,2%), το 
Μόναχο/ Γιόχαν Στράους (41,2 εκατ. + 3,2%) και η Ρώμη/ Φιου-
μιτσίνο . Σε κάθε ένα από τα 30 κορυφαία αεροδρόμια της ΕΕ 
σημειώθηκε αύξηση του αριθμού των επιβατών που το 2016, 
εκτός από τις Βρυξέλλες / Ζάβεντεμ (-6,4%) και τη Φρανκφούρτη 
/ Μάιν (-0,4%).

Κύπρος: 3η μεγαλύτερη 
αύξηση επιβατών 
πτήσεων στην ΕΕ
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Τ
ο Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο (ΔΝΤ) αναθεώ-
ρησε προς τα πάνω τις 
προβλέψεις του για το 

ρυθμό ανάπτυξης της κυπρι-
ακής οικονομίας σε σχέση με 
τις προβλέψεις του περασμέ-
νου Απριλίου, στην έκθεση 
World Economic Outlook 
(WEO) Οκτωβρίου που εξέ-
δωσε χθες.
Συγκεκριμένα, το ΔΝΤ εκτιμά 
ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα 
ανέλθει στο 3,4% του ΑΕΠ το 
2017 σε σχέση με 2,5% που 
προέβλεπε τον Απρίλιο του 
2017. Σημειώνεται ότι η κυπρι-
ακή κυβέρνηση προβλέπει 
ρυθμό ανάπτυξης 3,6% για το 
2017.
Για το 2018, το ΔΝΤ προβλέ-
πει ρυθμό ανάπτυξης 2,6% 
σε σχέση με 2,3% που προ-
έβλεπε τον Απρίλιο, ενώ η 
Κυβέρνηση προβλέπει ανά-
πτυξη 3%. Παράλληλα το ΔΝΤ 
προβλέπει ότι ο ρυθμός ανά-
πτυξης θα ανέλθει στο 2,2% 
μέχρι το 2022.
Παράλληλα το ΔΝΤ προβλέ-
πει άνοδο του πληθωρισμού 
κατά 0,8% το 2017, κατά 0,7% 
το 2018 και κατά 2% μέχρι το 
2022. Στις προβλέψεις Απρι-
λίου το ΔΝΤ εκτιμούσε ότι ο 
πληθωρισμός θα έφτανε στο 
1,5% και στο 1,4% το 2017 και 
το 2018 αντίστοιχα.
Η ανεργία από το 13% το 2016 
προβλέπεται να υποχωρή-
σει στο 11,8% φέτος και στο 
10,7% το 2018.
Το έ λ λε ιμμα τρε χουσών 
συναλλαγών εκτιμάται στο 
3,8% το 2017 από 5,3% που 
έκλεισε το 2016, ενώ για το 
2018 εκτιμάται στο 2,7%.
Ο ρυθμός ανάπτυξης της 
ευρωζώνης για το 2017 και το 
2018 εκτιμάται στο 2,1% και 
1,8% αντίστοιχα.
Η Ελλάδα θα παρουσιά-
σει ρυθμό ανάπτυξης 1,8% 
το 2017 και θα επιταχυνθεί 
περαιτέρω στο 2,6% το 2018, 
όπως εκτιμά το ΔΝΤ.

Το ΔΝΤ 
αναθεώρησε 
προς τα πάνω τις 
προβλέψεις του

Μέχρι το τέλος του 2018 και 
την διεξαγωγή γεωτρητικών 
δραστηριοτήτων από την 
κοινοπραξία Exxon Μobil/
Qatar Petroleum στο τεμάχιο 
11, η Κύπρος θα έχει μια 
ολοκληρωμένη εικόνα για τα 
κοιτάσματα και να μπορέσει 
να λάβει τις αποφάσεις σε 
σχέση με την ανάπτυξή 
τους, δήλωσε ο Υπουργός 
Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας Γιώργος 
Λακκοτρύπης.

«
Αυτή θα είναι η στιγμή 
για τη λήψη των αποφά-
σεων», ανέφερε ο κ. Λακ-
κοτρύπης σε συζήτηση με 

τίτλο “Drilling forward” στο πλαί-
σιο του Συνεδρίου Ναυτιλιακή Κύ-
προς, που ολοκληρώνεται σήμερα 
στη Λεμεσό.
O κ. Λακκοτρύπης επανέλαβε πως 
η γεώτρηση της γαλλικής TOTAL 
στο τεμάχιο 11 απέδειξε ότι οι 
γεωλογικές δομές, που οδήγη-
σαν στην ανακάλυψη του γιγαντι-
αίου κοιτάσματος Ζορ στην Αίγυ-
πτο, υπάρχουν και στην κυπριακή 
ΑΟΖ, αλλά οι ποσότητες που ανα-
καλύφθηκαν δεν οδήγησαν σε ένα 
εμπορικά βιώσιμο κοίτασμα.
Παράλληλα, ο Υπουργός Ενέργειας 
είπε πως η Κύπρος διατηρεί ανοι-
χτές όλες τις επιλογές για την αξιο-
ποίηση του φυσικού αερίου, ήτοι 
την κατασκευή αγωγού προς τα 
τερματικά υγροποίησης της Αιγύ-
πτου, την κατασκευή χερσαίου 
τερματικού υγροποίησης στο 
Βασιλικό την αξιοποίηση πλωτού 
τερματικού, αν και, όπως είπε, η 
πρόσφατη εμπειρία κατέδειξε ότι 
αυτή η επιλογή είναι πολύ ακριβή.
Απαντώντας σε ερωτήσεις τω 
συνέδρων, ο κ. Λακκοτρύπης ανα-

φέρθηκε και στους σχεδιασμούς 
για την δημιουργία αγωγών που 
να συνδέουν τα κοιτάσματα της 
Λεβαντίνης με την Ευρώπη. Ειδι-
κότερα αναφέρθηκε στον αγωγό 
που συνδέει το Ισραήλ με την 
Κύπρο και την Κρήτη και απ’ εκεί 
στην Ιταλία, προσθέτοντας ότι 
πέραν από την χρηματοδότηση 
από την ΕΕ για τη διενέργεια μελε-
τών, αναμένεται να υποβληθεί και 
αίτηση για χρηματοδότηση των 
υποδομών μέσω της διευκόλυν-
σης συνδέοντας την Ευρώπη.
Παράλληλα, ο κ. Λακκοτρύπης 
είπε πως υπάρχει και ένα άλλο 
έργο, που στοχεύει να συνδέ-
σει την Αίγυπτο με την Κύπρο και 
την ΕΕ. Τόνισε ωστόσο ότι το έργο 
αυτό βρίσκεται στο στάδιο του 
σχεδιασμού.
Για την νέα προ-
σπάθεια εισαγω-
γής υγροποιημένου 
φυσικού αερίου για 
σκοπούς ηλεκτρο-
παραγωγής, ο κ. 
Λακκοτρύπης είπε 
πως η νέα προσπά-
θεια, που θα ξεκινήσει το α’ τρί-
μηνο του 2018, έχει χωριστεί σε 
δύο ξεχωριστές διαδικασίες. Τα 
έργα υποδομής (αγωγός, πλωτό 
τερματικό και προβλήτα στο Βασι-
λικό κλπ) και το μακροχρόνιο συμ-
βόλαιο προμήθειας αερίου.
Εξήγησε ότι οι προηγούμενες δια-
δικασίες απέτυχαν καθώς η αγορά 
ηλεκτρισμού στην Κύπρο είναι 
τόσο μικρή με αποτέλεσμα οι τιμές 
εισαγωγής να είναι υψηλές πλήτ-
τοντας την ανταγωνιστικότητα της 
κυπριακής οικονομίας.
Εξάλλου, απαντώντας σε παρατή-
ρηση του συντονιστή για τη λύση 
του Κυπριακού, ο κ. Λακκοτρύπης 
συμφώνησε ότι μια επανένωση 
της Κύπρου θα ομαλοποιούσε τις 

σχέσεις όχι μόνο με την Τουρκία 
αλλά και με την ευρύτερη περιοχή.
Υπέδειξε ωστόσο ότι υπάρχει μια 
αντίφαση μεταξύ της Τουρκίας και 
του κράτους δικαίου και επικαλέ-
στηκε δηλώσεις Τούρκου Υπουρ-
γού ότι η Άγκυρα επιμένει στην 
παρουσία στρατού στην Κύπρο 
για να εγγυηθεί την τήρηση του 
Συντάγματος.
«Οι Τούρκοι εγγυώνται τη συνταγ-
ματική τάξη με στρατό, εμείς 
πάμε στο Ανώτατο Δικαστήριο», 
συμπλήρωσε.
Η Ελφρίντ Κοβαρουμπίας, εκ 
μέρους της DVNGL Oil Gas, υπο-
στήριξε πως η Κύπρος θα μπο-
ρούσε να επενδύσει στη δημι-
ουργία τερματικού LNG, καθώς 
οι κεφαλαιακές και λειτουργικές 

δαπάνες που απαι-
τούνται θα γίνονται 
ολοένα και πιο απο-
δοτικές λόγω της 
προόδου της τεχνο-
λογίας.
Ωστόσο, είπε πως 
αυτή την σ τ ιγμή 
υπάρχουν 1.800 

τερματικά σε όλο τον κόσμο με την 
σημαντική περίοδο για επενδύ-
σεις να εκτείνεται μέχρι το 2025. 
Μετά από αυτή την χρονιά, είπε, η 
ζήτηση τερματικών παρουσιάζει 
σταθεροποίηση.
Σύμφωνα με την ίδια, αυτή την 
στιγμή το πετρέλαιο και το αέριο 
καλύπτει το 50% της ζήτησης, ενώ 
μέχρι το 2050 η αναλογία αυτή θα 
μειωθεί στο 44%.
Εξάλλου, ο Γιώργος Παπαναστα-
σίου, Διευθύνων Σύμβουλος της 
VTTV Vasilikos, υπενθύμισε ότι 
έρευνα που έγινε το 2010 από 
το αμερικανικό τμήμα γεωλογι-
κής επισκόπησης διαπίστωσε την 
ύπαρξη 9.8 δισεκατομμυρίων 
κυβικών μέτρων στην λεκάνη της 

Λεβαντίνης.
Είπε πως υπάρχει έλλειψη υποδο-
μής φυσικού αερίου στην περιοχή 
και σημείωσε ότι παρά την αρνη-
τική εξέλιξη σε σχέση με τη γεώ-
τρηση της TOTAL, η Κύπρος δεν 
πρέπει να χάσει την υπομονή της 
και υπενθύμισε πόσες προσπά-
θειες έκανε το Ισραήλ προτού φτά-
σει τις μεγάλες ανακαλύψεις στο 
Λεβιάθαν και το Ταμάρ.
Ο κ. Παπαναστασίου είπε τέλος 
πως η πιο συμφέρουσα επιλογή 
αξιοποίησης των μέχρι στιγμής 
κυπριακών κοιτασμάτων είναι 
η μεταφορά τους στα αιγυπτι-
ακά τερματικά υγροποίησης στο 
Ινκτού και στα Δαμιέτα.

Αλμπαϊράκ: τους επόμε-
νους μήνες θα ξεκινήσου-
με γεωτρήσεις και σε κυ-
πριακά ύδατα
Η Τουρκία σχεδιάζει να ξεκινήσει 
τους επόμενους μήνες γεωτρήσεις 
και σε κυπριακά ύδατα, για υδρο-
γονάνθρακες, δήλωσε ο υπουργός 
Ενέργειας, Μπεράτ Αλμπαϊράκ.
«Θα κάνουμε την πρώτη μας γεώ-
τρηση για υδρογονάνθρακες 
στη Μεσόγειο πριν από το τέλος 
αυτού του χρόνου. Σχεδιάζουμε 
να κάνουμε την πρώτη μας βαθιά 
γεώτρηση το 2018», ανέφερε σε 
ομιλία του ο γαμπρός του Ερντο-
γάν.
«Θα ξεκινήσουμε να ανοίγουμε 
»πηγάδια» σε τουρκικά και κυπρι-
ακά νερά», πρόσθεσε ο ίδιος, ενώ- 
σύμφωνα με το Reuters- δήλωσε 
ότι γεωτρήσεις θα γίνουν και στη 
Μαύρη Θάλασσα.
Ο Αλμπαϊράκ επεσήμανε ακόμη 
ότι σύντομα- έως τα τέλη του χρό-
νου ή στις αρχές του επόμενου- θα 
ξεκινήσει η κατασκευή σταθμού 
πυρηνικής ενέργειας στο Ακου-
γιού.

Λακκοτρύπης: Μέχρι το τέλος του 2018 
ολοκληρωμένη εικόνα για τα κοιτάσματα
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Π
ολύ πριν γίνει πρωθυπουργός του 
Καναδά, ενδεχομένως πριν καν αρ-
χίσει να το σκέφτεται, ο Τζάστιν Τρου-
ντό ήταν (και) καθηγητής σε σχολείο. 

Πρόσφατα αποφάσισε να δημοσιεύσει στο 
Twitter μια φωτογραφία του από εκείνη την ε-
ποχή και, όπως γίνεται κάθε φορά που κυκλο-
φορεί φωτογραφία από τα νιάτα του, οι χρήστες 
στα social media έπαθαν παροξυσμό.   Ο Τρου-
ντό δημοσίευσε ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Εκπαιδευτικού, που ήταν στις 5 Οκτωβρίου, 
μια δήλωσή του στο Twitter, την οποία συνό-
δευσε και με ένα φωτογραφικό throwback από 
τότε που ήταν καθηγητής και δίδασκε μαθήμα-
τα όπως Γαλλικά, Θεατρολογία, Μαθηματικά 
και φιλολογικά. 

Στο παρελθόν ο ίδιος έχει δηλώσει πως ο λόγος 
που αποφάσισε να γίνει καθηγητής ήταν επειδή 
ήθελε να έχει «θετικό αντίκτυπο στον κόσμο». 
Μεταξύ 1999 και 2001, ο Τρουντό δίδασκε 
μαθηματικά σε μαθητές Δημοτικού σχολείου 
και Γαλλικά, φιλολογικά και Θεατρολογία σε 
Γυμνάσιο, αναλαμβάνοντας κάποια τάξη όταν 
μια καθηγήτρια έφευγε με άδεια μητρότητας.  
«Όταν αποφοίτησα από το McGill το 1994, είχα 
πολύ ελεύθερο χρόνο να σκεφτώ τη ζωή μου 
και το μέλλον μου. Εκείνο το καλοκαίρι, σε μια 
ήρεμη στιγμή ενδοσκόπησης στην πλαγιά ενός 
λόφου, συνειδητοποίησα το επόμενο βήμα 
μου: θα γινόμουν καθηγητής σε σχολείο. Αυτός 
θα ήταν ο τρόπος να έχω θετικό αντίκτυπο στον 
κόσμο», έχει δηλώσει παλιότερα.

Μ
ετά τη γεφύρωση των διαφο-
ρών Χριστιανοδημοκρατών 
(CDU) της Αγκελα Μέρκελ και 
Βαυαρών Χριστιανοκοινωνι-

στών (CSU) του Χορστ Ζεεχόφερ στο ζήτη-
μα του αριθμού υποδοχής μεταναστών στη 
Γερμανία, ξεκινούν στις 18 Οκτωβρίου οι 
ξεχωριστές διαβουλεύσεις με τα υπόλοιπα 
κόμματα, τους Ελεύθερους Δημοκράτες και 
τους Πράσινους, για τη συγκρότηση κυβερ-
νητικής συμμαχίας με τα χρώματα της Τζα-
μάικας (μαύρο-κίτρινο-πράσινο). Παράλ-
ληλα, την προσεχή Παρασκευή, στις 20 του 
μηνός, θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος γύ-
ρος συζήτησης και των τεσσάρων κομμά-
των.
Οι δύο εσωκομματικοί αντίπαλοι, Μέρ-
κελ και Ζεεχόφερ, κατάφεραν να βρουν μια 
κοινή συμβιβαστική διατύπωση, κάνοντας 
λόγο για 200.000 πρόσφυγες τον χρόνο, 
χωρίς όμως να υπάρχει ρητή αναφορά στη 
θέσπιση ετήσιου πλαφόν (Obergrenze).
Ο αριθμός των 200.000 προσφύγων τον 
χρόνο είναι εφικτό να τηρηθεί, εκτός αν 
προκύψουν εκ νέου έκτακτες συνθήκες, 
οπότε η συμφωνία θα χρειαστεί επικαιρο-
ποίηση, επισημαίνει η επι-
θεώρηση «Σπίγκελ» στην 
ιστοσελίδα της.

Προσφυγή στο Κοι-
νοβούλιο
Στην περίπτωση μιας 
ανθρωπιστικής κρίσης, 
όπως στη Συρία, η κυβέρ-
νηση αφήνει ανοικτό το 
ενδεχόμενο να εξετάσει την πιθανότητα να 
υποδεχθεί μεγαλύτερο αριθμό στο πλαίσιο 
της Ε.Ε. Ωστόσο για να το κάνει αυτό η Γερ-
μανίδα καγκελάριος θα πρέπει να προσφύ-
γει στο Κοινοβούλιο, σύμφωνα με αυτό το 
προσχέδιο συμφωνίας. Το συμβιβαστικό 
σχέδιο αναφέρεται στους αιτούντες άσυλο 
και όχι στους οικονομικούς μετανάστες.
Σχετικά με την οικονομική μετανάστευση, το 
CDU και το CSU συμφώνησαν να εργαστούν 
προς την κατεύθυνση ενός συστήματος που 
θα παραπέμπει στις ποσοστώσεις, όπως 
συμβαίνει στον Καναδά και στην Αυστρα-
λία, δηλαδή να καθορίζονται βάσει των ανα-
γκών για εργατικό δυναμικό στη Γερμανία, 

σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Κόκκινη γραμμή
Οι Πράσινοι απορρίπτουν ένα επίσημο πλα-
φόν για τους πρόσφυγες και μάλιστα έχουν 
αναγάγει το ζήτημα σε «κόκκινη γραμμή» 
του κόμματος. Επιπλέον κατήγγειλαν τα δύο 
κόμματα της συντηρητικής παράταξης ότι 
σκηνοθέτησαν τον συμβιβασμό, γνωρίζο-
ντας ότι θα καταρρεύσει μόλις μπουν στη 
συζήτηση οι Πράσινοι και οι Ελεύθεροι 
Δημοκράτες.
Υπό το πρίσμα του συμβιβασμού Χρι-
στιανοδημοκρατών και Χριστιανοκοινω-
νιστών το οικολογικό κόμμα εμφανιζόταν 
χθες διχασμένο με την αριστερή πτέρυγα 
να κάνει λόγο για άρρητο πλαφόν και τη 
Δεξιά να θεωρεί ότι οι συμβιβασμοί προϋ-
ποθέτουν μετακίνηση από όλες τις πλευρές, 
όπως χαρακτηριστικά είπε ο ηγέτης τους, 
Τσεμ Οζντεμίρ.
Οι Ελεύθεροι Δημοκράτες αντιμετωπίζουν 
θετικότερα τη συμφωνία των δύο εταί-
ρων, αν και σπεύδουν να διευκρινίσουν ότι 
πρόκειται για ένα «πρώτο βήμα» και πως 
η τελική συμφωνία μεταξύ των τεσσάρων 

δυνάμει συμμάχων θα πρέ-
πει να είναι πολύ διαφορε-
τική.

Νέα κυβέρνηση συ-
νασπισμού στην Ολ-
λανδία
Ο Μαρκ Ρούτε, του Λαϊκού 
Κόμματος για Ελευθερία και 
Δημοκρατία, πιθανώς να 

είναι ο αυριανός πρωθυπουργός της Ολλαν-
δίας.
Επειτα από συζητήσεις 208 ημερών, οι τέσ-
σερις ηγέτες των κομμάτων που συμμετεί-
χαν στις διαπραγματεύσεις για τον σχημα-
τισμό νέας κυβέρνησης συνασπισμού στην 
Ολλανδία κατέληξαν σε συμφωνία, όπως 
ανακοίνωσαν χθες.
«Εχει εξευρεθεί συμφωνία στις διαπραγμα-
τεύσεις», δήλωσε, «πολύ ικανοποιημένος», 
ο απερχόμενος πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε 
κατά την έξοδό του από μια τελευταία συνά-
ντηση που είχαν χθες στη Χάγη οι ηγέτες 
των κομμάτων αυτών, επτά μήνες μετά τη 
διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών.

Η Γερμανία οδεύει προς «Τζαμάικα» 
από τις 18 Οκτωβρίου
Μετά τη γεφύρωση των διαφορών Χριστιανοδημοκρατών (CDU) της Αγκελα 
Μέρκελ και Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών (CSU) του Χορστ Ζεεχόφερ , 
ξεκινούν στις 18 Οκτωβρίου οι ξεχωριστές διαβουλεύσεις με τα υπόλοιπα 
κόμματα, τους Ελεύθερους Δημοκράτες και τους Πράσινους

Ο Τζάστιν Τρουντό δημοσίευσε 
φωτογραφία του από όταν ήταν 
καθηγητής και το ίντερνετ παραληρεί
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Οργή στην Ουάσιγκτον από τις 
συναντήσεις Ερντογάν με Πούτιν, 
Μαδούρο και Χαμάς - Οι διαφωνίες 
είναι πολλές και μεγάλες, που 
δύσκολα θα γεφυρωθούν, καθώς 
ο Τούρκος πρόεδρος έχει λάβει 
τις αποφάσεις του για περαιτέρω 
απομάκρυνση από τη σύμμαχο και 
φίλη Αμερική

Ό
ταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
ύμνησε δημόσια τον ισλαμιστή 
ηγέτη της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντο-
γάν, κατά τη συνάντησή τους στο 

περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, 
στη Νέα Υόρκη, πολλοί απογοητεύθηκαν 
στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Και αυτό, παρά το γεγονός ότι οι πληροφο-
ρίες μιλούσαν για ένταση και διαφωνίες στη 
διάρκεια της μετ’ εμποδίων συζήτησης που 
είχαν, καθώς αποτελούσε πρόβλημα η μετά-
φραση, αλλά και η βιασύνη του Αμερικανού 
Πλανητάρχη να αναχωρήσει για την κατοι-
κία του, στη Νέα Ιερσέη.
Τα γεγονότα που ακολούθησαν, επιβεβαί-
ωσαν τις πληροφορίες μας, ότι η συνομι-
λία των δύο Προέδρων δεν κατέληξε που-
θενά. Οι διαφωνίες είναι πολλές και μεγά-
λες, που δύσκολα θα γεφυρωθούν, καθώς ο 
κ. Ερντογάν έχει λάβει τις αποφάσεις του για 
περαιτέρω απομάκρυνση της Τουρκίας από 
τη σύμμαχο και φίλη Αμερική.
Μετά την αναχώρησή του από τη Νέα 
Υόρκη, ο πρόεδρος της Τουρκίας προχώ-
ρησε σε προκλήσεις που αναγκάζουν τους 
Αμερικανούς να πάρουν και αυτοί τις απο-
φάσεις τους.
Υποδέχθηκε στην Άγκυρα τον Βλαντιμίρ 
Πούτιν και τον πρόεδρο της Βενεζουέλας 
Μαδούρο, ο οποίος είχε επισκεφθεί προ-
ηγουμένως τη Μόσχα όπου είχε στρατηγι-
κές συζητήσεις με τον Πρόεδρο της Ρωσίας. 
Πήγε, μετά Βαΐων και κλάδων στην Τεχε-
ράνη. Όλες αυτές οι επαφές ήταν δημό-
σιες και προβεβλημένες από τα τουρκικά 
και παγκόσμια μέσα ενημέρωσης. Συνά-
ντησε επίσης αντιπροσώπους της Χαμάς, 
μία επαφή που δεν δημοσιοποιήθηκε, και 
είχε τηλεφωνικές συνομιλίες και με άλλους 
εχθρούς της Ουάσιγκτον.
Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η 

σύλληψη τουρκικής καταγωγής υπαλλήλου 
του αμερικανικού προξενείου στην Κων-
σταντινούπολη με την κατηγορία ότι ήταν 
πράκτορας του Ιμάμη Γκιουλέν και των 
πραξικοπηματιών, ενέργεια που θύμωσε 
τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος ζήτησε από 
τον υπουργό Ρεξ Τίλερσον να τηλεφωνήσει 
στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου και να εκφρά-
σει την έντονη διαμαρτυρία των Ηνωμένων 
Πολιτειών. Λέγεται ότι ο Αμερικανός υπουρ-
γός μίλησε για «αντισυμμαχική συμπερι-
φορά». Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν επιβεβαί-
ωσε ακόμα αυτή τη συνομιλία.
Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, ο πρωθυ-
πουργός της Ελλάδας ετοιμάζεται για την 
επίσκεψη του στο Λευκό Οίκο, αποδεχό-
μενος την πρόσκληση του Προέδρου των 
ΗΠΑ. Ο κ. Τσίπρας θα έχει την ευκαιρία να 
συζητήσει για μία νέα στρατηγική συμμαχία 
με την Αμερική του Τραμπ και είναι στο χέρι 
του να φύγει με κέρδη από την Ουάσιγκτον.
Η κυβέρνησή του δεν έχει απαντήσει ποτέ 
αρνητικά στα αιτήματα της υπερδύναμης, η 
οποία πρέπει να ανταμείψει την Ελλάδα «για 
τη συμμαχική της συμπεριφορά». Όσο και 
να ακούγεται παράξενο, η εικόνα της χώρας 
και της «αριστερής» κυβέρνησης της, στο 
Λευκό Οίκο, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και στο 
Πεντάγωνο, είναι πολύ καλή, επειδή δεν 
δημιούργησε το παραμικρό πρόβλημα στην 
Αμερική, ξεχνώντας την αντιαμερικανική 
ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε πολύ καιρό, 
οι ανταποκριτές να ακούσουμε τόσο καλά 
λόγια για την Ελλάδα.
Η ερειστική στάση του κ. Ερντογάν, βοηθά 
πολύ τον Αλέξη Τσίπρα στις διήμερες συζη-
τήσεις που θα έχει με τους Αμερικανούς. 
Πρέπει να απαιτήσει και να πάρει τη βοή-
θεια που αναλογεί στη χώρα μας, χωρίς να 
χρησιμοποιήσει την κάκιστη κατάσταση των 
αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Δεν χρειά-
ζεται να το πράξει. Έτσι κι αλλιώς θα συνα-
ντήσει ένα θυμωμένο και «προδωμένο» 
Τραμπ, λόγω της στάσης του Ταγίπ Ερντο-
γάν.
Προκάλεσε εντύπωση η ανακοίνωση της 
αμερικανικής πρεσβείας στην Άγκυρα, η 
οποία ανέστειλε όλες τις υπηρεσίες έκδο-
σης θεωρήσεων εισόδου (visa) στις διπλω-
ματικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στην 
Τουρκία. Η Άγκυρα απάντησε με ανάλογο 
τρόπο.

«Ράπισμα» Τραμπ σε Ερντογάν: 
Οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις εκδόσεις 
βίζα για Τούρκους

Δ
ριμεία κριτική εξαπέλυσε ο Ρεπουμπλι-
κάνος Γερουσιαστής, Μπομπ Κόρκερ 
κατά του Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας χα-
ρακτηριστικά ότι, ο Αμερικανός πρό-

εδρος μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στον Τρίτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο απειλώντας άλλα κράτη. 
Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «The New 
York Times», ο Κόρκερ άστραψε και βρόντηξε 
κατά του Τραμπ όταν ο Αμερικανός πρόεδρος 
κατηγόρησε τον μέχρι χθες πολιτικό του σύμ-
μαχο και πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών 
Σχέσεων της Γερουσίας για ουκ ολίγα θέματα 
μέσω του Twitter. Ο Τραμπ επέρριψε ευθύνες 
στον Κόρκερ για θέματα,όπως η επικύρωση 
της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του 
Ιράν. Και ο Κόρκερ δεν έμεινε με σταυρωμένα 
τα χέρια. 
Σε συνέντευξή του διάρκειας 25 λεπτών, ο Κόρ-
κερ δήλωσε στην αμερικανική εφημερίδα ότι ο 
Τραμπ χειρίζεται το ανώτατο αξίωμα των ΗΠΑ 
σαν να ήταν ριάλιτι:»Συμπεριφέρεται σαν να είναι 
στο Apprentice ή κάτι τέτοιο», είπε, αναφερόμε-
νος στην τηλεοπτική εκπομπή της οποίας ο Αμε-
ρικανός πρόεδρος υπήρξε παρουσιαστής. 

Ο  Κόρκερ απέρριψε τη θεωρία ότι ο Αμερικα-
νός πρόεδρος μπορεί να κάνει πολεμοχαρή σχό-
λια για τη Βόρεια Κορέα ώστε να δώσει πλεο-
νέκτημα στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, 
Ρεξ Τίλερσον στις διαπραγματεύσεις.Δεν θεωρεί 
δηλαδή πιθανό ο ίδιος ο Τραμπ να παριστάνει τον 
«κακό μπάτσο» προκειμένου να δείχνει ο επικε-
φαλής της αμερικανικής διπλωματίας ο «καλός 
μπάτσος», έτσι ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες 
για μια συμφωνία με την Πιονγιάνγκ.
«Ξέρω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μας έχει κάνει ζημιά 
επανειλημμένως.Έκανε ζημιά στις διαπραγμα-
τεύσεις που διεξάγονταν, αποκαλύπτοντας πράγ-
ματα στο Twitter», επεσήμανε ο Γερουσιαστής 
Κόρκερ στη συνέντευξή του, χωρίς  όμως να μπει 
σε λεπτομέρειες για τις διαπραγματεύσεις στις 
οποίες αναφέρθηκε.
Υπενθυμίζεται ότι, ο Κόρκερ ήταν σύμβουλος 
του Τραμπ για ζητήματα εθνικής ασφαλείας κατά 
την προεκλογική του εκστρατεία το 2016 και το 
όνομά του ακουγόταν έντονα τόσο για την αντι-
προεδρία, όσο και για το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.Τους 
τελευταίους μήνες όμως, η η σχέση των δύο 
ανδρών έχει επιδεινωθεί ραγδαία.

Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής: Ο 
Τραμπ μπορεί να οδηγήσει τη χώρα 
στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο

Ισραηλινοί χάκερ «ξεσκέπασαν» Ρώσους, 
που παρακολουθούσαν Αμερικανούς!

Ι
σραηλινοί χάκερ παρακολουθούσαν 
σε πραγματικό χρόνο χάκερ της ρωσι-
κής κυβέρνησης, καθώς αναζητούσαν 
στοιχεία για προγράμματα των αμερι-

κανικών μυστικών υπηρεσιών σε υπολο-
γιστές ανά τον κόσμο, όπως αναφέρουν οι 
New York Times.
Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, 
οι Ρώσοι χάκερ απέκτησαν τη δυνατότητα 
αυτή πάνω από δύο χρόνια πριν, μέσω του 
λογισμικού antivirus της ρωσικής εται-
ρείας Kaspersky Lab. 
Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, Ισραηλι-
νοί χάκερ που παραβίασαν το δίκτυο της 
ίδιας της Kaspersky, ενημέρωσαν τις ΗΠΑ 
για τη δραστηριότητα των Ρώσων χάκερ. 
Το αποτέλεσμα ήταν η αφαίρεση του λογι-
σμικού της Kaspersky από τους υπολογι-
στές των αμερικανικών κυβερνητικών 
υπηρεσιών. 
Η ρωσική διαδικτυακή επιχείρηση, σύμ-
φωνα με πηγές, θεωρείται πως είχε ως 

αποτέλεσμα την υποκλοπή απόρρητων 
δεδομένων από έναν εργαζόμενο της NSA 
(Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας), ο οποίος 
τα είχε αποθηκευμένα στον υπολογιστή 
του στο σπίτι, όπου ήταν εγκατεστημένο το 
software της Kaspersky. 
Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό ποιες άλλες 
πληροφορίες μπορεί να εκλάπησαν από 
άλλες αμερικανικές υπηρεσίες, καθώς οι 
Ρώσοι χάκερ χρησιμοποιούσαν το λογι-
σμικό της Kaspersky ως ένα είδος «Google 
Search» (σ.σ. η γνωστή μηχανή αναζήτη-
σης της Google) για εμπιστευτικές πληρο-
φορίες.
Η Kaspersky εντόπισε την ισραηλινή 
εισβολή στα δικά της συστήματα περί τα 
μέσα του 2015, όταν μηχανικός της, που 
δοκίμαζε ένα νέο εργαλείο εντοπισμού, 
αντιλήφθηκε ασυνήθιστη δραστηριότητα 
στο δίκτυο της εταιρείας -η οποία έκανε 
την έρευνά της και παρουσίασε τα ευρή-
ματά της τον Ιούνιο του ίδιου έτους. 
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Σ
τα σενάρια για τη διαδοχή του Γε-
ρούν Ντάισεμπλουμ στην προεδρία 
του Eurogroup αναφέρεται η γερ-
μανική εφημερίδα Handelsblatt σε 

άρθρο υπό τον τίτλο, «η Μάχη των υπο-
ψηφίων» και υπότιτλο, «Ο επικεφαλής του 
Εurogroup αποχωρεί τον Ιανουάριο».
Σύμφωνα με την  Handelsblatt, «για τη δια-
δοχή του έχει ξεσπάσει σκληρός ανταγωνι-
σμός. Υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι, όμως 
κανείς δεν μπορεί να πείσει όλες τις διαφο-
ρετικές ομάδες».
Όπως επισημαίνει η γερμανική εφημε-
ρίδα, ο Γερούν Ντάισεμπλουμ ανακοίνωσε 
την περασμένη Δευτέρα ο ίδιος την αποχώ-
ρησή του: «Η πρόθεσή μου είναι να εκτελώ 
τα καθήκοντά μου έως τις 13 Ιανουαρίου», 
δήλωσε. Αιτήσεις υποψηφιότητας μπορούν 
να υποβληθούν έως τα τέλη Νοεμβρίου, 
εξήγησε ο Ολλανδός πολιτικός. Η απόφαση 
θα ληφθεί στις 4 Δεκεμβρίου, ούτως ώστε 
το Eurogroup να έχει «εφόσον όλα πάνε 
καλά, τον Ιανουάριο», έναν νέο επικεφαλής.
Οι υποψήφιοι για τη θέση δε λείπουν. Του-
λάχιστον πέντε Υπουργοί «προθερμαίνο-
νται», μεταξύ αυτών ο Γάλλος υπουργός 
Οικονομικών Μπρούνο Λε Μαιρ, ο Λου-
ξεμβούργιος Πιέρ Γκραμενά και ο Σλοβάκος 
Πέτερ Κάζιμιρ. Όμως, επιφυλάξεις υπάρ-
χουν για τον καθένα. Ένας υποψήφιος κοι-
νής αποδοχής δε φαίνεται να υπάρχει στον 
ορίζοντα.
Πριν πέντε χρόνια το Eurogroup είχε συμ-
φωνήσει γρήγορα στο πρόσωπο του σοσι-
αλδημοκράτη Γερούν Ντάισεμπλουμ, παρά 
το γεγονός ότι η εμπειρία του ως υπουργού 
Οικονομικών ήταν μικρή με διάρκεια μόλις 
μερικών μηνών. Με τον ευθύ του τρόπο 

δυσαρέστησε εξαρχής προ πάντων τα κράτη 
της Νότιας Ευρώπης. Όμως, στο μεταξύ, η 
ηγεσία Ντάισεμπλουμ στο Eurogroup θεω-
ρείται υποδειγματική. Eίναι όμως πολλά τα 
κράτη- μέλη της ευρωζώνης που διεκδικούν 
το πόστο για δικό τους αξιωματούχο.
Επιπλέον, το θέμα έχει και κομματική διά-
σταση: Οι τέσσερις σοσιαλδημοκράτες 
στο Eurogroup κινητοποιούνται. Ο υπουρ-
γός Οικονομικών της Ιταλίας Πιέρ Κάρλο 
Πάντοαν ζήτησε πρόσφατα να έχει τηλεφω-
νική επικοινωνία με τους ομολόγους του της 
Σλοβακίας, Πέτερ Κάζιμιρ  και της Πορτο-
γαλίας, Μάριο Σεντένο , καθώς και με τον 
Επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Ε., 
Πιέρ Μοσκοβισί , όπως ελέχθη σε διπλωμα-
τικούς κύκλους. Το θέμα ήταν η διαδοχή του 
Γερούν Ντάισεμπλουμ. Οι τέσσερις συμφώ-
νησαν να επιμείνουν ούτως ώστε να δοθεί η 
θέση και πάλι σε σοσιαλδημοκράτη. Τρεις εξ 
αυτών θέλουν να μπουν στη μάχη της διαδο-
χής. Μόνον ο Πάττοαν μένει εκτός λόγω των 
επικείμενων ιταλικών εκλογών.
Οι σοσιαλδημοκράτες θεωρούν ότι πολλά 
ηγετικά πόστα εντός της Ε.Ε. έχουν καταλη-
φθεί από συντηρητικά στελέχη: οι πρόεδροι 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου 
και του Κοινοβουλίου ανήκουν στο Ευρω-
παϊκό Λαϊκό Κόμμα. «Η λογική της ισορρο-
πίας» επιβάλλει να παραμείνει στο τιμόνι 
του Eurogroup σοσιαλδημοκράτης, δήλωσε 
ο Επίτροπος Μοσκοβισί  χθες. Το πρόβλημα 
όμως είναι ότι το υπόλοιπο eurogroup δεν 
έχει πειστεί για την ποιότητα των σοσιαλ-
δημοκρατών υποψηφίων: Και για τους τρεις 
θεωρείται, για διαφορετικούς λόγους, ότι 
δεν θα τύχουν της συναίνεσης όλων των 
υπολοίπων.

Σενάρια και εικασίες για τη 
διαδοχή του Ντάισεμπλουμ

Ζήτησε να του δοθεί εντολή για να 
προβεί στη διακήρυξη ανεξαρτησίας, 
η οποία ωστόσο δεν θα έχει άμεση 
ισχύ 

Τ
ην απόφαση της κυβέρνησής του να 
αναστείλει την διακήρυξη της ανε-
ξαρτησίας, ως μια «χειρονομία ευ-
θύνης» για την αποκλιμάκωση της έ-

ντασης ανακοίνωσε ο Καταλανός πρόεδρος 
το βράδυ της Τρίτης στο περιφερειακό κοι-
νοβούλιο.
Ειδικότερα, ο ηγέτης της Καταλονίας πρό-
τεινε να ανασταλεί η κήρυξη της ανεξαρτη-
σίας της περιφέρειας προκειμένου να προη-
γηθεί διάλογος με την Ισπανία.
Στην πολυαναμενόμενη ομιλία του ο Που-
τζδεμόν ζήτησε αρχικά από το κοινοβού-
λιο να του δώσει την εντολή για να κηρύξει 
την Καταλονία ανεξάρτητο κράτος, σεβό-
μενος όπως είπε τη βούληση του καταλανι-
κού λαού. Συνεχίζοντας όμως, πρότεινε στο 
κοινοβούλιο να αναστείλει 
προσωρινά τον νόμο που 
αφορά τη διαδικασία εφαρ-
μογής του αποτελέσματος 
του δημοψηφίσματος, ώστε 
να διεξαχθούν συνομιλίες. 
Όπως είπε, θα συμμορφω-
θεί με το αποτέλεσμα του 
δημοψηφίσματος υπέρ της 
ανεξαρτησίας, το οποίο 
χαρακτήρισε «επιτυχημένο», αλλά πρώτα 
θα επιδιώξει διαπραγματεύσεις για την 
εξεύρευη μιας λύσης με την Ισπανία.
Ο Πουτζδεμόν είπε ότι η «σύγκρουση» με 
τη Μαδρίτη μπορεί να επιλυθεί μέσω δια-
πραγμάτευσης και πρόσθεσε ότι αξίζει να 
γίνει μια προσπάθεια για να αναζητηθεί διε-
θνής μεσολάβηση. 
Μετά τη λήξη της συνεδρίασης, ο πρόεδρος 
της Καταλονίας και άλλοι πολιτικοί της επαρ-
χίας υπέγραψαν ένα έγγραφο ανακήρυξης 
της ανεξαρτησίας της Καταλονίας από την 
Ισπανία, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν 
το έγγραφο αυτό έχει κάποια νομική ισχύ.
«Η Καταλονία αποκαθιστά σήμερα την 
πλήρη κυριαρχία της» αναφέρει το έγγραφο 
με τίτλο: «Διακήρυξη των αντιπροσώπων 
της Καταλονίας».
«Καλούμε όλα τα κράτη και τους διεθνείς 
οργανισμούς να αναγνωρίσουν την δημο-

κρατία της Καταλονίας ως ένα ανεξάρτητο 
και κυρίαρχο κράτος. Καλούμε την καταλα-
νική κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραί-
τητα μέτρα για να καταστήσει δυνατή και 
να εφαρμόσει πλήρως αυτή την ανακήρυξη 
ανεξαρτησίας και τα μέτρα που περιλαμ-
βάνονται σε αυτό το νόμο μετάβασης που 
ιδρύει την Δημοκρατία».
Ξεκινώντας να μιλάει στο περιφερειακό κοι-
νοβούλιο στις 20.00, ώρα Ελλάδος (και όχι 
στις 19.00 όπως είχε ανακοινωθεί νωρί-
τερα) ο Πουτζδεμόν τόνισε ότι η Ισπανία 
και η Καταλονία ζουν ιστορικές στιγμές και 
ξεκαθάρισε ότι η πρόθεσή του σήμερα δεν 
είναι να προκαλέσει ή να προσβάλλει κανέ-
ναν αλλά να αποκλιμακώσει την ένταση. 
 «Οι συνέπειες του δημοψηφίσματος ξεπερ-
νούν τα όρια της χώρας μας. Δεν πρόκειται 
για μια εσωτερική σύγκρουση», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο Καταλανός πρόεδρος και 
συνέχισε:
«Δεν θέλουμε να συμβάλουμε στι βία, το 
αντίθετο. Θέλω να μιλήσω στο λαό, στους 

πολίτες που βγήκαν στον 
δρόμο για την ανεξαρτησία 
και εκείνους που διαδή-
λωσαν υπέρ της ενωμένης 
Ισπανίας. Έχουμε διαφω-
νίες αλλά πρέπει να συνερ-
γαστούμε. Πρέπει να σεβα-
στούμε τους ανθρώπους 
που έχουν αντίθετη άποψη 
με εμάς, χρειάζεται διάλο-

γος».
Η πρώτη αντίδραση της ισπανικής κυβέρνη-
σης ήρθε λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση 
της ομιλίας του Πουτζδεμόν, την οποία η 
Μαδρίτη ερμήνευσε ως «εκβιασμό» που 
δεν πρόκειται να γίνει ανεκτός. 
«Ηταν ένας εκβιασμός προς το κράτος σε 
ζωντανή μετάδοση. Η κυβέρνηση δεν θα 
υποκύψει σε κανέναν εκβιασμό, δεν θα 
τον επιτρέψουμε», ανέφεραν κυβερνητικές 
πηγές σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα 
ABC, ενώ έκαναν λόγο για «σιωπηρή ανα-
κήρυξη ανεξαρτησίας» από τον Πουτζδε-
μόν.
«Δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι 
οι Καταλανοί τάχθηκαν υπέρ της ανεξαρ-
τησίας. Ούτε είναι επιτρεπτό να γίνεται μία 
σιωπηρή ανακήρυξη ανεξαρτησίας και μετά 
να μείνει σιωπηρά σε εκκρεμότητα», τόνι-
σαν οι ίδιες πηγές.

«Ισπανική υποχώρηση» από 
Πουτζδεμόν: Θέλουμε διάλογο 
με τη Μαδρίτη



Toροντο ToροντοToροντο 1513 οκτωβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



Toροντο ToροντοToροντο16 13 οκτωβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



Toροντο ToροντοToροντο 1713 οκτωβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



Toροντο ToροντοToροντο18 13 οκτωβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου



1913 οκτωβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

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
5 σημαντικά πράγματα που 
δεν γνωρίζουμε για τα νήπια!

Η 
δόκτωρ Tovah Klein, μητέρα τρι-
ών παιδιών και διευθύντρια  του 
Κέντρου Ανάπτυξης  Barnard 
College της Νέας Υόρκης μελέ-

τησε τις συμπεριφορές των νηπίων για πά-
νω από 20 χρόνια και τις μετέφερε σε έ-
να βιβλίο best seller με τίτλο How Toddlers 
Thrive: What Parents Can Do Today For 
Children Ages 2-5 to Plant the Seeds of 
Lifelong Success. Εδώ θα βρείτε 5 σημεία 
κλειδιά που ίσως δεν ξέρετε για τα νήπια! 

1. Τα νήπια δεν έχουν καμία αί-
σθηση του χρόνου 
Ποια μαμά δεν έχει χάσει την ψυχραιμία 
της περιμένοντας με τις ώρες το τετρά-
χρονο παιδί της να βάλει τα παπούτσια 
του ή να τελειώσει το γάλα του. Την επό-
μενη φορά λοιπόν που θα εκνευριστείτε 
μαζί του και θα του βάλετε τις φωνές ξανα-
σκεφτείτε το. Σύμφωνα με την Δρ Klein, 
επειδή ο εγκέφαλος των παιδιών ανα-
πτύσσεται ακόμη σε αυτήν την ηλικία, δεν 
έχουν ακόμη την ικανότητα που έχουν οι 
ενήλικες ώστε να μπορέσουν να διαχειρι-
στούν το χρόνο, να ελέγξουν τις παρορμή-
σεις τους, να εκφράσουν τις ανάγκες τους, 
ή να προγραμματίσουν τις δραστηριότητες 
τους. Έτσι όταν του πείτε:  «φεύγουμε σε 
πέντε λεπτά», το μόνο που καταλαβαίνει 
είναι ότι «δεν φεύγουμε τώρα». Μόνο οι 
συχνές επαναλήψεις ή η καθημερινή του 
ρουτίνα μπορεί να το κάνουν να κατανοή-
σει το χρόνο. Και πάλι όμως λίγο. Για να τον 
κατανοήσει απόλυτα θα πρέπει να κλείσει 
τα οχτώ του χρόνια. 

2. Για τα νήπια η «δύναμη» και ο 
«έλεγχος» είναι οι δυο πιο σημα-
ντικές λέξεις 
Προσπαθήστε για λίγο να μπείτε στο μυαλό 
ενός τρίχρονου. Δεν έχει κανένα λόγο για 
το που θα πάει, τι θα φάει, τι θα φορέσει. 
Οι μόνοι που έχουν τον έλεγχο είναι οι 
…γονείς του! Σύμφωνα με την Δρ Tovah 
Klein, επειδή τα παιδιά νιώθουν εντελώς 
ανίσχυρα στην ηλικία αυτή εμείς θα πρέ-
πει να τους δίνουμε κάποιες επιλογές και 
να τα αφήνουμε μνα παίρνουν κάποιες 
πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες ασήμαντες 
για εμάς αλλά πολύ σημαντικές για εκείνα. 

Οπότε την επόμενη φορά που θα θελήσει 
να βάλει πρώτα το αριστερό και μετά το 
δεξί παπούτσι κάντε του το χατίρι! Δίνο-
ντας του κάποια επιλογή θα το βοηθήσει να 
νιώσει ότι  έχει τον έλεγχο της κατάστασης. 
Σύμφωνα με την Δρ Klein , οι γονείς που 
βλέπουν την ανατροφή του παιδιού τους 
ως παιχνίδι εξουσίας, με το πέρασμα του 
χρόνου θα έχουν να αντιμετωπίσουν ένα 
παιδί που συνεχώς θα μάχεται να διεκδι-
κήσει κάτι. Ένα παιδί ανταγωνιστικό, ερι-
στικό, αντιδραστικό, καταδικασμένο για 
πάντα να πολεμά! 

3 Η δική τους ευτυχία δεν εξαρ-
τάται από τη δική μας προσπά-
θεια να τα κάνουμε ευτυχισμένα! 
Μπορεί να σας ακουστεί ως κλισέ, αλλά τα 
μικρά παιδιά είναι πιο ευτυχισμένοι όταν 
νιώθουν ασφαλή. Και νιώθουν έτσι όταν οι 
γονείς τους, τους συμπαραστέκονται και τα 
καταλαβαίνουν. Αν δηλαδή έχουν ξεμείνει 
από μπισκότα, μην τρέξετε να τους πάρετε 
μπισκότα. Μόνον αν τα βοηθήσετε να αντι-
μετωπίζουν τις δυσκολίες και τις αντιξο-
ότητες, μπορούν να αποκτήσουν το σθέ-
νος και την επιμονή που χαρακτηρίζει τους 
ευτυχισμένους ανθρώπους.  

4. Αφήστε τα να σκοντάψουν και 
να πέσουν 
Μπορεί να ακούγεται σκληρό, αλλά αυτή 
είναι η αλήθεια. Οι αποτυχίες βοηθούν 
τα παιδιά να αντιμετωπίζουν τις αντιξοό-
τητες, αλλά και να αποκτήσουν ευελιξία 
και πάθος! Όπως χαρακτηριστικά λέει η 
δόκτωρ Klein, τα λάθη θα το βοηθήσουν 
να μάθει και να βελτιωθεί, να χτίσει αυτο-
πεποίθηση, και το πιο σημαντικό,  αυτοέ-
λεγχο!  

5. Αυτά τα χαρακτηριστικά των 
νηπίων που σήμερα μας «τρελαί-
νουν», αύριο θα τα βοηθήσουν 
να μεγαλώσουν 
Η τάση τους για ανεξαρτησία, η περιέργεια, 
το πάθος, η επιμονή, η αντίδραση, ακόμη 
και η ισχυρογνωμοσύνη τους που κάποιες 
φορές μας κάνουν έξαλλες είναι αυτά ακρι-
βώς τα χαρακτηριστικά, που δείχνουν ότι 
μεγαλώνουν φυσιολογικά!
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υγεία

Ο
ι άνθρωποι που δεν 
τρώνε πρωινό αντι-
μετωπίζουν αυξη-
μένο κίνδυνο σκλή-

ρυνσης και στένωσης των αρ-
τηριών τους, λόγω της συσσώ-
ρευσης αθηρωματικής πλάκας 
στα εσωτερικά τοιχώματα, κά-
τι που αυξάνει την πιθανότη-
τα εμφράγματος ή άλλου καρ-
διαγγειακού προβλήματος. Σε 
αυτήν τη διαπίστωση κατέληξε 
μια νέα ισπανο-αμερικανική ε-
πιστημονική έρευνα.

Το υγιεινό πρωινό έχει συσχε-
τισθεί από προηγούμενες μελέ-
τες με καλύτερη υγεία της καρ-
διάς, μικρότερα επίπεδα χολη-
στερίνης και κανονικό βάρος. 
Η νέα μελέτη είναι η πρώτη 
που συσχετίζει την παρά-
λειψη του πρωινού με την 
παρουσία αθηροσκλή-
ρωσης, η οποία δεν 
είναι ορατή.

Οι ερευνητές, με 
επικεφαλής τον 
επίκουρο καθηγητή 
Χοσέ Πενάλβο της Σχο-
λής Επιστημών Διατροφής 
του Πανεπισ τημίου 
Ταφτς, που έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση 
στο περιοδικό του 
Αμερικανικού Κολε-
γίου Καρδιολογίας, ανέ-
λυσαν στοιχεία για περισ-
σότ ερα από 4.000 
άτομα. Διαπιστώθηκε 
ότ ι η αθηροσκλή-
ρωση ήταν συχνότερη 
μεταξύ όσων παρέλει-
παν το πρωινό και έπιναν 
μόνο καφέ, χυμό ή άλλο 
μη αλκοολούχο ρόφημα.

Το υγιεινό πρωινό έχει συσχε-
τισθεί από προηγούμενες μελέ-
τες με καλύτερη υγεία της καρ-
διάς, μικρότερα επίπεδα χολη-
στερίνης και κανονικό βάρος. 
Η νέα μελέτη είναι η πρώτη που 
συσχετίζει την παράλειψη του 

πρωινού με την παρουσία αθη-
ροσκλήρωσης, η οποία δεν 
είναι ορατή.

Οι άνθρωποι αυτοί ως ομάδα, 
εκτός από τους περισσότερους 
παράγοντες καρδιομεταβολι-
κού κινδύνου, είχαν επίσης τη 
μεγαλύτερη περιφέρεια μέσης, 
τον μεγαλύτερο δείκτη μάζας 
σώματος, την υψηλότερη αρτη-
ριακή πίεση, τα υψηλότερα 
λιπίδια και τα μεγαλύτερα επί-
πεδα σακχάρου (γλυκόζης) στο 
αίμα τους. Ήταν, επίσης, πιθα-
νότερο να είναι υπέρβαροι ή 
παχύσαρκοι, να πίνουν πολύ 
αλκοόλ και να καπνίζουν.

Από την άλλη, τον μικρότερο 
κίνδυνο αθηροσκλήρωσης 
είχαν ως ομάδα όσοι έτρω-
γαν «γερό» πρωινό, από το 
οποίο έπαιρναν τουλάχι-

στον το 20% των θερ-
μίδων της μέρας.

«Οι άνθρωποι που δεν 
τρώνε πρωινό συνή-

θως ακολουθούν 
έ ναν  γ ε ν ικότ ε ρο 
ανθυγιεινό τρόπο 

ζωής. Η νέα μελέτη 
δείχνει ότι η παρά-

λειψη του πρωινού είναι μια 
κακή συνήθεια που, αν 

κάποιος εγκαταλείψει, 
θα μειώσει τον κίνδυνο 
για την καρδιά του» 

δήλωσε η καρδιολό-
γος δρ Βαλεντίν Φούστερ, 

η οποία είναι και αρχισυ-
ντάκτρια του «Journal 
of American College of 
Cardiology».

Παρόλο που, σύμφωνα με 
τους επιστήμονες, το πρωινό 
είναι το σημαντικότερο γεύμα 
της μέρας από άποψη υγείας, 
περίπου το 20% έως 30% των 
ενηλίκων δεν τρώει πρωινό 
σε τακτική βάση, πράγμα που 
αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίν-
δυνό του.

Ο
ι γυναίκες που έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση στα 40 τους, κιν-
δυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν άνοια μετά από χρό-
νια, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη Ρέιτσερ Γουίτμερ του ιατρι-

κού κέντρου Kaiser Permanente της Καλιφόρνια, που έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο περιοδικό «Neurology» της Αμερικανικής Ακαδημίας 
Νευρολογίας, ανέλυσαν στοιχεία για 7.238 άτομα και των δύο φύλων.
 Διαπιστώθηκε ότι η υπέρταση στην ηλικία των 30 έως 35 ετών δεν σχε-
τιζόταν με κατοπινό αυξημένο κίνδυνο άνοιας. Όμως, στις γυναίκες που 
σε ηλικία 40 - 45 ετών είχαν εμφανίσει υπέρταση, ο κίνδυνος άνοιας 
ήταν αυξημένος κατά 73%, σε σχέση με τις συνομήλικές τους που είχαν 
σταθερά φυσιολογική πίεση στα 30 και στα 40 τους.
 «Παρόλο που η υπέρταση είναι συχνότερη στους άνδρες, δεν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι η αυξημένη αρτηριακή πίεση στα 30 ή στα 40 αυξάνει τον 
κίνδυνο άνοιας αργότερα. Αντίθετα, στις γυναίκες ο κίνδυνος αυξάνε-
ται», δήλωσε η Γουίτμερ.
Δεν είναι ακόμη σαφές γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά ανάμεσα στα δύο 
φύλα και το θέμα χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

Η 
τακτική άσκηση -με μικρό-
τερη ή μεγαλύτερη έντα-
ση- μπορεί να προλάβει 
την εκδήλωση κατάθλιψης 

στο μέλλον. Ακόμη και μόνο μία ώ-
ρα την εβδομάδα μπορεί να βοηθή-
σει σημαντικά, σύμφωνα με μια νέα 
αυστραλο-νορβηγική επιστημονική 
έρευνα, την μεγαλύτερη και πιο μα-
κρόχρονη του είδους της. Τα οφέλη 
της άσκησης στην ψυχική υγεία εί-
ναι ορατά ανεξαρτήτως φύλου ή η-
λικίας.
Από την άλλη, όμως, σύμφωνα με τη 
νέα μελέτη, η άσκηση δεν αποτρέπει 
το άγχος. Δεν διαπιστώθηκε καμία 
συσχέτιση ανάμεσα στη σωματική 
άσκηση (ανεξάρτητα του πόσο συχνά 
ή έντονα γίνεται) και της πιθανότητας 
εκδήλωσης άγχους στο μέλλον.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον 
αναπληρωτή καθηγητή Σάμιουελ 
Χάρβεϊ του Πανεπιστημίου της Νέας 
Νότιας Ουαλίας και του Ινστιτούτου 
Black Dog, που έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο αμερικανικό περιο-
δικό ψυχιατρικής «American Journal 
of Psychiatry», ανέλυσαν στοιχεία 
για σχεδόν 34.000 άτομα σε βάθος 
11 ετών, συσχετίζοντας το επίπεδο 
σωματικής άσκησης του καθενός, 
με τα συμπτώματα κατάθλιψης και 
άγχους.
Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι τουλάχιστον ένα στα δέκα περι-
στατικά κατάθλιψης (12%) θα ήταν 
δυνατό να αποφευχθεί, αν οι συμ-
μετέχοντες έκαναν τουλάχιστον μία 
ώρα άσκησης την εβδομάδα. Όσοι 
δεν ασκούνταν καθόλου, είχαν κατά 
μέσο όρο 44% μεγαλύτερη πιθανό-
τητα να εμφανίσουν κατάθλιψη, σε 
σχέση με όσους ασκούνταν μία έως 
δύο ώρες την εβδομάδα.
«Γνωρίζαμε εδώ και καιρό ότι η 
άσκηση παίζει ρόλο στη θεραπεία 
των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, 
αλλά είναι η πρώτη φορά που μπο-
ρέσαμε να συγκεκριμενοποιήσουμε 
τη δυνατότητα της σωματικής δρα-
στηριότητας να μειώνει προληπτικά 
τα μελλοντικά επίπεδα κατάθλιψης. 
Αρκούν ακόμη και σχετικά μικρά 
διαστήματα άσκησης για να υπάρ-
ξει σημαντική προστασία έναντι της 
κατάθλιψης», δήλωσε ο δρ Χάρβεϊ.

Ακόμη και μόνο μία 
ώρα άσκηση την 
εβδομάδα μπορεί 
να προλάβει την 
κατάθλιψη

Οι σαραντάρες με 
υπέρταση κινδυνεύουν 
περισσότερο από άνοια

Η παράλειψη του 
πρωινού αυξάνει τον 
κίνδυνο εμφράγματος

Η 
συχνή μεσημεριανή 
«σιέστα» για πάνω 
από μια ώρα τη μέρα 
μπορεί να αποτε-

λεί προειδοποιητικό σημάδι 
για την εμφάνιση διαβήτη 
τύπου-2, σύμφωνα με μια νέα 
μεγάλη ιαπωνική επιστημονική 
έρευνα. 
Ένας καθημερινός υπνάκος για 
πάνω από 60 λεπτά συνδέεται 
με κατά 45% αυξημένο κίνδυνο 
διαβήτη, σε σχέση με όσους 
δεν κάνουν καθόλου «σιέστα».
Αν ο υπνάκος ξεπερνά τις δύο 
ώρες τη μέρα, ο κίνδυνος αυξά-
νεται περαιτέρω. Όσοι όμως 
κοιμούνται λιγότερο από 40 
λεπτά το μεσημέρι, δεν φαίνε-
ται να αντιμετωπίζουν αυξη-
μένο κίνδυνο.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής 
τον δρα Γιαμάντα Ταμαχίντε του 
Πανεπιστημίου του Τόκιο, που 

έκαναν τη σχετική ανακοίνωση 
στο ετήσιο συνέδριο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για την Μελέτη 
του Διαβήτη στο Μόναχο, σύμ-
φωνα με το BBC, αξιολόγησαν 
(μετα-ανάλυση) 21 μελέτες 
παρατήρησης, που αφορούσαν 
συνολικά πάνω από 300.000 
ανθρώπους.
Οι επιστήμονες πάντως διευκρί-
νισαν ότι, προς το παρόν, δεν 
υπάρχει απόδειξη πως είναι η 
ίδια η «σιέστα» που προκαλεί ή 
επιδεινώνει τον διαβήτη. Όμως 
υπάρχει κάποια σαφής συσχέ-
τιση ανάμεσα στα δύο.
Προηγούμενες μελέτες έχουν 
δείξει ότι ο διαβήτης σχετίζεται 
με διαταραχές του ύπνου γενι-
κότερα. Άλλες έρευνες έχουν 
επίσης συμπεράνει ότι ο μεση-
μεριανός υπνάκος είναι πιο 
ωφέλιμος όταν είναι σύντομος, 
έως 30 λεπτά.

Γιατί δεν πρέπει να 
κοιμόμαστε πολύ το 
μεσημέρι;
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Τ
α ζευγάρια φθάνουν σε ακραίες κα-
ταστάσεις για να κρύψουν ο ένας 
απ’τον άλλον πόσα ξοδεύουν (για να 
μην αναφέρω τα χρέη και το εισόδη-

μά τους). Στην εποχή μας είναι συνηθισμένη 
τάση η οικονομική απιστία. ‘’Τα δικά σου και 
τα δικά μου’’ δεν ακούγεται και τόσο σκαν-
δαλώδες, όμως μπορεί να θεωρηθεί πράξη 
απιστίας: Ακόμα κι όταν οι σύζυγοι δεν συ-
ζητούν για χρήματα, η υπεκφυγή προδίδει 
την υπονοούμενη συμφωνία στο γάμο: Φι-
λαλήθεια και Επικοινωνία.
   Είναι γνωστός ο άγραφος κοινωνικός κώδι-
κας που απαγορεύει σε συνάδελφους και 
φίλους, ακόμα και στα μέλη μιας οικογένειας 
να συζητούν πόσα κερδίζουν ή πόσα ξοδεύ-
ουν. Θα περιμέναμε να ήταν λιγότερο θολό 
το πέπλο της μυστικότητας μέσα στο γάμο, 
όμως αυτό δεν συμβαίνει συχνά. Σε μικρό 
ή μεγάλο βαθμό, πολλά ζευγάρια κρατούν 
τις οικονομικές σχέσεις τους μυστικές ο ένας 
απ’τον άλλον. Ο βαθμός της ανειλικρίνειας 
διαφέρει. Υπάρχει αμηχανία όταν πρόκειται 
για χρέη – καταστροφικό και για τους δύο- 
ή αν έχουν τη συνήθεια να ξοδεύουν πολλά, 
δεν θέλουν να το ξέρει ο σύντροφός τους. 
Κάπου στο μέσον βρίσκεται εγκλωβισμένο 
το ακριβές ποσόν του ετήσιου δώρου που 
παίρνει ο καθένας.
   Οταν τα ζευγάρια συζητούν για χρήματα, 
συμβαίνει συνήθως στη μέση ενός τσα-
κωμού και η οικονομική σύγκρουση είναι 
σοβαρός λόγος διαζυγίου. Η αντίδραση 
για το ακριβό φόρεμα είναι μικρή διαφω-

νία, ο πόλεμος γίνεται για πιο ακανθώδη 
ζητήματα: Μέχρι πόσο χρέος μπορούν να 
έχουν, πόσα θ’αποταμιεύουν, πως θα συμ-
φωνούνται οι επενδυτικές αποφάσεις, και 
το πιο σπουδαίο, ποιός ορίζει τους κανό-
νες! Οι μοντέρνοι γάμοι είναι πιο πολύπλο-
κοι επειδή απέχουν από το παραδοσιακό 
μοντέλο του νοικοκυριού που βασίζεται 
σε ένα μισθό. Σήμερα και οι δύο σύντρο-
φοι μέχρι να φθάσουν στο γάμο μπορεί 
να έχουν καταξιωθεί επαγγελματικά και να 
διαχειρίζονται προσωπικούς τραπεζικούς 
λογαριασμούς αρκετο καιρό πριν παντρευ-
τούν. Κάτω απ’αυτές τις συνθήκες, πολλοί 
αντιστέκονται στη συγχώνευση των χρη-
μάτων τους και αντί αυτού εξακολουθούν 
να θεωρούν τα κεφάλαιά τους ως διαχωρι-
σμένα σε ́ ΄δικά σου`` και ́ ΄δικά μου` .̀  Εχεις τη 
δική σου στρατηγική στα θέματα χρημάτων 
και τα κρατάς για τον εαυτό σου:΄΄ Είναι κάτι 
προσωπικό, το φροντίζω εγώ ο ίδιος, γιατί 
χρειάζεται να μιλάμε γι’αυτό;̀ ` Αντί για την 
...πλήρη αποκάλυψη πολλοί καταφεύγουν 
σε οικονομική απιστία που γίνεται πολύ 
πιο συχνά από την ερωτική!  Ομως μεγά-
λες αλλαγές στη ζωή του ζευγαριού όπως η 
γέννηση μωρού ή η αγορά σπιτιού μπορεί 
τελικά ν’αναγκάσει τα ζευγάρια ν’αποκαλύ-
ψουν τα χαρτιά τους.
   Στην εποχή που τα πιο πολλά νοικοκυριά 
στηρίζονταν σε ένα μισθό δεν ήταν ασυ-
νήθιστο να κρατούν οι γυναίκες λίγα χρή-
ματα – κρυφά – για να μη ζητούν την άδεια 
κάθε φορά που ήθελαν ν’αγοράσουν κάτι 

για τον εαυτό τους. Καθώς η επικράτηση των 
δύο εισοδημάτων στο σπίτι μετέτρεψε τη 
φύλαξη κρυφών χρημάτων σε αναχρονισμό, 
η συνήθεια συνεχίστηκε πιο περίπλοκα και 
με μυστικότητα. Δίνει ένα αίσθημα ανεξαρ-
τησίας, ακόμα και απατηλό: Στην πραγμα-
τικότητα, όποια χρήματα κερδίζονται στη 
διάρκεια του γάμου, με εξαίρεση την κλη-
ρονομιά ή τη δωρεά από κάποιον τρίτο, 
τεχνικά είναι χρήματα και των δύο συζύγων 
– όχι του καθένα χωριστά – είναι κοινή περι-
ουσία.
   Μερικές φορές τα ζευγάρια παίζουν παι-
χνίδια. Οι ανδρες μπορεί να ξοδεύουν 
κρυφά πιστεύοντας ότι διεκδικούν αθόρυβα 
την εξουσία τους όταν οι γυναίκες τους κερ-
δίζουν περισσότερα. Οι γυναίκες που κερδί-
ζουν το ψωμί της οικογένειας μερικές φορές 
κρύβουν τις αγορές τους για να προστατεύ-
σουν το εγώ του συζύγου. Συνειδητά ή όχι, 
η γυναίκα νιώθει ενοχή, και στην προσπά-
θειά της να μην ευνουχίσει τον σύζυγο ανα-
τρέπει τη δύναμή της κρύβοντας κάτι πανά-
κριβο μέσα στη τσάντα γυμναστικής, σαν 
ένοχη έφηβη που ξόδεψε το χαρτζηλίκι της 
στο εμπορικό κέντρο. Μερικά ζευγάρια επι-
νοούν διάφορα τελετουργικά: Εχουν το ίδιο 
εισόδημα, όμως η σύζυγος θέλει να νιώθει 
ότι την φροντίζουν και αφήνει τον σύζυγο 

να πληρώνει για συμβολικά έξοδα, όπως το 
μηνιαίο κομμωτήριό της, σα να είναι συμβα-
τικό ζευγάρι στα 1950ς. Πιστεύει ότι αν δεν 
τον αφήσει να πληρώσει θα τον προσβάλ-
λει! Υπάρχουν και οι σύζυγοι που έχουν 
μία σχεδόν παθολογική ανάγκη να ελέγ-
χουν τα οικονομικά της συζύγου. Η επιμονή 
τους αυτή, που τη θεωρούν ευθύνη, θυμίζει 
το ζηλιάρη σύζυγο που απαιτεί απόδειξη 
πίστης.
   Πολλοί ειδικοί τονίζουν ότι οποιαδήποτε 
μυστικότητα μπορεί να βυθίσει ένα γάμο. 
Συνηγορούν πως πρέπει να υπάρχει τέλεια 
διαφάνεια στις σχέσεις. Χωριστοί τραπεζι-
κοί λογαριασμοί οδηγούν σε χωριστές ζωές. 
Η οικονομική ισορροπία στο γενικό λογα-
ριασμό αντιπροσωπεύει περισσότερα από 
το γενικό εισόδημα της οικογένειας. Κατο-
πτρίζει την ισορροπία δύναμης στο γάμο. 
Πολλοί ‘’άπιστοι’’ διαφωνούν λέγοντας ότι 
οι αβλαβείς μέθοδοι συσκότισης βοηθούν 
να μη νιώθουν παγιδευμένοι μέσα στο γάμο 
τους. Ξοδεύοντας μυστικά είναι σαν μία 
βαλβίδα ασφάλειας που αφήνει έξω μερική 
πίεση ούτως ώστε να μην καεί η σχέση. Λίγη 
οικονομική απιστία μπορεί να είναι υγιής, 
λένε. 

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

ΤΗΣ ρΑΝιΑΣ μΕΣιΣκλΗ

Ζωντανοσ  εφιαλτησ
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απόψεις

Σχολιαστής
του γιώργου τσαντήλα

Ε
ίναι η ζωή στην πόλη μια συνεχής μάχη για την επι-
βίωση για τους περισσότερους που θυμίζει σε αρκε-
τές περιπτώσεις εικόνες ζούγκλας; Μάλλον , έως σί-
γουρα. Οι άνθρωποι είναι τέτοια ανταγωνιστικά ζώα 

που μετατρέπουν τη ζωή τους σε ζούγκλα για να επιβεβαιώ-
σουν την ισχύ τους κι ας γίνουν τα επόμενα θύματα. Μαται-
όδοξο αλλά αληθινό πέρα ως πέρα. 

Είναι ικανοί
Να θυσιάσουν τη ζωή εκατομμυρίων ανδρών μόνο και μόνο 
για τα μάτια μιας γυναίκας. Έχει γίνει κι αυτό και πρώτος το 
περιέγραψε ο Όμηρος. Θα αλληλοεξοντωθούν οικογένειες 
ολόκληρες σε βάθος χρόνου για λίγα μέτρα άγονης γης. Το 
αιμοβόρο κτήνος όταν ξυπνά μέσα του , κάνει τον άνθρωπο 
αδηφάγο τέρας και τον καταντά ακόμη και κανίβαλο. 

Ο άνθρωπος κυνηγός
Έλλοπας ο Θηρευτής . Έτσι περιγράφεται ο πρωτάνθρωπος 
στα αρχαία ελληνικά κείμενα και ήταν η βασική του πηγή 
επιβίωσης το κυνήγι. Όχι από την πολυθρόνα , αλλά στα 
δάση και τα βουνά όπου αναζητούσε τροφή. Αυτό είναι 
και το πρωταρχικό ένστικτο για τον άνθρωπο που τον οδη-
γεί στο κυνήγι. Τότε ήταν τα άγρια ζώα στο στόχαστρο ενώ 
τώρα είναι αποκλειστικά το χρήμα. Στο ανελέητο κυνήγι για 
το χρήμα όλα μπορεί να συμβούν σε ένα περιβάλλον που 

θυμίζει κατά πολύ τη ζού-
γκλα και τους κανόνες επι-
βίωσης που ισχύουν εκεί.

Τί γίνεται με τα παι-
διά ;
Είναι το χρήμα τόσο μεθυ-
στικό; είναι η δόξα και η 
ζαλάδα της καριέρας που 
τους συνεπαίρνει; μήπως 
χάνομαι γιατί ρεμβάζω; δεν 
γνωρίζω τι ακριβώς είναι 
αυτό που επηρεάζει τους 
σημερινούς γονείς σχο-
λιαστή μου αλλά έχω την 
αίσθηση ότι πολλά από τα 
νεαρά παιδιά μεγαλώνουν 
με την έλειψη παρουσίας 
του γονέα με αποτέλεσμα να γίνονται έρμαιο της παρέας 
που παραμονεύει στο σκοτεινό μονοπάτι.

Και μετά έρχεται η θλίψη
Όλοι οι γονείς παρακαλούμε όταν απουσιάζει το παιδί μας 
να μην πάθει κάποια ανήκεστο βλάβη . Ειδικά στην πόλη που 
ζούμε , οι γονείς κάνουν και προσευχές και τάματα,  γιατί 

η εγκληματικότητα είναι σε 
πολύ υψηλό βαθμό, αλλά και 
η παραβατικότητα των νέων 
έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. 
Και δυστυχώς το τελευταίο 
θανάσιμο κρούσμα έγινε 
στην γειτονιά μας με θύμα 
ένα δεκαπεντάχρονο αγόρι 
πριν την γιορτή των Ευχαρι-
στιών. 

Οι συμμαθητές
Παρέα από το σχολείο του 
Γουέστγουντ συμμαθητές της 
κόρης μου, από μικρά παιδιά 
μαζί ο Ησαίας και τα άλλα 
παιδιά , δεν γνωρίζω πως 

ακριβώς μπλέχτηκαν στον καυγά (συνήθως στην ηλικία των 
15 αρκεί και μια κουβέντα ή και μόνο μια ματιά) , το απο-
τέλεσμα όμως είναι πως οι αντίπαλοι έβγαλαν τα μαχαίρια 
και ο δεκαπεντάχρονος δεν είναι πια μαζί μας. Κι αυτοί που 
μένουν πίσω , οι γονείς του, οι συγγενείς και οι φίλοι μοιά-
ζουν ζωντανοί νεκροί. Λυπάμαι αφάνταστα και δεν το χωρά 
ο νούς μου ρε συ σχολιαστή το δράμα που συνέβη αλλά και 
πάλι προσπαθώ να αντιδράσω για να προλάβουμε ότι μπο-
ρούμε για τα υπόλοιπα παιδιά που με την άγνοια κινδύνου 
στην τρυφερή και ευαίσθητη ηλικία των γλυκών δεκαπέντε 
πέφτουν εύκολα σε παγίδες που μπορεί να καταστρέψουν 
τη ζωή τους .

Το βάρος στις πλάτες τους
Οι γονείς φυσικά θα επωμιστούν το βάρος για να προστα-
τέψουν τα παιδιά τους γιατί κανείς άλλος δεν πρόκειται να 
ενδιαφερθεί να το κάνει. Κανένα κράτος , καμμία υπηρεσία 
, κανείς μα κανείς ! Μόνον οι ίδιοι μπορούν να βοηθήσουν 
τα παιδιά τους και να τα στηρίξουν για να ενηληκιωθούν 
μέσα σε αυτή την σύγχρονη ανθρώπινη ζούγκλα . Το πως θα 
το κατορθώσουν δεν είναι γραμμένο σε κανένα βιβλίο ούτε 
υπάρχει ο χρυσός κανόνας. Το  στοίχημα είναι η επικοινωνία 
με τα παιδιά και κατόπιν η συνεννόηση και η κατανόηση για 
να επιβιώσουν. Καλή τύχη για όλους μας !

Η ζωή στη ζούγκλα
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Ε
ίμαι πολύ τυχερός! 
Το παραδέχομαι ότι είμαι τυχερός για πολλούς και 
διαφόρους λόγους αλλα ένας απ αυτούς είναι ότι 
λογω της δουλείας μου  ασχολούμαι κάθε μέρα με 

νέους ανθρώπους. Η τυπική ηλικία των μαθητών μου στο 
Πανεπιστήμιο είναι 17 με 25 ετών. Δηλαδή η  πιο δυναμική, 
η πιο όμορφη, η πιο ξέγνοιαστη ηλικία. Η ηλικία της λιακά-
δας πριν τη μπόρα της ζωής που τους περιμένει. Σκεφτείτε 
σε αντίθεση που εργάζονται στα γηροκομεία η σε palliative 
care σε νοσοκομεία. Εύκολο να ψυχοπλακωθεί με αυτά που 
ζεις καθημερινά εκεί .  Στο σχολείο τα νέα παιδιά βρίσκο-
νται μεσα σε θερμοκήπιο προστατευμένοι σε “safe place”. 
Άλλοι προγραμματίζουν γι αυτούς με λεπτομέρεια τι μαθή-
ματα θα πάρουν, σε πιο έτος, σε πιο εξάμηνο, πια μέρα και 
ώρα της ημέρας.  Οι γονείς οι παππούδες, η κυβέρνηση στη 
μεγάλη πλειοψηφία χρηματοδοτούν τις σπουδές τους .  Όταν 
όμως βγουν από το θερμοκήπιο στο στίβο της ζωής ο καιρός 
δεν θα είναι πάντα αίθριος, τα «ζιζάνια» θα είναι μέρος του 
περιβάλλοντος τους και θα πρέπει να φροντίσουν τους εαυ-
τούς τους με τις δίκες τους πια δυνάμεις .   
Τους βλέπω τους φοιτητές λοιπόν να είναι 
ξέγνοιαστοι, να γελούν δυνατά, να κάνουν 
πλάκα, να αστειεύονται να είναι χαρούμενοι. 
Πολλές φορές με παρασέρνουν στο ρυθμό 
τους και νιώθω και εγώ ανάλαφρος και νέος. 
Το γέλιο τους είναι  γάργαρο, και με κάνει 
να με θυμάμαι στη δικια τους την ηλικία.  
Η ανέμελη συμπεριφορά τους σου λέει ότι  
κάπου εκεί έξω υπάρχει ευτυχία και χαρά, η 
τουλάχιστον ότι σε νεανική ηλικία οι άνθρω-
ποι  μπορούν να βρουν την χαρά και ευτυχία 
στο καθετί, μικρό η μεγάλο.
Χαίρομαι μαζί τους, θαυμάζω το μερτικό 
τους στη χαρά που δεν το ‘χουν ακόμα πάρει 
άλλοι όπως λέει ο Καζαντζίδης. Μερικές 
φόρες οι πολλοί ανάλαφροι δίνουν την λαν-
θασμένη εντύπωση ότι  δεν έχουν επαφή με 
την πραγματικότητα.  Ότι γι αυτούς όλα είναι 
γέλια και χαρές και δεν παίρνουν τη ζωη 
στα σοβαρά. Δεν κατάλαβα δηλαδή πρέπει?  
Αφού «η  ζωη είναι ωραία , χαλαρά, μη τη 
παίρνεις ποτε στα σοβαρά» θα πρέπει να  
έχουν δίκαιο τα παιδία ! 
Εμείς οι ώριμοι όμως δεν μπορούμε πάρα 
να  αναρωτηθούμε καποτε  «Μα οι νέοι  δεν 
έχουν προβλήματα;»  Και βέβαια έχουν 
αλλα έχουν ασφάλεια! Όπως κάποιος έχει ασφάλεια στο 
σπιτι του και στο αυτοκίνητο του έτσι και οι νέοι έχουν 
ασφάλεια απ τους  γονείς τους, το νόμο, και το σύστημα 
που προστατεύει τους νέους.  Δεν πρέπει λοιπόν οι νέοι να 
είναι παρεξηγημένοι για τη χαλαρότητα και την ξεγνοιασιά 
τους. Επιπλέον, η γενιά τους δεν ενδιαφέρονται για το «τι 
θα πει ο κόσμος» όπως η δίκια μας γένια.   Ζουν μεσα σ’ ένα 
μαγικό bubble φτιαγμένο από τις ελπίδες, τα όνειρα τους και 
τη  νιότη τους.   Χαμογελούν σαν να μη τους αγγίζει τίποτα 
και κανένας. Και όταν το κάνουν  σκορπίζουν κουράγιο,  μια 
στάλα χαράς και ελπίδας σε μας που έχουμε τη καλή τύχη να 
είμαστε κοντά τους .

Βέβαια νομίζω ότι είναι πολύ καλλίτερο όσο και πιο σπά-
νιο να βλέπει κανεις να  γελούν οι ηλικιωμένοι . « Ο γέρο-
ντας όταν γελά τα νιάτα του θυμάται» λέει μια παροιμία 
Γιατί άραγε?   Διότι ο γέρος δεν έχει τους  ίδιους λόγους να 
χαμογελά όπως ο νέος.  Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, έχουν 
περάσει πολλά,  έχουν αγωνιστεί, έχουν πονέσει, και έχουν 
ματώσει.  Δύσκολα βγάζεις αυθόρμητο χαμόγελο αν έχεις 
περάσει από τις συμπληγάδες πέτρες της ζωής .  Το σκυ-
θρωπό η έστω σοβαρό πρόσωπο που βλέπεις σε ένα ηλικι-
ωμένο άτομο  είναι το αποτέλεσμα μιας μεγάλης μάχης, της 

μάχης της ζωής.   Το ρυτιδιασμένο  πρόσωπο που αντικρί-
ζεις απέναντι σου είναι αυτό του  νικητή που επιβίωσε, αλλα 
επίσης του κουρασμένου νικητή που δεν έχει πια όρεξη για 
γέλια και χαρές .
Ξέρεις  πόσο κοστίζει ένα χαμόγελο στο παππού η στη 
γιαγιά;  Το γέλιο τους το έχει κλέψει ο πόνος, το δάκρυ, οι 
δυσκολίες της ζωής. Οι ηλικιωμένοι  δε γεννηθήκαν έτσι, 
έτσι έγιναν.   Μερικοί μπορούν και γελούν δυνατά όχι γατί 
δεν πέρασαν τα δικά τους βάσανα αλλα γιατί τώρα κατάλα-
βαν ότι δεν έχουν να χάσουν κάτι με το χαμόγελο.  Έμαθαν  
να τρυγούν τη χαρά της ζωής οπού και όπως τη βρουν.   Οι 
ηλικιωμένοι  που μπορούν και το κάνουν αυτό είναι  οι καλ-

λίτεροι μαθητές της ζωής όχι οι νέοι στις τάξεις μου . Μάλι-
στα όσο πιο καλός μαθητής της ζωής είσαι, τόσο πιο πολλά 
σου δίδαξε η ζωη, τόσο πιο δυνατά  γελάς.   Όταν μεγαλώ-
σεις γνωρίζεις  την αξία που έχει να παίρνεις και να δίνεις 
χαρά.
Αυτοί οι ηλικιωμένοι που τρυγανε τη ζωη δεν θέλουν  να 
σπαταλήσουν  ούτε λεπτό στο «ωχ και το αλλοίμονο», στο 
μαρασμό,  και σε αρνητικά συναισθήματα. Δεν  αφήνουν  το 
παρελθόν η τη τωρινή πραγματικότητα να τους  θάψει πρό-
ωρα.   Το μεγαλυτερο κακό δεν είναι αυτό που συμβαίνει 
αλλα  πως ο εαυτός σου αντιμετωπίζει τα γεγονότα . Γιατί 
να μην τα αντιμετωπίσεις με το χαμόγελο ? Τι βγαίνε με το 
μαράζι? 
Είναι εύκολο να το κανεις ? όχι βέβαια . Αλλα μη κάνετε το 
λάθος να πιστέψετε ότι οι γέροι που γελούν, είχαν ευτυχι-
σμένη η καλλίτερη ζωη.   Οι άνθρωποι με τα πλατιά  χαμό-
γελα μπορεί να κρύβουν χείμαρρους από δάκρια στην καρ-
διά τους.    Απλά έμαθαν να γλείφουν τα τραύματά τους, και 
να επουλώνουν  τις πληγές τους.   Ίσως τα .  τα χαμόγελα που 
μοιράζουν γύρω τους είναι η δύναμη τους για να συνεχί-

σουν.  Η χαρά που δίνουν γύρω τους ίσως 
είναι ο μόνος τους τρόπος να πάρουν χαρά .
Αν τολμήσεις και πας πιο κοντά, αν τους κοι-
τάξεις στα μάτια, στο  βλέμμα τους ίσως να 
δεις πόνο, σκοτάδι, καταιγίδες γιατί έχουν 
περάσει «από σαράντα κύματα» της ζωής. 
Το χαμόγελο τους σε ξεγελάσει  και «αλλα 
σου λεν τα ματιά τους και αλλα η καρδία 
τους» .
Οι χαρούμενοι ηλικιωμένοι  έχουν πληρώ-
σει το τίμημα . Δεν είναι χαρούμενοι άνθρω-
ποι  αυτοί με το εύκολο παρελθόν.   Είναι οι  
σοφοί γέροι που θαυμάζεις  για, τις συμ-
βουλές του, την ηρεμία που αποπνέουν, τη 
σιγουριά στις πράξεις τους, την ενέργειά 
τους, και την ικανότητα τους να χαίρονται 
στην οποιαδήποτε ηλικία τους.  Είναι αυτοί 
που ηταν  καλοί καπεταναίοι και γλύτωσαν  
από τη μεγάλη φουρτούνα, γιατί ο καλός ο 
καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Κανέ-
νας δεν έγινε σοφός, χωρίς να κάνει λάθη , 
κανένας δε γίνεται χαρούμενος, αν δε γνω-
ρίσει πρώτα το πόνο και τη λύπη .
Ας μη ξεχνάμε επίσης ότι μερικοί άνθρωποι 
κάποιας ηλικίας παίζουν μια κάποια παρά-
σταση για τους άλλους γύρω τους. Τα χαμό-

γελα τους μερικές φορές είναι μάσκες, φορεμένα χαμόγελα, 
γελούν  για να μη ενοχλήσουν, για να γίνουν ευχάριστοι , για  
να βοηθήσουν, ν’ απλώσουν το χέρι στους νεότερους που 
ζουν όσα αυτοί έζησαν  νωρίτερα.
Στους γελαστούς ηλικιωμένους λοιπόν η μεγαλύτερη τιμή 
όχι στους απείρους  νέους.  Σ αυτούς που  αγνοούν την 
πραγματικότητά  της κατηφόρας της ηλικίας . Σ ‘αυτούς που 
βγάζουν τη γλωσσά έξω και κοροϊδεύουν τη μοίρα ,τον 
κόσμο, και  όλους εμάς «τους έξυπνους που τα ξέρομε όλα» . 
Αυτή είναι  μαγκιά, να είσαι κάτω σκονισμένος,  ιδρωμένος, 
και κατάκοπος απ τη ζωη και να  χαμογελάς. Εσύ φίλε ηλικι-
ωμένε είσαι μάγκας;

απόψεις

Αυτή είναι μαγκιά, να είσαι πεσμένος 
κάτω, σκονισμένος, ιδρωμένος, και 

κατάκοπος απ’ τη ζωη 
και να χαμογελάς. 

Εσύ φίλε ηλικιωμένε είσαι μάγκας;

ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗ ΣΕ ΑΓΓΙΖΕΙ
ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ
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Η όμορφη ιστορία του άστεγου Παύλου που 
άλλαξε τη ζωή του από ένα post στο Facebook

Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Σας εύχομαι για άλλη μία εβδομάδα υγεία, χαρά και 
μακροημέρευση. Φτάσαμε στα μισά του Οκτώβρη 
και νομίζω ότι μπαίνουμε σε χειμωνιάτικους (επιτέ-

λους) και εορταστικούς ρυθμούς. Οι οργανώσεις, σύλλογοι και 
Εκκλησίες άρχισαν τις εκδηλώσεις τους και όλοι προσπαθούν 
για την επιτυχία αυτών. Πρέπει, όμως, και το τονίζω ότι όλοι οι 
υπόλοιποι ΕΛΛΗΝΑΡΑΔΕΣ να μην αδιαφορούν και να συμπα-
ραστέκονται στις προσπάθειες αυτές που γίνονται, ξεφεύγο-
ντας από τις «μικροκακίες μας» και αθέμιτους ανταγωνισμούς, 
ώστε να προσπαθούμε όσον το δυνατόν πιο ενωμένοι (ρου-
φιάνα διχόνοια) να διαιωνίσουμε αυτό το σπάνιο κι αθάνατο 
ελληνικό πνεύμα και να μην μένει στα χαρτιά και την ιστορία, 

για να έχουμε να λέμε ότι έχουμε ένδοξες  ρίζες. 
ΕΛΕΟΣ πιο οι δικαιολογίες «φυλάμε τα εγγόνια μας», 
«γεράσαμε», «δεν περισσεύουν χρήματα γιατί πρέπει να 
δώσουμε… ΚΙ ΑΛΛΑ ΛΕΦΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ… Η νύφη μου 
είναι Κινέζα και δεν καταλαβαίνει, ο γαμπρός μου είναι Κολομ-
βιανός και δεν του αρέσει το καλαματιανό.» ΕΛΕΟΣ, πατρι-
ώτες, γεννηθήκατε σε μια πατρίδα που την λένε ΕΛΛΑΔΑ, 
κουτσά στραβά όλοι ξέρουν πέντε αράδες γράμματα μην τα 
ξεπουλάμε όλα με φτηνές δικαιολογίες, ας διαιωνίζουμε αυτό 
το όνομα Έλληνας-Ελληνίδα, μην το υποβαθμίζουμε. «…Να 
συνεχίσουν να μας ζηλεύουν πιο καλά, παρά να μας λυπού-
νται…»
Πάμε τώρα στην όμορφη κοινωνική μας ιστορία.

Σ
υχνά λέγεται ότι το να κάνεις φίλους στο 
Facebook που δεν ξέρεις ή δεν έχεις δει ποτέ 
στη ζωή σου, μπορεί να σε οδηγήσει στην αλ-
λοτρίωση, στην κατάθλιψη ή σε κινδύνους. Στην 

περίπτωση του Παύλου, το Facebook προσέφερε μία 
νέα ζωή.
Ο Παύλος είναι ένας από τους άστεγους της Αθήνας. 
Ψάχνοντας ένα μέρος που θα μπορούσε να ξαπλώσει 
χωρίς να βρέχεται και να κρυώνει, διανυκτέρευε στο 
αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Τον Παύλο συνάντησε τυχαία έξω από ένα σουπερμάρκετ 
στη Βάρη ο Στέφανος. Δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους. Τον 
ρώτησε τι θα μπορούσε να του αγοράσει για να φάει και 
εκείνος απάντησε: «Μία τυρόπιτα, παρακαλώ». Οι δυο 
τους έπιασαν κουβέντα. Ο Στέφανος έμαθε ότι ο Παύλος 
δεν είχε οικογένεια, πως είχε εργαστεί από υπάλληλος 
γραφείου έως οικοδόμος και μία μέρα κατέληξε στον 
δρόμο χωρίς δουλειά - όπως θα μπορούσε να είχε συμ-
βεί σε οποιονδήποτε άλλον. Αν και μέχρι σήμερα δεν έχει 
γίνει επίσημη καταμέτρηση των αστέγων από την ελλη-
νική πολιτεία, σύμφωνα με υπολογισμούς, ο αριθμός 
τους φτάνει τους 40.000 σε όλη την χώρα.
Ο Στέφανος έκανε μία ανάρτηση στο Facebook, ζητώ-
ντας από άλλους χρήστες να επικοινωνήσουν μαζί 
του σε περίπτωση που μπορούσαν να βοηθήσουν τον 
Παύλο.  Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Περισσότεροι από 

100 άγνωστοι άνθρωποι έστειλαν inbox για να βοηθή-
σουν τον Παύλο να βρει σπίτι και δουλειά.
Ένας από αυτούς είναι ο Κώστας, ένας 64χρονος συντα-

ξιούχος που μένει στο Λαγονήσι. Μόλις είδε την ανάρ-
τηση του Στέφανου, κινητοποιήθηκε αμέσως. Όπως είπε 
στο VICE, «έμαθα μέσω του Facebook ότι ο Παύλος 

χρειάζεται βοήθεια. Την ανάρτηση έκαναν άνθρωποι 
που δεν γνωρίζω προσωπικά. Έτσι είδα τη δημοσίευση 
του Στέφανου και θεώρησα αναγκαίο να επικοινωνήσω 
μαζί του, μιας και μπορούσα να βοηθήσω».
Ο Κώστας έκανε αίτημα φιλίας, έστειλε μήνυμα, γνω-
ρίστηκε με τον Στέφανο και έτσι, από χθες το βράδυ 
ο Παύλος έχει κάπου να μείνει. «Συναντηθήκαμε στο 
Ελευθέριος Βενιζέλος, από όπου τον πήρα και πήγαμε 
σπίτι μου. Μπορεί να μείνει μαζί μου για όσο καιρό 
χρειαστεί. Ελπίζω μόνο να είμαι εύκολος στη συμβί-
ωση», λέει.
Μία μέρα μετά την κινητοποίηση μέσω Facebook, o 
Παύλος έχει ήδη ξεκινήσει ραντεβού με ανθρώπους 
που του προσφέρουν εργασία. Οι προτάσεις ξεπερ-
νούν ήδη τις δέκα και γίνονται προσπάθειες με αυτές 
τις προτάσεις να βοηθηθούν άλλοι άστεγοι που χρει-
άζονται βοήθεια. Πριν από 24 ώρες, τίποτα από αυτά 
δεν υπήρχε.
«Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο στον δρόμο που ζητάει 
βοήθεια με μία ταμπέλα στα χέρια, δεν μπορείς να μην 
κάνεις κάτι», λέει ο Κώστας. «Σήμερα αισθάνομαι ένα 
βάρος για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρέθηκαν 
στο δρόμο ξαφνικά. Όμως αισθάνομαι λίγο καλύτερα 
από χθες, από τη στιγμή που είδα τη φωτογραφία του 
Παύλου. Δυστυχώς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε όλο 
τον κόσμο. Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε τον έναν».

«…ΝΑ ΜΑΣ ΖΗΛΕΥΟΥΝ ΠΙΟ ΚΑΛΑ ΠΑΡΑ 
ΝΑ ΜΑΣ ΛΥΠΟΥΝΤΑΙ…»
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΤΟΡΟΝΤΟ: ΑΛΛΗ ΜΙΑ 

Ά
λλη μία όμορφη πετυχημένη παραδοσιακή ελληνι-
κή βραδιά γεμάτη κέφι και ζωντάνια παρουσίασε 
ο Σύλλογος Θεσσαλονικέων στην αίθουσα του Q-
ssis Banquet.  Αρκετός ελληνισμός τίμησε και εφέ-

τος την εκδήλωση και πέρασε μια όμορφη βραδιά με καλό 
φαΐ και μουσική από την εξαίρετη ορχήστρα ΠΑΡΕΑ και τον 
εξαίρετο Γιάννη Τσιφλικλή. Φυσικά, για λίγη ώρα τραγού-

δησε κι ο αγαπητός Κώστας Τσιλφίδης που παρευρέθηκε ε-
κεί με την παρέα του.  Ακόμη, αρκετοί σύλλογοι έδωσαν το 
«παρών», τους  οποίους ευχαρίστησε ο πρόεδρος, κ. Γιώρ-
γος Παπαδάκης, που επίσης τίμησε με αναμνηστική πλακέ-
τα δύο διαχρονικές εργάτριες του Συλλόγου, την κα Γεωργία 
Σετετίδου και την κα Γεωργία Κατρατζίδου, που καταχειρο-
κροτήθηκαν από τους παρευρισκόμενους.

Εμείς σαν εφημερίδα κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου 
σ’ όλο τον ελληνισμό ώστε να μην τεμπελιάζουμε ή μας πιά-
νουν «οικονομίες» και να υποστηρίζουμε τους συλλόγους 
και τις προσπάθειες όλων αυτών που ακόμα ανιδιοτελώς και 
δωρεάν προσφέρουν  τις υπηρεσίες τους για την διαιώνιση 
του ελληνισμού της διασποράς. Συγχαρητήρια σε όλους και 
του χρόνου!

Τραγούδησε και ο αγαπητός Κώστας 
ΤσιλφίδηςΗ ορχήστρα ΠΑΡΕΑ για άλλη μία φορά μοίρασε κέφι

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Θεσσαλονικέων Τορόντο

Ο κ. Γιώργος Παπαδάκης με τον πρόεδρο της Ποντιακής 
Αλδεφότητας Τορόντο, κ. Χρήστο Κοτσαμποϊκίδη

Ο κ. Γιώργος Παπαδάκης με την αντιπρόεδρο της 
Παμμακεδονικής Ένωσης Οντάριο, κα Τερέζα Νικολαΐδου

Ο πρόεδρος του Ελληνοκαναδικού 
Κογκρέσου, κ. Τάσσος Μπαξεβανίδης

Ο κ. Γιώργος Παπαδάκης ευχαριστεί τον 
κόσμο για την στήριξη του στον σύλλογο 

Θεσσαλονικών

Η κα Γιώτα Αμανατίδου με τον κ. Κώστα 
Τσιλφίδη



13 οκτωβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com

ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου ομοΓενεια 27Toροντο

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2017

Ο πρόεδρος του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, κ. Τάσσος Μπαξεβανίδης, ανάμεσα από τον κ. Γιώργο 
Παπαδάκη και Γιώργο Μάνιο

Ο εκδότης της εφημερίδας Hellas News, Θανάσης Κουρτέσης, με την κα Ροδή Ηλιάδη, κα Δέσποινα 
Κωστίδη και Θανάση Κωστίδη

Οι κ. Γιώτα Αμανατίδου, κ. Κώστας Τσιλφίδης, κ. Νίκος Χρηστίδης, κα Άννα Χρηστίδου, κ. Νίκος 
Χριστοφορίδης, κ. Νίκος Κωνσταντινίδης με την σύζυγο του Sherlyn και οι Σαμ και Μάρω Σπανίδη

Οι κ. Αλέξης Τσικουρλής, κα Άρτεμις Τσικουρλή, κ. Πολ Χατζησάββας, κ. Γιώργος Καλομοίρης, κα 
Ειρήνη Καλομοίρη, κ Απόστολος Μανιάτης, κα Αλεξάνδρα Μανιάτη, κ. Αντώνης Ανδριόπουλο και κα 

Ροζαλία Ανδριόπουλος

Οι κα Νίτσα Αϊδόνη, κ. Βασίλης Βελλής, κ. Δημήτρης Νάσκος, κα Αλεξάνδρα Νάσκου, κ. Alex Tantsis 
και Lisa Tansis

Από την Παμμακεδονική Ένωση Οντάριο οι κ. Γιάννης πύργος, κα Ανθούλα Πύργου, κα Τερέζα 
Νικολαΐδου, κα Ελένη Μπρεντάνου, κα Μαίρη Μεδίτσκος, κ. Βασίλης Αρχιτεκτονίδης, κα Ελένη 

Αρχιτεκτονίδη, κα Ευαγγελία Τσάτσου και κ. Τρύφων Τσάτσος.

Οι Nick και Helen Neveskivtis, John και Meni Lemonides

Από την Ποντιακή Αδελφότητα Τορόντο οι κ. Χρήστος Κοσταμποϊκίδης, κα Inga Ceknei, κα Μαρία 
Στεφανίδη, κα Μελίνα Σταματόπουλος, κα Ελπίδα Χαζαρίδου, κ. Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης, κ. Σάββας 

Στεφανίδης και κα Παρθένα Τριανταφυλλίδης. 
Οι George και Angela Skikorafas, Θέμης και Ερμιόνη Μισσαλίδης, Λευτέρης και Ρούλα Πετειναρέλη, 

Γιάννης και Φοφώ Πόπας.

Το τραπέζι από την Φιλόπτωχο του Αγ. Νικολάου.
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Ο 
Μακεδονικός μήνας είναι γεγο-
νός και η πρώτη από τις πέντε εκ-
δηλώσεις έλαβε χώρα στην αί-
θουσα της Παμμακεδονικής Έ-

νωσης Οντάριο στο Danforth. Καλεσμέ-
νος ήταν ο κ. Σάκης Γκέκας, επικεφαλής του 
προγράμματος της Νέας Ελληνικής Ιστορίας 
του Hellenic Heritage Foundation (HHF) στο 
York University, ο οποίος παρουσίασε μερι-
κά από τα στοιχεία που εκείνος και η ομάδα 
του έχουν περισυλλέξει για την μετανάστευ-
ση των Μακεδόνων στον Καναδά. 
Πρόκειται, πραγματικά, για μία πολύ σπου-
δαία έρευνα για την διασπορά της Βόρειας 
Αμερικής, που φαίνεται να ξεκινά από το 

1910, ενώ προσπαθεί να ρίξει φως και να 
καταγράψει την μεταναστευτική κίνηση των 
Μακεδόνων, ειδικότερα στις δεκαετίες του 
1950-1970 όπου έχει καταγραφεί το  μεγα-
λύτερο μεταναστευτικό κύμα από ολόκληρη 
την χώρα.  Στην έρευ6να συμμετέχουν τέσ-
σερα πανεπιστήμια (York University, McGill 
University, Simon Fraser University και το 
Πανεπιστήμιο της Πάτρας) και στην ολοκλή-
ρωση των ερευνών, όπως τόνισε ο κ. Γκέκας, 
θα υπάρξει ψηφιοποίηση του ιστορικού υλι-
κού που θα είναι προσβάσιμη από όλους, 
ενώ μπορείτε κι εσείς να συμβάλλεται στην 
προσπάθεια παρέχοντας στην ερευνητική 
ομάδα οποιαδήποτε στοιχεία διαθέτετε.

Ξεκίνησε με επιτυχία ο «Μακεδονικός Μήνας» με διάλεξη του 
Σάκη Γκέκα περί την μετανάστευχη Μακεδόνων στον Καναδά

Το Συμβούλιο της Παμμακεδονικής με τον Γενικό Πρόξενο κ Αλέξανδρο Ιωαννίδη και τον κ Γκέκα

Ο Πρόεδρος της Παμμακεδονικής κ Δημήτρης 
Κάρρας Ο κεντρικός ομιλητής κ. Σάκης Γκέκας

Ο Γενικός Πρόξενος κ Ιωαννίδης με τον πρόεδρο 
της Παμμακεδονικής κ. Δημήτρη Κάρρα
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O 
Isaiah Witt κι ένας άλλος έ-
φηβος δέ χθηκαν επ ίθεση 
στο πάρκο Stan Wadlow που 
βρίσκεται στο Woodbine και 

Cosburn, με τον πρώτο να υποκύπτει στα 
τραύματα του στο νοσοκομείο το βράδυ 
του Σαββάτου . Το θύμα που φοιτούσε 
στο σχολείο Καλών Τεχνών του Wexford 
Collegiate και περιγράφεται από τους 
συμμαθητές του ως ένα καλό, ήρεμο και 
γλυκό παιδί φέρεται να δέχτηκε επίθε-
ση με μαχαίρι από έναν 18χρονο κι έναν 
19χρονο στο πάρκο ύστερα από διαπλη-
κτισμό. Οι αρχές δεν θέλησαν να δώσουν 
περισσότερες πληροφορίες για το προ-
φίλ των δραστών, διότι υπόθεση ακόμη 
ερευνάται, ενώ πιστεύουν πως υπήρχαν 
περισσότεροι μάρτυρες στην περιοχή, 
καθώς είναι ένα σημείο όπου μαζεύο-
νται αρκετοί νέοι. Εις μνήμην του 15χρό-
νου έχει μαζευτεί το ποσό των $6.000 
δολαρίων.

Η 
κυβέρνηση είναι έτοιμη να ξοδέ-
ψει αυτό το ποσό προκειμένου 
να αναβαθμίσει τους συναγερ-
μούς φωτιάς σε οίκους ευγηρίας 

σε ολόκληρη την επαρχία του Οντάριο. Το 
πρόγραμμα που αναμένεται να ολοκληρω-
θεί το 2019 θα τοποθετήσει αυτόματους 
συναγερμούς φωτιάς, πράγμα που το 2014 

έκανε την επαρχία του Οντάριο την πρώτη 
που κατέστησε υποχρεωτική την τοποθέ-
τηση τέτοιων μηχανισμών. Μέχρι στιγμής 
έχει διαπιστωθεί πως λείπει ο μηχανισμός 
στο 20% των μικρών οίκων ευγηρίας στο 
Οντάριο, ενώ έχουν μέχρι στιγμής υπο-
λογισθεί πως στο σύνολο τους υπάρχουν 
730 οίκοι στην επαρχία.

Δύο ύποπτοι στην υπόθεση του 
νεκρού 15χρονου που μαχαιρώθηκε 
στο East York

Πάνω από 20εκ. δολάρια θα στοιχήσει 
η παροχή συναγερμών φωτιάς σε 

οίκους ευγηρίας στο Οντάριο

Ένας 15χρονος ευθύνεται
για 10 ληστείες τραπεζών
σε ολόκληρο το Τορόντο

Ο 
νεαρός που ενεργούσε 
με έναν 30χρονο συνε-
λ ήφ θησ α ν  τ ην  Πα ρα -
σκευή και αν τ ιμε τωπί-

ζουν τ ις κατηγορίε ς γ ια λησ τε ία 
σε 10 τράπεζ ε ς ξεκ ινών τας από 
τον περασμένο Αύγουσ το. Η πιο 
πρόσφατη λησ τ ε ία συνέβη σ τ ις 
6 Οκτωβρίου με τον 15χρονο να 
εισβάλει σε τράπεζα στο Lakeshore 
φορώντας γυαλιά ηλίου και κου-
κούλα, ενώ αφήνοντας σημείωμα 
σ την ταμία πως οπλοφορεί απαί-
τησε να του δοθούν χρήματα. Στην 
συνέχεια έ τρεξε προς τα έξω και 
μπήκε σ το αυτοκίνητο όπου τον 
περίμενε ο 30χρονος για να διαφύ-
γουν. Περίπου μία ώρα νωρίτερα 
είχαν ληστέψει με τον ίδιο τρόπο 
άλλη μία τράπεζα κον τά σ το Jane 
St. Ο νεαρός, που το όνομα του δεν 
δόθηκε σ την δημοσιότητα, κατη-

γορείται γ ια ληστεία και οπλοκα-
τοχή, ενώ ο 30χρονος Leonardo 
Peralta κατηγορείται για απόπειρα 
ληστείας και επικίνδυνη οδήγηση.

Απεργία θα πραγματοποιήσουν 24 
κολέγια στο Οντάριο

Τ
ο Συμβούλιο  Εργαζόμενων 
της Δημόσιας Υπηρεσίας Ο-
ν τάριο (OPSEU) ανακοίνωσε 
πως την Δευτέρα 16 Οκτω-

βρίου στις 12 π.μ θα πραγματοποι-
ήσει απεργία, καθώς οι διαπραγμα-
τεύσεις με το Συμβούλιο Εργοδοτών 
Ακαδημίας (CEC) ναυάγησαν.  Σύμ-
φωνα με το OPSEU η απόφαση πάρ-
θηκε όταν οι άνθρωποι του CEC α-

ποφάσισαν να αποχωρήσουν από το 
τραπέζι χωρίς ορισ τ ική συμφωνία 
γ ια τα ζητήματα περί ακαδημαϊκών 
αποφάσεων, πράγμα το οποίο οι άν-
θρωποι του CEC αρνούνται ότι συνέ-
βη. Το OPSEU εκπροσωπεί πάνω από 
12.000 υπαλλήλους που βρίσκονται 
κι αναμένεται να μείνουν κλειστά 24 
δημόσια κολέγια σε ολόκληρο το Ο-
ντάριο.
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22η Ετήσια Εκδήλωση Αναγνώρισης της Προσφοράς 
των Εθελοντών του «Ελληνικού Σπιτιού»

T
ην 5η Οκτωβρίου 2017, με μεγάλη τιμή και χαρά, το 
Ελληνικό Σπίτι διοργάνωσε μια όμορφη γιορτή προς 
τιμήν των εθελοντών, που τόσο απλόχερα και με με-
γάλη ανιδιοτέλεια προσφέρουν ατελείωτες και ανε-

κτίμητες ώρες υπηρεσίας στο Ελληνικό Σπίτι. Η αίθουσα της 
Εστίας του Ελληνικού Σπιτιού, όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν 
κατάμεστη. Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν  ο κ. Ν. Γεωργα-
ντώνης και η κ. Ε. Τσαγκαράκη.
Μαζί με τις κυρίες Π. Ασιμάκη, Π. Περγαντή και Μ. Γκιτσίδη, 
ευχαρίστησαν τους εθελοντές για την συγκινητική τους αφο-
σίωση, ενώ στη συνέχεια ο κ. Κ. Κωστούρος, Διευθύνων 
Σύμβουλος του Σπιτιού, αφού επισήμανε και ο ίδιος την 

παραδειγματική προσφορά των εθελοντών, έδωσε το λόγο 
στον Πρόεδρο του Ελληνικού Σπιτιού, κ. Ιωάννη Φαναρά, ο 
οποίος με τη σειρά του ευχαρίστησε τα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, το Γυναικείο Τμήμα και τους εθελοντές για 
την αξιέπαινη προσφορά τους. Μεταξύ άλλων, στην γιορτή 
ήταν παρόντες μέλη του Συμβουλίου του Ελληνικού Σπι-
τιού, καθώς και η Πρόεδρος, κ. Ε. Ντότσικα  και τα μέλη του 
Γυναικείου Τμήματος του Ελληνικού Σπιτιού. Ο δείπνος ξεκί-
νησε με την τέλεση της προσευχής από τον πατέρα Γεώργιο 
Νικηφοράκη  και τον κ. Μιχάλη Νερουλά, ενώ στη συνέχεια 
κλήθηκαν ονομαστικά οι εθελοντές και τους απονεμήθηκαν 
πιστοποιητικά και αναμνηστικά δώρα. 

Ο δείπνος ήταν μια ευγενική χορηγία του Κυρίου Γιώργου 
Ραϊου και των εστιατορίων Mr. Greek, το κρασί ήταν μια 
γενναιόδωρη προσφορά από τον Κύριο Θωμά Νοϊτση 
και τα Eurovintage Wines, τα αναψυκτικά παραχωρήθη-
καν από τον Κύριο Αντρέα Παπαθανασάκη και το Multi 
Vent Food Services, ενώ το στολισμό των τραπεζιών ανέ-
λαβε ο Κύριος Νικόλαος Κοτσαμποϊκίδης και το Anixis 
Darling Floral Studio. Την ψυχαγωγία της βραδιάς επιμε-
λήθηκαν τα συγκροτήματα ζωντανής μουσικής, Galaxy 
και Bouzouki Kings όπου μετά θερμής αποδοχής, διασκέ-
δασαν τους παρευρισκόμενους για άλλη μια φορά αφιλο-
κερδώς. 
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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 1800-1900

της χριςτιανας κιεςκου

Η αρχική φωτογραφία τραβήχτηκε το 1854 από τον Ρόμπερτσον Τζέιμς. Απεικονίζει τα Προπύλαια 
της Ακρόπολης με τον χαμένο πύργο και μερικούς ανθρώπους που στέκονται κοντά στην είσοδο. 

Ανάμεσα τους ξεχωρίζουν δύο άντρες που φορούν φουστανέλα

Η λήψη έγινε από τον Λυκαβηττό την περίοδο 1874-86. Διακρίνεται ο βασιλικός κήπος, η Βασ.
Σοφίας και η Ηρώδου Αττικού. Το Κολωνάκι δεν έχει ακόμα χτιστεί. Εντός του κήπου στη γωνία 

βρίσκεται το στρατόπεδο «Γεώργιος Τζαβέλας» που στεγάζει την Προεδρική Φρουρά

To Φάληρο το 1890
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Η 
νομαρχία του Οντάριο τίμησε την εορτή 
της επετείου της ανεξαρτησίας της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας την Πέμπτη, 5 Ο-
κτωβρίου, σε μια υπέροχη τελετή έπαρ-

σης της Κυπριακής σημαίας στο Queen’s Park.
Ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας στον Καναδά κ. Παύλος Αναστασιάδης και η 
Κυπριακή Ομοσπονδία Καναδά ήταν οι οικοδε-
σπότες αυτής της σεμνής και συναισθηματικά φορ-
τισμένης τελετής. Συγχαρητήρια επίσης αξίζουν η 
κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη και η επιτροπή της που 
ανέλαβαν το οργανωτικό κομμάτι της εκδήλωσης.
Η εικόνα της σημαίας της Κύπρου να κυματίζει 
στον ουρανό πάνω από τη νομαρχιακή βουλή ήταν 
πανέμορφη και γεμάτη περηφάνεια. Συγχαρητή-
ρια σε όλους που μας προσέφεραν αυτή τη τόσο 
σημαντική τελετή και σε όσους την τίμησαν με την 
παρουσία τους.

Με σεμνότητα και αγάπη η τελετή έπαρσης της 
σημαίας της Κύπρου στο Queen’s Park 
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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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EΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑ ΖΗΤΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΚΥΡΙΑ 

τρεις φορές την εβδομάδα
(2:30- 6:30pm)

για μερική αποσχόληση στο σπίτι 
και με τα παιδιά

(3 μηνών και 4 χρόνων)
Ζητήσετε την κα Μαρία

416-522-1278

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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Shae Renate: 
«Φωτιά»
στη κουζίνα

Αν είναι έτσι οι 
νοικοκυρές τότε δεν 
ξαναβγαίνουμε από 
το σπίτι…μάλλον από 
την κουζίνα!

Το καυτό μοντέλο 
Σέι Ρενάτε με τις 
φωτό που ποστάρει 
παλεύει να γίνει 
γνωστή και γι` αυτό 
δίνουμε κι εμείς ένα 
χεράκι…
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Α
υτή είναι η 
πιο εν τυ-
π ω σ ια κή 
Πα τ ρ ιν ιά 

που έχετε δει ποτέ ! 
(ΦΩΤΟ) Είναι μελα-
χρινή, χυμώδης και 
ξέρει να προβάλλει 
τα δυνατά της ση-
μεία. Δεν θεωρείται, 
λοιπόν, αδίκως η πιο 
σέξι Πατρινιά.

ελληνίδα μοιράζει… 

εγκεφαλικά με την 

κορμάρα της

Η μελαχρινή κουκλάρα διαθέ-
τει απίστευτες καμπυλάρες και 
δεν έχει… πρόβλημα να μας το 
δείξει σε κάθε ευκαιρία, μέσω 
του προσωπικού της προφίλ 
στο Instagram.

Φυσικά και μιλάμε για την 
Βάσω Βιλέγκας, η οποία ανέ-
βασε μία καυτή πόζα με το 
μαγιό και προκάλεσε… εγκε-
φαλικά στον ανδρικό πληθυ-
σμό, όπως μπορείτε να δείτε 
και στις φωτογραφίες που ακο-
λουθούν.

ελληνίδα βγήκε με 

καυτά εσώρουχα στον 

δρόμο!

Η εκρηκτική καλλονή θέλησε 
να προκαλέσει… σεισμό στην 
ελληνική πρωτεύουσα και 
αποφάσισε να κάνει την… 
εμφάνισή της στον δρόμο, 
φορώντας μόνο τα… απαραί-
τητα.

Μιλάμε γ ια την Ελέ νη 
Ματζουράνη, η οποία είναι 
διάσημη Ελληνίδα χορεύ-
τρια και για τις ανάγκες φωτο-
γράφισης, έβαλε το καυτό της 
μαγιό και βγήκε στους δρό-
μους της Αθήνας.

Μπορεί ακόμα να μην την 
βλέπουμε σε κάποιο από τα 
«μεγάλα κανάλια», ωστόσο 
ήδη έχει κάνει την διαφορά.

Ο λόγος για την παρουσιά-
στρια του Kontra channel, 
Μαριάννα Καλαφάτη, η 
οποία είναι κούκλα και… 
κορμάρα!

Αυτή είναι η πιο 
εντυπωσιακή Πατρινιά

Η Ειρήνη είναι η απόλυτη 
ανδρική φαντασίωση! 

«φωτιά» ελληνίδα 

παρουσιάστρια με 

μαγιό!

Α
ναστάτωση προκάλεσε στο Μαρακές η 
μελαχρινή κουκλάρα!
Η Ελληνίδα διαθέτει απίστευτα προ-
σόντα, τέτοια που μπορούν να προκα-

λέσουν… εγκεφαλικά σ’ όσους «πέφτουν» πάνω 
τους. Μάλιστα, η ίδια δεν έχει… πρόβλημα να 

μας τα… δείξει και μέσω του προσωπικού της 
προφίλ στο Instagram.
Φυσικά και μιλάμε για την Χριστίνα Ζαφειρίου, 
η οποία βρέθηκε στο Μαρακές τις προηγούμε-
νες μέρες και οι πόζες που ανέβασε μας έκα-
ναν… ζημιά.

Ελληνίδα κόλασε το Μαρόκο με τις 
καμπύλες της

Γ
ια την Ειρήνη 
(Στ εριανού)… 
πας σε πόλε-
μο!Το 23χρο-

νο μοντέλο αποτε-
λεί εκρηκτικό πακέ-
το, διαθέτοντας κορ-
μί «φωτιά» και βλέμ-
μα που «σκοτώνει», 
κάνοντας τον ανδρι-
κό πληθυσμό να λυγί-
ζει στο πέρασμά του. 
Για την Ειρήνη (Στε-
ριανού)… πας σε πό-
λεμο!Το 23χρονο μο-
ντέλο αποτελεί εκρη-
κτικό πακέτο, διαθέ-
τοντας κορμί «φωτιά» 
και βλέμμα που «σκο-
τώνει», κάνοντας τον 
ανδρικό πληθυσμό να 
λυγίζει στο πέρασμά 
του.



LIFE 4513 οκτωβρίου 2017
www.hellasnews-radio.com GOSSIP

H 
«καυτή» Αμερικανίδα «γέμι-
σε» το εξώφυλλο του Sports 
Illustrated με τις διάσημες κα-
μπύλες της.

Μπήκαμε στον Οκτώβριο αλλά το καλο-

καίρι είναι εδώ! Η Kate Upton παρά τις 
απαιτήσεις που είχε, πόζαρε ξανά για λογα-
ριασμό του γνωστού περιοδικού και χάρισε 
μοναδικές στιγμές στον ανδρικό πληθυ-
σμό!

H 
E m i l y 
Ratajkowski μας 
έχει συνηθίσει 
σε προκλητικές 

πόζες, αυτή τη φορά ό-
μως βάλθηκε να ρίξει το 
Istagram, καθώς πόζαρε... 
σχεδόν γυμνή στο μπαλκό-
νι της.

Φορώντας.. όσο λιγότερα 
μπορούσε και καλύπτο-
ντας το πλούσιο στήθος 
της με τα χέρια της ανέ-
βασε στα ύψη την θερμο-
κρασία.

Στις φωτογραφίες η καλλί-
γραμμη αμερικανίδα ηθο-
ποιός και μοντέλο ποζά-
ρει κρατώντας τα  μακρυά 
μαλλιά της και φορώντας 
ένα σέξι μπορντό εσώ-
ρουχο.

Τόπλες στο μπαλκόνι της η 
Emily Ratajkowski

Κ
άθε φορά 
που ανεβά-
ζει μια φω-
τ ο γ ρ α φ ί α 

στο Instagram προκα-
λεί… χαμό στον ανδρι-
κό πληθυσμό.

Η Βαλεντίνα Φραντε-
γκράντα, για την οποία 
και σας γράφουμε, έχει 
φτιάξει τον δικό της… 
μύθο στην ιταλική τηλε-
όραση, καθώς οι εμφα-
νίσεις της είναι ιδιαί-
τερα… καυτές και κάθε 
φορά ο ανδρικός πλη-
θυσμός δέχεται «χτυπή-
ματα» από την εντυπωσι-
ακή μελαχρινή.

Η Kate Upton έφερε ξανά το 
καλοκαίρι! Η Adriana Lima κάνει

δυναμική επιστροφή

Η 
Adriana Lima, μόλις έκανε δυ-
ναμική επιστροφή με τη νέα 
καμπάνια των εσωρούχων της 
Victoria’s Secret με τον τίτλο 

«Obsessed».  
Το σέξι μοντέλο ποζάρει στο φακό, αποκα-
λύπτει τους σμιλεμένους της γλουτούς και 
το αντρικό κοινό παθαίνει ...εμμονή. 
Η 36χρονη μητέρα δύο παιδιών, φαίνε-
ται στα καλύτερα της και είναι πανέτοιμη 
να φορέσει τα ευφάνταστα «φτερά αγγέ-
λου», στη μεγάλη πασαρέλα του οίκου 

στις 28 Νοεμβρίου. Φέτος, τα μοντέλα της 
Victoria’s Secret θα φορέσουν τα ευφάντα-
στα εσώρουχα  μαγεύοντας το κοινό στη 
Σαγκάη της Κίνας.  
Ανάμεσα στα μοντέλα που θα περπατή-
σουν με τα εσώρουχα του οίκου στην περί-
φημη πασαρέλα είναι οι: Adriana Lima, 
Alessandra Ambrosio, Behati Prinsloo, 
Candice Swanepoel, Lily Aldridge, Elsa 
Hosk, Jasmine Tookes, Josephine Skriver, 
Lais Ribeiro.

Γνωστή παρουσιάστρια 
μοιράζει… πόνο
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Πάνω σε έναν απέραντο καθρέφτη 
αντανακλάται η ομορφιά των σκαφών 
των ψαράδων, των πελεκάνων με τα 
κατακόκκινα ράμφη που έχουν ανέβει 
ήδη στις φωλιές τους πάνω στα νησάκια, 
η γοητευτική Παναγιά της Ροδιάς, 
τα ασημένια ψάρια στην προκυμαία 
της Πρέβεζας και τα πολύχρωμα στα 
ψηφιδωτά της Νικόπολης.

Ο 
Αμβρακικός, με είκοσι ακέραιες λι-
μνοθάλασσες, είναι μικρογραφία της 
Μεσογείου. Εχει ένα στενό άνοιγμα 
προς το Ιόνιο 370 μέτρων, όπως και 

η μεγάλη θάλασσά μας έχει ένα σχετικά στενό ά-
νοιγμα από τις Ηράκλειες Στήλες προς τον Ατλα-
ντικό. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται πολλά χρό-
νια τα νερά για να ανανεωθούν και «κρατάνε» τη 
ρύπανση από τα φυτοφάρμακα κυρίως. Κάτω 
από το άνοιγμα του Αμβρακικού περνά η υπο-
θαλάσσια σήραγγα που φέρνει γρήγορα τους 
επισκέπτες από το Ακτιο στην Πρέβεζα.
Παρ’ όλη την ευαισθησία στη ρύπανση, οι σαρ-
δέλες εισβάλλουν ακόμα από το Ιόνιο στον 
Αμβρακικό και ξοπίσω τους έρχονται και τα δελ-
φίνια, κάπου 150, εμβλήματα του κόλπου μαζί 
με τους πελεκάνους. Υπάρχει όμως ένα πλή-
θος μορφών ζωής εκτός από τα προβεβλημένα. 
Σπάνια πουλιά, ο λευκοτσικνιάς, ο αργυροτσι-
κνιάς, ο λευκοτσικνιάς, ο κορμοράνος, το φοι-
νικόπτερο, ο αγριόκυκνος κάνουν την εμφάνισή 
τους εδώ. Αυτός βέβαια που κερδίζει πάντα τις 
εντυπώσεις είναι ο αργυροπελεκάνος. Είναι ο 
μεγαλύτερος από όλα τα είδη πελεκάνων και 
την εποχή που φωλιάζει η σακούλα κάτω από το 
ράμφος του είναι κατακόκκινη. Αυτό τον κάνει 
ακόμη πιο εντυπωσιακό.
Οι αργυροπελεκάνοι ψαρεύουν στον Αμβρα-
κικό όπως και οι ψαράδες, αλλά σε διαφορε-
τικά σημεία του κόλπου. Οι πελεκάνοι τρώνε 
ψάρια χαμηλής εμπορικής αξίας, ενώ οι ψαρά-
δες κυνηγούν αλιεύματα που έχουν υπολογί-
σιμη εμπορική αξία. Οι πελεκάνοι, τα δελφίνια 
και οι άνθρωποι είναι οι μεγαλύτεροι ψαράδες 
της περιοχής. Τις δραστηριότητες στον κόλπο 
μπορείτε να παρακολουθήσετε από το παρατη-
ρητήριο στο λόφο της Αγίας Αικατερίνης (κοντά 
στο χωριό Στρογγυλή), το οποίο προσφέρει 
πανοραμική θέα των λιμνοθαλασσών Ροδιάς 
και Τσουκαλιού και του βάλτου της Ροδιάς με τον 
απέραντο καλαμιώνα.
Μία ακόμη φιγούρα σπάνιου ζώου τσαλαβουτά 
στα νερά στη Στρογγυλή. Ο νεροβούβαλος επι-
βιώνει μόνο στην Κερκίνη, όταν ένα μικρό 
κοπάδι μεταφέρθηκε εδώ και έγινε μεγάλο. 
Τώρα ζουν κι άλλοι στο Δέλτα του Αξιού και στη 
λίμνη Βιστωνίδα.

Το απίθανο ταξίδι των χελιών
Τα χέλια είναι τα ελάχιστα όντα, που περνούν 
από το άνοιγμα του Αμβρακικού και το Γιβραλ-
τάρ. Τα ασημόχελα, πια, ενηλικιώνονται και ωρι-
μάζουν σεξουαλικά πραγματοποιώντας ένα απί-
θανο ταξίδι που διαρκεί έναν χρόνο. Το σήμα 
δίνεται μια «χελοβραδιά», τον Νοέμβριο και 
τον Δεκέμβριο - λιγότερο τον Ιανουάριο και τον 
Φεβρουάριο - όταν το φεγγάρι βρίσκεται στο 
τελευταίο τέταρτό του και στην αρχή του νέου, 
φυσά δυνατός νοτιάς, βρέχει και το σκοτάδι 
είναι έντονο. Σε όλη τη διάρκεια του μεγάλου 

ταξιδιού τους τα χέλια δεν τρώνε, μόνο ακου-
μπούν το ένα το άλλο με την ουρά τους. 
Ετσι φτάνουν στον βόρειο Ατλαντικό, στη 
θάλασσα των Σαργάσσων, για να ζευγαρώσουν 
στο κέντρο των μεγάλων θαλάσσιων ρευμάτων. 
Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο ταξίδι τους. Το 
πρώτο ήταν όταν νεαρά γυαλόχελια ακόμη μπή-
καν στο ρεύμα από τη θάλασσα των Σαργάσσων 
που γεννήθηκαν και ήλθαν στον Αμβρακικό, 
όπου έμειναν από 8 ως 14 χρόνια για τα αρσε-
νικά και 10 ως 18 χρόνια για τα θηλυκά, μέχρι να 
γίνουν κιτρινόχελα και μετά ασημόχελα για να 
πραγματοποιήσουν το ταξίδι της επιστροφής.
Στον Αμβρακικό μια από τις πολλές συνταγές 
είναι καπνιστό χέλι με κριθαράκι. Για μια μερίδα, 
βάζουν στο τηγάνι μια κουταλιά της σούπας 
βούτυρο και δύο ελαιόλαδο και σοτάρουν τον 
μάραθο κομμένο σε φέτες με αλάτι και πιπέρι. 
Μόλις μαραθεί βάζουν 200 γραμμ. κριθαράκι 
και 200 ml ζωμό ψαριού. Τα αφήνουν να χυλώ-
σουν σε χαμηλή φωτιά και μετά ρίχνουν μισό 
κουταλάκι του γλυκού σκόρδο τριμμένο. Στο 
τέλος βάζουν 100 γραμμ. χέλι καπνιστό κομμένο 
σε μικρά κομμάτια, τον άνηθο ψιλοκομμένο και 
δύο κουταλιές της σούπας λεμόνι.

Το «μουγκρητό» του βάλτου
Ενα σωρό θρύλοι και παραδόσεις έχουν δημι-
ουργηθεί γύρω από τα μουγκρίσματα του ήταυ-
ρου. Και όπως διασώζει ο Νικόλαος Πολίτης, 
όταν μουγκρίζει ο ήταυρος, κάτι κακό θα συμ-
βεί στον τόπο. Αυτός όμως που μουγκρίζει 
στους βάλτους είναι ένας πολύ σπάνιος ερωδιός 
σε μέγεθος γαλοπούλας. Ο Αμβρακικός είναι 
ο πρώτος υγρότοπος όπου αποδεδειγμένα 
φωλιάζουν ελάχιστοι ήταυροι. Η φωνή του, που 
ακούγεται χιλιόμετρα μακριά, μοιάζει σαν υπό-
κωφο μούγκρισμα ενός θεριού που είναι κρυμ-
μένο σε πλημμυρισμένους, ψηλούς καλαμιώνες. 
Η μη εξαφάνιση του άγνωστου πουλιού είναι 
ένα μεγάλο στοίχημα και γι’ αυτό ο Φορέας Δια-
χείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού το έχει κάνει 
σύμβολό του.

Τα καθημερινά της Νικόπολης και της 
Πρέβεζας
Τα πουλιά έπαιζαν πάντα ιδιαίτερο ρόλο σε 
αυτόν τον τόπο. Πριν από τη ναυμαχία στο 
Ακτιο (31 π.Χ.) δύο χελιδόνια έχτισαν τη φωλιά 

τους στην πρύμνη της ναυαρχίδας της Κλεοπά-
τρας που είχε το όνομα «Αντωνιάς». Αλλα χελι-
δόνια ήλθαν και σκότωσαν τους νεοσσούς του 
ζευγαριού και κατέστρεψαν τη φωλιά. Αυτός 
ήταν κακός οιωνός για την τελευταία βασί-
λισσα της δυναστείας των Πτολεμαίων της 
Αιγύπτου. Και επιβεβαιώθηκε. 
Εξω από τη «μύτη» του Αμβρακικού, ο στό-
λος του Οκταβιανού Αυγούστου έβαλε τέρμα 
στην Ελληνιστική εποχή καταστρέφοντας την 
αρμάδα του Μάρκου Αντωνίου - που βγήκε 
από τον Αμβρακικό - και της μοιραίας Κλεοπά-
τρας που ξαφνικά έφυγε από κοντά του και τον 
απέσπασε από τον πόλεμο. Μια καταστροφή 
όμως έγινε η αιτία να δημιουργηθεί μια θαυ-
μαστή πόλη, η Νικόπολη, σύμβολο της αναμέ-
τρησης δύο κόσμων και της ανατολής του νέου.
Παρ’ όλα τα θαυμαστά που συνέβησαν στη 
Νικόπολη, κάποια πράγματα έμειναν δια-
χρονικά και καθημερινά. Οπως, ας πούμε, το 
ψάρεμα. Στα μωσαϊκά δάπεδα της βασιλικής 
του Δουμετίου (6ος αιώνας) εμφανίζεται με 
εκπληκτικά χρώματα ο ενάλιος κόσμος, ψαρά-
δες, ψάρια, χταπόδια. Μέσα στο ωραίο, και-
νούργιο μουσείο της Νικόπολης υπάρχουν 
προθήκες με αγκίστρια και άλλα σύνεργα που 
δείχνουν ότι το ψάρεμα ήταν πάντα μια ξεχωρι-
στή ενασχόληση σε αυτόν τον τόπο.
Και σήμερα οι ψαράδες δίνουν χρώμα στην 
προκυμαία της Πρέβεζας. Μία-μία οι βάρ-
κες έρχονται και πλευρίζουν και οι ψαράδες 
ξεφορτώνουν στο μουράγιο όλα του Αμβρα-
κικού τα καλά. Ενα πλήθος ανθρώπων περιμέ-
νουν εκεί για να αγοράσουν, αλλά και επισκέ-
πτες για να απολαύσουν αυτές τις εμβληματι-
κές σκηνές.

Γαρίδες, πίνες και χάβαρα
«Γαρίδες; Ναι, αλλά Αμβρακικού» λέει ο Ρότζερ 
Μουρ στην ταινία του Τζέιμς Μποντ «Για τα 
μάτια σου μόνο» που γυρίστηκε στην Ελλάδα. 
Και πράγματι οι γαρίδες του κόλπου είναι ιδι-
αίτερες, μαγειρεμένες απλά (στο τηγάνι με λάδι, 
σκόρδο, δενδρολίβανο και μαϊντανό) ή πιο 
πολύπλοκα με την παραδοσιακή πρεβεζάνικη 
συνταγή που μας έδωσε ο Νίκος Γέρος: γάμπα-
ρες με κολοκυθάκια και πατάτες. Τσιγαρίζουν 
ελαφρά στο λάδι τις φρέσκες γαρίδες μέχρι να 
πάρουν κόκκινο χρώμα και μετά βάζουν τριμ-

μένη ντομάτα, ψιλοκομμένο σκόρδο, κολοκυ-
θάκια κομμένα ροδέλες και πατάτες κυδωνά-
τες, προσθέτουν νερό και τα αφήνουν να βρά-
σουν. Με πατάτες γίνεται και ο κέφαλος πλακί, 
αν και πιο χαρακτηριστική γεύση της περιοχής 
είναι ο κέφαλος πετάλι ψητός στα κάρβουνα. 
Ξεχωριστή λιχουδιά είναι οι τηγανητές πίνες, 
αλλά και τα ιδιότροπα χάβαρα, σπάνια πια στον 
Αμβρακικό, που γίνονται αχνιστά με σκόρδο ή 
με κοφτό μακαρονάκι.

Το «χρυσό» αβγοτάραχο
Οι μπάφες στα διβάρια της Λογαρούς και του 
Τσουκαλιού «εγκυμονούν» το αβγοτάραχο του 
Αμβρακικού που πολλοί θεωρούν ανώτερο 
από όλα. Την παράδοση του πατέρα τους Δημή-
τρη Κουσιάδη συνεχίζουν στη Νέα Σαμψούντα 
η σύζυγος και οι κόρες του Μαρία και Σοφία 
(τηλ. 26820 51369), πλάθοντας με υπομονή και 
μυστική συνταγή τα σακούλια με τα αβγά με 
αλάτι και μετά κερώνοντας το χρυσό αβγοτά-
ραχο, έναν εξαιρετικό μεζέ για τσίπουρο με ή 
χωρίς γλυκάνισο.

Χρώματα στην Παναγιά της Ροδιάς
Η Παναγιά της Ροδιάς, στην όχθη του Αμβρα-
κικού πιο πέρα από τη Στρογγυλή, ταξιδεύει 
μες στα χρώματα. Μέσα οι ζωγράφοι δημιούρ-
γησαν ένα εντυπωσιακά πολύχρωμο όραμα 
και έξω ο κόλπος απλώνει τα εξίσου λαμπερά 
χρώματά του μπροστά στα μάτια του επισκέ-
πτη, ειδικά την ώρα του δειλινού. Το μονα-
στήρι πρωτοχτίστηκε, λένε, το 970, όταν στην 
Κωνσταντινούπολη βασίλευε ο Ιωάννης Τσι-
μισκής. Και απ’ έξω το καθολικό του μεταβυζα-
ντινού μοναστηριού με τον κυλινδρικό τρούλο 
είναι ιδιαίτερο, όμως μέσα ο επισκέπτης που 
θα ανοίξει τη διπλοασφαλισμένη πόρτα του θα 
βρεθεί κάτω από τον χρωματικό καταρράκτη, 
ασυνήθιστο στην αυστηρή ορθόδοξη ζωγρα-
φική. Το καθολικό είναι κατάγραφο από τοιχο-
γραφίες με έντονα μπλε κάμπο αντί για χρυσό 
και επιπλέον πράσινα, κίτρινα και κόκκινα χρώ-
ματα. Οι αγιογράφοι Αθανάσιος, Γεώργιος και 
Βασίλειος «εκ Σαμαρίνης» κατέγραψαν το 1884 
στους τοίχους την Παλαιά και Καινή Διαθήκη 
με λαϊκότροπη τεχνική αλλά με αφοσίωση στις 
Γραφές. Εδώ τον Δεκαπενταύγουστο γίνεται 
αξέχαστο πανηγύρι.

Αμβρακικός: η μικρή μεσόγειος
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Στον πυρήνα της 58ης 
διοργάνωσης το εγχώριο σινεμά

Δ
έκα εννέα νέες ελληνικές ται-
νίες θα προβληθούν σε Α’ 
προβολή κατά την διάρκεια 
του 58ου Φεστιβάλ Κινη-

ματογράφου Θεσσαλονίκης που θα 
πραγματοποιηθεί από τις 2 ως τις 12 
του προσεχούς Νοεμβρίου. Στην ανα-
κοίνωση που έκανε την Τρίτη 10 Οκτω-
βρίου το Φεστιβάλ, αναφέρεται επίσης 
ότι θα προβληθούν έξι ταινίες που έ-
χουν ήδη πραγματοποιήσει την πρε-
μιέρα τους, δύο καθολικά προσβάσι-
μες ταινίες, δύο ταινίες σε συνεργασία 
με την ΕΣΠΕΚ, ένα ντοκιμαντέρ σε ειδι-
κή προβολή, τρεις ταινίες στην ενότητα 
«Ξεπερνώντας τα σύνορα» και οι βρα-
βευμένες 17 μικρού μήκους ταινίες α-
πό το πρόσφατο 40ο Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους Δράμας.
Σε ότι αφορά τις «καθολικά προσβάσι-
μες προβολές»: το 58ο ΦΚΘ συνεχίζει 
και μοιράζεται τη δύναμη του σινεμά 
με όλους τους θεατές ανεξαιρέτως, με 
χορηγό προσβασιμότητας το Ίδρυμα 
Ωνάση και τη Στέγη του Ιδρύματος 
Ωνάση και σύμβουλο προσβασιμότη-
τας την Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπη-
ρία. Εφέτος παρουσιάζει δύο κλασικές 
και αγαπημένες ταινίες του ελληνικού 
κινηματογράφου με όρους καθολικής 
προσβασιμότητας για όλους τους θεα-
τές: Το προξενιό της Άννας του Παντελή 
Βούλγαρη (1972) και Θου - Βου φαλα-
κρός πράκτωρ, Επιχείρησις: Γης 
Μαδιάμ του Θανάση Βέγγου (1969). Οι 
ταινίες θα προβληθούν με ακουστική 
περιγραφή [AD: Audio Description] 
για τυφλούς και άτομα με προβλή-
ματα όρασης και με υπότιτλους για Κ/

κωφούς και βαρήκοους [SDH: Subtitles 
for the Deaf or hard of Hearing] με την 
επιμέλεια και πιστοποίηση της Κίνησης 
Καλλιτεχνών με Αναπηρία.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Η Χαμένη 
Λεωφόρος του Ελληνικού Σινεμά: Εξώ-
στης Ά  και Β»́ που πραγματοποιείται 
σε συνεργασία με την ΕΣΠΕΚ (Ένωση 
Σκηνοθετών-Παραγωγών Ελληνικού 
Κινηματογράφου) το ΦΚΘ προτείνει 
στους θεατές να ανακαλύψουν δύο 
σπάνιες ελληνικές ταινίες που θα προ-
βληθούν σε κόπιες 35 mm: Ανοιχτή επι-
στολή του Γιώργου Σταμπουλόπουλου 
(1967) και Προμηθέας σε δεύτερο πρό-
σωπο του Κώστα Φέρρη (1975).
Στο τμήμα Film Forward, όπου παρου-
σιάζονται ταινίες που σπάνε τα όρια 
της φόρμας και πειραματίζονται με την 
κινηματογραφική γλώσσα, θα προ-
βληθούν μεταξύ άλλων, και 5 μικρού 
μήκους ταινίες ελλήνων δημιουργών: 
Η 8η ήπειρος του Γιώργου Ζώη, A 

Manifesto for the Un-communal του 
Σύλλα Τζουμέρκα και οι 3 ταινίες της 
Εύας Στεφανή, Ακρόπολη, O ναός της 
παρθένου και Χειρόγραφο.
Η Αγορά του 58ου Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου Θεσσαλονίκης  όπου γεν-
νιέται το σινεμά του αύριο, θα πραγ-
ματοποιηθεί εφέτος από τις 4 ως τις 11 
Νοεμβρίου στην Αποθήκη Γ΄ (Λιμάνι 
Θεσσαλονίκης). Φέτος, το 13ο Φόρουμ 
Συμπαραγωγών Crossroads και το 
τμήμα Agora Works in Progress φιλο-
ξενούν, μεταξύ άλλων ταινιών τις εξής 
ελληνικές παραγωγές:
Avanos, Σκηνοθεσία: Παναγιώτης 
Χαραμής, Παραγωγή: Κώστας Μπα-
λιώτης - 2D2R, Ελλάδα
Girl without Clothes (Κορίτσι χωρίς 
ρούχα), Σκηνοθεσία: Γιάννης Κορρές, 
Παραγωγή: Αλέξης Πηλός - Zero-Zero 
Productions, Ελλάδα
Un Peu De Chaos Inexplicable (Ένα 
μικρό ανεξήγητο χάος), Σκηνοθεσία, 

Παραγωγή: Γιώργος Γκικαπέππας - Film 
Society, Ελλάδα
We Kiss in Dark Nightclubs and I 
Explain, Σκηνοθεσία: Δάφνη Χαιρε-
τάκη, Παραγωγή: Jasmina Sijercic 
- Bocalupo Films, Συμπαραγωγή: 
Γιώργος Τσούργιαννης - Horsefly 
Production, Γαλλία-Ελλάδα
The Waiter, Σκηνοθεσία: Στιβ Κρι-
κρής, Παραγωγή: Στιβ Κρικρής - Filmiki 
Productions, Συμπαραγωγή: Νικόλας 
Αλαβάνος, Ελλάδα
Unpleasant (Δε Θέλω να Γίνω Δυσά-
ρεστος), Σκηνοθεσία: Γιώργος Γεωργό-
πουλος, Παραγωγή: Γιώργος Γεωργό-
πουλος - Multivision, Συμπαραγωγή: 
Αντώνης Κοτζιάς - Yafka, Ελλάδα
Zizotek, Σκηνοθεσία: Βαρδής Μαρινά-
κης, Παραγωγή: Κωνσταντίνος Βασσί-
λαρος - StudioBauhaus, Συμπαραγωγή: 
Red Carpet Films, Ελλάδα, Βουλγαρία 
- Η ταινία συμμετείχε στο Crossroads 
Co-production Forum 2012

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
ο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη συνεχί-
ζει και τον φετινό χειμώνα το ταξίδι του 
με δύο εκδηλώσεις στο Δημοτικό Θέα-
τρο Πειραιά, στο πλαίσιο του Έτους Νί-

κου Καζαντζάκη. 
Από 18 έως 30 Οκτωβρίου 2017, στο Φου-
αγιέ Α΄ του Θεάτρου, θα πραγματοποιηθεί 
Κινητή Έκθεση με τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης: 
η Ζωή και το Έργο». Η Έκθεση περιλαμβά-
νει εργογραφικά και βιογραφικά στοιχεία του 
Νίκου Καζαντζάκη σε εικαστικές επιφάνειες 
που αναπλάθουν την αισθητική αντίληψη 
ενός μουσείου αφιερωμένου στον συγγρα-
φέα που εξακολουθεί να διαβάζεται σε όλο 
τον κόσμο. 
Στις 24 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 8.30 μ.μ. 
στην Κεντρική Σκηνή «Δημήτρης Ροντήρης» 
του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά θα πραγμα-
τοποιηθεί μεγάλη συναυλία με έργα Κρητών 

συνθετών, με οκταμελή Λαϊκή Ορχήστρα που 
θα διευθύνει ο βραβευμένος με το βραβείο 
«Νίκος Καζαντζάκης» Χρήστος Λεοντής.
Με τη μοναδική αυτή συναυλία, η μάνα 
Κρήτη, η «Εκατοντάπολις» πανάρχαια γη, με 
το τραγούδι των παιδιών της: Γιάννη Μαρκό-
πουλου (Λασίθι), Χρήστου Λεοντή (Ηράκλειο), 
Νίκου Μαμαγκάκη (Ρέθυμνο) και Μίκη Θεο-
δωράκη (Χανιά), τιμά τον μεγάλο της γιο Νίκο 
Καζαντζάκη.
Τραγουδούν: Ιωάννα Φόρτη, Θοδωρής Βου-
τσικάκης, Πάνος Μπούσαλης.
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με την 
ευγενική χορηγία του Βαγγέλη Μαρινάκη, υπό 
την αιγίδα του Δήμου Πειραιά και με την υπο-
στήριξη της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «η 
ΟΜΟΝΟΙΑ».
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Πληροφορίες: 

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 
210 4143 357 | press@dithepi.gr
Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη
2810 741689 | info@kazantzaki.gr

Το 2019 
τελειώνουν 
οι εργασίες 
στο κάστρο 
Μυτιλήνης

Τ
ο έργο στερέωσης και 
αποκατάσ τασης των 
τμημάτων του βορει-
οανατολικού περιβό-

λου του κάστρου της Μυτιλή-
νης, το μεγαλύτερο αναστηλω-
τικό έργο που εκτελείται στο 
βόρειο Αιγαίο επισκέφθηκε 
σήμερα Τρίτη η περιφερειάρ-
χης βορείου Αιγαίου Χριστιάνα 
Καλογήρου, συνοδευμένη από 
τον προϊστάμενο της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Λέσβου Παύλο 
Τριανταφυλλίδη και υπηρεσι-
ακά και πολιτικά στελέχη της 
Περιφέρειας.
Το έργο χρηματοδοτείται από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου με προϋπολογισμό στις 
800.000 ευρώ και φορέα υλο-
ποίησης την Εφορεία Αρχαι-
οτήτων Λέσβου. Οι εργασίες 
υλοποιούνται σε μήκος 400 
μέτρων και ύψος 12 μέτρων. 
Πάντως, όπως διαπιστώθηκε 
κατά τις εργασίες τόσο των επι-
χωματώσεων όσο και της μορ-
φολογικής εξέτασης του τεί-
χους, διαπιστώθηκε ότι αυτό 
επιδιορθώθηκε μετά τον σει-
σμό τους τέλους του 18ου 
αιώνα που έπληξε τη Λέσβο.
Στο έργο απασχολούνται τέσ-
σερις εργαζόμενοι ως επιστη-
μονικό προσωπικό και εννέα 
εργατοτεχνίτες. Η πορεία υλο-
ποίησής του είναι σύμφωνη με 
το χρονοδιάγραμμα και ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί στις 
αρχές του 2019. Στο πλαίσιο του 
εν λόγω έργου υλοποιούνται 
καινοτόμες δράσεις ως προς την 
αναστήλωση του τείχους, όπως 
τοποθέτηση τεχνητών λίθων 
στη θεμελίωσή του, ειδικά ενέ-
ματα για την αποκατάσταση 
της εσωτερικής και εξωτερικής 
όψης αυτού, ενώ προβλέπεται 
και η αποκατάσταση των πολε-
μίστρων, καθώς και της ανώ-
τερης επιφάνειας του τείχους 
με τον περίδρομο (διάδρομος 
γύρω από τα τείχη), ο οποίος 
και θα είναι επισκέψιμος.

φεστιβάλ κινηματογράφου θεσσαλονίκης: 
παντού ελλάδα!

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη ταξιδεύει στο 
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
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ΥλικΑ (γιΑ 4 meριδΕΣ)
 ª 350 γρ. κριθαράκι, κατά προτίμηση χοντρό
 ª 400 γρ. σπανάκι, καθαρισμένο, πλυμένο και χοντροκομμένο
 ª 500 γρ. ντοματίνια, κομμένα στη μέση
 ª 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, κομμένο σε ψιλά καρέ
 ª 1/2 μάτσο άνηθος, ψιλοκομμένος (χωρίς τα χοντρά κοτσάνια)
 ª τα φύλλα από 1/2 μάτσο φρέσκο δυόσμο, ψιλοκομμένα
 ª 2 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες
 ª 1/4 κουτ. γλυκού μοσχοκάρυδο, φρεσκοτριμμένο
 ª 200 γρ. κεφαλοτύρι, χοντροτριμμένο
 ª 90 ml ελαιόλαδο
 ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

διΑδικΑΣιΑ
 ª Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200° C. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το σπανάκι με τον άνηθο και 

το δυόσμο, τα αλατίζουμε και τα τρίβουμε λίγο με τα χέρια μας, να μαραθούν και να μειωθεί ο όγκος τους.
 ª Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το κρεμμύδι με το 

σκόρδο και τα ντοματάκια για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε το κριθαράκι, το 
μοσχοκάρυδο, αλατοπιπερώνουμε και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 1 - 2 λεπτά ακόμη, μέχρι να λαδω-
θεί καλά.

 ª Απλώνουμε σε ένα μέτριο βαθύ ταψί το σπανάκι με τον άνηθο και το δυόσμο, προσθέτουμε το 
κριθαράκι με τα ντοματίνια, το κεφαλοτύρι και τα ανακατεύουμε ώστε να σκορπιστούν τα υλικά ομοιό-
μορφα. Προσθέτουμε 1.200 ml ζεστό νερό, ανακατεύουμε απαλά και ψήνουμε για περίπου 35 λεπτά, 
μέχρι να μαλακώσει το κριθαράκι και να απορροφήσει τα περισσότερα υγρά. Ελέγχουμε και, αν σωθούν 
τα υγρά πριν γίνει το κριθαράκι, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό ακόμη.

Άρωμα Κουζίνας

Γιουβέτσι με σπανάκι και 
ντοματίνια

SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC
www.hellasnews-radio.com
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– Τι κάνεις εκεί ρε Δημήτρη, θα την 
κάψεις την τηλεόραση! 
– Τι να κάνω ρε γυναίκα; Αφού βάλανε το 
μπάσκετ μαζί με την τσόντα και δεν ξέρω 
ποιο από τα δυο να δω… 
και η γυναίκα: 
– Την τσόντα δες… μπάσκετ ξέρεις!

Γιατρέ μου Θα ηθελα να μοιραστω μαζi 
σας, ενα πρόβλημα μου επανω στο 
ποτο και την οδηγηση. Προχθες, λοιπόν 
βρεθηκα μαζi με μερικους παλιους και 
καλους φιλους σε ενα μπαρακι, ε ! και 
για να το «γιορτασουμε». Μερικες μπυ-
ριτσες παρα πανω, ε κανενα ουισκακι, 
μερικα κοκτεηλς…. κι ολα αυτα σε μια 
ζεστη, φιλικη ατμοσφαιρα. 
Εχοντας καταλαβει οτι ειχα πιει κατι 
λιγο περα απο το επιτρεπτο, για να επι-
στρεψω στο σπιτι, εκανα κατι που δεν 
ειχα κανει ποτε μου. Επηρα το λεωφο-
ρειο. Εφτασα στο σπιτι σωος και αβλα-
βης και χωρις κανενα ατυχημα, πραγμα 
που με αφησε εκπληκτο... 
- Και ποιό ειναι το πρόβλημα κύριε? 
- Δεν ειχα οδηγησει ποτε μου λεωφο-
ρειο.

- Όλες οι φίλες μου πήραν άντρα λαχείο 
και εγώ πήρα εσένα που είσαι όλη τη 
μέρα στον καναπέ και ξύνεσαι. 
-Ε σύ πήρες το ΣΚΡΑΤΣ...

Οδηγούσε ένας τύπος όταν άκουσε κάτι 
να χτυπάει στο μπροστινό τζάμι του 
αυτοκινήτου του. 
Σταματά ανήσυχος, κατεβαίνε ι και 
βρίσκει ένα σπουργιτάκι ξάπλα στην 
άσφαλτο. 
- Πωπωπω κρίμα το σκότωσα το καη-
μένο! 
Σκύβει κάτω, το μαζεύει και σαν να ψιλο-
ζούσε το σπουργιτάκι, αλλά ήταν σε 
κώμα. Το παίρνει, το πάει σπίτι του και 
το βάζει σε ένα κλουβί μέχρι να συνέλ-
θει και να γίνει καλά. Αργότερα έφυγε 
από το σπίτι για δουλειές. 
Συνέρχεται και το σπουργιτάκι σιγά-
σιγά και κοιτάει και τι να δει ; 
Πάνω κάγκελα, δεξιά κάγκελα, αρι-
στερά κάγκελα, μπροστά κάγκελα, πίσω 
κάγκελα. Τρελαίνεται το σπουργιτάκι και 
λέει: 
-  Π ω π ω π ω,  τ ο ν  σ κό τ ω σ α  τ ο ν 
άνθρωπο!!!!!

Συζητησαμε για το πετρλαιο στη πολυ-
κατοικια και ολοι συμφωνησαμε τελικα 
, πως το κρυο κανει πολυ καλο στην επι-
δερμιδα.!!!

Είναι τρεις τύποι και παίρνουν μέρος σε 
μία μικρή λοταρία για φιλανθρωπικούς 
σκοπούς.
Τελικά, κερδίζει ο καθένας τους από ένα 
μικρό δώρο για το σπίτι.
Ο ένας κερδίζει μία σφουγγαρίστρα, ο 
άλλος ένα βάζο και ο άλλος μια βούρτσα 
για την λεκάνη της τουαλέτας.
Περνάει μία εβδομάδα, και όταν ξανα-
συναντιούνται συζητάνε για τα δώρα 
τους:
«Άσε, καταπληκτική σφουγγαρίστρα! Τη 
χρησιμοποίησα, και κάνει καταπληκτική 
δουλειά. Τα καθαρίζει όλα τέλεια.» λέει 
ο πρώτος.
«Ναι, και το βάζο που πήρα είναι πολύ 
όμορφο! Οποίος μπαίνει στο σπίτι με 
ρωτάει από που το πήρα!» λέει ο δεύ-
τερος
Ρωτάνε και τον τρίτο «Εσένα πως σου 
φαίνεται η βούρτσα της λεκάνης;»
«Άστε ρε παιδιά,» λέει ξινισμένος, «μου 
φαίνεται θα το ξαναγυρίσω σε χαρτί 
υγείας...»

Είναι ένας τύπος και πάει σε ένα pet shop 
και ρωτάει τον πωλητή αν έχει κάποιο 
εξωτικό ζώο. Ο πωλητής του απαντάει ότι 
έχει ένα ιγκουάνα. Ο τύπος του λέει ότι 
ιγκουάνα έχει μια θεία του, και θα ήθελε 
κάτι άλλο. Τότε ο πωλητής του λέει ότι έχει 
μια σαρανταποδαρούσα που μιλάει και ο 
τύπος την αγοράζει. Όταν πήγε στο σπίτι 
την βάζει σε ένα κουτί και της βάζει νερό 
και φαγητό. Το βράδυ παίρνει τηλέφωνο 
ο Κώστας και λέει στον τύπο να πάνε στο 
κοντινό μπαρ για μπύρες. Ο τύπος τότε 
λέει στην σαρανταποδαρούσα : Θα έρθεις 
για καμιά μπύρα ? αλλά απάντηση δεν 
πήρε, και την ξαναρωτάει, αλλά και πάλι 
τίποτα. Τότε νευριασμένος για τελευταία 
φορά αν θα πάει μαζί του. Η σαρανταπο-
δαρούσα γυρνάει και του λέει : Καλά μην 
φωνάζεις τα κορδόνια μου δένω.

Ο τεχνίτης που χειριζόταν τον οδοστρω-
τήρα έκανε μια λανθασμένη ενέργεια και 
πάτησε ένα συνάδερφό του. 
Έτσι αναγκάζεται να πάει αυτός να αναγ-
γείλει στη χήρα το ατύχημα. 
Πηγαίνει στο σπίτι, βρίσκει τη χήρα και 
της λέει: 
- Ο άντρας σου, κυρία, ήταν ένας κοντός 
και χοντρός; 
- Μάλιστα, αλλά γιατί; Τι συμβαίνει; 
- Γιατί τώρα έγινε μακρύς και αδύνατος

Ένας ψυχίατρος λέει στον άρρωστο πελάτη 
του: 
-Για να μπορέσω να σας βοηθήσω, πρέπει 
να μου πείτε την ιστορία σας από την αρχή. 
-Εντάξει γιατρέ... πρώτα πρώτα έφτιαξα 
τον Ουρανό και τη Γη μετά τη νύχτα και τη 
μέρα....

κριΟΣ
Κάποιο άτομο από το φιλικό περιβάλλον 
σας θα χρειαστεί τη συμβουλή σας. Εάν 
περιμένατε κάποια αύξηση στις αποδοχές 
σας, ίσως τη λάβετε τώρα. Όμως δεν είναι 
καλή περίοδος για να αναλάβετε επιπλέον 
επαγγελματικές υποχρεώσεις. Τα επαγγελ-
ματικά θέματα φαίνεται πως θα σας απα-
σχολήσουν έντονα την περίοδο αυτή, ενώ 
παράλληλα θα μπορέσετε να προσεγγί-
σετε άτομα που κατέχουν ανώτερη επαγ-
γελματική θέση. 

ΤΑΥρΟΣ
Ίσως αναγκαστείτε να αλλάξετε χώρο εργα-
σίας, όχι λόγω κάποιας συνομωσίας, αλλά 
στα πλαίσια γενικών ανακατατάξεων. Εάν 
ψάχνετε για δουλειά, μάλλον να δυσκολευ-
τείτε να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει. Μην 
απογοητεύεστε όμως. Η κακή σας διάθεση 
δεν πρόκειται να κάνει κανέναν εργοδότη να 
σας προσλάβει. Για αυτό χαμογελάστε!

διδΥμΟι
Πρέπει να προσπαθήσετε πολύ για να βγείτε 
από την άσχημη ψυχολογική κατάσταση 
που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Στην αρχή θα 
είναι δύσκολο. Μην τα παρατήσετε όμως. 
Έχετε κάνει μεγάλη βελτίωση, σημαντικά 
βήματα… απλώς θέλει λίγο ακόμα… Μην 
αφήνετε ευκαιρίες για ταξιδάκια να 
πάνε χαμένες. Ευκαιρίες επίσης 
και για εξόδους….

κΑρκιΝΟΣ
Δίνετε έμφαση στην προ-
νοητικότητα αυτό το διά-
στημα. Πάντα να έχετα 
κατά νου ότι οι άνθρω-
ποι θυμούν ται πολύ 
περισσότερα πράγματα 
από όσα νομίζουμε. Κάντε 
καλή εντύπωση σε ορισμένα 
άτομα, που κάποια στιγμή στο 
μέλλον η γνώμη τους θα είναι καθο-
ριστική για την εξέλιξή σας.  Αυτή είναι η πιο 
κατάλληλη περίοδος της χρονιάς για να ανα-
λάβετε δράση.

λΕΩΝ
Αρκετά σημαντική περίοδος αυτή καθώς 
ξεκαθαρίζουν πολλά πράγματα στον χώρο 
εργασίας σας. Οι συνθήκες ευνοούν την 
ανασυγκρότηση των συμφερόντων σας και 
η εποχή σας εξυπηρετεί για να εφαρμόσετε 
μία νέα τακτική από εδώ και πέρα. Προ-
σέξτε τη διάθεση και ενδεχομένως την υγεία 
σας. Δυστυχώς το διάστημα αυτό ευνοεί την 
υπερένταση, η οποία σας εμποδίζει να προ-
οδεύσετε.

ΠΑρΘΕΝΟΣ
Αναλάβετε τις ευθύνες σας και θα φέρετε 
σε πέρας όλες τις εκκρεμότητες που έχετε 
αφήσει πίσω. Αυτή την εποχή θα γίνετε 
πιο επικοινωνιακοί και πιο πειστικοί. Θα 
σας παρουσιαστούν ευκαιρίες για μία νέα 
συνεργασία, που στο χέρι σας είναι να την 
πραγματοποιήσετε. Την προσοχή σας χρει-
άζεται να έχετε αυτό το διάστημα στον εργα-
σιακό χώρο. 

ΖΥγΟΣ
Οι κίνδυνοι που παραμονεύουν και απει-
λούν να ανατρέψουν τα σχέδια και τα προ-
γράμματά σας αρχίζουν να χάνουν προ-
οδευτικά την έντασή τους. Επιβάλλετε με 
τρόπο θαυμαστό τις θέσεις και τις απόψεις 
σας και ανατρέψτε προς όφελός σας την 
αρνητική κατάσταση. Φανείτε όμως συνε-
τοί και μην περιμένετε γρήγορα αποτελέ-
σματα. Με υπομονή και επιμονή τα κέρδη 
θα είναι πολλαπλάσια και οι ζημιές αμελη-
τέες. Μετακινήσεις, συναντήσεις και συμ-
φωνίες σας δικαιώνουν. Πάνω από όλα μην 
βιάζεστε.

ΣκΟρΠιΟΣ
Μην σκέπτεστε να ενεργήσετε εκδικητικά 
γιατί θα σας γυρίσει μπούμερανγκ. Επίσης 
χρειάζεται προσεχτικός χειρισμός και προ-
γραμματισμός στην εργασία σας. Αποσύ-
ρεστε λίγο από την κοινωνική ζωή και προ-
τιμάτε την παρέα λίγων και αγαπημένων 
φίλων.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αρκετά κουραστικές προβλέπονται οι επό-
μενες μέρες για τους περισσότερους από 
εσάς. Οι αλλαγές στη ζωή σας θα σας ανα-
στατώσουν αλλά και θα σας βοηθήσουν 
να πλησιάσετε περισσότερο τους στόχους 

σας. Φανείτε συντηρητικοί για λίγο 
καιρό και μην αφήνετε στην 

τύχη εκκρεμότητες ή υπο-
χρεώσεις, σχετικές με 

περιουσιακά στοιχεία. 
Στη δουλειά σας είναι 
πολύ πρόωρο ακόμα 
να εκφράσετε γνώμη 
για κάποιους νέους 
συναδέλφους σας.

ΑιγΟκΕρΩΣ
Αποφύγετε οποιαδήποτε 

είδους συναλλαγή οικονομι-
κής φύσεως ή συζητήσεις. Ίσως 

αποφασίσετε κάποιο ταξίδι γιατί θα νιώ-
σετε υπερκόπωση. Μέρες ειδικές και εξαι-
ρετικές για εξόρμηση, αλλά εάν δουλέψετε 
είναι εξαιρετικές για να αναδιοργανωθείτε. 
Αποφύγετε σοβαρές συζητήσεις με άτομα 
της οικογενείας.

ΥδρΟΧΟΟΣ
Αυτή την περίοδο η καριέρα σας θα έχει 
πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Εάν σκο-
πεύετε να πάρετε κάποιο δάνειο, το διά-
στημα αυτό θα είναι αρκετά ευνοϊκό. Γενι-
κότερα δεν θα έχετε οικονομικά προβλή-
ματα γιατί αυτή η περίοδος σηματοδοτεί-
ται από εύνοια.

ιΧΘΕιΣ
Αρκεστείτε προς το παρόν με αυτά που ήδη 
έχετε και είναι αρκετά, γιατί δε γίνεται να 
έχετε όσα θέλετε και ονειρεύεστε στη ζωή 
σας τώρα. Φροντίστε να ασχοληθείτε με ότι 
σας πάει, για να μπορέσετε να αναδείξετε 
τις ικανότητές σας. Εάν η έλλειψη αποτε-
λεσματικότητας κάποιων προσώπων στην 
εργασία σας σας έχει εκνευρίσει, μην τους 
αναθέτετε άλλες δουλειές.

ΑνέκδοταAστρικές προβλέψεις
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ενημερωτικη εφημεριδα αποδημου ελληνισμου

αθλητικάαθλητικά

Π
ρώτος στόχος πριν την έναρξη του συ-
γκεκριμένου προκριματικού ομίλου ή-
ταν να γίνουμε ομάδα. Να μαζέψουμε 
τα κομμάτια μας από το καταστροφικό 

πέρασμα του Κλαούντιο Ρανιέρι και τις ήττες α-
πό τα Νησιά Φεροέ. Με Βέλγιο και Βοσνία στον 
όμιλο είμασταν το μεγάλο αουτσάιντερ. Κλείνο-
ντας αυτήν την σειρά των 10 αγώνων η Ελλάδα 
είναι στην δεύτερη θέση έχοντας συγκεντρώσει 
19 βαθμούς, αήττητη στα εκτός έδρας παιχνί-
δια της και με μόλις μία ήττα. Αυτή από 
το Βέλγιο...
Το παιχν ίδι με το Γιβραλτάρ δεν 
χρειάζεται σπουδαία ποδοσφαι-
ρική ανάλυση. Μ’ ένα κακό πρώτο 
ημίχρονο και με ένα πιο... ορε-
ξάτο δεύτερο η Ελλάδα πήρε τη 
νίκη με 4-0 που της «κλείδωσε» 
την θέση της σ την κλήρωση της 
17ης Οκτωβρίου και σ τη συνέχεια 
στα μπαράζ του Νοεμβρίου, όπου πιθα-
νοί αντίπαλοι μας είναι οι Ιταλία, Ελβετία, Κρο-
ατία, Δανία.
Μπορεί η διαφορά δυναμικότητας να ήταν τερά-
στια ανάμεσα στις δύο ομάδες ωστόσο αυτό δε 
φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο. Η Ελλάδα δεν είχε 
όρεξη, δεν έβαλε ένταση στο παιχνίδι της και 
δεν μπορούσε ν’ απειλήσει σοβαρά την εστία 
του Γιβραλτάρ. Ούτε από τις στημένες φάσεις 
που κέρδισε αλλά ούτε και από κάποιους συν-
δυασμούς.
Εν τέλει το γκολ που μας έβγαλε και το όποιο 
άγχος είχαμε ήρθε από τον αρχηγό. Μία εξαιρε-
τική σέντρα του Ζέκα και μία ωραία κεφαλιά του 
Τοροσίδη «ξεκλείδωσε» το ματς και ουσιαστικά 
έκανε το υπόλοιπο ματς διαδικαστικό.

ΕΝΤΑΣΗ, ΟΡΕΞΗ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
Προφανώς το ζητούμενο ήταν η ν ίκη. Αλλά 
κόντρα στο Γιβραλτάρ το ζητούμενο είναι και 
τα γκολ. Οσο το δυνατόν περισσότερα τόσο το 
καλύτερα. Η Ελλάδα τα βρήκε με τον Μήτρογλου 

να πετυχαίνει δύο συνεχόμενα και να ανεβαίνει 
στην 8η θέση στον πίνακα των all time scorer 
της Εθνικής (με 16 γκολ).
Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Γιαννιώτας με το 
πρώτο του επίσημο γκολ με την Εθνική (είχε 
σκοράρει και στο φιλικό με την Ολλανδία). Ολα 
έγιναν όπως έπρεπε και η Ελλάδα μπαίνει στα 
μπαράζ του Νοεμβρίου.
Mvp: Κώσ τας Μήτρογλου. Οσο θα σκορά-
ρει τόσο θ’ αυξάνει την αυτοπεποίθησή του. 

Μπορεί να μην έκανε μεγάλο ματς αλλά 
ο «πισ τολέρο» σ την επισ τροφή του 

έβαλε τρία γκολ σε δύο ματς και... 
ζεσταίνεται για τα μπαράζ.
Αδύναμος κρίκος: Ποιος να ξεχωρί-
σεις από τους παίκτες του Γιβραλ-
τάρ. Πολύ χαμηλό το επίπεδο και 
θα ήταν άδικο να ξε χωρίσουμε 

κάποιον.
Στο ύψος του: Βασίλης Τοροσίδης. Οχι 

τόσο για το συγκεκριμένο παιχνίδι αλλά για 
το γεγονός ότι στον συγκεκριμένο προκριματικό 
όμιλό πέτυχε τρία γκολ.
Η γκάφα: Δεν υπήρχε κάποια σ τιγμή που να 
ξεχώρισε.
Το στραγάλι: Ο Γεωργιανός, Τζιόρτζι Κρουα-
σβίλι δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα στο 
συγκεκριμένο παιχνίδι.
Το ταμείο: Εκανε αυτό που έπρεπε. Μπορεί να 
είχε πάλι ένα κακό ημίχρονο (το πρώτο) αλλά 
εν τέλει και τη νίκη πήρε η Εθνική και τα γκολ 
βρήκε κόντρα σ το πολύ αδύναμο Γιβραλτάρ. 
Στόχος επετεύχθη αλλά πλέον χρειαζόμαστε 
βελτίωση για τα μπαράζ του Νοεμβρίου.
Οι συνθέσεις:
Ελλάδα (Μίκαελ Σκίμπε): Καρνέζης, Τοροσίδης, 
Παπαδόπουλος, Παπασταθόπουλος, Σταφυλί-
δης, Ζέκα, Ταχτσίδης, Μάνταλος, Φορτούνης, 
Χριστοδουλόπουλος, Μήτρογλου
Γιβραλτάρ (Τζ εφ Γουν τ): Ιμπραϊμ, Γκαρσ ία, 
Μπάρντον, Τσ ιπολίνα, Λόπεζ , Γουόκερ, Ολι-
βέρο, Μπαρνέτ, Πονς, Ερνάντεζ, Κούμπες

SPORTSNEWS ΝΕΑ - ΘΕΜΑΤΑ - 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - 
ΑΓΩΝΕΣ - 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η Εθνική κέρδισε εύκολα με 4-0 το αδύναμο Γιβραλτάρ και προκρίθηκε πανηγυρικά στα μπαράζ 
που οδηγούν στα τελικά της Ρωσίας - Ιταλία, Δανία, Κροατία και Ελβετία οι πιθανοί αντίπαλοί 
μας στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου

Με «ντόρτια» στα μπαράζ
Το απόλυτο στον όμιλό της διατήρησε σήμερα η Εθνική Ελπί-
δων. Τα «μωρά» του Αντώνη Νικοπολίδη κέρδισαν με 5-0 το Σαν 
Μαρίνο και πλέον μετρούν 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια τους. 

 Ο Καραχάλιος άνοιξε με σουτ το σκορ στο 35’ και στο 43’ ο Κουλούρης 
διπλασίασε τα τέρματά  τους. Ο φορ του ΠΑΟΚ είναι «ζεστός» και έφτασε 
πλέον τα 5 γκολ σε 4 παιχνίδια στην διοργάνωση. 
 Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου οι γηπεδούχοι έμειναν με 
παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Σέβολι και πλέον η αναμέτρηση είχε 
διαδικαστικό χαρακτήρα. Στο 73’ ο Βέργος έγραψε και εκείνος το όνομά 
του στον πίνακα των σκόρερ, λίγο αργότερα (79’) ο Ανδρούτσος έδωσε 
διαστάσεις θριάμβου στην επιτυχία της Ελλάδας και ο Κατράνης στο 81’  
έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ. Σε 
ένα ματς όπου η Εθνική μας δεν δέχθηκε τελική και έβγαλε 20! 
 Η σύνθεση της Ελλάδας ήταν η εξής: Κότσιρας, Τσιμικάς (46’ Κατράνης), 
Ευαγγέλου, Νικολάου (46’ Μαυροπάνος), Ανδρούτσος, Δεληγιαννίδης, 
Καραχάλιος, Ορφανίδης, Μανθάτης, Λάμπρου (58’ Βέργος), Κουλούρης. 

ελλάδα - σαν μαρίνο 5-0

«Τρένο» οι Ελπίδες

Χριστοδουλόπουλος: «Να 
μας δώσει ακόμα μια χαρά 
αυτή η ομάδα»

Ο 
Λάζαρος Χριστοδου-
λόπουλος, ευχήθηκε η 
Ελλάδα να περάσει και 
από τα μπαράζ και να 

δώσει ακόμα μια χαρά σε όλο τον 
κόσμο...
Για την κατάκτηση της δεύτε-
ρης θέσης: «Τα τελευταία χρό-
νια η ομάδα έχει συνηθίσει τον 
κόσμο να του δίνει χαρές, με 
ωραίες εμφανίσεις, προκρίσεις. 
Το πιο σημαντικό είναι να πηγαί-
νουμε βήμα βήμα. Ο στόχος ήταν 
να προκριθούμε στα μπαράζ, θα 
δούμε τώρα τι θα γίνει αν είμαστε 
αυτοί που πρέπει θα έχουμε την 
ευκαιρία μας».
Για το αν θέλει πιθανό αντίπαλο: 
«Δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, όλα 
τα παιχνίδι δύσκολα και σε αυτό 
το επίπεδο να προτιμάς κάποιον 
αντίπαλο είναι λάθος».
Για την πορεία της Εθνικής: «Ήταν 

μια προκριματική φάση στην 
οποία εγώ δεν συμμετείχα πολύ. 
Ξέροντας τα παιδιά, μπορώ να 
μιλήσω σαν τρίτος για αυτή την 
πορεία. Το θέλανε πολύ το δεί-
χνανε πολύ, υπάρχει αυτή η μίνι 
παράδοση που η ομάδα δεν λεί-
πει από τις μεγάλες διοργανώσεις 
και όλοι ήθελαν να επιστρέψουν 
εκεί».
Για το που κρίθηκε η πρόκριση: 
«Με Βοσνία και Βέλγιο το κάτι 
παραπάνω. Όπως και το παιχνίδι 
στην Εσθονία. Είναι σημαντικό να 
παίρνεις βαθμούς εκεί που δεν 
παίρνουν οι άλλοι».
Για το αν σκέφτεται το καλοκαίρι 
να βρίσκεται στα γήπεδα της 
Ρωσίας: «Αυτή η ομάδα να μας 
δώσει αυτή τη χαρά κι αν μπο-
ρέσω και εγώ να είμαι κομμάτι 
αυτής της ομάδας θα είναι το 
καλύτερο για όλους».
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Ο 
Ιβάν Σαββίδης από το 
βήμα του 1ου επιχει-
ρηματικού συνεδρί-
ου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, , 

μίλησε για τις αλλαγές στο ελλη-
νικό ποδόσφαιρο. Τι είπε για το 
γήπεδο και το μέλλον του «Δικε-
φάλου». 
Ο ιδιοκτήτης της ασπρόμαυ-
ρης ΠΑΕ, ανοίγοντας τις εργα-
σίες του συνεδρίου «Return 
on Investment in Football 
Business» και θέμα τις επενδύ-
σεις στο ποδόσφαιρο και την 
αποδοτικότητά τους για τους 
συλλόγους, που διεξάγεται 
στο ξενοδοχείο «Makedonia 
Palace», μεταξύ άλλων αναφέρ-
θηκε στην κατάσταση του ελλη-
νικού ποδοσφαίρου.
«Στις σημερινές συνθήκες το 
ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει 
να έχει ένα καινούργιο επίπεδο 
εξέλιξης. Να αφήσει πίσω την 
αρρωστημένη κατάσταση και 
να κοιτάξει μπροστά. Παρακο-
λουθούμε την εξυγίανση στο 
ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει 
αρχίσει ένα πολύ ενδιαφέρον 
πρωτάθλημα, με καινούργιους 
διαιτητές. Οι αλλαγές στο ελλη-
νικό ποδόσφαιρο έχουν ξεκι-
νήσει. Ολοι τις ζούμε, όλοι τις 
βλέπουμε. Εχουμε ένα καλό 
πρωτάθλημα, αλλά παράλληλα 
έχουμε δρόμο να διανύσουμε 
μπροστά μας. Είμαι υπερήφανος 
γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν μπροστάρης 
σ’ αυτήν την προσπάθεια. Δεν 
έχουμε πετύχει ακόμα τίποτα, 
αλλά είμαι ικανοποιημένος από 
τις αλλαγές που έχουν γίνει και 
πάντα θα στηρίζουμε τους κανό-
νες», υποστήριξε ο Ιβάν Σαββί-
δης.
Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο 
μεγαλομέτοχος του «Δικεφά-
λου», «η τύχη με έφερε στον 
ΠΑΟΚ, όταν σύλλογος ήταν στον 
γκρεμό», με την ανακατασκευή 
του γηπέδου της Τούμπας να 
είναι το επόμενο βήμα, όχι όμως 
και το τελευταίο ως προς την 
ανάπτυξη και την εκτόξευση του 
συλλόγου.
«Πρόσφατα αποφασίσαμε να 

ξεκινήσουμε τις κινήσεις μας 
για το νέο γήπεδο, αλλά δεν στα-
ματάμε εδώ. Ο ΠΑΟΚ θέλουμε 
να γίνει ο καλύτερος σύλλο-
γος στην Ελλάδα, όχι μόνο στο 
καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, 
αλλά στο να γίνει αυτάρκης 
οικονομικά, να κάνει επενδύσεις 
στις υποδομές, να αναπτυχθεί 
και να μεγαλώσει».  

«Η νέα Τούμπα θα δώσει 
πνοή στην περιοχή»
Το θέμα της κατασκευής του 
νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ απο-
τέλεσε αντικείμενο συζήτησης, 
μετά τις επίσημες τοποθετήσεις 
του Ιβάν Σαββίδη, με τον Γιενς 
Κένινγκ να δίνει τη δική του εξή-
γηση. 
Ποιος είναι ο Γιενς Κένινγκ; Είναι 
αντιπρόεδρος της «Lagardere 
Sports», μια εκ των κορυ-
φαίων εταιριών της Ευρώπης 
σε θέματα κατασκευής και λει-
τουργίας σταδίων, ο οποίος με 
την ιδιότητα και τις γνώσεις του 
αναφέρθηκε στο θέμα του νέου 
γηπέδου του ΠΑΟΚ, ξεκαθαρί-
ζοντας ότι δεν έχει συζητήσει με 
τους ανθρώπους του «Δικεφά-
λου».  
«Με ρωτήσατε πως μπορεί να 
επηρεάσει το γεγονός ότι το 
γήπεδο βρίσκεται στην «καρ-
διά» της πόλης. Η «Friends 
Arena» είναι ένα χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα, όταν χτί-
στηκε αυτό το γήπεδο, αναπτύ-
χθηκε μία ολόκληρη περιοχή 
στην Στοκχόλμη. Υπάρχουν και 
περιπτώσεις ομάδων που επέ-
λεξαν να χτίσουν ένα γήπεδο 
εκτός πόλης και τελικά άλλαξαν 
γνώμη. Δεν θεωρώ ότι είναι 
κακό το γεγονός ότι η Τούμπα 
βρίσκεται στην «καρδιά» της 
πόλης. Το να χτίσεις ένα γήπεδο 
σε ένα συγκεκριμένο μέρος, 
μπορεί να βοηθήσει μία ολό-
κληρη περιοχή να αναπτυχθεί», 
κατέληξε ο κ. Κένινγκ, η εται-
ρία του οποίου ασχολείται με 
την κατασκευή και οργάνωση 
μεγάλων ευρωπαϊκών γηπέ-
δων.

Σαββίδης: «Ζούμε τις αλλαγές 
στο ποδόσφαιρο μας»

Οι παλαίμαχοι του Παναθηναϊκού με νέα 
ανακοίνωσή τους βάλλουν κατά της διοίκησης 
της ΠΑΕ και την κατηγορούν για το θέμα της 
πιθανής χρησιμοποίησης του ΟΑΚΑ στα 
ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

 

Η 
ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Σε συνέχεια του από 9/10/2017 δελτίου 
τύπου μας, ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ τη διοίκηση της 
ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ διότι:

A)ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ όχι πλέον με απάθεια, αλλά με ΠΑΘΟΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ που υποβαθμί-
ζουν τη νοημοσύνη του Παναθηναικού κόσμου, ΝΑ 
ΑΠΑΞΙΩΝΕΙ την προοπτική βιωσιμότητας του πλάνου 
«PAO ΣΑΝ ΑΛΛΟΤΕ» γιατί στηρίζεται στο μέγεθος, 
στην ευρωπαική ιστορία και προοπτική του Πανα-
θηναικού μας και στην ενεργοποίηση-συσπείρωση-
δράση του πληγωμένου αλλά περήφανου και αφυπνι-
σμένου πλέον, κόσμου του.
Β)Με AΠΟΛΥΤΑ ΑΝΑΛΗΘΗ στοιχεία (που διαρκώς 
διοχετεύει στα ΜΜΕ), δικαιολόγησε την απόρριψη του 
γηπέδου ΟΑΚΑ που αποτελεί κεντρικό άξονα του πλά-
νου “PAO ΣΑΝ ΑΛΛΟΤΕ”, για τα επικείμενα ντέρμπι 
με ΟΣΦΠ και ΑΕΚ, στο δήθεν απαγορευτικό- υψηλό 
κόστος χρήσης.
Το αληθές όμως είναι, ότι οι εκπρόσωποι της 
ΠΑΕ, ΟΥΔΕΠΟΤΕ επισκέφτηκαν τον κ.Υφυ-
πουργό Αθλητισμού, ούτε τη διοίκηση 
του ΟΑΚΑ, το δε κόστος παραχώρησής 
του και για τα δύο ντέρμπι είναι συνο-
λικά 80.000 ευρώ (άνευ περαιτέρω δια-
πραγμάτευσης) ενώ το χρέος 1.017.000 
ευρώ έχει διακανονιστεί σε δόσεις των 
15.000 εκάστη εκ των οποίων ληξιπρόθε-
σμες είναι ήδη 3, ήτοι μόνο 45.000 ευρώ!!τα 
οποία σε κάθε περίπτωση ουδέποτε απαίτησε η διοί-
κηση του ΟΑΚΑ να προκαταβληθούν προκειμένου να 
το παραχωρήσει. Εξάλλου, το κόστος της ετήσιας χρή-
σης του ΟΑΚΑ δεν ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ (και 
θα μπορούσε να μειωθεί πολύ-πολύ περισσότερο με 
διαπραγμάτευση αλλά και λόγω της διάθεσης της πολι-
τείας να συνεισφέρει) όπως μάθαμε έπειτα από επαφή 
μας με τη διοίκησή του και με εκπροσώπους της πολι-
τείας και οφείλουμε να σας το γνωστοποιήσουμε.
Αυτή η απόφαση επιφέρει ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΛΗΓΜΑ στην ομάδα καθώς από την πώληση 50.000 
ενιαίων εισιτηρίων και για τα δύο ντέρμπι Χ 40 ευρώ 
μ.ο στο ΟΑΚΑ, θα εισέπραττε 2.000.000 ευρώ του-
τέστιν 1.920.000 ευρώ καθαρά έσοδα, τα οποία ούτε 
κατά το ένα τέταρτο δεν μπορεί να εξασφαλίσει από τη 

διεξαγωγή των 2 ντέρμπι στη Λεωφόρο.
Θεωρούμε ότι η απόρριψη της επιλογής του ΟΑΚΑ 
έγινε ΣΚΟΠΙΜΩΣ (οι αγωνιστικοί λόγοι αυτή τη στιγμή 
που η ομάδα βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού απο-
τελούν «προφάσεις εν αμαρτίαι» της διοίκησης, χωρίς 
προς Θεού να καταλογίζουμε καμία ευθύνη σε αυτό 
στον ΑΞΙΟ προπονητή μας ΜΑΡΙΝΟ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗ) και 
προκειμένου:
i)να ΦΡΕΝΑΡΕΙ το κύμα ανταπόκρισης του Παναθη-
ναικού κόσμου στην προσπάθεια σωτηρίας, αλλά και 
την υιοθέτηση του πλάνου «PAO ΣΑΝ ΑΛΛΟΤΕ». Και 
αυτό, διότι η μαζική ανταπόκριση του κόσμου στα δύο 
επικείμενα ντέρμπι, θα καταδείκνυε τη δυναμική του 
Παναθηναικού κόσμου, τις ισχυρές πιθανότητες επιτυ-
χίας του πλάνου «PAO ΣΑΝ ΑΛΛΟΤΕ» και την ανάγκη 
έκτοτε μόνιμης μετακίνησης της έδρας της ομάδας στο 
ΟΑΚΑ, που αποτελεί τον βασικό του άξονα,
ii)να ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ του έμψυ-
χου δυναμικού της, που θα αποφέρει ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ και θα κλονίσει κάθε ελπίδα και διάθεση 
προσφοράς, προκειμένου η ΔΙΑΛΥΣΗ να καταστεί πιο 
ΕΥΠΕΠΤΗ από τον κόσμο του.
ΜΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ
ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ
Υ.Γ 1.Τα υπόλοιπα στην προσεχή ανοιχτή συνέντευξη 

Τύπου.
Υ.Γ 2.Ραντεβού στο γήπεδο για να στηρί-

ξουμε την ομάδα και να δείξουμε ότι μπο-
ρούμε να αναδημιουργήσουμε έναν 
πανίσχυρο PAO ..ΣΑΝ ΑΛΛΟΤΕ..».

Οδεύουν σε λύση με Ταυλαρί-
δη

Σε καλό κλίμα η συνάντηση μεταξύ των 
εκπροσώπων του Παναθηναϊκού και έμπει-

ρου αμυντικού, με αποτέλεσμα να υπάρχει 
αισιοδοξία για εξεύρεση λύση. Πήρε αναβολή η εκδί-
καση της υπόθεσης.
Ένα από τα θέματα που «καίνε» τον Παναθηναϊκό αυτές 
τις μέρες, εκτός από την ολοκλήρωση της μεταγραφής 
του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, είναι και αυτό του Στάθη 
Ταυλαρίδη, καθώς κρύβει πολλούς και μεγάλους κιν-
δύνους.
Την Τετάρτη το πρωί λοιπόν, πραγματοποιήθηκε συνά-
ντηση μεταξύ των δύο πλευρών σε κλίμα κατανόησης 
τόσο από την πλευρά των «πράσινων», όσο και του 
παίκτη.
Οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» αναγνώρισαν τις υπο-
χρεώσεις τους και την καθυστέρηση που έχει υπάρ-
ξει, ενώ ο έμπειρος στόπερ έδειξε να έχει καταλάβει το 
πόσο δύσκολη είναι κατάσταση στον σύλλογο.

Καταγγέλουν την διοίκηση οι 
παλαίμαχοι του Παναθηναϊκού
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Η Football League δεν έχει καμία 
ενημέρωση για τις εξελίξεις στην ΕΕΑ 
και παραμένει πιστή στο πλάνο της για 
σέντρα στις 22 Οκτωβρίου. Τι χρήματα 
έχουν βρεθεί και ποιά αναζητούνται 
ακόμα.

 

Τ
ο πρόβλημα που έχει προκύψει σύμ-
φωνα με τα όσα έχουν δει το φως της 
δημοσιότητας είναι ότι η ΕΕΑ έμει-
νε... ακέφαλη μετά τις παραιτήσεις του 

προέδρου της και του αναπληρωτή προέδρου 
και υπάρχει θέμα με τα πιστοποιητικά συμμε-
τοχής των ομάδων της Football League.
 Ανεπίσημα ή επίσημα αυτήν την στιγμή για 
το εν λόγω ζήτημα η FL δεν έχει καμία ενη-
μέρωση! Ωστόσο δεν γίνεται να μην υπάρ-
ξει σέντρα στις 22 Οκτωβρίου καθώς όπως 
προκύπτει από τους ανθρώπους της Football 
League δεν θα βγει αλλιώς η σεζόν και ο προ-
γραμματισμός. Το πλάνο λοιπόν είναι να ξεκι-
νήσει η Λίγκα και να εξετάζονται εντός της 
χρονιάς τα πιστοποιητικά συμμετοχής. Αλα-
λούμ δηλαδή... Στα λοιπά θέματα η ΕΡΤ θα δεί-
χνει έναν αγώνα Σάββατο και έναν Δευτέρα 
και το ετήσιο συμβόλαιο είναι στις 650.000 
ευρώ. Με αυτά τα χρήματα θα καλυφθεί το 
προσωπικό και οι λοιπές ανάγκες της διοργα-
νώτριας Αρχής.
 Πέραν αυτού η FL χρειάζεται ακόμα 1 εκατ. 
ευρώ για να βγει η χρονιά. Προς το παρόν 
έχουν βρεθεί τα μισά από χορηγίες και άλλους 
υποστηρικτές και συνεχίζεται η προσπάθεια 
να βρεθεί όλο το ποσό...

Βασιλειάδης: «Ανταγωνιστική 
Football League, χωρίς σκιές»
Η κυβέρνηση κάνει προσπάθειες ώστε το 
φετινό πρωτάθλημα της Football League να 
παρουσιαστεί πιο ανταγωνιστικό σε σχέση 
με τις προηγούμενες χρονιές, όπως ανέφερε ο 
Γιώργος Βασιλειάδης.  
Ο υφυπουργός αθλητισμού στο πλαίσιο της 
επίσκεψής του στα Τρίκαλα για επαφές με στε-
λέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε για το νέο πρωτά-
θλημα της Football League, αλλά και την ανά-
γκη συνεργασίας όλων των φορεών του επαγ-
γελματικού ποδοσφαίρου.  
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Από πέρυσι έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια 
να έχουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα χωρίς 
σκιές. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε απόλυτα 
ευχαριστημένοι, αλλά νομίζω φέτος, επειδή 
πέφτουν έξι ομάδες, θα είναι πολύ δύσκολο 

να έχουμε ομάδες αδιάφορες. Και του χρόνου 
με τον σχεδιασμό που γίνεται για τη μείωση 
των ομάδων και τη συνεργασία που θα πρέπει 
να υπάρξει με τη Super League μας δίνεται μια 
ευκαιρία να αλλάξουμε σελίδα και να έχουμε 
δύο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα τα οποία 
θα μπορούν να επιβιώνουν και μόνα τους 
χωρίς βοήθεια, χωρίς παρεμβάσεις και χωρίς 
να είμαστε με την ψυχή στο στόμα κάθε φορά. 
Όλοι οι φορείς του επαγγελματικού ποδο-
σφαίρου πρέπει να πάρουμε άμεσα απο-
φάσεις, γιατί στο τέλος θα συρθούμε πίσω 
από τις εξελίξεις και θα είναι αργά. Πρέπει να 
πάρουμε αποφάσεις δύσκολες και κυρίως 
πρέπει να ποντάρουμε όλοι οι αρμόδιοι πάνω 
στο προϊόν αυτό καθ’ αυτό. Το επαγγελματικό 
ποδόσφαιρο, είτε το θέλουμε, είτε όχι είναι 
ένα προϊόν. Θα πρέπει όλοι να διαφυλάξουμε 
την ποιότητά του και να το αφήσουνε να παρά-
ξει πλούτο, χαρά και διασκέδαση γι’ αυτούς 
που το παρακολουθούν, όπως σε όλες τις 
χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. 
Επειδή πέσαμε πάρα πολύ χαμηλά - βέβαια 
αυτή η χώρα μπορεί πάντοτε να σε εκπλήσσει 
προς το χειρότερο - νομίζω ότι τα πράγματα 
μόνο καλύτερα μπορούν να πάνε. Εμείς δου-
λεύουμε, είμαστε αρωγοί στην ποδοσφαιρική 
ομοσπονδία, στις προσπάθειες που θέλει να 
κάνει και είμαστε εδώ να παρέμβουμε αν χρει-
αστεί, εάν τα πράγματα δεν πάνε καλά». 
Για τις παραιτήσεις προέδρου και αναπληρωτή 
προέδρου της ΕΕΑ: 
«Υπάρχει ένα ζήτημα με την ΕΕΑ και ένα πρό-
βλημα με τον ΕΦΚΑ. Δουλεύουμε εδώ και 
καιρό για να μπορέσουμε να το λύσουμε. 
Έχουμε την πλήρη κατανόηση των ανθρώπων 
της επιτροπής και τους ευχαριστούμε για τη 
βοήθειά τους. Δε νομίζω ότι θα έχουμε πρό-
βλημα και στο τέλος θα λυθούν όλα».

Σπανός: «Έχω καταλήξει στην εν-
δεκάδα»
Ο Δημήτρης Σπανός έμεινε ικανοποιημένος 
από την απόδοση του Άρη στη φιλική νίκη επί 
της ΑΕΛ στο Κλεάνθης Βικελίδης ενώ σημεί-
ωσε ότι έχει καταλήξει και στο βασικό σχήμα 
ενόψει της έναρξης της Football League.
«Η αλήθεια είναι ότι έχω καταλήξει, συνο-
λικά όμως να ξέρετε ότι το ποιοι παίκτες θα 
παίζουν στην ενδεκάδα εξαρτάται από τον 
αντίπαλο, την κατάσταση του κάθε παίκτη, 
το σύστημα της ομάδας και φυσικά από την 
τακτική που έχει ο αντίπαλος. Το ζητούμενο 
για μας είναι να έχουμε όλους τους παίκτες 
στη διάθεσή μας και προς αυτήν την κατεύ-

θυνση είναι θετικός ότι οι τραυματίες πάνε 
καλά. Χρειάζεται υπομονή γιατί δυστυχώς 
αυτά είναι στο πρόγραμμα. Πρέπει να κρατή-
σουμε χαμηλά την μπάλα, χωρίς πολλά λόγια».
Σε ότι αφορά το παιχνίδι, ο προπονητής του 
Άρη σημείωσε: «Είμαι ευχαριστημένος από 
την απόδοση μας. Δεν ήμασταν εξαιρετικοί, 
ήμασταν μέτριοι προς το καλό. Είμαι ευχαρι-
στημένος καθώς τα παιδιά έβγαλαν πάθος, 
είχαν τρεξίματα και ένταση στο παιχνίδι τους, 
παίξανε στα κόκκινα. Το σημαντικότερο όμως 
από αυτό το παιχνίδι ήταν ότι παίξαμε με 
ομάδα η οποία είχε ρυθμό. Αυτό θέλαμε να 
δούμε. Ανταποκριθήκαμε πλήρως. Σημαντικό 
που η ομάδα κέρδισε κιόλας. Αν αναλύσουμε 
τον αγώνα δεν νομίζω ότι κινδυνέψαμε στην 
διάρκεια της αναμέτρησης. Εμεις δημιουργή-
σαμε και χάσαμε τις ευκαιρίες».

Γκώνιας: «Ο Εργοτέλης αξίζει να εί-
ναι στη Superleague»
Πεπεισμένος πως φέτος ο Εργοτέλης θα 
βάλει τις βάσεις για την επιστροφή του στη 
Superleague, εμφανίστηκε ο Τάκης Γκώνιας.  
Ο τεχνικός της ομάδας του Ηρακλείου μιλώ-
ντας στο KΡΗΤΗ ΤV, αναφέρθηκε στους στό-
χους του Εργοτέλη για την αγωνιστική περί-
οδο που αρχίζει, αλλα και στην παρουσία του 
Μαγκέτ Σάμι στα διοικητικά. 
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
Για το τι να περιμένει ο οπαδός του Εργοτέλη 
από την ομάδα του:
«Το στυλ ποδοσφαίρου είναι συγκεκριμένο. 

Και το στυλ ποδοσφαίρου σε μια ομάδα 
εξαρτάται από τον προπονητή και όχι το αντί-
θετο. Θα είναι ένα στυλ στο οποίο θέλουμε 
την μπάλα, εμείς να ορίζουμε το ρυθμό του 
παιχνιδιού. Και επειδή έχει παρεξηγηθεί από 
πολλούς η κατοχή της μπάλας δεν είναι μόνο 
έχω την μπάλα στα πόδια μου. Είναι η επι-
θετική του λειτουργία αλλά και η αμυντική. 
Γιατί; Γιατί δεν την έχει ο αντίπαλος την μπάλα. 
Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Να 
φτιάξουμε μια ανταγωνιστική ομάδα, που να 
χαίρεται ο κόσμος του Εργοτέλη να την παρα-
κολουθεί. Και να πάει εκεί που τις αξίζει. Γιατί 
πραγματικά με αυτόν τον πρόεδρο που έχει 
αυτή την στιγμή ο σύλλογος , αξίζει να είναι 
στην Superleague. Για να συμβεί αυτό όμως 
δεν γίνεται από την μία μέρα στην άλλη. Η επι-
τυχία δεν μπαίνει στο ασανσέρ για να φτάσεις 
εκεί που θέλεις. Πρέπει να πας σκαλί- σκαλί. 
Εμείς θέλουμε φέτος να βάλουμε τις βάσεις».
Για το αγωνιστικό προφίλ του Εργοτέλη σας 
ταιριάζει:
«Αυτή την στιγμή οι παίκτες που βρίσκονται 
στο ρόστερ είναι σε μικρή ηλικία. Πολλοί από 
αυτούς μάλιστα είναι και κάτω των 20. Αυτό 
έχει τα υπέρ έχει και τα κατά. Αυτό που βλέπω 
είναι μια δίψα από όλους τους ποδοσφαι-
ριστές να διακριθούν. Θέλουν όλοι τους να 
αφήσουν το στίγμα τους στο ποδοσφαιρικό 
γίγνεσθαι της Ελλάδας. Έτυχε αλλά πραγμα-
τικά ο Εργοτέλης αν δείτε και τα προηγούμενα 
χρόνια, αυτό το στυλ ποδοσφαίρου υπηρε-
τούσε».

τα νεα τησ FooTBALL LEAGUE

αποφασισμένη για σέντρα στις 22 οκτωβρίου η Football League
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O 
Λευτέρης Πετρούνιας έχει μονα-
δικό αντίπαλο τον εαυτό του, τον 
οποίο ξεπέρασε ακόμη μία φορά 
για να πανηγυρίσει σε δεύτερη 

διαδοχική διοργάνωση, το χρυσό μετάλλιο 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. 
Ο άρχοντας των κρίκων εξασφάλισε την 
υψηλότερη βαθμολογία στο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα του Μόντρεαλ με 15.433 β. Σε 
εξήντα δευτερόλεπτα απόλυτης τελειότητας, 
από την στιγμή που ξεκίνησε η αιώρησή του 
μέχρι την προσγείωση, ήταν αρκετά για να 
του χαρίσουν την πρωτιά.
Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίστηκε προτε-
λευταίος μεταξύ των οκτώ φιναλίστ και επι-
βεβαίωσε για πολλοστή φορά γιατί θεωρεί-
ται ανίκητος, εκτελώντας εκπληκτικά το πρό-
γραμμά του με συντελεστή δυσκολίας 6,30. 
Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο 
Ρώσος Ντένις Αμπλιαζίνμε 15.333, ενώ το 
χάλκινο πήγε στον Τούρκο Ιμπραήμ Τσολάκ 
με 15.033.
Με τη νίκη αυτή ο σπεσιαλίστας των κρίκων 
μπήκε στο κλειστό κλαμπ των μόλις 9 αθλη-
τών που έχουν καταφέρει να διατηρήσουν 
τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή από 
τη γέννηση του θεσμού το 1903.
Ανάλογο επίτευγμα είχαν πετύχει στο παρελ-
θόν αθλητές-φαινόμενα όπως οι Λέον Στού-

κελι (Γιουγκοσλαβία, 1922-1926), Αλόις Χού-
ντετς (Τσεχοσλοβακία, 1934-1938), Αλμπέρτ 
Αζαριάν (Σοβ. Ένωση, 1954-1958), Νικολάι 
Αντριάνοφ (Σοβ. Ένωση, 1974-1978), Αλε-
ξάντερ Ντιτιάτιν (Σοβ. Ένωση, 1979-1981), 
Γιούρι Καραλιόφ (Σοβ. Ένωση, 1985-1987), 
Γιούρι Κέκι (Ιταλία, 1993-1994-1995-1996-
1997) και Τσεν Γιμπίνγκ (Κίνα, 2006-2007 
και 2010-2011).
Παράλληλα, ισοφάρισε το ρεκόρ του Βλάση 
Μάρα, ο οποίος μέχρι σήμερα ήταν ο μόνος 
Έλληνας γυμναστής με δύο χρυσά μετάλλια 
σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, με αμφότερους 
τους δύο αθλητές να προπονούνται με τον 
Δημήτρη Ράφτη, ο οποίος ορθώς δήλωνεο 
προ ημερών ότι «Ζητείτε αντίπαλος για τον 
Λευτέρη».
Ο Λευτέρης Πετρούνιας με το χρυσό μετάλ-
λιο στο Μόντρεαλ συμπλήρωσε 7 αγώνες 
αήττητος σε διάστημα 1.5 χρόνου. 
Κάπως έτσι ο κορυφαίος Έλληνας γυμναστής 
έχει στην κατοχή του όλους τους διαθέσι-
μους τίτλους στους κρίκους, έχοντας πανη-
γυρίσει χρυσά μετάλλια σε όλες τις μεγάλες 
διοργανώσεις της τελευταίας τριετίας: Στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες (2016), στα παγκόσμια 
πρωταθλήματα (2015, 2017), στα ευρωπα-
ϊκά πρωταθλήματα (2015, 2016, 2017) και 
στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες (2015)!

«Χρυσός» παγκόσμιος ξανά ο 
πετρούνιας! 

Τ
α κενά στην… χρωματική παλέτα των ελληνικών μεταλλίων στο Ευρωπαϊκό Πρω-
τάθλημα Cadets που έριξε αυλαία στην Βουδαπέστη, συμπλήρωσαν οι Δήμητρα 
Σωτηρία Μπιτσικώκου (Θησέας Αιτωλοακαρνανίας) και Ανδρέας Ροδόπουλος (Ατ-
τική Δύναμη Σεπολίων). 

Μετά τα τέσσερα χάλκινα μετάλλια των τριών πρώτων ημερών,  το ελληνικό ταεκβοντό, 
κατέκτησε τα δύο μετάλλια που έλειπαν από τη συλλογή του και συγκεκριμένα ένα χρυσό 
και ένα ασημένιο.
Η Μπιτσικώκου βρέθηκε στην κορυφή της κατηγορίας των -55 κιλών, ενώ ο Ροδόπουλος 
έφτασε μέχρι τον τελικό των -61 κιλών, κατέκτησε όμως την δεύτερη θέση. Η αθλήτρια του 
Θησέα, στον δρόμο για το χρυσό μετάλλιο σημείωσε τέσσερις νίκες. Επικράτησε 5-3 της 
Ράτσε από την Ρουμανία, 8-5 της Λόνκαριτς από την Σλοβενία, 43-20 της Νούτζο από την 
Ιταλία, ενώ στον τελικό νίκησε 6-3 την Φαν Βανρόιγ από την Ολλανδία.
Στα -61 κιλά, ο Ροδόπουλος χρειάστηκε τρεις νίκες για να φτάσει στον τελικό. Επικράτησε 
19-9 του Ρουμάνου Μινέλ, 17-9 του Κροάτη Κρπαν και 31-17 του Ουκρανού Κουτσε-
ρένκο. Στον αγώνα για το χρυσό μετάλλιο, έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, όμως τελικά 
γνώρισε την ήττα με 35-25 από τον Ρώσο Σεκχοφτσόφ με αποτέλεσμα να βρεθεί στο δεύ-
τερο σκαλοπάτι του πόντιουμ των νικητών.
Ακόμη από ελληνικής πλευράς, ο Δημήτριος Γκογκάκης (Ταεκβοντό Ζήκος Ιωαννίνων) 
ήταν πέμπτος στα -65 κιλά και η Αναστασία Ανδριανού (ΑΣ Ανδρεία) πέμπτη στα -59 κιλά.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Μπιτσικώκου, 
«ασημένιος» ο Ροδόπουλος

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Ν
α αποδεσμευτεί από τον Αγρο-
τικό Αστέρα ζήτησε ο έμπειρος 
στόπερ και αρχηγός, Άγγελος 
Καραντασιάδης, αφού στα αυτιά 

του… ηχούν «σειρήνες» από τον Ηρακλή.
Ο 25χρονος αμυντικός μάλιστα έχει συμ-
φωνήσει προφορικά με τον Ημίθεο και 
πιέζει τους «σταχυοφόρους» να τον απο-
δεσμεύσουν, αλλά στον Εύοσμο ζητούν 
οικονομικά ανταλλάγματα, δεδομένου 
ότι στηρίζουν πολλά επάνω του (o μόνος 
στόπερ του ρόστερ με παραστάσεις σε 
υψηλό επίπεδο) και δεν υπάρχουν διαθέ-
σιμες λύσεις στην αγορά για να τον αντι-
καταστήσουν.
Το ζήτημα ξεκαθαρίζει μέσα στο επόμενο 
διήμερο, ενώ από τους «πράσινους» 
αποδεσμεύτηκε κοινή συναινέσει ο μεσο-
αμυντικός, Κώστας Παγωνίδης.
Σήμερα αναμένεται να εκδοθεί το δελτίο 
του εξτρέμ Αλέξανδρου Κουτούση, για 
να κάνει ντεμπούτο την Κυριακή εντός 
με την ΑΠΕ Λαγκαδά, ενώ θα λείψουν 
Χατζηλιάδης και Πιστόπουλος («καθαρή» 
η μαγνητ ική του νεαρού επιθετ ικού, 
σύντομα θα είναι διαθέσιμος).

Παίκτη από τον Πλατανιά απο-
κτά η Δόξα Προσκυνητών!
Έναν ακόμη αθλητή με καλό βιογραφικό 
γ ια την ηλικία του και παρελθόν σ τα 
αναπτυξιακά πρωταθλήματα της Super 
League αποκτά με υποσχετική από τον 
Πλατανιά η Δόξα Προσκυνητών.
Πρόκειται γ ια τον 18χρονο Χαν ιώτη 
μεσοεπιθετικό Γιώργο Γιαννακίδη που 
ανήκει στον Πλατανιά και αφού πέρασε 
μέσω Πανελληνίων στα ΤΕΦΑΑ Κομοτη-
νής επέλεξε όπως οι Άγγελος Γεωργαμ-
λής, Γιώργος Κρεμμύδας, Γιάννης Νικολί-
τσας, Δημήτρης Σιχλιμοίρης και Γιάννης 
Γαβριήλ την ομάδα της Δόξας Προσκυ-
νητών συνθέτοντας μια από τις πιο νεα-
νικές ομάδες του πρωταθλήματος της Γ’ 
Εθνικής.
Ο Γιαννακίδης ε ίναι παιδί γέννημα-
θρέμμα του Μινώταυρου Μουρνιών, 
αφού ξεκίνησε από τα τμήματα υποδο-
μής του Μινωταύρου, και κίνησε το ενδι-
αφέρον του Πλατανιά που τον απέκτησε 
φορώντας την φανέλα του για λογαρια-
σμό των Κ17 και Κ20. Το περασμένο 
καλοκαίρι επέστρεψε ξανά με υποσχε-
τική στον Μινώταυρο, αφού προτίμησε 

να δώσει βάση στις Πανελλήνιες εξετά-
σεις όπου και διακαιώθηκε περνώντας 
στο Πανεπιστήμιο και στην Θράκη.

Οι βαθμολογίες της Γ’ Εθνικής
1ος όμιλος
1. Απόλλων Παραλιμνίου 6
2. ΑΕ Διδυμότειχου 4
3. Ορφέας Ξάνθης 4
4. Ελπίς Σκουτάρεως 4
5. Νέστος Χρυσούπολης 3
6. Καβάλα 3
7. Δόξα Προσκυνητών 3
8. Αετός Οργανού 2
9. Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου 1
10. Άρης Αβάτου 1
11. Μέγας Αλέξανδρος Καρπερής 1
12. Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου 0
2ος όμιλος
1. Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων 6
2. Αλμωπός Αριδαίας 6
3. Εδεσσαϊκός 4
4. Αγροτικός Αστέρας 4
5. ΑΠΕ Λαγκαδά 4
6. Πιερικός 4
7. Άρης Παλαιοχωρίου 4
8. ΑΕ Καρίτσας 3
9. Μακεδονικός 1
10. Κιλκισιακός 1*
11. Ηρακλής 1
12. Φίλιππος Αλεξάνδρειας 0
13. ΑΟ Καρδίας 0*
14. Καμπανιακός 0
15. Νάουσα 0
3ος όμιλος
1. Τηλυκράτης Λευκάδας 6
2. ΑΕΠ Καραγιαννίων 6
3. Ερμής Αμυνταίου 4
4. ΑΕ Λευκίμμης 4
5. Μακεδονικός Φούφα 4
6. Σκουφάς Κομποτίου 2
7. Πανλευκάδιος 2
8. Δόξα Κρανούλας 1
9. Αστέρας Παραποτάμου 1
10. Θεσπρωτός 1
11. Παναμβρακικός 0
12. Εθνικός Φιλιππιάδας 0*
13. Καστοριά 0*
4ος όμιλος
1. ΑΠΟ Αμβρυσσέας 6
2. Βόλος ΝΠΣ 6
3. Αχιλλέας Φαρσάλων 3
4. ΓΣ Αλμυρού 3*
5. ΑΠΟΚ Βελουχί 3*

6. Ολυμπιακός Βόλου 3
7. Νίκη Βόλου 3
8. Ρήγας Φεραίος 3
9. Οπούντιος Μαρτίνου 3
10. ΑΟ Σελλάνων 1
11. Θήβα 1
12. Αστέρας Ιτέας 0
13. Διγενής Νεοχωρίου 0
5ος όμιλος
1. Διαγόρας Βραχνέικων 6
2. Αστέρας Αμαλιάδας 6
3. Αστέρας Βλαχιώτη 4
4. Καλαμάτα 4
5. Ζάκυνθος 4
6. Παλληξουριακός 3
7. Πανηλειακός 2
8. ΠΑΟ Βάρδας 1
9. Τσικλητήρας Πύλου 1
10. Αχαϊκή 1
11. Παναρκαδικός 0
12. Λεωνίδιο 0
6ος όμιλος
1. Ασπρόπυργος 6
2. ΑΠΟ Κερατσίνι 4
3. Εθνικός 4
4. Διαγόρας Ρόδου 3*
5. Προοδευτική 3
6. ΑΟ Λουτράκι 3
7. Ιάλυσος 2
8. Ιωνικός 1
9. ΑΣ Ρόδος 1
10. Πέλοπας Κιάτου 0*
11. ΑΟ Ζευγολατιού 0

7ος όμιλος
1. Αήττητος Σπάτων 6
2. Ερμιονίδα 6
3. Ερμής Κιβερίου 4
4. Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 3
5. Ταμυναϊκός 3
6. Αιολικός 3
7. Χαλκίδα 3
8. Πανθηραϊκός 1
9. Θύελλα Ραφήνας 0*
10. Παναργειακός 0*
11. Τριγλία Ραφήνας
8ος όμιλος
1. Ηρόδοτος 4
2. Αιγάλεω 4
3. ΟΦ Ιεράπετρας 3
4. Ερμής Ζωνιανών 3*
5. Κηφισιά 2
6. ΑΕ Μυλοποτάμου 2
7. ΑΟ Παλαιόχωρας 2
8. Ατσαλένιος 1
9. Άγιος Ιερόθεος 1
10. Φωστήρας 1
11. Ηλυσιακός 1*
*Με αστερίσκο όσες ομάδες έχουν κάνει 
το ρεπό τους
**Οι πρώτοι κάθε ομίλου (με πράσινο 
χρώμα) θα δημιουργήσουν ένα μίνι πρω-
τάθλημα των 8 ομάδων από το οποίο θα 
ανέβουν οι 4 στη Football League.
***Οι ομάδες από την 7η θέση και κάτω σε 
κάθε όμιλο (με κόκκινο χρώμα) θα υποβι-
βαστούν στα τοπικά πρωταθλήματα.

το πανόραμα της Γ’ εθνικής

Όλα ανοιχτά για καραντασιάδη στον αγροτικό αστέρα!
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αθλητικά

Α
πίστευτη η εξέλιξη και στον όμιλο 
της Κεντρικής Αμερικής με το Τρί-
νινταντ να επικρατεί των ΗΠΑ με 
2-1 και να τις αφήνει εκτός Μου-

ντιάλ. Μεξικό, Κόστα Ρίκα και Παναμάς πή-
ραν το απευθείας εισιτήριο, ενώ η Ονδού-
ρα θα παίξει μπαράζ με την Αυστραλία.
Μπορεί λόγω ονομάτων και ομάδων η 
τελευταία αγωνιστική του ομίλου της 
Λατινικής Αμερικής να συγκέντρωσε 
επάνω της τα περισσότερα βλέμματα, αλλά 
αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπήρξε αγωνία 
και στην Κεντρική Αμερική. Κάθε άλλο θα 
λέγαμε, καθώς και εκεί... έσπασαν καρδιές 
και υπήρξε και μία τεράστια έκπληξη.
Την έκανε το αδιάφορο και τελευταίο Τρί-
νινταντ, το οποίο κέρδισε τις ΗΠΑ με 2-1 
και τις άφησε εκτός Μουντιάλ. Μια ήττα 
που κανείς δεν περίμενε με τους Αμερικα-
νούς να πέφτουν θύματα τεράστιας έκπλη-
ξης.
Την ήττα των ΗΠΑ εκμεταλλεύ-
τηκε με τον καλύτερο τρόπο 
η Ονδούρα που επικρά-
τησε του έτσι και αλλιώς 
στην Ρωσία Μεξικού με 
3-2, παίρνοντας έτσι το 
εισιτήριο για τα μπαράζ, 
όπου θα αντιμετωπίσει την 
Αυστραλία.
Ο Παναμάς ήταν η ομάδα που 
χάρηκε περισσότερο από όλες την 
ήττα της Αμερικής, καθώς επικράτησε της 
Κόστα Ρίκα με 2-1 και πήρε την απευθείας 
πρόκριση για τα τελικά του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου.

«Αυτοκτονία» Παραγουάης ε-
κτός Μουντιάλ και η Χιλή
Απίστευτη εξέλιξη την τελευταία αγωνι-
στική με την Βενεζουέλα να κερδίζει την 
Παραγουάη και να την πετάει εκτός Μου-
ντιάλ, ενώ εκτός έμεινε και η Χιλή. Στα 
μπαράζ πέρασε το Περού που θα αντι-
μετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία, ενώ απευ-
θείας στη Ρωσία είναι οι Βραζιλία, Ουρου-
γουάη, Αργεντινή και Κολομβία.
Το έπαθλο ήταν μεγάλο, τεράστιο θα 
λέγαμε, καθώς όλες οι ομάδες που αγωνί-
ζονται στα προκριματικά του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου, θέλουν να βρεθούν στα τελικά. 
Έτσι ήταν λογικό την τελευταία αγωνι-
στική των αγώνων της Λατινικής Αμερι-
κής να... πέσουν κορμιά. Πολλές οι ομάδες 

που έβλεπαν την Ρωσία, μεγάλη η αγω-
νία και στο τέλος είχαμε και τις τεράστιες 
εκπλήξεις. Η παντελώς αδιάφορη Βενε-
ζουέλα, αφού αρχικά πήγε να... σκοτώ-
σει την Αργεντινή, αλλά δεν τα κατάφερε, 
το έκανε με την Παραγουάη. Επικράτησε 
μέσα στο σπίτι της αντιπάλου της και την 
πέταξε εκτός Μουντιάλ, με τους Παρα-
γουανούς να κάνουν χρόνια να ξεχάσουν 
αυτόν τον κάζο, καθώς με νίκη περνούσαν 
και μάλιστα απευθείας.
Κάζο και για την Χιλή, με την κάτοχο του 
Κόπα Αμέρικα να χάνει με 3-0 από την 
Βραζιλία. Μάλιστα το τρίτο γκολ μπήκε 
όταν ο Μπράβο είχε προωθηθεί για να 
κάνει το 2-1 και να δώσει πρόκριση στην 
ομάδα του, αλλά στην κόντρα ήρθε το 3-0 
και το τέλος.
Στην Ουρουγουάη η παρέα των Καβάνι 
και Σουάρες έκανε αυτό που έπρεπε επι-
κρατώντας με 4-2 της Βολιβίας που έκανε 

το λάθος να προηγηθεί και θα βρί-
σκεται στην Ρωσία ως δεύτερη 

του ομίλου.
Στο Περού θα λέγαμε πως και 
οι δύο ομάδες έμειναν ευχα-
ριστημένες, καθώς αρχικά οι 
γηπεδούχοι που ισοφάρισαν 

με τον Γκερέρο θα παίξουν στα 
μπαράζ με τη Νέα Ζηλανδία και 

είναι το φαβορί για πρόκριση, ενώ 
οι φιλοξενούμενοι που προηγήθηκαν 

πέρασαν απευθείας στα τελικά το Παγκο-
σμίου Κυπέλλου.

Εθνική αργία στον Παναμά λόγω 
πρόκρισης στο Μουντιάλ!
Την ευκαιρία να ξεκουραστούν θα έχουν 
οι εργαζόμενοι του Παναμά, καθώς ο πρό-
εδρος της χώρας, Χουάν Κάρλος Βαρέλα 
κήρυξε την 11η Οκτωβρίου ως εθνική 
αργία λόγω της πρόκρισης της εθνικής 
ομάδας στα τελικά του Μουντιάλ! 
«Η φωνή του λαού ακούστηκε. Γιορτάστε 
αυτή την ιστορική ημέρα για τον Παναμά. 
Η Τετάρτη είναι εθνική αργία. Τα σχο-
λεία θα παραμείνουν κλειστά και τόσο οι 
δημόσιοι όσο και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι 
δεν θα εργαστούν», τόνισε ο πρόεδρος της 
χώρας Χουάν Κάρλος Βαρέλα μετά τη λήξη 
της αναμέτρησης με την Κόστα Ρίκα που 
βρήκε νικητή τον Παναμά (2-1) σηματοδο-
τώντας για πρώτη φορά στην ιστορία του 
την πρόκριση σε τελική φάση Μουντιάλ.

προκριματικά μουντιάλ

Το Τρίνινταντ «σκότωσε» τις ΗΠΑ

H πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Μουντιάλ! 
Η Πορτογαλία επικράτησε εύκολα 2-0 
της Ελβετίας και θα βρεθεί απευθείας 
στη Ρωσία μαζί με τη Γαλλία! Η Ολλανδία 
νίκησε, αλλά το... θαύμα δεν ήρθε και χάνει 
δεύτερο διαδοχικό μεγάλο ραντεβού!

Η
ταν η μεγαλύτερη μάχη της βραδιάς. Η 
Ελβετία πήγε στην Πορτογαλία με αέ-
ρα τριών βαθμών και θα έμενε 2η μό-
νο με ήττα. Και αυτό ήταν τελικά που 

συνέβη, καθώς η πρωταθλήτρια Ευρώπης καθά-
ρισε για το 2-0, που την στέλνει απ’ ευθείας στο 
Μουντιάλ και την Ελβετία στους ισχυρούς των 
μπαράζ και ως πιθανή αντίπαλο της Ελλάδας, έ-
χοντας στην ισοβαθμία καλύτερη διαφορά γκολ. 
Το αυτογκόλ του Τζούρου (41’) και το δεύτερο 
από τον Αντρέ Σίλβα (57’), στέλνουν την παρέα 
του Φερνάντο Σάντος και του Κριστιάνο Ρονάλ-
ντο να διεκδικήσουν και το παγκόσμιο στέμμα. 
Θα είναι η έβδομη παρουσία τους στο θεσμό και 
5η διαδοχική.

Αήττητο το Βέλγιο!
Και τυπικά τέλος λοιπόν στον όμιλο της Εθνικής 
μας. Το πανίσχυρο, Βέλγιο, ολοκλήρωσε τις υπο-
χρεώσεις του με μία ακόμα επιβλητική νίκη, αυτή 
τη φορά σε βάρος της Κύπρου με 4-0 με χατ-τρικ 
του Εντέν Αζάρ και έκανε σούμα έχοντας πετάξει 
μόλις δύο βαθμούς σε αυτή την τρελή διαδρομή 
[εντός κόντρα στην Ελλάδα] προς την Ρωσία. 
Με νίκη έκανε φινάλε η ξενερωμένη, Βοσνία, η 
οποία πέρασε με 1-2 από την έδρα της Εσθονίας.

«Μουντιαλική» Γαλλία, εκτός η Ολλαν-
δία
Η Γαλλία έκανε το χρέος της, κέρδισε με 2-1 την 
Λευκορωσία και προκρίθηκε στο Μουντιάλ. Στα 
μπαράζ η Σουηδία, που ηττήθηκε... μόνο με 2-0 
από την Ολλανδία.
Η Γαλλία υποδέχθηκε την Λευκορωσία και γνώ-
ριζε ότι με νίκη δεν χρειαζόταν να περιμένει από 
κανέναν για να πάρει την πρόκριση. Και οι τρικο-
λόρ έκαναν το καθήκον τους, κέρδισαν με 2-1 και 
θα δώσουν το παρών στα γήπεδα της Ρωσίας. 
Στο 27’ ο Γκριζμάν άνοιξε το σκορ, στο 33’ ο 
Ζιρού έκανε το 2-0, ενώ το μόνο που κατάφεραν 
οι φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν στο τελικό 
2-1 με τον Σαρόκα.
Η Ολλανδία ήθελε νίκη με επτά γκολ διαφορά, 
προκειμένου να καλύψει τη διαφορά τερμάτων 
από τη Σουηδία και να της κλέψει τη δεύτερη 
θέση. Τελικά, αρκέστηκε σε... φτωχή νίκη με 2-0 
και δεν θα δώσει το παρών στο Μουντιάλ, με 
τους Σουηδούς να διεκδικούν το εισιτήριο για 
τη Ρωσία μέσω των μπαράζ. Τα πάντα κρίθηκαν 

με δύο γκολ του Ρόμπεν (16’, 40’) από το πρώτο 
μέρος, με τον άσο της Μπάγερν να μπαίνει στο 
top 5 των σκόρερ όλων των εποχών για τους 
Οράνιε, αλλά να μην μπορεί να κάνει περισσό-
τερα. Τέλος, σε αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι 
το Λουξεμβούργο κατάφερε να πάρει το βαθμό 
από την Βουλγαρία εντός έδρας (1-1).

O Πρίγιοβιτς έστειλε τη Σερβία στο 
Μουντιάλ
Η Σερβία επιστρέφει στους κορυφαίους! Ενα 
γκολ του Πρίγιοβιτς ήταν αυτό που λύτρωσε 
τους «Αετούς», αφού με το 1-0 κόντρα στη Γεωρ-
γία εξασφάλισαν την πρωτιά και την παρουσία 
στο Μουντιάλ! Ο φορ του ΠΑΟΚ μπήκε στο 61ο 
λεπτό και 13 λεπτά αργότερα με ωραία προβολή 
έβαλε φωτιά στο Βελιγράδι! Το άγχος των γηπε-
δούχων ήταν τεράστιο εμπόδιο στο δρόμο για 
το τρίποντο. Οι Γεωργιανοί έβαλαν δύσκολα 
και στο α΄ μέρος είχαν δυο - τρεις καλές στιγμές 
με Κβιλιτάια και Καζαϊσβίλι, αλλά ο Στοϊκοβιτς 
έσωσε την εστία του. Στην επανάληψη οι Σέρ-
βοι έγιναν πιο επιθετικοί, το γκολ των Ιρλανδών 
στο Κάρντιφ τους χαλάρωσε και αυτό του Πρίγι-
οβιτς τους λύτρωσε! Στο 74’ ο Μίτροβιτς έκανε 
την ωραία προσπάθεια από τα αριστερά και ο 
φορ του ΠΑΟΚ με ωραίο τρόπο πέτυχε το 1-0 κι 
έστειλε τη Σερβία στους επτά ουρανούς! Μάλι-
στα, λίγα λεπτά αργότερα είχε κι άλλη ευκαιρία 
από σέντρα του Τάντιτς. Η Σερβία κράτησε τη 
νίκη και με 21 βαθμούς στον 4ο όμιλο κατέκτησε 
την κορυφή!
Το γκολ του ΜακΚλιν στο 57ο λεπτό πάγωσε 
το Κάρντιφ κι έβαλε... φωτιά στο Δουβλίνο. Οι 
Ιρλανδοί επικράτησαν 1-0 των Ουαλών εκτός 
έδρας τους έριξαν στο καναβάτσο και μέσα 
από τα μπαράζ θα διεκδικήσουν εισιτήριο για 
το Μουντιάλ! Η Ιρλανδία θα βρεθεί στους ανί-
σχυρους κι ελπίζει σε καλή κλήρωση! Η ατμό-
σφαιρα ήταν εντυπωσιακή, οι Δράκοι μπήκαν 
πολύ δυνατά, η κατοχή ξεπερνούσε το 70%, 
αλλά η Ιρλανδία είχε τον τρόπο να κρατά την 
αντίπαλο μακριά από την εστία της. Ο τραυμα-
τισμός του Αλεν στο 37’ αποδιοργάνωσε τους 
γηπεδούχους, οι Ιρλανδοί ανέβασαν ρυθμό και 
πήραν μέτρα στο γήπεδο. Οι Ουαλοί  στο 51’ 
είχαν μια καλή φάση με τον Τσέστερ, ενώ στο 
53’ είδαν τον Ράντολφ να βγάζει εξαιρετικά την 
κεφαλιά του Κανού. Στο 57’ ήρθε το σοκ για τους 
γηπεδούχους. Από λάθος του Χένεσεϊ, ο Χέντρικ 
από δεξιά έκανε το γύρισμα και ο αμαρκάριστος 
ΜακΚλιν με δυνατό σουτ πέτυχε το 1-0! Οι Ουα-
λοί πίεσαν ασφυκτικά μέχρι το τέλος, αλλά ποτέ 
δεν έφτασαν στο γκολ της λύτρωσης! Ετσι, υπέ-
στησαν την πρώτη εντός έδρας ήττα τους από 
τον Σεπτέμβρη του 2013 και είπαν... αντίο στο 
Μουντιάλ!

Κριστιάνο και Σάντος πάνε Μουντιάλ!
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Κάπου εδώ ολοκληρώνεται άλλη μια 
αποτυχημένη πορεία της Εθνικής μας ομάδας 
σε προκριματικά διεθνούς διοργάνωσης.

Τ
ο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δέχθη-
κε βαριά ήττα από το Βέλγιο με 4-0 στις Βρυ-
ξέλλες στην τελευταία αγωνιστική των προ-
κριματιών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018 

και επιστρέφει στην Κύπρο για να κάνει απολογισμό.
Πρόκριση για τους Βέλγους που τερμάτισαν στην 
1η θέση του ομίλου με 28 βαθμούς. Στα μπαράζ η 
Ελλάδα που κέρδισε με 4-0 το Γιβραλτάρ και έπιασε 
οριστικά τη 2η θέση.

Η εικόνα του αγώνα
Καλύτερη σε όλο το διάστημα του πρώτου μέρους 
ήταν η ομάδα των Βέλγων με την Εθνική μας να παίζει 
σε όλο το 45λεπτο αμυντικό και συντηρητικό ποδό-
σφαιρο.
Οι γηπεδούχοι δεν άργησαν να γίνουν απειλητικοί 
και βρήκαν το δρόμο προς τα δίκτυα στο 12′ μετά από 
λάθος του Αρτυματά στον άξονα, το οποίος εκμεταλ-
λεύτηκε ο Έντερ Αζάρ γράφοντας με σουτ στο ύψος 
της περιοχής το 1+0.
Ακολούθως η Εθνική μας προσπάθησα να σταθεί στα 
πόδια της, αδυνατώντας όμως να γίνει δημιουργική 
και απειλητική.
Μέχρι το ημίωρο ο ρυθμός του αγώνα έπεσε με τους 
γηπεδούχους να μην δημιουργούν κάποια αξιόλογη 
φάση. Οι ευκαιρίες των Βέλγων για να κάνουν το 2-0 
ήρταν στο τελευταίο δεκάλεπτο στο 39′, στο 40′, στο 
43′ και στο 45′.
Και στις τέσσερις περιπτώσεις οι Βέλγοι ήταν άστοχη 
και έτσι οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 
1-0.
Η επιλογή του Μπεν Σιμόν να ανοικτεί ρίχνοντας τον 
Κάστανο στο παιχνίδι στοίχισε στην Εθνική στο β’ 
μέρος. Οι Βέλγοι συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο του 
παιχνιδιού και πέτυχαν ακόμα 3 γκολ στην επανά-
ληψη.
Στο 52′ ο Τεργκάν Αζάρ έκανε το 2-0. Στο 63′ ο Ε. Αζάρ 
με πέναλτι ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 και 
στο 78′ ο Λουκάκου έβαλε το κερασάκι στην τούρτα.
Ό,τι και να πούμε για το β’ ημίχρονο είναι αχρείαστο. 
Η διαφορά δυναμικής των δύο ομάδων ήταν εμφα-
νής.

Μπεν Σιμόν: «Πιστεύω στους ποδοσφαι-
ριστές μου, θα πετύχουμε στο μέλλον»
Ως ένα μάθημα χαρακτήρισε το παιχνίδι με το Βέλγιο 

και την ήττα που δέχθηκε η Εθνική μας, ο τεχνικός της 
ομάδας Μπεν Σιμόν.
Αναλυτικά όλα όσα ανέφερε στην κάμερα του ΡΙΚ:
«Ήταν ένα μάθημα και αυτό το παιχνίδι. Στο σημερινό 
παιχνίδι δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε το ρυθμό, 
όμως είμαι σίγουρος ότι στο προσεχές μέλλον θα 
μπορούμε να αντιμετωπίζουμε καλύτερα τέτοιους 
αγώνες».
«Θα προσπαθήσουμε στο μέλλον να είμαστε πιο 
ανταγωνιστικοί. Εμείς θα δουλεύουμε διαρκώς με 
τους ποδοσφαιριστές, όχι μόνο τις μέρες που παίζει 
η Εθνική. Έχουμε μέλλον και αυτό προδιαγράφεται 
πολύ καλύτερο. Δεν ήμασταν σήμερα καθόλου καλοί 
και το παραδέχομαι όμως πιστεύω σε αυτούς τους 
ποδοσφαιριστές. Οι ποδοσφαιριστές μου θέλουν 
πάρα πολύ να πετύχουνε. Εμείς πρέπει να είμαστε 
δίπλα τους να του στηρίξουμε και έτσι μπορούμε να 
καταφέρουμε πολλά».

Φ. Κατελάρης: «Στο μέλλον μπορούμε να 
κάνουμε το κάτι παραπάνω»
Στην κάμερα του ΡΙΚ μίλησε μετά τη βαριά ήττα από 
το Βέλγιο ο διεθνής μας αμυντικός, Φάνος Κατελάρης.
Αναλυτικά όλα όσα ανέφερε:
«Οι Βέλγοι είναι παίκτες που παίζουν σε καλύτερα 
πρωταθλήματα. Ήρθαμε εδώ παλέψαμε και πιστεύω 
ότι δώσαμε τον καλυτερο μας εαυτό».
«Θεωρώ ότι είμαστε μια φουρνιά πολύ καλή με ταλέ-
ντα και στο μέλλον μπορούμε να κάνουμε το κάτι 
παραπάνω. Θεωρώ ότι είναι τιμή μας που φορούμε 
το εθνόσημο και μπαίνουμε στο γήπεδο. Κάθε παι-
χνίδι μας δίνει κάτι για να μάθουμε και να βλέπουμε 
με αισιοδοξία το μέλλον»

Κ. Χαραλαμπίδης: «Χρειαζόμαστε παίκτες 
που να είναι ηγέτες»
Στη διαφορά δυναμικής ανάμεσα σε Βέλγιο και 
Κύπριο στάθηκε ο Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης μετά 
τη βαριά ήττα στις Βρυξέλλες.
Αναλυτικά όλα όσα ανέφερε στην κάμερα του ΡΙΚ:
«Η πραγματικότητα είναι πως είχαμε να αντιμετωπί-
σουμε μια από τις κορυφαίες εθνικές ομάδες στον 
κόσμο. Θεωρώ ότι προσπαθήσαμε με ένα 70% από 
αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε. Η ήττα ήταν ανα-
πόφευκτη. Εμείς είμαστε μία μικρή χώρα».
«Χρειάζεται η μέγιστη προσπάθεια από όλους για να 
κάνουμε το θαύμα. Πρέπει να στηριχτεί επιτέλους ο 
Κύπριος παίκτης. Πρέπει να γίνει μία υπέρβαση για να 
φτάσουμε κάποια μέρα σε τελικά Γιούρο ή Μουντιάλ. 
Χρειαζόμαστε παίκτες που να είναι ηγέτες και να τρα-
βούν πάνω τους όλη την ομάδα».

αθλητικά

Βέλγιο-κύπρος 4-0

φινάλε με βαριά ήττα… 

Η Ομόνοια μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος θα πρέ-
πει να κάνει ένα ολικό restart, που θα την κάνει να αφήσει 

πίσω της ότι έγινε στου αγώνες με τις φαινομενικά υποδεέστερες 
ομάδες του πρωταθλήματος όπου έχασε βαθμούς.
Αν οι Πράσινοι ήταν συγκεντρωμένοι σε αυτούς τους αγώνες θα 
μπορούσαν να είχαν μια καλύτερη συγκομιδή, αφού στα ματς με 
Πάφο, Αλκή και Ολυμπιακό μπορούσαν να πάρουν 9 βαθμούς, 
αλλά κατάφεραν να πάρουν μόνο 2 από τις ισοπαλίες με Αλκή και 
Ολυμπιακό.
Η κοινή συνισταμένη και σ τους τρεις αγώνες ήταν η διαφορά 
δυναμικότητας που φαινόταν εντός γηπέδου, με τους Πράσινους 
να δημιουργούν αρκετές φάσεις, αλλά να μην καταφέρνουν να 
σκοράρουν και να σπαταλάνε άδικα βαθμούς.
Πλέον ο Πάμπος Χριστοδούλου που καταστρώνει τα πλάνα του 
ενόψει Ερμή, θα προσπαθήσει να βρει την λύση που υπάρχει στο 
τελείωμα των φάσεων. Αν οι πράσινοι καταφέρουν να βρουν την 
λύση σε αυτό το πρόβλημα, τότε η ομάδα θα γίνει αρκετά ανταγω-
νιστική αφού αυτό είναι το μεγάλο της ελάττωμα που της στοίχισε 
πολύτιμους βαθμούς.
Σε περίπτωση όμως που η εικόνα της ομάδας ενάντια στον Ερμή 
είναι ίδια με τις προηγούμενες αγωνιστικές, τότε το πρόβλημα θα 
γίνει αρκετά μεγαλύτερο αφού θα χαθούν και άλλοι βαθμοί που 
θα μπορούσαν να ανέβαζαν τους “πράσινους” ακόμα πιο πάνω.
Η ευκαιρία για αντεπίθεση είναι μπροστά στα πόδια των ποδο-
σφαιριστών της Ομόνοιας που πρέπει να… πάρουν μπρος αρχής 
γενομένης από τον αγώνα με τον Ερμή καθώς με νέες απρόσμε-
νες απώλειες… δεν γίνεται δουλειά και είναι άδικο για την μεγάλη 
προσπάθεια που ξεκίνησε το καλοκαίρι με την ανοικοδόμηση του 
ρόστερ όπου εντάχθηκαν πολλοί και ποιοτικοί βάσει βιογραφικού 
ποδοσφαιριστές.

ομονοια

Έτσι δεν γίνεται δουλειά…
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Άρης - Ζιελόνα Γκόρα 70-64

Ο Άρης έκανε τα εύκολα δύσκολα

Ο Άρης επικράτησε της Ζιέλονα Γκόρα με 70-64 στην πρεμιέρα του BCL σ’ ένα παιχνίδι στο οποίο 
προηγήθηκε και με διαφορά 18 πόντων.

Ο 
Άρης έκανε ιδανικό ξεκίνημα στον αγώνα κα-
θώς στο πρώτο δεκάλεπτο συνδύασε αποτε-
λεσματική άμυνα με εύκολο καλάθι στην επί-
θεση. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι σε 

αυτό το διάστημα οι Πολωνοί υπέπεσαν συνολικά σε ο-
κτώ λάθη, ο Άρης πήρε από την transition επίθεσή του 
οκτώ πόντους κι έτσι από νωρίς (15-2, 4’) απέκτησε δι-
ψήφια διαφορά πατώντας πάνω και στην ευστοχία του 
Κάιλ Ουίβερ έξω από τη γραμμή του τριπόντου. Το δεκά-
λεπτο ολοκληρώθηκε με 24-10.
Στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου οι ρόλοι αντι-
στράφηκαν καθώς ο Άρης έκανε εύκολα το λάθος και 
η Ζιέλονα Γκόρα βρήκε την ευκαιρία να τρέξει δικό της 
σερί (0-7) μειώνοντας τη διαφορά στα επίπεδα των επτά 
πόντων (24-17). Εκεί, η είσοδος των Μπένσον, Ουίβερ 
στο παιχνίδι σε συνδυασμό με τις λύσεις που έδωσε ο 
Γιάννης Αθηναίου έδωσαν πνοή στην ομάδα του 
Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο Άρης απάντησε με 
επιμέρους σκορ 10-4, ξέφυγε και πάλι με 
διαφορά 16 πόντων (37-21, 18:30).
Ο Άρης διατήρησε τον έλεγχο του παι-
χνιδιού στο τρίτο δεκάλεπτο παρότι 
το επίπεδο της άμυνάς του δεν ήταν το 
ίδιο υψηλό. Για την ακρίβεια, ο Τόμας 
Κελάτι του προκάλεσε μπελάδες με τους 
εννιά πόντους που σημείωσε σε αυτό το 
διάστημα. Ωστόσο οι «κίτρινοι» δεν ένιω-
σαν απειλή καθώς οι διαδοχικοί πόντοι αρχικά 
από τον Μπένσον και στη συνέχεια από τον Βασιλό-
πουλο διατήρησαν τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα φτά-
νοντας έως και το +18 (48-30, 25’).
Η Ζιέλονα Γκόρα έκανε απόπειρα επιστροφής στο παι-
χνίδι στις αρχές της τελευταίας περιόδου καθώς μείωσε 
σε 58-49(31’) εκμεταλλευόμενη και τα λάθη του Κουάμε 
Βον. Ο Άρης διατήρησε την ψυχραιμία του, αντέδρασε 
με δικό του 6-0 σερί, ανέβασε και πάλι τη διαφορά στο 
+15 (64-49, 35’). Εκεί πλήρωσε δύο αμυντικές ολιγωρίες 
καθώς έδωσε δύο φορές το ελεύθερο σουτ στον Μουρ 
ο οποίος με 2/2 τρίποντα κράτησε ζωντανή την ομάδα 
του (64-55, 36’). Εκεί οι πόντοι του Βασιλόπουλου δια-
τήρησαν το προβάδισμα για την ελληνική ομάδα παρά 
την ευστοχία των Πολωνών έξω από τα 6.75.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Ο Άρης είχε πολυφωνία στην επίθεση κι 
έπαιζε με σιγουριά έχοντας διψήφια διαφορά πόντων 
από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Κυρίως, δεν 
άφησε τους Πολωνούς να γίνουν απειλητικοί μέσα στη 
ρακέτα.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Κάιλ Ουίβερ έκανε το καλύ-
τερό του παιχνίδι. Αμυντικά εξαφάνισε τον Ζαμοίσκι, 
έδινε παράλληλα αποτελεσματικές βοήθειες ενώ επι-
θετικά ήταν αλάνθαστος. Ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος 
ήταν το πρόσωπο κλειδί στο δεύτερο ημίχρονο με τους 

13 πόντους που σημείωσε σε αυτό το διάστημα.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Γιάννης Αθηναίου έκανε το καλύ-
τερό του παιχνίδι με τον Άρη. Η ομάδα λειτουργούσε 
καλύτερα όταν η μπάλα ήταν στα χέρια του και πέρασε 
από τους 13 πόντους μοίρασε κι έξι ασίστ.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ:  Ο Κουάμε Βον εξελί-
χθηκε σε αδύναμος κρίκος του Άρη. Ο Αμερικανός έχει 
ζήτημα επικοινωνίας με τους συμπαίκτες του και δεν 
ανταποκρίθηκε στις ευθύνες του βασικού πλέι μέικερ.
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Από τη στιγμή που ο Άρης ξέφυγε με 
18 πόντους και η Ζιέλονα Γκόρα επέστρεψε μειώνοντας 
στους έξι, το τρίποντο του Παναγιώτη Βασιλόπουλου 
(69-60) περίπου ένα λεπτό για το φινάλε ήταν το σπου-
δαιότερο στο παιχνίδι.

Λούντβιγκσμπουργκ - ΠΑΟΚ 103-70
Ο ΠΑΟΚ αποδείχτηκε κατώτερος των περιστά-

σεων στην MHP Arena αφού γνώρισε βαριά 
ήττα από τη Λούντβιγκσμπουργκ στην 

πρεμιέρα του Basketball Champions 
League ενώ είχε προηγηθεί ο απο-
κλεισμός από τον Άρη στον προη-
μιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και 
η εντός έδρας ήττα από τον Προμη-

θέα Πατρών στο εναρκτήριο ματς της 
Basket League.

Ο «Δικέφαλος» πλήρωσε το καταστρο-
φικό τρίτο δεκάλεπτο όταν δέχτηκε επιμέρους 

σκορ 30-12 από τους Γερμανούς που έφτασαν στην 
εύκολη νίκη.
Το δίδυμο των Ντίλαρντ, Κρουμπάλι έδωσε λύσεις 
στην επίθεση του ΠΑΟΚ που προηγήθηκε με 15-20 στο 
8’16» ενώ ο «Δικέφαλος» έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο 
στο υπέρ του 20-24 μετρώντας 10/13 βολές, 8 ριμπά-
ουντ, 6 λάθη και 3 κλεψίματα σε αυτό το διάστημα. 
Η δεύτερη περίοδος άρχισε με σερί 11-0 για τη Λού-
ντβιγκσμπουργκ (31-20, 12’21») που εκμεταλλεύτηκε 
τα εύκολα λάθη των φιλοξενούμενων, την ώρα που η 
ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου στηρίχτηκε στα ξεσπά-
σματα του Ντίλαρντ για να κρατήσει επαφή με το σκορ.
Ο Μαργαρίτης έριξε τη διαφορά στους 7 πόντους (34-
27, 13’11»), ο Κουκ σκόραρε για το 48-36 ενώ οι τέσσε-
ρις σερί πόντοι των Κατσίβελη, Ζάρα έκαναν το 48-40 
του ημιχρόνου. Οι Γερμανοί άρχισαν το τρίτο δεκάλεπτο 
με επιμέρους σκορ 16-3, το καλάθι του Ουόλκαπ έκανε 
το 64-43 ενώ το έμμεσο τρίποντο του Κουκ εκτόξευσε 
τη διαφορά στο +28 (74-46, 28’56»). Στη συνέχεια ο 
Έβανς ανέβασε τη διαφορά στο +31 με τρίποντο (83-
52, 31’30»), ο «Δικέφαλος» προσπάθησε να μαζέψει τη 
διαφορά όμως η Λούντβιγκσμπουργκ επικράτησε με 
το εκκωφαντικό 103-70 στην πρεμιέρα του Basketball 
Champions League.

αεκ - εστουδιάντες 79-87 
Κακό ποδαρικό...

Η ΑΕΚ στο πρώτο 
ευρωπαϊκό της τεστ δεν... 
πέρασε και ηττήθηκε 
από τους «φοιτητές» 
της Εστουδιάντες, στην 
πρεμιέρα του Champions 
League με 87-79. Παράπονα 
των γηπεδούχων για την 
διαιτησία.

 

Π
ρώτη ήττα για την ΑΕΚ 
φέτος, που δεν τα κα-
τάφερε στο πρώτο ευ-
ρωπαϊκό ματς με την 

αξιόλογη Εστουδιάντες και ητ-
τήθηκε με 87-79 στο ΟΑΚΑ.
Η «Βασ ί λισσα» παρουσ ί-
ασε αρκετές αδυναμίες αμυ-
ντικά, αλλά και στην δημιουρ-
γία καθώς είχε αναλογία ασίστ/
λαθών 10/16, την στιγμή που οι 
«φοιτητές» είχαν 21/13.
Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, ενώ 
είχαν δείξει καλό πρόσωπο 
πίσω από τα 6.75, έμειναν στα 
5/15 απόψε.
Κορυφαίος οι Λάντενσμπεργκ 
με  28 πόντους και Μπράουν με 
24.
Από την ΑΕΚ ο Τζέιμς μέτρησε 
21 πόντους και 10 ριμπάουντ, 
ενώ οι Σάκοτα και Ξανθόπου-
λος είχαν από 16 και 13 πόντους 
αντίστοιχα.
Στο πρώτο μέρος τα πράγματα 
ήταν σκούρα για την ΑΕΚ, η 
οποία δεν ήταν σκληρή στην 
άμυνα και δυσκολευόταν να 
τελειώσει φάσεις. Χαρακτη-
ριστικό πως είχε μόλις 4 ασίστ 
(20’), έναντι 12 της Εστουδιάντες 
και είχε κάνει 11 λάθη (4 οι Ισπα-
νοί), παρόλο που κυριάρχησε 
στα ριμπάουντ (21-16). Οι φιλο-
ξενούμενοι έφτασαν γρήγορα σε 
διψήφια διαφορά (8-18, 6’), με 
τον Μπράουν να είναι σε καλή 
ημέρα (19π.), με τον Βιθέδο να 
φτάνει στο +19 (12-31, 9’), για να 
κάνει ο Τζέιμς το 15-31, με τον 
Γκριν να δίνει την πρώτη ασίστ 
για την ΑΕΚ. Δύο γρήγορα καλά-
θια των Ξανθόπουλου και Άτιτς, 
αλλά και οι 5 πόντοι του Σάκοτα 
βοήθησαν (24-36, 13’), ενώ η 

διαφορά έπεσε στο -5 στο 19’ 
(38-43). Ο Μπράουν έκανε το 
38-48 του ημιχρόνου.
Με την έναρξη της τρίτης περιό-
δου, τα σφυρίγματα των διαιτη-
τών συνέχιζαν να εκνευρίζουν 
τους γηπεδούχους, το επιμέ-
ρους πήγε στο 3-8, με δύο σερί 
τρίποντα των Κουκ και Λάντεν-
σμπεργκ η διαφορά άνοιξε και 
πάλι (41-56, 24’). Το έμμεσο τρί-
ποντο του Ελόνου έδωσε ελπί-
δες (50-60, 27’), αλλά ο Μπάρ-
λοου δεν εκμεταλλεύτηκε το 
φάουλ που κέρδισε κι έχασε και 
τις 2 βολές. Ο Ελόνου πέρασε 
στον πάγκο φανερά εκνευρι-
σμένος με το 4ο φάουλ που 
του καταλόγισαν οι διαιτητές, 
οι οποίοι υπέπεσαν σε αρκετά 
λάθη. Στο 30’ η διαφορά έμεινε 
στο +10 (55-65). Με επιμέρους 
10-1 και τους Ξανθόπουλο-Τζέ-
ιμς να ηγούνται, η ΑΕΚ κατά-
φερε να πλησιάσει ξανά στο 
σκορ (65-66, 34’). Ο Αμερικα-
νός φόργουορντ συνέχισε την 
δουλειά του (68-70, 36’). Το 
σερί 11-0, όμως, της Εστουδιά-
ντες δεν άφησε πολλά περιθώ-
ρια στους «κιτρινόμαυρους» 
(68-81, 38’), που έφτασε στην 
νίκη με 87-79.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Εστουδιάντες 
ευστόχησε σε 9 τρίποντα, είχε 
20/28 βολές, ενώ μοίρασε 21 
ασίστ, την στιγμή που έκανε 13 
λάθη.
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο 
Λάντενσμπεργκ και ο Μπράουν 
είχαν από 26 και 24 πόντους, 
αντίστοιχα.
ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ: Ο Κουκ είχε 
11 πόντους και 9 ασίστ.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: 
Ο Μπάρλοου δεν ήταν σε 
καλή ημέρα. Σε 32 λεπτά είχε 0 
πόντους!
ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Το σερί 11-0 
των Ισπανών στο τελευταίο 
δεκάλεπτο, όταν η ΑΕΚ πλησί-
ασε στο 68-70.
ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η ΑΕΚ την γενική 
εμφάνιση, η Εστουδιάντε τίποτα.
Τα δεκάλεπτα: 15-31, 38-48, 
55-65, 79-87.
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Ο Άρης έκανε τα 
εύκολα δύσκολα σελ. 62


