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Δημοσκόπηση: Καθαρό προβάδισμα 10,5% της ΝΔ

Σ
ταθερό προβάδισμα με διψήφιο ποσοστό για τη Νέα 
Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει η δη-
μοσκόπηση της Pulse για την τηλεόραση του Σκάι. 
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση και σε αναγωγή επί 

των εγκύρων ψηφοδελτίων η ΝΔ συγκεντρώνει ποσοστό 
33,5%, έναντι 23% του ΣΥΡΙΖΑ.
Σε πολλά ΜΜΕ η διαφορά αναφέρεται να βρίσκεται στο 
9,5% όμως αυτός ο αριθμός αφορά στην πρόθεση ψήφου. 
Αυτό που μετρά και που εντέλει αντικατοπτρίζει και το αλη-
θινό εκλογικό αποτέλεσμα, είναι η αναγωγή επί των εγκύ-
ρων, όπου η διαφορά είναι 10,5%. 
Στην αναγωγή λοιπόν επί των εγκύρων, το Κίνημα Αλλαγής 
συγκεντρώνει το 7%, η ΧΑ 7,5%, το ΚΚΕ 6%. Εκτός Βου-
λής «θέτει» η δημοσκόπηση το Ποτάμι (1,5%), τους ΑΝΕΛ 
(1,5%), την Ενωση Κεντρώων (2%), τη Λαϊκή Ενότητα (1%), 
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ (1%) και την Ελληνική Λύση (2%).
Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου επί του συνόλου των 
ψηφοδελτίων το προβάδισμα της ΝΔ διαμορφώνεται στις 
9,5 ποσοστιαίες μονάδες, με την αξιωματική αντιπολίτευση 
να συγκεντρώνει ποσοστό 31,5%, έναντι 22% του ΣΥΡΙΖΑ. 
Σημειώνεται ότι στην αντίστοιχη δημοσκόπηση του Ιουνίου 
η ΝΔ συγκέντρωνε ποσοστό 31% έναντι 19,5% του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακολουθεί η ΧΑ με 7% (από 6,5%), το Κίνημα Αλλαγής με 
σταθερές δυνάμεις στο 6,5%, και το ΚΚΕ επίσης με σταθερό 
το ποσοστό του στο 5,5%. Κανένα άλλο κόμμα δεν περνά 
το φράγμα του 3% για την κοινοβουλευτική του εκπροσώ-
πηση.
Ταυτόχρονα, η δημοσκόπηση της Pulse για τον Σκάι κατα-
γράφει σταθερή υπεροχή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ένα-
ντι του Αλέξη Τσίπρα στο ερώτημα ποιος θεωρείτε καταλ-
ληλότερος για πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος της ΝΔ συγκε-
ντρώνει το 34% των προτιμήσεων, έναντι 24% του κ.Τσίπρα. 
Η διαφορά μεταξύ τους παραμένει σταθερή στις 10 μονάδες 
σε σχέση με τη δημοσκόπηση του Ιουνίου που ήταν 33% 
για τον κ.Μητσοτάκη και 23% για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
Συντριπτική όμως είναι η υπεροχή της αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης στην παράσταση νίκης: Το 57% λέει ότι θα κερδί-
σει τις εκλογές η ΝΔ, έναντι 24% που πιστεύει το αντίστοιχο 
για τον ΣΥΡΙΖΑ. Η διαφορά φθάνει τις 33 μονάδες.

Κακοί οι κυβερνητικοί χειρισμοί στις φωτιές
Η κοινή γνώμη όπως αποτυπώνεται στην ίδια δημοσκό-
πηση αποτιμά αρνητικά τους χειρισμούς της κυβέρνησης 
στις πυρκαγιές του Ιουλίου, αφού επτά στους δέκα (72%) 
λένε ότι η γνώμη τους για τους χειρισμούς είναι αρνητική. 

Μόλις το 5% δηλώνει ότι αποτιμά θετικά και το 12% «μάλ-
λον θετικά». Υψηλό είναι και το ποσοστό των αρνητικών 
κρίσεων και μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, αφού το 
32% λέει ότι έχει σίγουρα αρνητική γνώμη και το 24% «μάλ-
λον αρνητική».

Κακή η συμφωνία των Πρεσπών λένε 6 στους 
10
Ομως, η δημοσκόπηση αποτυπώνει και το εξαιρετικά 
δυσμενές κλίμα για την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τη συμ-
φωνία των Πρεσπών, καθώς το 60% του συνόλου των 
ψηφοφόρων αποτιμά αρνητικά τη συμφωνία. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι θετικά αποτιμάται μόλις από το 8% των 
ψηφοφόρων της ΝΔ, αλλά και από το 53% των ψηφοφόρων 
του ΣΥΡΙΖΑ.

Απαισιοδοξία για τα οικονομικά
Οι Ελληνες όμως, παραμένουν εξαιρετικά απαισιόδοξοι για 

τα οικονομικά τους και δεν προσδοκούν στη συντριπτική 
τους πλειονότητα, βελτίωση της οικονομικής τους κατάστα-
σης λόγω της εξόδου από τα μνημόνια: Το 61% των ερωτη-
θέντων δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει βελτίωση και μόλις το 
27% προσδοκά καλύτερες μέρες σε ό,τι αφορά την τσέπη 
του. Πιο αισιόδοξοι, ως ανεμένετο, είναι οι ψηφοφόροι 
του ΣΥΡΙΖΑ που δηλώνουν σε ποσοστό 37% ότι θα βελτι-
ωθούν τα οικονομικά τους. Το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ 
των ψηφοφόρων της ΝΔ ανέρχεται στο 20%.

Μητσοτάκης σε Μάας: Η ΝΔ δεν θα ψηφίσει τη 
Συμφωνία των Πρεσπών
Την πάγια θέση του ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται 
να ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, οποτεδήποτε κι αν 
έρθει στη Βουλή επανέλαβε ο πρόεδρος της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή 
του με τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Χάικο Μάας.
Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στο τρίπτυχο όνομα-γλώσ-
σα-εθνότητα και παρουσίασε στον κ. Μάας τις διαφωνίες 
του με τη συμφωνία, όπως ανέφερε και σε ανάρτησή του 
στο twitter.  
Οι δύο πλευρές συζήτησαν για τις εξελίξεις στην ανατολική 
Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, καθώς και για τις τρέχουσες 
πολιτικές εξελίξεις σε Ευρώπη και Ελλάδα.
Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης 
παρουσίασε στον κ. Μάας το μεταρρυθμιστικό του σχέδιο, 
όπως το ανέπτυξε στη ΔΕΘ.

Μετανάστευση, το νέο πρόβλημα του Τσίπρα 
στην Σύνοδο της Αυστρίας
Την ανησυχία του για αύξηση των μεταναστευτικών ροών 
με αφορμή όσα συμβαίνουν στο Ιντλίμπ της Συρίας μετέ-
φερε ο Αλέξης Τσίπρας στο δείπνο εργασίας των ηγετών των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Σάλτσμπουργκ 
της Αυστρίας.
Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι οι προσφυγικές ροές 
στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί και γι’ αυτό ζήτησε νέα ευρω-
παϊκή πρωτοβουλία αν υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις στη 
Συρία.
Την ίδια ώρα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Χάικο 
Μάας, σε σημερινή του συνέντευξη στην Καθημερινή τονί-
ζει ότι «παρά τις προσπάθειες η κατάσταση σήμερα είναι 
κάθε άλλο παρά ικανοποιητική» σχετικά με τον τρόπο που 
διαχειρίζεται τις μεταναστευτικές ροές και τους αιτούντες 
άσυλο.

Ποσοστό 33,5% συγκεντρώνει 
η ΝΔ, έναντι 23% του ΣΥΡΙΖΑ 
επί των εγκύρων, στο  γκάλοπ 
της Pulse για την τηλεόραση 
του Σκάι - 33 μονάδες μπροστά 
η αξιωματική αντιπολίτευση 
σ τ η ν  π α ρ ά σ τ α σ η  ν ί κ η ς , 
καταλληλότερος πρωθυπουργός 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης
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Α
υτό υποστήριξε μεταξύ άλλων ο 
ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος, μι-
λώντας από το Λονδίνο και το ε-
πενδυτικό road show της ΕΧΑΕ.

Με άλλα λόγια είπε ότι υπάρχουν 3,5 δισ. 
ευρώ τα οποία μπορούν να διανεμηθούν 
ώστε να αυξηθεί η κατανάλωση και η 
ζήτηση στην οικονομία.
Εκτιμά ότι το 2019 θα έχουμε διαθέσιμα 
περίπου 900 εκατ. ευρώ δημοσιονομικού 
χώρου.
Παραδέχθηκε ότι η Κομισιόν εκτιμά πως ο 
χώρος είναι χαμηλότερος, αλλά θα υπάρξει 
διαπραγμάτευση στο πλαίσιο του Ευρωπα-
ϊκού Εξαμήνου.

Αναφέρθηκε στις εξαγγελίες που έγιναν από 
τη ΔΕΘ και επισήμανε ότι «πλέον έχουμε το 
δημοσιονομικό χώρο για να κάνουμε αυτό 
που ζητά το ΔΝΤ, δηλαδή να παρέχουμε πιο 
πολλά χρήματα σε κοινωνικές παρεμβά-
σεις...».
Ο ΥΠΟΙΚ έθεσε 3 πεδία ως κεντρικό μήνυμα 
της κυβέρνησης: θα επιμείνουμε στις μεταρ-
ρυθμίσεις, οι παροχές θα γίνουν μόνο στο 
πλαίσιο του δημοσιονομικού χώρου που 
είναι διαθέσιμος και οι παρεμβάσεις στο 
κοινωνικό πεδίο θα είναι τέτοιες που να στη-
ρίζουν όσους πλήρωσαν το βάρος της κρί-
σης και θα πρέπει να μετάσχουν και στην 
πορεία προς την ανάπτυξη.

«Το πρωτογενές πλεόνασμα θα 
φθάσει το 5% το 2022, εάν δεν 
υπάρξουν παροχές»

Βερολίνο: Θετικός απολογισμός 
για την ελληνική οικονομία

Στο πλαίσιο της μηνιαίας έκθεσης 
που δημοσιεύει σήμερα το 
γερμανικό υπουργείο Οικονομικών 
προβαίνει σε δική του εκτίμηση 
για τα τρία ελληνικά προγράμματα, 
όπως μεταδίδει η deutche welle. 

Ο 
οκτασέλιδος απολογισμός κα-
ταλήγει, μετά από μια σύντο-
μη ιστορική αναδρομή των 
τελευταίων δέκα χρόνων, στο 

συμπέρασμα ότι η «Ελλάδα ολοκλήρωσε 
με επιτυχία το τρίτο πρόγραμμα προσαρ-
μογής». Η χώρα αξιοποίησε τα τρία προ-
γράμματα «για να εφαρμόσει διαρθρω-
τικές αλλαγές όπως και για να μειώσει το 
δημοσιονομικό έλλειμμα και το έλλειμμα 
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών».
Αναφορικά με την πορεία της ελληνικής 
οικονομίας διαπιστώνεται «εκ νέου ανά-
πτυξη», όχι όμως με τους μέσους ευρω-
παϊκούς ρυθμούς. Για την Ελλάδα, η Κομι-
σιόν αναμένει για φέτος 
αύξηση της τάξεως του 
1,9%, ενώ ο μέσος όρος 
σ την Ευρωζώνη θα 
κυμαίνεται στο 2,1%.
Ως επιτ εύγματα των 
μεταρρυθμιστικών προ-
σπαθειών στην Ελλάδα 
τα τελευταία χρόνια, 
αναφέρονται μεταξύ άλλων, η βιωσιμό-
τητα των οικονομικών του δημοσίου, η 
εγκαθίδρυση μιας ανεξάρτητης φορολο-
γικής αρχής, οι αλλαγές στο φόρο εισο-
δήματος, οι μεταρρυθμίσεις στα ασφα-
λιστικά ταμεία, η καθιέρωση του Κοινω-
νικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, η ενί-
σχυση των κανόνων διακυβέρνησης στις 
συστημικές τράπεζες, η νομοθεσία περί 
αφερεγγυότητας, η ίδρυση του Υπέρ- 
ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων το 2016. Στα 
θετικά των μεταρρυθμιστικών προσπα-
θειών συγκαταλέγονται επίσης η καθι-
έρωση της αξιολόγησης των δημόσιων 
υπαλλήλων και των ρυθμίσεων για την 
επιλογή ανώτατων στελεχών στο δημό-
σιο τομέα.
Σε σχέση με τη βιωσιμότητα του ελλη-
νικού χρέους, η έκθεση επικαλείται τις 
σχετικές εκτιμήσεις της Κομισιόν: Αν η 
Ελλάδα τηρήσει τους δημοσιονομικούς 
στόχους και οι οικονομικές της επιδό-

σεις αυξηθούν όπως αναμένεται από την 
Κομισιόν, τότε σε βάθος χρόνου θα μειω-
θεί και το χρέος. Παράλληλα όμως το γερ-
μανικό υπουργείο Οικονομικών παραδέ-
χεται, ότι τα σενάρια της Κομισιόν «λόγω 
του μεγάλου χρονικού διαστήματος (έως 
το έτος 2060) θεωρούνται αβέβαια και 
δεν μπορούν να θεωρηθούν προγνώ-
σεις». Σε περίπτωση που η Ελλάδα κατα-
φέρει ετήσιο πλεόνασμα στον προϋπο-
λογισμό 3,5% ως το 2022, στη συνέχεια 
2% και ετήσια αντικειμενική ανάπτυξη 
της οικονομίας κατά 1%, τότε το χρέος της 
θα μειωθεί το 2060 στο 96,8%.
Στην έκθεση επισημαίνεται πως η τήρηση 
της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η 
εφαρμογή μεταρρυθμίσεων για την ενί-
σχυση της οικονομικής ανάπτυξης θα 
«ελέγχονται και θα συνοδεύονται» τόσο 
στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότη-
τας και Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκό 
Εξαμήνου, που ισχύει για όλες τις χώρες 
της Ευρωζώνης, όσο και από μια «ειδική 

παρακολούθηση». Σε αυτό το 
πλαίσιο το γερμανικό υπουρ-
γείο Οικονομικών επικροτεί 
την απόφαση του Eurogroup 
να εξαρτηθεί η ελάφρυνση 
του χρέους από την πορεία 
των μεταρρυθμίσεων: «Προ-
κειμένου να αυξήσει την αξι-
οπιστία της υλοποίησης ενός 

μέρους των μεσοπρόθεσμων μέτρων για 
την ελάφρυνση του χρέους, το Eurogroup 
τα έχει συνδέσει με την παρακολούθηση 
μετά το τέλος των προγραμμάτων».
Στο επίκεντρο της στενής εποπτείας θα 
βρίσκονται σύμφωνα με το γερμανικό 
υπουργείο Οικονομικών, η τήρηση των 
δημοσιονομικών στόχων (πρωτογενές 
πλεόνασμα 3,5% ως το 2022) και ακο-
λούθως τήρηση των ευρωπαϊκών δημο-
σιονομικών κανόνων όπως και η συνέ-
χιση της εφαρμογής των συμφωνημένων 
μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση των 
δυνατοτήτων οικονομικής ανάπτυξης. Η 
ενδυνάμωση αυτών των δυνατοτήτων 
συνιστά «τη σημαντικότερη πρόκληση 
της Ελλάδας μετά το τέλος των προγραμ-
μάτων» εκτιμούν οι συντάκτες της έκθε-
σης. Υπό την επιτήρηση της Κομισιόν, του 
ΕΜΣ και της ΕΚΤ η Ελλάδα θα βρίσκεται 
έως ότου αποσβεστεί «τουλάχιστον» το 
75% των ευρωπαϊκών δανείων.
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Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς ανέφερε ότι η Συμφωνία των Πρεσπών θα έρθει προς 
κύρωση στη Βουλή μετά τα τέλη Γενάρη

Μ
ετά τα τέλη Γενάρη θα έρθει 
η Συμφωνία των Πρεσπών 
στη Βουλή, σύμφωνα με ό-
σα εκτίμησε ο υπουργός Ε-

ξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, κατά τη συνά-
ντησή του με τον Γερμανό ομόλογό του Χά-
ικο Μάας, που πραγματοποιεί επίσκεψη 
στη χώρα μας.
Σύμφωνα με τον κ. Κοτζιά, η διαδικασία 
των συνταγματικών αλλαγών στα Σκό-
πια θα ολοκληρωθεί περί τα μέσα με τέλη 
Γενάρη. Στη συνέχεια, η Συμφωνία των 
Πρεσπών θα έρθει προς κύρωση στην 
ελληνική Βουλή, καθώς και η επικύρωση 
της απόφασης του ΝΑΤΟ για ένταξη των 
Σκοπίων. Σύμφωνα με τον κ. Κοτζιά, η συμ-
φωνία θα υπερψηφιστεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, 
το Ποτάμι και μεμονωμένους βουλευτές. 
«Η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί 
λύση που κοιτά στο μέλλον της περιοχής, 
στο μέλλον της Ευρώπης, δίνει στα Βαλ-
κάνια σταθερότητα και ασφάλεια και ανα-
βαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας» ανέφερε 
χαρακτηριστικά o Nίκος Κοτζιάς, στις 
δηλώσεις που έκανε μαζί με τον Γερμανό 
ομόλογό του, Χάικο Μάας, μετά από συνά-
ντηση που είχαν την Πέμπτη στην Αθήνα.
Σύμφωνα με τον ίδιο «οι διαπραγματεύ-
σεις που κάναμε με πΓΔΜ και Αλβανία 
εμπεριέχουν μια ιστορική μνήμη και αυτή 
είναι η Ostpolitik του Βίλι Μπραντ» (σ.σ. η 
πολιτική προσέγγισης της Ανατολικής Γερ-
μανίας που εφαρμόσε ο καγκελάριος της 
Δυτικής Γερμανίας στις αρχές της δεκαε-
τίας του ‘70).
Περιγράφοντας την ελληνική εξωτερική 
πολιτική ο Νίκος Κοτζιάς είπε ότι εστιάζει 
στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Ανατο-
λική Μεσόγειο.
Στο πλαίσιο αυτό ο Έλληνας υπ. Εξωτερι-
κών παρομοίασε το ρόλο της Ελλάδας στην 
περιοχή των Βαλκανίων με το ειδικό βάρος 
που έχει η Γερμανία για την Ευρώπη.

Η απάντηση Κοτζιά στην ερώτη-
ση για τα Σκόπια
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μία ερώτηση προς 
τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Όταν 
οι άνθρωποι στην ΠΓΔΜ στις 30 Σεπτεμ-
βρίου θα ψηφίσουν, τι πιστεύετε; Πόσο 
αισιόδοξος είσαστε σε σχέση με το απο-
τέλεσμα αυτού του δημοψηφίσματος και 

αν αυτό θα εγκριθεί και από την ελληνική 
Βουλή. Και προς τον Γερμανό Υπουργό. 
Ο Jean Claude Junker στο Σάλτσμπουργκ 
ανέφερε την ιδέα μίας ευέλικτης αλληλεγ-
γύης, μίλησε για ευέλικτη αλληλεγγύη στο 
Σάλτσμπουργκ σε σχέση με το προσφυ-
γικό. Τι θα λέγατε, λοιπόν, σε σχέση με τον 
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται; Από 
το Bonne General Einzeiger, τα γραφεία του 
Βερολίνου.
Ν. ΚΟΤΖΙΑΣ: Τη Γενική της Βόννης. Λοιπόν, 
ευχαριστώ για την ερώτηση. Να σας πω, 
η συμφωνία μας έχει ως εξής. Δημοψήφι-
σμα: ελπίζω και πιστεύω ότι το δημοψή-
φισμα θα κερδηθεί και θα έχει την απα-
ραίτητη συμμετοχή. Και μετά πρέπει να 
γίνουν, από την πλευρά της μελλοντικής 

«Βόρειας Μακεδονίας», μία σειρά από 
συνταγματικές αλλαγές. Κύρια, να φύγει 
ό,τι έχει να κάνει ακόμα με αλυτρωτισμό. 
Και να αλλάξει και το όνομα μέσα στο 
Σύνταγμα. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι το 
όνομα της Εκκλησίας, αλλά δεν είναι της 
ώρας.
Όταν θα τελειώσει αυτό, που κανονικά 
έπρεπε να τελειώσει το Δεκέμβρη, αλλά 
όπως βλέπω τα χρονοδιαγράμματα, μέσα 
προς τέλη του Γενάρη θα τελειώσει, θα 
έρθει στην ελληνική Βουλή η επικύρωση 
της συμφωνίας. Επίσης, θα έρθει στην 
ελληνική Βουλή η επικύρωση της απόφα-
σης του ΝΑΤΟ για ένταξη αυτής της χώρας 
στο ΝΑΤΟ.
Άρα θα έχουμε δύο ψηφοφορίες στην 
ελληνική Βουλή, το σε ποια σειρά θα 
μπουν είναι θέμα του Προέδρου της Βου-
λής, του προεδρείου. Η πλειοψηφία για 
την έγκριση αυτής της συμφωνίας υπάρ-
χει. Είναι και δεδηλωμένη δημόσια από το 
κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα Ποτάμι και 
από πολλούς μεμονωμένους βουλευτές.
Θα ήλπιζα ότι το κλασικό –στο παρελθόν, 

δεν είναι πια, ίσως- σοσιαλδημοκρατικό 
κόμμα του ΠΑΣΟΚ και το κόμμα που είναι 
μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, 
η Νέα Δημοκρατία, θα στήριζαν αυτήν τη 
συμφωνία. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, 
σκέφτονται την εξωτερική πολιτική με το 
βλέμμα στραμμένο στην εσωτερική.
Και επίσης, το κόμμα της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης έχει στραμμένο το βλέμμα του 
όχι μόνο στην εσωτερική πολιτική ζωή, 
αλλά στα εσωτερικά του ίδιου του κόμμα-
τός τους. Στο οποίο, ακραίες φωνές, που 
ήταν σε ακροδεξιά κόμματα παλαιότερα, 
το έχουν συμπαρασύρει σε μια πολιτική 
που δε συνάδει με το παρελθόν και με το τι 
κάνανε στις διαπραγματεύσεις.
Θέλω να σας πω ότι στις δικές μας διαπραγ-
ματεύσεις πήραμε πολλά περισσότερα από 
ό,τι ζητούσαν εκείνοι. Και πήραμε όλα όσα 
ζητούσαν στο παρελθόν, όταν κάνανε δια-
πραγματεύσεις. Όχι τι λένε δημόσια. Και 
παρόλα αυτά, επιμένουν να μην αποδέχο-
νται να εγκρίνουν μια συμφωνία που βλέ-
πει στο μέλλον. Μια συμφωνία που δίνει 
στα Βαλκάνια σταθερότητα και ασφάλεια. 
Μια συμφωνία που αναβαθμίζει το ρόλο 
και την ευθύνη της χώρας μας στην περι-
οχή. Μια καλή συμφωνία.
Κανένας δε θα θυμάται τους σημερινούς 
καβγάδες μετά από 10 και 20 χρόνια. 
Όλοι θα θεωρούν αυτονόητο ότι υπάρχει 
μια χώρα με το όνομα «Βόρεια Μακεδο-
νία», στην οποία κατοικούν άνθρωποι που 
αυτοπροσδιορίζονται με τα δημοκρατικά 
τους δικαιώματα. Στην οποία, ομιλούν μια 
γλώσσα που δέχθηκε η Νέα Δημοκρατία το 
1977 να την πει «μακεδονική» και σήμερα 
κάνει ως να τη συναντά πρώτη φορά.
Θα ήταν καλό να ήταν σε συντριπτική 
πλειοψηφία στη Βουλή αυτή η ιστορική 
συμφωνία. Αλλά και έτσι, αν περάσει η 
συνταγματική αλλαγή που ελπίζω και 
νομίζω ότι θα γίνει, στη γείτονα χώρα, 
είναι σίγουρο ότι θα περάσει και στην 
Ελλάδα. Εγώ ήδη, πριν 1,5 χρόνο, είπα 
δημόσια ότι για να περάσει μια τέτοια 
ιστορική συμφωνία δε χρειάζεται πλειο-
ψηφία κομμάτων, χρειάζεται πλειοψηφία 
βουλευτών. Γιατί οι αποφάσεις στην Βουλή 
λαμβάνονται με την πλειοψηφία των βου-
λευτών. Και αυτή υπάρχει δημόσια και 
δεσμευμένη από πλειοψηφία βουλευτών.

Κοτζιάς: Μετά τα τέλη Γενάρη η Συμφωνία 
των Πρεσπών στη Βουλή 

Μύκονος: Ξυλοκόπησε 
μετανάστη επειδή ζήτησε 
τα δεδουλευμένα του 

«Αν σε δω θα σε πυροβολήσω» φέρεται ότι είπε 
ο εργοδότης στο θύμα - Αίσθηση προκαλεί η 
στάση της αστυνομίας καθώς, όπως καταγγέλλει 
η ΚΕΕΡΦΑ, οι αστυνομικοί δεν επέτρεψαν στον 
μετανάστη - θύμα της εργοδοτικής βίας να 
υποβάλει μήνυση

Έ
να απίστευτο περιστατικό βίας και εργοδοτικής αυ-
θαιρεσίας σε συνδυασμό με ρατσιστικό μίσος φέρ-
νει στο φως καταγγελία της ΚΕΕΡΦΑ.
Όπως αναφέρει η Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο 

Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή, επικαλούμενη μαρτυ-
ρία του ίδιου του θύματος, εργοδότης στη Μύκονο ξυλο-
κόπησε μετανάστη εργαζόμενο που τόλμησε να ζητήσει 
τα δεδουλευμένα του, βιντεοσκοπώντας μάλιστα την απο-
τρόπαια πράξη του και απειλώντας ακόμα και τη ζωή του 
θύματος.
Σύμφωνα με την ΚΕΕΡΦΑ, ο εργοδότης αρνιόταν να κατα-
βάλει τα μεροκάματα που είχαν συμφωνήσει και έτσι 
κατέθεσε καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας. Εργά-
ζονταν ως ψήστης και του έβαζε ένσημα ως λαντζέρης και 
η αμοιβή που συμφώνησαν ήταν 50 ευρώ για 10 ώρες. Ο 
εργοδότης του έπρεπε να του είχε δώσει 2950 ευρώ και 
του έδωσε μόνο 660 ευρώ. Αναλυτικά η ανακοίνωση της 
ΚΕΕΡΦΑ:
«Την Μανωλάδα έφερε στη Μύκονο εργοδότης με άγρια 
επίθεση κατά μετανάστη εργαζόμενου με κάλυψη της 
Αστυνομίας.
Ο εργαζόμενος Νασάρ Ικμπάλ καταγγέλλει στην ΚΕΕΡΦΑ 
ότι την Τετάρτη 19 Σεπτέμβρη στις 2.30μμ δέχτηκε επί-
θεση με γροθιές από τον εργοδότη του. Ο εργοδότης 
αρνιόταν να καταβάλει τα μεροκάματα που είχαν συμ-
φωνήσει και έτσι κατέθεσε καταγγελία στην Επιθεώρηση 
Εργασίας. Εργάζονταν ως ψήστης και του έβαζε ένσημα ως 
λαντζέρης και η αμοιβή που συμφώνησαν ήταν 50 ευρώ 
για 10 ώρες! Το αφεντικό έπρεπε να του είχε δώσει 2950 
ευρώ και του έδωσε μόνο 660!
Ο εργαζόμενος περνούσε μπροστά από το κατάστημα 
όπου και τον φώναξε το αφεντικό να μπει μέσα. Του 
φώναζε: “Δεν θα αφήσω κανένα Πακιστανό να είναι εδώ 
στη Μύκονο. Αν σε δω εδώ αύριο μετά 7.30πμ θα σε 
πυροβολήσω”. Όταν χτυπούσε με γροθιές και κλωτσιές΄’ 
τραβούσε βίντεο, γέλαγε και φώναζε “για να δουν όλοι τι 
παθαίνουν οι Πακιστανοί.” Τα σημάδια από την κακοποί-
ηση είναι εμφανή στο σώμα του.
Μετά την επίθεση ήρθε η Αστυνομία όπου ζήτησε να υπο-
βάλει μήνυση αλλά οι αστυνομικοί δεν την παρέλαβαν 
λέγοντας του ότι πρέπει να πάρει ότι του δίνει το αφεντικό 
και να μην ζητάει ότι του λέει η Επιθεώρηση Εργασίας.
Οι συνθήκες εργασίας στο νησί που κατακλύζεται με πάνω 
από ενάμισι εκατομμύριο τουρίστες θυμίζουν Μανωλάδα. 
Απλήρωτοι εργαζόμενοι να μένουν σε άθλιους χώρους την 
ώρα που η τουριστική βιομηχανία μετράει κέρδη.
Καλούμε το Υπουργείο Εργασίας να παρέμβει για να δια-
σφαλίσει τα δικαιώματα των εργαζόμενων που απασχο-
λούνται σε συνθήκες άγριας εκμετάλλευσης και μαύρης 
εργασίας.»

επικαιρότητα
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Δεν μπορεί μετά από 3 χρόνια να 
μην μπορούν να διασφαλιστούν 
οι ελάχιστες συνθήκες 
διαβίωσης, καταγγέλλει στο 
ΘΕΜΑ 104,6 ο διευθυντής 
προγραμμάτων των Γιατρών 
Χωρίς Σύνορα

Ω
ς μια «μαύρη σελίδα» πε-
ριέγραψε όσα συμβαίνουν 
στη Μόρια ο διευθυντής 
προγραμμάτων των Για-

τρών Χωρίς Σύνορα, Απόστολος Βεΐ-
ζης, μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104,6.
«Τι άλλο πρέπει να συμβεί ώστε να 
θεωρηθεί ότι υπάρχει έκτακτη κατά-
σταση στη Μόρια;» αναρωτήθηκε ο 
κ. Βεΐζης επισημαίνοντας ότι το 1/3 
των 9.000 εγκλωβισμένων στη Μόρια 
είναι παιδιά ενώ συνολικά το 50% 
είναι γυναίκες και παιδιά.
Όπως υπογράμμισε «οι εικόνες της 
Μόριας είναι κατάσταση που δεν έχει 
ούτε τις προδιαγράφες που προβλέ-
πονται από την ύπατη αρμοστεία για 
μια έκτακτη κατάσταση. Δεν μπο-
ρεί μετά από 3 χρόνια να μην μπορε-
ούν να δωθούν ούτε τα μινιμουμ που 
σημαίνει μια τουαλέτα για 50 ανθρώ-
πους, 4-7 λίτρα για έναν άνθρωπο και 
χώρος 3-5 τετραγωνικών μέτρων.
Αναφερόμενος σε όσα βιώνουν οι 
Γιατροί Χωρίς Σύνορα, καθώς ο ίδιος 
επέστρεψε την Τετάρτη από τη Μόρια, 

είπε ότι «υποδεχθήκαμε 200 παιδιά 
και υποχρεωθήκαμε να στείλουμε 
πίσω τα 50 εξ αυτών».
«Όσα έρχονται στη δημοσιότητα 
είναι μόνο η επιφάνεια. Δεν μπορεί να 
μένουν άλλο παιδιά στη Μόρια. Υπάρ-
χουν και ασυνόδευτα παιδιά. Πλέον το 
50% οσων φτάνουν στη Μόρια είναι 
παιδιά και το 80% είναι οικογένειες» 
πρόσθεσε ο κ. Βεΐζης.
«Υπάρχουν σοβαρά περισταταικά 
υγείας παιδιών που είναι μήνες στη 
λίστα αναμονής για μεταφορά στην 
ενδοχώρα. Σε αυτή τη λίστα υπάρχουν 
1.500 άτομα» συμπλήρωσε.
«Δεν υπάρχει καμία πολιτική βούληση 
διαχείρισης των ανθρώπινων ζωών. 
Λύση δεν είναι να φύγουν 2.000 και 
3.000 άνθρωποι» κατέληξε ο κ. Βεΐ-
ζης.

Συνελήφθη στη Μυτιλήνη ο 
ιδιοκτήτης της ΜΚΟ ERCI για 
διακίνηση μεταναστών
Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτι-
λήνης προσήλθε σήμερα, με τον δικη-
γόρο του, ο καταζητούμενος ιδιοκτή-
της της Μη Κυβερνητικής Οργάνω-
σης ERCI,  Πάνος Μωραϊτης, ο οποίος 
κατηγορείται -μαζί με 30 άλλα στελέχη 
της οργάνωσης- για βαριές κακουργη-
ματικές πράξεις σχετιζόμενες με δια-
κίνηση μεταναστών από την Τουρκία 
στην Ελλάδα.
 Συγκεκριμένα, μετέβη στη Μυτι-

λήνη σήμερα το πρωί με το πλοίο της 
γραμμής και αμέσως μετά την εμφά-
νισή του στην Εισαγγελία συνελήφθη, 
αφού ενεργοποιήθηκε το σε βάρος 
του εκκρεμές ένταλμα σύλληψης. Στη 
συνέχεια, οδηγήθηκε ενώπιον της 
ανακρίτριας από την οποία ζήτησε και 
έλαβε προσθεσμία 48 ωρών  προ-
κειμένου να απολογηθεί. Παραμένει 
κρατούμενος.
Σημειώνεται ότι μεταξύ των κατηγο-
ρουμένων περιλαμβάνονται και έξι 
αλλοδαποί.
Ο «φάκελος ERCI» αφορά την ομώ-
νυμη μη κυβερνητική οργάνωση, 30 

μέλη της οποίας έγιναν από ήρωες 
δουλέμποροι, σύμφωνα με την Αστυ-
νομία. Η υπόθεση είναι για τις αρχές 
ασφαλείας ιδιαίτερα κομβική τόσο 
στη διαχείριση των προσφυγικών και 
μεταναστευτικών ροών όσο και στα 
κυκλώματα διακινητών που δρουν 
στο βόρειο Αιγαίο.
Η ιστορία άρχισε να ξεδιπλώνεται τα 
ξημερώματα της 9ης Φεβρουαρίου 
στη Λέσβο, όταν σε ένα ασημί τζιπ 
Cherokee, το οποίο ανήκει σε μια εται-
ρεία σεκιούριτι πλοίων και είχε παρα-
χωρηθεί στη ΜΚΟ ERCI, διαπιστώ-
θηκε ότι κάτω από τις νόμιμες πινακί-

δες κυκλοφορίας έφερε επικολλημέ-
νες στρατιωτικού τύπου με εθνόσημο 
και τον αριθμό 243618. Στο τζιπ επι-
βαίνει η 23χρονη κολυμβήτρια από 
τη Συρία Σάρα Μαρντίνι και ο 24χρο-
νος Γερμανός Σον Λινχ Μπίντερ. Πάνω 
τους βρέθηκε ένας ασύρματος ναυτι-
κού τύπου που άκουγε τις συνομιλίες 
του Λιμενικού, μια διόπτρα νυκτός και 
κινητά τηλέφωνα. Μετά από εισαγγε-
λική παραγγελία ξεκίνησε μια έρευνα 
που ολοκληρώθηκε πριν από μερικές 
ημέρες με τη σύλληψη πέντε ατόμων 
και την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης 
άλλων 25.

Η «μαύρη σελίδα» της Μόριας: Ούτε σε καταυλισμούς έκτακτης 
ανάγκης τέτοιες εικόνες 

επικαιρότητα
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Ενώ ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος 
διαψεύδει τα σενάρια εξαγοράς του 
ελληνικού πολυεθνικού ομίλου 
Chipita από τον αμερικανικό 
κολοσσό, η αγορά θεωρεί δεδομένο 
το mega deal του 1,5 δισ. δολαρίων

Σ
ε talk of the town των τελευταίων 
ημερών εξελίσσεται η πώληση της 
ελληνικής πολυεθνικής των σνακ 
Chipita αντί 1,5 δισ. δολαρίων στον 

αμερικανικό κολοσσό Mondelez με τζίρο 25 
δισ. δολαρίων. Ενα γκρουπ που απασχολεί 
παγκοσμίως 85.000 εργαζομένους και πα-
ράγει ομοειδή προϊόντα με τον όμιλο που 
δημιούργησε ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος.
Μόνο το άκουσμα ότι για ένα ελληνικών 
(και όχι μόνο) συμφερόντων γκρουπ ετοι-
μάζονται να προσφέρουν 1,5 δισ. ευρώ, σε 
περίοδο μάλιστα ύφεσης 
και δυσπραγίας, αρκούσε 
για να κινητοποιηθεί το 
σύνολο της εγχώριας αγο-
ράς. Αν και σε ερώτημα του 
«business stories» ανα-
φορικά με την εξέλιξη των 
πραγμάτων ο κ. Θεοδω-
ρόπουλος απαντά ότι «η 
Chipita δεν έχει πουληθεί 
σε κανέναν πολυεθνικό όμιλο και όλα τα 
δημοσιεύματα δεν ευσταθούν», η αγορά 
εξακολουθεί να μιλά για τελειωμένο giga 
deal, για μια συμφωνία που θα αλλάξει τα 
δεδομένα και θα δώσει ώθηση όχι μόνο 
στον ελληνικό όμιλο, αλλά και στην εικόνα 
της χώρας ως επενδυτικού προορισμού.
Βέβαια η Chipita εδώ και χρόνια έχει πάψει 
να θεωρείται αμιγώς «ντόπια» εταιρεία και 
αποτελεί μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη 
με πολύ καλές τοποθετήσεις κυρίως στην 
Ανατολική Ευρώπη. Αυτό είναι και το κυρί-
αρχο asset το οποίο ενδιαφέρει τους Αμε-
ρικανούς και όχι η τοποθέτησή τους στη 
χώρα μας, στην οποία εξάλλου διαθέτουν 
πολυετή παρουσία. Οι Αμερικανοί επεν-
δυτές, λοιπόν, στην περίπτωση που προ-
χωρήσει η συγκεκριμένη επιχειρηματική 
πράξη δεν θέλουν να επενδύσουν χρήματα 
στην Ελλάδα, αλλά να επεκταθούν σε αγο-
ρές όπου δεν έχουν ισχυρή παρουσία. Οι 
περισσότεροι εξάλλου γνωρίζουν ότι η 
Chipita, αν και διαθέτει σημαντική παρα-
γωγική δραστηριότητα στη χώρα μας, δρα-
στηριοποιείται σε περισσότερες από 56 
χώρες, με 19 εργοστάσια σε πολλές γωνιές 
του πλανήτη, 68 γραμμές παραγωγής και με 

διαρκείς επενδύσεις ή εμπορικές τοποθε-
τήσεις σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Βουλγα-
ρία, η Πολωνία, η Ρωσία, η Τουρκία, ακόμα 
και η μακρινή Ινδία, το Μεξικό, η Γκάνα, η 
Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία (λόγω των 
μετόχων της οικογένειας Ολαγιάν).
Ολοι γνωρίζουν επίσης ότι, στο πλαίσιο της 
περαιτέρω διεθνοποίησής του, το γκρουπ 
επένδυσε σε χορηγία στη Euroleague, με 
καμπάνιες στις οποίες πρωταγωνιστές ήταν 
οι κορυφαίοι μπασκετμπολίστες της ηπεί-
ρου μας. Κάποιοι μάλιστα θεώρησαν τότε 
ότι αυτού του είδους η επιλογή του Ελληνα 
επιχειρηματία ίσως μεταφραζόταν και σε 
ενδιαφέρον τοποθέτησής του ευρύτερα 
στον αθλητισμό με την απόκτηση της ποδο-
σφαιρικής ομάδας του Παναθηναϊκού, 
όμως τελικά αυτή η προσπάθεια δεν προ-
χώρησε.
Από την πλευρά της Mondelez, δεν πρέπει 

να ξεχνάμε ότι ήδη υπάρ-
χει το know-how εξαγο-
ρών στη χώρα μας. Πρό-
κειται για ένα γκρουπ με 
τζίρους στην Ελλάδα όπου 
στις αρχές της δεκαετίας 
έφτασαν περίπου στα 215 
εκατ. ευρώ, αν και κατόπιν 
λόγω της κρίσης ακολού-
θησαν φθίνουσα πορεία. 

Διαχειρίζεται επιτυχημένα σήματα όπως 
τα Merenda, Lacta, Oreo, Trident, Dentyne, 
Halls και τα τυριά Philadelphia. Επίσης, είχε 
συζητηθεί από την εταιρεία και η εξαγορά 
του σήματος Παυλίδης. Η Mondelez παλιό-
τερα ήταν γνωστή ως Kraft Foods. Από το 
2012 όμως άλλαξε επωνυμία και σύνθεση 
περνώντας στη νέα εποχή.
Το σίριαλ, πάντως, των επαφών του κ. Θεο-
δωρόπουλου και των μετόχων της πλειο-
ψηφίας της οικογένειας Ολαγιάν που είναι 
τοποθετημένοι στην Chipita κρατάει εδώ 
και καιρό. Αρχικές πληροφορίες έφε-
ραν το γκρουπ να έχει επαφές και με την 
PepsiCo, όμως η Mondelez προχώρησε πιο 
δυναμικά. Και αυτό διότι τα προϊόντα και η 
φιλοσοφία της Chipita είναι συμπληρωμα-
τικά και τη βοηθούν να επεκταθεί προς την 
Ευρασία, στην οποία το γκρουπ Θεοδωρό-
πουλου - Ολαγιάν είναι εξαιρετικά τοποθε-
τημένο. Σημαντικό επίσης δεδομένο είναι 
ότι η τοποθέτηση της Chipita στα κρουα-
σάν, ένα σνακ που αποτελεί κατηγορία από 
μόνο του, θα προσφέρει στον μελλοντικό 
αγοραστή πρόσβαση σε μια νέα αγορά με 
μεγάλες προκλήσεις και σημαντικό κατανα-
λωτικό ενδιαφέρον.

Η Chipita περνά στα χέρια της 
Mondelez για 1,5 δισ. δολάρια

Η περικοπή των συντάξεων είναι ένα μέτρο που ψηφίστηκε το 2017 και δεν 
αποτελεί κάτι νέο, είπε ο εκπρόσωπος του Ταμείου Τζέρι Ράις - Η εφαρμογή του 
βελτιώνει την μακροοικονομική εικόνα και στέλνει μήνυμα στις αγορές, πρόσθεσε

Kόψτε τις συντάξεις, επιμένει το ΔΝΤ: 
Το έχουμε συμφωνήσει από το 2017

Ξ
εκάθαρα υπέρ της περικοπής 
των συντάξεων τάχθηκε το Διε-
θνές Νομισματικό Ταμείο με τον 
εκπρόσωπο τύπου του Ταμείου 

Τζέρι Ραις, στην καθιερωμένη ενημέ-
ρωση των δημοσιογράφων, να θυμίζει 
ότι η περικοπή είναι ένα μέτρο που ψη-
φίστηκε το 2017 και δεν αποτελεί κά-
τι νέο.
Όπως είπε ο ίδιος, η θέση του ΔΝΤ είναι 
ότι η εφαρμογή του όχι μόνο θα βελτιώ-
σει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του 
ασφαλιστικού συστήματος, αλλά παράλ-
ληλα θα στείλει και μήνυμα στις αγορές.
Η κίνηση αυτή, συνέχισε ο κ. Ράις θα 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα 
πιο ισορροπημένο μείγμα κοινωνικής 
πολιτικής, καθώς δημιουργεί δημοσι-
ονομικό περιθώριο για άλλες πολιτι-
κές στήριξης, αλλά και για μείωση των 
φορολογικών βαρών.
Η κίνηση αυτή, συνέχισε ο κ. Ράις θα 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα 
πιο ισορροπημένο μείγμα κοινωνικής 
πολιτικής, καθώς δημιουργεί δημοσι-
ονομικό περιθώριο για άλλες πολιτι-
κές στήριξης, αλλά και για μείωση των 
φορολογικών βαρών.
Ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ επισήμανε ότι 
το προσωπικό του Ταμείου επέστρεψε 

από την πρώτη αποστολή στο πλαίσιο 
της μετάμνημονιακής εποπτείας. Στην 
ατζέντα ήταν η παρακολούθηση των 
δημοσιονομικών εξελίξεων του 2018 
και η προετοιμασία για το 2019.
Ηταν άτυπη επίσκεψη του προσωπι-
κού καθώς δεν υπάρχει πρόγραμμα του 
Ταμείου σε ισχύ για να καταλάβουμε τις 
δημοσιονομικές εξελίξεις, τόνισε για 
να συμπληρώσει ότι δεν θα υπάρξει 
επίσημη έκθεση, τόνισε ο εκπρόσωπος 
του Ταμείου.
Σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές εκτι-
μήσεις του ΔΝΤ είπε ότι αυτές περιλαμ-
βάνονται στην τελευταία έκθεση του 
άρθρου 4, ενώ εκτίμησε ότι η κυβέρ-
νηση είναι σε τροχιά για να πετύχει τους 
στόχους που έχουν τεθεί.
Λίγο νωρίτερα ο Ευκλείδης Τσακαλώ-
τος, μιλώντας από το Λονδίνο για τις 
συντάξεις, επανέλαβε το επιχείρημα ότι 
η μη περικοπή της προσωπικής διαφο-
ράς δεν θα επηρεάσει το σύστημα μετά 
το 2030.
Υποστήριξε δε ότι δεν είναι καθόλου 
σίγουρος ότι σήμερα το ΔΝΤ εκτιμά 
ακόμα ότι το μέτρο είναι διαρθρωτικό. 
Περιμένω με ανυπομονησία τις συζη-
τήσεις ώστε να βρεθεί μία «αποδεκτή 
λύση», δήλωσε χαρακτηριστικά.
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Κακουργηματικές διώξεις σε βάρος 
μελών του πληρώματος του πλοίου 
με τα λαθραία τσιγάρα της ΣΕΚΑΠ 

Σ
την άσκηση βαρύτατων κακουργη-
ματικών διώξεων σε βάρος οχτώ 
ατόμων προχώρησε η εισαγγελία 
Πειραιά για την υπόθεση του πλοίου 

που είχε εντοπιστεί στην Παλαιόχωρα Χανί-
ων, έχοντας στα αμπάρια του περίπου 10 ε-
κατ. πακέτα λαθραία τσιγάρα.
Την υπόθεση είχε αποκαλύψει το «Πρώτο 
Θέμα» με πρωτοσέλιδα δημοσιεύματά του 
και σύμφωνα με το ρεπορτάζ πολλές από τις 
κούτες του λαθραίου εμπορεύματος, έφε-
ραν τη σήμανση της ελληνικής καπνοβιομη-
χανίας Ξάνθης, της περιώνυμης ΣΕΚΑΠ, η 
οποία από το 2013 και έως πρόσφατα ανήκε 
στον Ιβάν Σαββίδη.
Η εισαγγελία Πειραιά προχώρησε στην 
άσκηση των ποινικών διώξεων έπειτα από 

πολύμηνη προκαταρκτική έρευνα και πλέον 
η σχετική δικογραφία έχει διαβιβαστεί σε 
τακτικό ανακριτή για περαιτέρω έρευνα.
Συγκεκριμένα, οι κακουργηματικές ποινικές 
διώξεις που ασκήθηκαν από την Εισαγγε-
λία Πειραιά για την μεγάλη αυτή υπόθεση 
της λαθρεμπορίας τσιγάρων στρέφονται σε 
βάρος οχτώ προσώπων, στην πλειονότητά 
τους μέλη του πληρώματος του πλοίου.
Τα αδικήματα για τα οποία ασκήθηκαν οι 
διώξεις είναι: Λαθρεμπορία σε βαθμό 
κακουργήματος και εγκληματική οργά-
νωση.
Η δικογραφία βρίσκεται πλέον στα χέρια 
τακτικού ανακριτή Πειραιά ο οποίος και θα 
συνεχίσει την έρευνα καλώντας τους κατη-
γορούμενους σε απολογίες.

Μαφιόζικη δολοφονία στην Κηφισιά 

Σ
υναγερμός σήμανε στην αστυνο-
μία σήμερα το απόγευμα, καθώς 
μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέ-
σα στο αυτοκίνητό της, μάρκας 

Mercedes, στο κοινόχρηστο υπόγειο γκα-
ράζ της μεζονέτας όπου διέμενε στην οδό 
Στρατηγού Δαγκλή 32, στην Κηφισιά.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από 
την αστυνομία, η 33χρονη δέχθηκε αρκε-
τές σφαίρες  - τουλάχιστον 15  - από άγνω-
στους δράστες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γείτονες 
άκουσαν πυροβολισμούς γύρω στη 01:00 
τα ξημερώματα, αλλά φοβήθηκαν και δεν 
ειδοποίησαν την αστυνομία.
Η 33χρονη ήταν μητέρα ενός κοριτσιού, 
περίπου επτά ετών, ενώ είχε μετακομί-
σει στην περιοχή πριν από περίπου ένα 

χρόνο.
Tο θύμα ονομαζόταν Αικατερίνη Αναγνω-
στάκη και φέρεται να είχε δεχθεί δολοφο-
νική επίθεση και το 2011. Αμέσως μετά 
την απόπειρα δολοφονίας της, φέρεται 
να είχε μεταβεί στο εξωτερικό. Αστυνο-
μικές πηγές ανέφεραν στο zougla.gr πως 
η γυναίκα είχε μόλις επιστρέψει στην 
Ελλάδα, εξέλιξη που γνώριζαν οι δολοφό-
νοι της, οι οποίοι προφανώς την ανέμεναν. 
Το έγκλημα έγινε χθες το βράδυ, αλλά το 
θύμα εντοπίσθηκε αργά το απόγευμα της 
Τετάρτης. Η γυναίκα φέρει τραύματα που 
προήλθαν από καλάσνικοφ. 
Το θύμα είχε συλληφθεί 2009 για κλο-
πές, ληστείες, παράβαση του νόμου περί 
όπλων και σύσταση εγκληματικής οργά-
νωσης.
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Ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας προδιαθέ-
τει την κοινή γνώμη ότι οι συναντήσεις 
που θα γίνουν στη Νέα Υόρκη δεν θα 
έχουν αποτέλεσμα, ενώ θα έπρεπε να 

εργάζεται για να υπάρξουν εξελίξεις, δήλωσε ο 
ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, σε δηλώσεις του 
σήμερα στην Εζεκία Παπαϊωάννου, προειδοποι-
ώντας για τους κίνδυνους που ελλοχεύουν εάν 
δεν επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις στο Κυ-
πριακό.
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε πως είναι προφανές πως η 
επόμενη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
και οι συναντήσεις που θα έχει ο ΓΓ του Οργανι-
σμού με τον κ. Αναστασιάδη και τον κ. Ακιντζί θα 
είναι σημαντικές για το τι θα αποφασίσει ο Αντό-
νιο Γκουτέρες.
Ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με χθε-
σινές δηλώσεις του επιθυμεί να προδιαθέσει την 
κοινή γνώμη αρνητικά, ότι δηλαδή δεν θα προκύ-
ψει κανένα αποτέλεσμα από αυτές τις συναντή-
σεις οι οποίες θα γίνουν. «Είναι υποχρέωση του 
κ. Αναστασιάδη να εργαστεί για να υπάρξουν εξε-
λίξεις και για να επαναρχίσουν ουσιαστικές δια-
πραγματεύσεις με στόχο την κατάληξη σε συμφω-
νία, στο συμφωνημένο πλαίσιο και αν όχι, τότε να 
φαίνεται ξεκάθαρα ότι την ευθύνη θα την έχει η 

τουρκική πλευρά. Δεν φτάνει να λέει ότι εύχεται 
να υπάρξει αποτέλεσμα. Πρέπει να εργαστεί ο κ. 
Αναστασιάδης, εκείνος έχει το πρόσταγμα σε αυτά 
τα ζητήματα. Από εκείνον εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Κι αν η Τουρ-
κία ή η τουρκική πλευρά συνολικότερα δεν συνερ-
γαστεί, η ευθύνη να τη βαρύνει αποκλειστικά» 
τόνισε ο κ. Κυπριανού.
Την ίδια ώρα υπέδειξε πως δεν είναι αρκετό να 
λέγεται ότι τώρα χρειάζεται προετοιμασία και διε-
ρωτήθηκε «τι κάναμε για 15 ολόκληρους μήνες» 
και γιατί η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν προσπά-
θησε να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις εκείνες 
που θα επέτρεπαν να προετοιμαστεί το έδαφος 
έτσι ώστε να αρχίσουν διαπραγματεύσεις που θα 
φέρουν αποτέλεσμα.
Ανέφερε ακόμα ότι έχει δίκιο ο κ. Αναστασιάδης 
ότι αν υπάρξει μια νέα αποτυχία, τότε οι κίνδυ-
νοι που ελλοχεύουν θα είναι πολλοί, για να υπο-
δείξει πως πάρα πολλοί κίνδυνοι ελλοχεύουν και 
στην περίπτωση που δεν υπάρξει επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων. «Και πολύ φοβούμαι ότι όσο 
παρατείνεται το αδιέξοδο θα ερχόμαστε πιο κοντά 
στην οριστική διχοτόμηση του νησιού με ανυπο-
λόγιστες συνέπειες και για την Κύπρο και για το 
σύνολο του κυπριακού λαού» κατέληξε.

Ο Πρόεδρος πρέπει να εργαστεί για να 
υπάρξουν εξελίξεις στο Κυπριακό, είπε 
ο Α. Κυπριανού 

Καταγγέλλεται βουλευτής για σεξουαλική 
παρενόχληση 

Κ
αταγγελία σε βάρος εν ενεργεία βου-
λευτή γ ια σεξουαλική παρενόχληση 
βρίσκεται ενώπιον των Αρχών, με τον 
φάκελο της υπόθεσης να βρίσκεται 

στην Νομική Υπηρεσία για περαιτέρω οδηγίες 
ως προς τον χειρισμό της.
Σύμφωνα με πηγές του REPORTER, αρχικά ο 
βουλευτής κατήγγειλε σε Διευθυντή συγκε-
κριμένης Δημόσιας Υπηρεσίας, υπάλληλο, η 
οποία όπως ο βουλευτής ισχυρίστηκε, του έδινε 
τις πληροφορίες-καταγγελίες, που ο ίδιος στη 
συνέχεια δημοσιοποιούσε σε σχέση με υπό-
θεση με την οποία ασχολείτο στο πλαίσιο της 
πολιτικής του δράσης.
Με την σειρά της, η εν λόγω υπάλληλος παρα-
δέχθηκε ότι διέρρεε πληροφορίες στον βου-
λευτή και τ έθηκε σε διαθεσ ιμότητα, ε νώ 
«έδειξε» και άλλες συναδέλφους της, από τις 
οποίες – όπως ισχυρίστηκε – αποσπούσε στοι-

χεία και τα διοχέτευε στον συγκεκριμένο βου-
λευτή.
Η καταγγελλόμενη υποστήριξε ότι γνώρισε τον 
βουλευτή μέσω συγγενικού της προσώπου και 
ότι δεν διατηρούσε ερωτική σχέση μαζί του, 
αλλά εκείνος ήταν ερωτευμένος μαζί της.
Μετά τις καταγγελίες του βουλευτή στον Διευ-
θυντή της Υπηρεσίας της, η υπάλληλος προέβη 
σε καταγγελία στην αστυνομία, ισχυριζόμενη 
ότι ο βουλευτής την παρενοχλούσε σεξουαλικά 
και ότι της υποσχέθηκε γάμο, αφού όπως της 
είπε, θα χώριζε με την σύζυγό του.
Επίσης, ισχυρίστηκε στην αστυνομία ότι ο βου-
λευτής μετέβαινε στην οικία της και την ενο-
χλούσε.
Ο φάκελος της υπόθεσης έχει διαβιβαστεί από 
την αστυνομία στην Νομική Υπηρεσία, ώστε να 
δοθούν οδηγίες ως προς τον χειρισμό της υπό-
θεσης.

ΥΠΟΙΚ: Τι δήλωσε για το 
10ετές ομόλογο €1,5 δισ. 

Τ
ο δεκαετές ομόλογο ύψους €1,5 δισεκατ. που εξέδωσε η Κυπριακή Δη-
μοκρατία αποτελεί τον πιο φθηνό δανεισμό που πέτυχε ποτέ η Κύπρος 
για ομόλογο αναφοράς σε ευρώ που εκδόθηκε με την μέθοδο της κοι-
νοπραξίας και ισοδυναμεί με το μεγαλύτερο ομόλογο που έχει εκδώσει 

ποτέ το κράτος σε ευρώ, σύμφωνα με το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους 
του Υπουργείου Οικονομικών.
Σε ανακοίνωσή του Γραφείου παρουσιάζονται οι λεπτομέρειες της έκδοσης του 
ομολόγου, το οποίο προσέλκυσε πάνω από 279 διαφορετικούς επενδυτές από 
το Ηνωμένο Βασίλειο (28%) και την υπόλοιπη Ευρώπη (28%). Οι διαχειριστές 
κεφαλαίων (42%) και οι τράπεζες (40%) αποτέλεσαν τις δύο μεγαλύτερες κατη-
γορίες επενδυτών.
Όπως αναφέρεται «στις 8:02 ώρα Λονδίνου το πρωί της Τρίτης, 18η Σεπτεμ-
βρίου 2018, ανακοινώθηκαν αρχικές σκέψεις τιμολόγησης για το νεό 10ετές 
ομόλογο αναφοράς γύρω στο 2.60%».
Η συναλλαγή, προστίθεται, «προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον επενδυτών, και 
με ενδείξεις ενδιαφέροντος πέραν των €3δισ, στις 9:05 ώρα Λονδίνου το βιβλίο 
προσφορών άνοιξε επίσημα, με την αναθεωρημένη κατευθυντήρια τιμή γύρω 
στο 2.50%».
Οι προσφορές, συμπληρώνεται, «συνέχισαν να αυξάνονται φτάνοντας μέχρι το 
ποσό των €4.75δισ. στις 10:11 ώρα Λονδίνου, όπου η απόδοση καθορίστηκε 
στο 2.40%. Στη συνέχεια, στις 10:56 ώρα Λονδίνου το μέγεθος της συναλλαγής 
καθορίστηκε στο 1.5δισ, δεδομένων του μεγέθους και της ποιότητας των προ-
σφορών».
«Το βιβλίο προσφορών έκλεισε στις 11:00 ώρα Λονδίνου, με το τελικό ποσό να 
ανέρχεται στο €5.675δισ. και περισσότερους από 279 διαφορετικούς επενδυτές 
να συμμετέχουν στην συναλλαγή, και αποτελεί το μεγαλύτερο ποσό προσφο-
ρών που έχει εξασφαλίσει η Κυπριακή Δημοκρατία από την επιστροφή της στις 
αγορές τον Ιούνιο του 2014», σημειώνεται.
Η ανακοίνωση του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους συνεχίζει αναφέ-
ροντας ότι «στις 15:44 ώρα Λονδίνου, η συναλλαγή τιμολογήθηκε επίσημα με 
απόδοση επαναγοράς 2.40%, δηλαδή +143.5 μονάδες βάσεως πάνω από την 
τιμή αναφοράς mid-swaps και + 192.5 μονάδες βάσεως πάνω από το γερμανικό 
ομόλογο λήξεως Aug-28».
Πριν ανακοινωθεί η εν λόγω έκδοση, αναφέρεται, «η θεωρητική ‘δίκαιη’ αξία 
ενός 10ετούς ομολόγου για την Κυπριακή Δημοκρατία υπολογίστηκε από την 
ομάδα αναδόχων στο 2.25%».
Διευκρινίζεται ότι υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας τις αποδόσεις της καμπύλης 
της Κύπρου, καθώς και αναλύοντας την κλίση των καμπυλών ορισμένων όμοιων 
χωρών μέχρι τη διάρκεια των 10 ετών. Η ανάλυση αυτή σημαίνει η εν λόγω 
συναλλαγή προσφέρει σε επενδυτές περίπου 15 μονάδες βάσεως πάνω από την 
θεωρητική ‘δίκαιη’ αξία του ομολόγου στη δευτερογενή αγορά.
«Η εν λόγω έκδοση 10ετούς ομολόγου αναφοράς, η οποία επεκτείνει την υπάρ-
χουσα καμπύλη απόδοσης της Κύπρου, τιμολογήθηκε με την χαμηλότερη από-
δοση (2.4%) και το χαμηλότερο επιτόκιο (2.375%) που επιτεύχθηκαν ποτέ από 
την Κυπριακή Δημοκρατία για ομόλογο αναφοράς σε ευρώ που εκδόθηκε με 
την μέθοδο της κοινοπραξίας», σημειώνεται. Ως προς το ονομαστικό ποσό, 
προστίθεται, «αποτελεί επίσης το μεγαλύτερο ομόλογο που έχει εκδοθεί από 
την επιστροφή της Κύπρου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές το 2014, καθώς και ισο-
δυναμεί με το μεγαλύτερο ομόλογο που έχει εκδώσει ποτέ το κράτος σε ευρώ».
Για την επενδυτική κατανομή το Γραφείο Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους αναφέ-
ρει ότι γεωγραφικά, η Κυπριακή Δημοκρατία πέτυχε μια ευρεία κατανομή των 
προσφορών, κυρίως σε διεθνείς επενδυτές στην Ευρώπη (28%) και στο Ηνω-
μένο Βασίλειο (28%). Ακολουθούν η Κύπρος (19%), η Γερμανία / Αυστρία (14%), 
η Ελλάδας (6%), υπεράκτιες από τις ΗΠΕ (3%) και επενδυτές από τον υπόλοιπο 
κόσμο (2%).
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Πραγματοποιείται σ το 
πολι τ ισ τ ικό κέ ν τ ρο 
«Σκαλί» σ την Αγλα-

ντζιά από τις 19 μέχρι και τις 
23 Σεπτεμβρίου 2018 το 1ο 
Διεθνές Φεστιβάλ Α.Ε.Ι. Ντο-
κιμαντέρ και Πολιτισμού (AEI 
– CineFest 2018) με σύνθημα 
«Ο άνθρωπος στον χρόνο και 
τον χώρο» το οποίο στηρίζει 
και το Υπουργείο Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης της Ελλά-
δας αναφέρει σε ανακοίνωσή 
της η ελληνική πρεσβεία στην 
Κύπρο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση 
το Φεστιβάλ «φιλοδοξεί να 
αποτε λέσε ι έναν σ ταθερό 
αγωγό προώθησης και διάδο-
σης της πολιτισμικής κληρο-
νομιάς της Κύπρου και ευρύ-
τερα της Ανατολικής Μεσο-
γείου, μέσα από ντοκιμαντέρ 
αρχαιολογικού, εθνογραφι-
κού και ιστορικού περιεχομέ-
νου και παράλληλο πλούσιο 
πρόγραμμα διαλόγου, ενημέ-
ρωσης και πολιτιστικών δρά-
σεων».
Κατά τ ις πέν τε ημέρες του 
Cinefest 2018, θα προβλη-
θούν 28 ν τοκιμαν τέρ από 
Κύπρο, Ελλάδα, Γαλλία, Αμε-
ρική Ηνωμένο Βασίλειο, Σερ-
βία και Παλαιστίνη.
Το πρωτοποριακό και φιλό-
δοξο εγχείρημα αποτελεί μια 
πολιτιστική δράση της εται-
ρείας παραγωγής ντοκιμαντέρ 
«Τετρακτύς» σε συνεργασία με 
τον Δήμο Αγλαντζιάς, το Ραδι-
οφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) 
και την Ερευνητική Μονάδα 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου.
Παράλληλα με το Φεστιβάλ 
διεξάγεται και παγκύπριος 
φωτογραφικός διαγωνισμός 
σε συνεργασία με την Φωτο-
γραφική Εταιρεία Κύπρου με 
θέμα το γενικό σύνθημα της 
διοργάνωσης.

Στη Λευκωσία 
το 1ο Διεθνές 
Φεστιβάλ Α.Ε.Ι. 
Ντοκιμαντέρ και 
Πολιτισμού 

Ο Κύπριος Υπουργός 
Ενέργειας Γιώργος 
Λακκοτρύπης και ο Αιγύπτιος 
Υπουργός Πετρελαίου Τάρεκ 
Ελ Μόλα υπέγραψαν τη 
διακρατική συμφωνία για τη 
δημιουργία υποθαλάσσιου 
αγωγού για τη μεταφορά 
κυπριακού φυσικού αερίου 
στην Αίγυπτο.

Η 
συμφωνία χαρακτηρί-
στηκε ορόσημο για την 
ανάπτυξη του φυσικού 
αερίου της Κύπρου και 

της Ανατολικής Μεσογείου, τόσο 
από τους δύο Υπουργούς όσο και 
από την Εκπρόσωπο της Γενικής 
Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Anne-Charlotte 
Bournoville.
Όπως ανέφερε στην ομιλία του 
κατά την τελετή ο κ. Λακκοτρύ-
πης, η συμφωνία έχει ως στόχο να 
προωθήσει τη μεταφορά φυσικού 
αερίου από την Κύπρο στην Αίγυ-
πτο, διασφαλίζοντας την έγκαιρη 
και ασφαλή ανάπτυξη, κατασκευή 
και λειτουργία απευθείας υποθα-
λάσσιου αγωγού δια μέσω των 
αντίστοιχων ΑΟΖ.
Για το σκοπό αυτό, είπε, θα συστα-
θεί εντός των επομένων 30 ημε-
ρών, Κοινή Επιτροπή Παρακολού-
θησης, αποτελούμενη από εκπρο-
σώπους των Υπουργείων Ενέρ-
γειας και των ρυθμιστικών αρχών 
των δύο χωρών.
«Η σημερινή υπογραφή αποτε-
λεί σημαντικό ορόσημο, όχι μόνο 
για την Κύπρο, αλλά και ολό-
κληρη την περιοχή της Ανατολι-
κής Μεσογείου. Συνιστά για τη 
χώρα μας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα 
προς τον στόχο της αποτελεσμα-
τικής εκμετάλλευσης του υποθα-
λάσσιου πλούτου στην κυπριακή 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 
(ΑΟΖ) – συγκεκριμένα αέριο από το 

«Αφροδίτη» – προς όφελος όλων 
των Κυπρίων», ανέφερε ο κ. Λακ-
κοτρύπης. Είπε επίσης ότι ενισχύει 
τις κοινές προσπάθειες των χωρών 
της Ανατολικής Μεσογείου για 
δημιουργία των συνεργιών που 
απαιτούνται για την προσέλκυση 
επενδύσεων σε υποδομές παρα-
γωγής και μεταφοράς υδρογοναν-
θράκων, αξίας πολλών δισεκατομ-
μυρίων.
Ο κ. Λακκοτρύπης εξέφρασε την 
πεποίθηση, ότι ο απευθείας υπο-
θαλάσσιος αγωγός μεταφοράς 
φυσικού αερίου που θα διασχίζει 
τις ΑΟΖ της Κύπρου και της Αιγύ-
πτου, θα είναι επωφελής για όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη.
«Εντέλει, μέσω επανεξαγωγών 
αερίου από το «Αφροδίτη» με τη 
μορφή LNG, ο αγωγός θα καταστή-
σει δυνατή τη μεταφορά στην ΕΕ 
των πρώτων ποσοτήτων φυσικού 
αερίου από την Ανατολική Μεσό-
γειο, συμβάλλοντας έτσι στην επι-
διωκόμενη, από την Ένωση, ασφά-
λεια του ενεργειακού της εφοδι-
ασμού και διαφοροποίηση των 
ενεργειακών της πηγών και δια-
δρομών», είπε.
Πρόσθεσε ότ ι η 
Δ ιακυβε ρν ητ ική 
Συμφωνία για τον 
αγωγό,  ε ίνα ι  η 
πρώτη του είδους 
της στην περιοχή, 
επιβεβαιώνοντας, 
γι’ ακόμα μια φορά, 
τους παραδοσιακά 
στενούς δεσμούς μεταξύ Κύπρου 
και Αιγύπτου.
Επιπρόσθετα, είπε, Κύπρος και 
Αίγυπτος δεσμεύονται για τη δημι-
ουργία και διατήρηση των απα-
ραίτητων ευνοϊκών συνθηκών 
για υλοποίηση του έργου, συμπε-
ριλαμβανομένης και της έγκαι-
ρης έκδοσης αδειών. Θα συμμορ-
φώνονται, συμπλήρωσε, σε κάθε 
περίπτωση, με τις διεθνείς Συν-

θήκες και το κράτος δικαίου και, 
φυσικά, με τα πρότυπα και τις 
πρακτικές της ΕΕ όσον αφορά στο 
περιβάλλον και την ασφάλεια. Θα 
πρέπει, επίσης, οι δύο χώρες να 
καταρτίσουν και να ελέγχουν σε 
τακτική βάση, τα κατάλληλα εξω-
τερικά σχέδια αντιμετώπισης κατα-
στάσεων εκτάκτου ανάγκης.
Εξέφρασε παράλληλα την άποψη 
ότι η γεωπολιτική ευθυγράμμιση 
των συμφερόντων στην Ανατολική 
Μεσόγειο είναι, ο μόνος τρόπος 
να κτιστεί εμπιστοσύνη και να επι-
τευχθεί πραγματική ενίσχυση σχέ-
σεων.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να στη-
ρίζει την ανάπτυξη του φυ-
σικού αερίου της Α. Μεσο-
γείου
Η Επικεφαλής του Τμήματος Διε-
θνών Σχέσεων και Διεύρυνσης, της 
Γενικής Διεύθυνσης για την Ενέρ-
γεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Anne-Charlotte Bournoville, εξήρε 
τη σημασία και το ρόλο που μπο-
ρεί να διαδραματίσει το φυσικό 
αέριο στην περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου, παρέ-
χοντας την ευκαιρία 
στις χώρες της περι-
οχής να ενισχύσουν 
την ενεργε ιακής 
τους ασφάλειας, και 
τις οικονομίες τους 
και να αναπτύξουν 
ισχυρούς δεσμούς 
π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή ς 

συνεργασίας.
Περαιτέρω η κα. Bournoville μετέ-
φερε, τρία σημαντικά μηνύματα 
όπως τα χαρακτήρισε, εκ μέρους 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το πρώτο είναι πως η ΕΕ υποστη-
ρίζει σθεναρά την ανάπτυξη της 
περιοχής ως κόμβου φυσικού 
αερίου και μελλοντικού προμη-
θευτή φυσικού αερίου στην ΕΕ.
«Εκτιμούμε ιδιαίτερα την προμή-

θεια φυσικού αερίου από την περι-
οχή ως σημαντική εναλλακτική 
πηγή και διαδρομή, η οποία μπο-
ρεί να συμβάλει σημαντικά στην 
πολιτική ενεργειακής διαφοροποί-
ησης της ΕΕ», ανέφερε.
Το δεύτερο μήνυμα, αφορούσε τη 
σημασία και την ελκυστικότητα της 
Ευρώπης ως αγοράς για το φυσικό 
αέριο της Ανατολικής Μεσογείου 
μέσα στις επόμενες δεκαετίες. 
Όπως είπε η ΕΕ θα συνεχίσει να 
εισάγει μεγάλες ποσότητες φυσι-
κού αερίου μέσα στα επόμενα χρό-
νια, λόγω της μείωσης των πόρων 
από τα δικά της κοιτάσματα. Πρό-
σθεσε ότι στην Ευρώπη υπάρχει 
μια ενοποιημένη και ανταγωνι-
στική αγορά φυσικού αερίου που 
παρέχει στους επενδυτές μια στα-
θερή και αξιόπιστη διέξοδο για 
το φυσικό αέριο. Αυτό όπως είπε, 
σε συνδυασμό με την γεωγραφική 
με εγγύτητα και το μέγεθος των 
πόρων στην περιοχή της Ανατολι-
κής Μεσογείου κάνει την ΕΕ ιδα-
νικό εταίρο για την προώθηση των 
πολύ σημαντικών επενδύσεων 
που θα χρειαστούν για να αξιοποι-
ηθούν οι τεράστιοι πόροι της Ανα-
τολικής Μεσογείου.
Το τρίτο μήνυμα αφορά τον 
αριθμό των εναλλακτικών διαδρο-
μών φυσικού αερίου που υπάρ-
χουν. Όπως είπε, η περιοχή έχει 
αρκετό φυσικό αέριο για διάφο-
ρες διαδρομές που δεν αποκλεί-
ουν η μια την άλλη και θα μπορού-
σαν να διευκολύνουν την προσέλ-
κυση των αναγκαίων επενδύσεων 
για διερεύνηση. Σημείωσε επίσης 
ότι η ΕΕ υποστηρίζει τον αγωγό 
EastΜed μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, 
Ιταλίας και Ισραήλ.
Τόνισε επίσης τη σημασία που η 
ΕΕ αποδίδει στην προώθηση του 
υγροποιημένου φυσικού αερίου 
ως εναλλακτική πηγή τροφοδο-
σίας και στη χρήση των τερματικών 
που ήδη υπάρχουν στην Αίγυπτο.

Υπεγράφη η συμφωνία για τον υποθαλάσσιο 
αγωγό φυσικού αερίου με την Αίγυπτο 
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Γ
υναίκα ένοπλος σύμφωνα με την βρε-
τανική εφημερίδα Dailymail άνοιξε 
πυρ κατά του πλήθος που ήταν συ-
γκεντρωμένο στο Πέριμαν στην πόλη 

Αμπερντίν στην πολιτεία του Μέριλαντ σε 
κέντρο διανομής φαρμάκων. Ο πρώτος α-
πολογισμός είναι τρεις νεκροί και δύο τραυ-
ματίες μεταξύ των οποίων και η ένοπλος. 
Η γυναίκα που άνοιξε πυρ μεταφέρθηκε στο 
νοσοκομείο, όπου φυλάσσεται από αστυ-
νομικούς.
Όπως αναφέρει το NBC, οι Αρχές απάντη-
σαν σε αναφορές για πυροβολισμούς στις 9 
π.μ. τοπική ώρα.
Στην αποθήκη όπου στεγάζεται το κέντρο 
διανομής φαρμάκων εργάζονται περίπου 
1.000 άτομα.
Το γραφείο του Σερίφη προτρέπει τους 
πολίτες να αποφύγουν την περιοχή, ενώ στο 

σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές 
δυνάμεις καθώς και άνδρες του FBI.
Αυτόπτης μάρτυρας σε δηλώσεις του στο 
τηλεοπτικό δίκτυο NBC τόνισε πως οι πυρο-
βολισμοί έπεσαν κοντά σε μια αποθήκη 
και στο σημείο αμέσως έσπευσαν δεκάδες 
αστυνομικοί όπως και ασθενοφόρα.
Ο κυβερνήτης του Μέριλαντ Λάρι Χόγκαν, 
έκανε λόγο για εφιαλτικό σκηνικό, εκφρά-
ζοντας ότι η πολιτεία είναι σε ετοιμότητα να 
πράξει τα δέοντα, ενώ τόνισε πως όλοι προ-
σεύχονται για τα θύματα.
Η πόλη Πέριμαν βρίσκεται σε απόσταση 
55 χλμ βορειανατολικά της Βαλτιμόρης. 
Στην περιοχή που σημειώθηκε το περιστα-
τικό βρίσκονται μια εκκλησία και επιχει-
ρήσεις και είναι πλησίον των στρατιωτι-
κών εγκαταστάσεων του Aberdeen Proving 
Ground.
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Ο 
Bruno Macaes δεν είναι ένας απλός α-
νταποκριτής. Θήτευσε ως υπουργός 
για ευρωπαϊκές υποθέσεις της Πορτο-
γαλίας και είναι ανώτερος σύμβουλος 

της Flint Global στο Λονδίνο καθώς και ανώτερο 
μέλος του Ινστιτούτου Hudson στην Ουάσινγκτον. 
Το βιβλίο του «Η Αυγή της Ευρασίας» (η αυγή με 
την έννοια περισσότερο της Ανατολής) έχει εκδο-
θεί τον Ιανουάριο του 2018 από τον εκδοτικό οί-
κο Penguin.  
Για την Politico λοιπόν, νέος παίχτης που επιχειρεί 
να χειραγωγήσει ομάδες και άτομα στα Σκόπια 
έτσι ώστε να ενισχυθεί η πλευρά του «ΟΧΙ» στο 
επικείμενο δημοψήφισμα για τη συμφωνία των 
Πρεσπών είναι η Κίνα η οποία, όπως αναφέρεται 
στο δημοσίευμα, τρέφει φιλοδοξίες για την επέ-
κταση του νέου Δρόμου του Μεταξιού προς την 
Κεντρική Ευρώπη μέσω του λιμανιού που ελέγχει 
στην Ελλάδα.
Παράλληλα, ο δημοσιογράφος δεν παραγνωρί-
ζει τη στρατηγική σημασία των Σκοπίων για τη 
ρωσική κυβέρνηση. «Οι Βρυξέλλες θέλουν να 
μετατρέψουν τη «Μακεδονία» σε κανονική χώρα. 
Η Ρωσία έχει επίσης ενδιαφέρον για το αποτέλε-
σμα του δημοψηφίσματος. Το να χάσει το Μαυρο-
βούνιο - το μικρό Βαλκανικό έθνος εντάχθηκε στο 
ΝΑΤΟ το 2017 - θα μπορούσε να θεωρηθεί ατυ-
χία. Η απώλεια τόσο του Μαυροβουνίου όσο και 
της ‘Μακεδονίας’ θα φαινόταν σαν απροσεξία» 
σχολιάζει ο ανταποκριτής.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ρωσική πρεσβεία στα 
Σκόπια είναι μια φωλιά κατασκόπων, η τρίτη και 
μικρότερη αιχμή σε ένα τρίγωνο που περιλαμβά-
νει το Βελιγράδι και τη Σόφια. Με επικεφαλής τον 
Όλεγκ Σέρμπακ, συμφοιτητή του ρώσου υπουρ-
γού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, η πρεσβεία ανέ-
πτυξε έναν ισχυρό μηχανισμό κατασκοπείας.
Ωστόσο, όπως ανέφερε στον ανταποκριτή του 
Politico ο σκοπιανός εθνικιστής πολιτικός Λούπκο 
Παβλέφσκι, η ΠΓΔΜ είναι ένα πεδίο μάχης μεταξύ 
δύο δυνάμεων. Από τη μία πλευρά, η Δύση. Από 
την άλλη η... Κίνα. Η Ρωσία, υποστηρίζει, είναι 
μόνο οι μύες. Ο εγκέφαλος και τα χρήματα είναι 
η Κίνα. «Οι Κινέζοι, εξηγεί, θέλουν να δημιουρ-
γήσουν ένα νέο Δρόμο του Μεταξιού (σ.σ Μία 
Ζώνη, Ένας Δρόμος) μεταξύ της Κεντρικής Ευρώ-
πης και του λιμανιού τους στην Ελλάδα. Ο τρόπος 
για να σταματήσουν αυτό το δρόμο είναι να προ-
καλέσουν σύγκρουση στα Βαλκάνια» ισχυρίζεται.
Ο Σκοπιανός πολιτικός ισχυρίζεται ότι η Δύση 
προξενεί χάος στη χώρα του – εξάπτοντας τα 
πάθη με όχημα την αλλαγή του ονόματος - προ-

κειμένου να εμποδίσει ή να διαταράξει το κινε-
ζικό πρότζεκτ Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος. «Εάν η 
ΠΓΔΜ oλισθήσει στο χάος (ή ενταχθεί στο ΝΑΤΟ), 
η Κίνα θα χάσει τη μόνη διαθέσιμη δίοδο για την 
Ευρώπη, επειδή ο Δρόμος του Μεταξιού μπο-
ρεί να περάσει μόνο από τρεις χώρες και τόσο 
η Αλβανία όσο και η Βουλγαρία είναι σταθερά 
προσδεδεμένες στο άρμα της Δύσης με τη Βουλ-
γαρία να είναι μέλος του ΝΑΤΟ».
Ερωτηθείς σχετικά από το Politico, πράκτορας 
ευρωπαϊκής υπηρεσίας πληροφοριών που επι-
χειρεί στα Σκόπια σημείωσε μεν ότι «οι Κινέ-
ζοι ποτέ δεν θα εμπλέκονταν με κάποιον όπως 
ο Παβλέφσκι», επιβεβαίωσε όμως το ρόλο του 
Πεκίνου, δηλώνοντας παράλληλα λιγότερο αισι-
όδοξος από τους πολιτικούς του προϊσταμέ-
νους για το ευρωπαϊκό μέλλον της ΠΓΔΜ. «Η 
Κίνα, αν και προσεκτική και μεθοδική, αυξάνει 
την οικονομική της επιρροή εδώ, ενώ η Ρωσία 
έχει έναν περιορισμένο στόχο: όχι να σταματήσει 
την ένταξη της ‘Μακεδονίας’ στη ‘Δυτική λέσχη’, 
αλλά να διασφαλίσει ότι δεν θα πετύχει μετά την 
ένταξή της. Ενόσω τα Σκόπια κινούνται προς την 
ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, θα υπάρχουν πολ-
λές ευκαιρίες να χυθεί ακόμα περισσότερη άμμος 
στη μηχανή της Δύσης».
«Εάν οι ‘Μακεδόνες’ αποδεχθούν το νέο όνομα, 
η Βόρεια Μακεδονία θα ξεκινήσει μια παρατετα-
μένη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ. Τα ενταξιακά 
κεφάλαια θα ανοίξουν (...) Θα υπάρχουν συναντή-
σεις ομάδων αξιωματούχων από τις Βρυξέλλες με 
υπουργούς και γραφειοκράτες για να διαπραγ-
ματευτούν μεταξύ άλλων τους κανονισμούς για 
τις δημόσιες συμβάσεις και τη νομοθεσία για τις 
τηλεπικοινωνίες. Εν τω μεταξύ, στις σκιές θα ανοί-
ξουν άλλα ‘κεφάλαια’, θα συζητηθούν άλλα ‘σχέ-
δια επικοινωνίας’ και τα χρήματα από τα μυστικά 
θησαυροφυλάκια θα συνεχίσουν να ρέουν».
Ας σημειωθεί ότι το περασμένο Σάββατο ο αξι-
ωματούχος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερι-
κών Γιου Τζαν, σύμβουλος στη διεύθυνση Ευρω-
παϊκών και Κεντροασιατικών θεμάτων, εξήρε το 
ρόλο της Ρωσίας στην προώθηση του έργου του 
Δρόμου του Μεταξιού. «Η Ρωσία είναι ένας ουσι-
αστικός συνεργάτης... Η Ρωσία παραμένει ο πιο 
σημαντικός συνεργάτης εντός του πλαισίου εφαρ-
μογής της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Μία Ζώνη, 
Ένας Δρόμος, ενώ το υψηλό επίπεδο των πολιτι-
κών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών έχει ανοί-
ξει την πόρτα για μία αμοιβαία και ουσιαστικά 
επωφελή συνεργασία,» ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο Γιου.

Politico: Αρχίζει το μεγάλο βαλκανικό 
παιχνίδι 
Με τον υπότιτλο «δεν είναι μόνο η Ρωσία σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι εναντίον 
της Δύσης αλλά και ένας άλλος παίχτης που διαδραματίζει ρόλο κάτω από το 
τραπέζι» αρχίζει την ανταπόκρισή του από τα Σκόπια ο ειδικός απεσταλμένος 
της πολιτικής επιθεώρησης Politico Bruno Macaes

Γυναίκα σκόρπισε τον θάνατο στο 
Μέριλαντ
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«Η Βρετανία προετοιμάζεται 
για ένα Brexit χωρίς επίτευξη 
συμφωνίας για τους όρους 
αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, εκτός και αν υπάρξει μια 
πρόταση που το Λονδίνο θα κρίνει 
αποδεκτή», δήλωσε σήμερα η 
Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα 
Μέι.

Η 
Μέι τόνισε ότι θα συμφωνήσει 
μόνο σε μια «προστατευτική» 
πρόταση για τα σύνορα της Ιρ-
λανδίας αν αυτή εξυπηρετεί ό-

λο το Ηνωμένο Βασίλειο.
«Αν δεν υπάρξει συμ-
φωνία που θα είναι απο-
δεκτή από το Ηνωμένο 
Βασίλειο, τότε προετοι-
μαζόμαστε γ ια καμία 
συμφωνία», είπε σε μια 
συνέντευξη Τύπου μετά 
τη συνάντηση των Ευρω-
παίων ηγετών στην άτυπη 
Σύνοδο Κορυφής στο Σάλ-
τσμπουργκ της Αυστρίας.
«Νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε μια 
καλή συμφωνία. Πιστεύω ότι υπάρχει μια 
αυξανόμενη επιθυμία να κάτσουμε κάτω 
και να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να 
πετύχουμε μια συμφωνία», πρόσθεσε.
«Δεν υπάρχει κάποια αντιπρόταση στο 
τραπέζι αυτή την στιγμή που πραγμα-
τικά αντιμετωπίζει ή διατυπώνει αυτό 
που χρειαζόμαστε να κάνουμε και κάνει 
σεβαστή την κυριαρχία του Ηνωμένου 
Βασιλείου και σεβαστό το αποτέλεσμα 
του δημοψηφίσματος», σημείωσε η Βρε-
τανίδα πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η 
πρόταση της (σ.σ. Chequers) είναι η μονα-
δική που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Η Μέι επιβεβαίωσε πως θα παρουσιάσει 
στην Ένωση μια νέα πρόταση στην προ-
σπάθεια να εξευρεθεί συμφωνία που θα 
διασφαλίζει ανοικτά σύνορα ανάμεσα 
στη Βόρεια Ιρλανδία και την Ιρλανδία.
Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, ο Λίο 
Βαράντκαρ δήλωσε ότι η Μέι του μετέ-
φερε ότι θα καταθέσει νέες προτάσεις για 
το ζήτημα των συνόρων, σημειώνοντας 
ωστόσο ότι δεν έχει λάβει τίποτε γραπτώς.
«Όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες μου εξέ-
φρασαν την απόλυτη στήριξή τους στην 

Ιρλανδία, τονίζοντας ότι μια συμφωνία 
που δεν εξυπηρετεί την Ιρλανδία, δεν 
εξυπηρετεί την ΕΕ», είπε ο Βαράντκαρ 
στους δημοσιογράφους μετά το τέλος 
των διήμερων συνομιλιών στην αυστρι-
ακή πόλη.

Τουσκ: «Η Σύνοδος Κορυφής 
του Οκτωβρίου θα είναι «η ώρα 
της αλήθειας»
Η επόμενη συνάντηση των ηγετών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Οκτώβριο θα 
είναι η «ώρα της αλήθειας» στις διαπραγ-
ματεύσεις για την έξοδο της Βρετανίας 
από την Ένωση, δήλωσε σήμερα ο πρόε-
δρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Όλοι συμμερίσ τηκαν 
την άποψη ότι, ενώ υπάρ-
χουν θετικά στοιχεία στην 
πρόταση Τσέκερς [την 
πρόταση της Βρετανίδας 
πρωθυπουργού Τερέζα 
Μέι για το Brexit], το προ-
τεινόμενο πλαίσιο για 
την οικονομική συνεργα-
σία δεν θα λειτουργήσει, 

επειδή κινδυνεύει να υπονομεύσει την 
ενιαία αγορά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ 
έπειτα από τη συνάντηση των ηγετών της 
ΕΕ στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας.
«Η ώρα της αλήθειας στις διαπραγματεύ-
σεις για το Brexit θα είναι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Τον Οκτώ-
βριο αναμένουμε τη μέγιστη πρόοδο και 
τα μέγιστα αποτελέσματα στις διαπραγ-
ματεύσεις για το Brexit», είπε ακόμη ο 
Τουσκ.

Μακρόν: «Οι προτάσεις του 
Λονδίνου δεν είναι αποδεκτές»
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ 
Μακρόν διατύπωσε την Πέμπτη, από το 
Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας, την εκτί-
μηση ότι οι προτάσεις του Λονδίνου 
για το Brexit «δεν είναι αποδεκτές στην 
παρούσα κατάσταση» σε ό,τι αφορά το 
οικονομικό σχέδιο, καθώς δεν «σέβονται 
τη συνοχή της ενιαίας αγοράς».
«Η ώρα της αλήθειας έχει έρθει» για το 
Brexit και «πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 
τις επόμενες εβδομάδες για να προχω-
ρήσουμε» επισήμανε ο Γάλλος πρόεδρος 
ενώπιον των δημοσιογράφων, λέγοντας 
επίσης ότι αναμένει «νέες προτάσεις από 
τη Βρετανία τον Οκτώβριο».
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«Η Βρετανία προετοιμάζεται 
για ένα Brexit χωρίς επίτευξη 
συμφωνίας»

Τ
η διενέργεια ψυχιατρικής εξέτασης 
διέταξε η γαλλική δικαιοσύνη για 
την επικεφαλής της ακροδεξιάς Μα-
ρίν Λεπέν, γεγονός που προκάλεσε 

την έντονη αντίδραση της δεύτερης.
Η δικαστική απόφαση, με ημερομηνία 
11 Σεπτεμβρίου, εκδόθηκε από τη δικα-
στικό που διεξήγαγε την έρευνα σε βάρος 
της Λεπέν που κατηγορείται για «διανομή 
βίαιων εικόνων». Με την απόφαση αυτή, 
η Λεπέν παραπέμπεται για ψυχιατρική εξέ-
ταση «μέσα στις συντομότερες προθε-
σμίες».
Αιτία για την απόφαση ήταν η απόφασή 
της τον Δεκέμβριο του 2015 να ανεβάσει 
στο Twitter φωτογραφίες από φρικαλεότη-
τες της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό 
Κράτος.

«Μέχρι πού θα φτάσουν;»
«Είναι πραγματικά απίστευτο. Αυτό το καθε-
στώς αρχίζει αληθινά να προκαλεί φόβο», 
έγραψε η Λεπέν στο twitter προσθέτοντας: 
«Πίστευα πως μου είχαν συμβεί όλα: ε, λοι-
πόν, όχι! Επειδή κατήγγειλα τις φρικαλεό-
τητες του Νταές με μηνύματα στο Twitter, η 
‘δικαιοσύνη’ με υποβάλλει σε ψυχιατρική 
εξέταση! Μέχρι πού θα φθάσουν;!».

Τι περιλαμβάνει η εξέταση
Στόχος της εξέτασης είναι να διαπιστωθεί 
εάν η Λεπέν μπορεί να καταλάβει αυτά που 
λέγονται και να απαντήσει σε ερωτήσεις, 
καθώς και εάν «η παράβαση για την οποία 
κατηγορείται σχετίζεται με πραγματικά ή 
βιογραφικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης».
Πάντως, η Λεπέν δήλωσε στους διαδρό-
μους της Βουλής ότι δεν θα κάνει αυτήν την 
ψυχιατρική «Περιμένω να δω πώς ο δικα-
στής σκοπεύει να με υποχρεώσει να την 
κάνω», ανέφερε.

Βλέπει πολιτικά κίνητρα
Η δικαστική περιπέτεια της Λεπέν ξεκίνησε 
όταν το 2015 ανήρτησε στο twitter φωτο-
γραφίες με τις εκτελέσεις πολιτών από μέλη 
του ISIS. Οι τρεις αναρτήσεις της προκάλε-
σαν δικαστική παρέμβαση τον Δεκέμβριο 
του 2015.
Σε μια από αυτές υπήρχε φωτογραφία της 
εκτέλεσης του Αμερικανού δημοσιογράφου 
Τζέιμς Φόλεϊ από μέλη της οργάνωσης Ισλα-
μικό Κράτος.
Η ίδια είχε υποστηρίξει ότι πίσω από την 
έναρξη της επίσημης έρευνας υπάρχουν 
πολιτικά κίνητρα και κατήγγειλε ότι επιχει-
ρούν να την φιμώσουν.

Γαλλικό δικαστήριο στέλνει την Μαρίν 
Λεπέν σε... ψυχίατρο 

Από πρωθυπουργός... υποψήφιος 
πρόεδρος της Premier League 

Η 
αξία των εγγλέζικων ομάδων κα-
τέρριψε κάθε προηγούμενο ρε-
κόρ, αγγίζοντας τα 8 δις ευρώ. Τα 
έσοδα των 20 ομάδων της Premier 

League έφτασαν τα 4,2 δις ευρώ. Τα στοιχεία 
αυτά αφορούν το ποδοσφαιρικό έτος 2014 
– 2015. Δεν είναι μόνο τα εισιτήρια αλλά εί-
ναι και ο τεράστιος τζίρος από τα τηλεοπτι-
κά δικαιώματα, τις υπόλοιπες διαφημιστικές 
καμπάνιες, τους χορηγούς και βεβαίως ο τζί-
ρος των διαφόρων μπουτίκ με αναμνηστικά 
και άλλα.
Σε αυτή την τεράστια βιομηχανία, επιθυμεί 
να «βάλει πόδι», ο υπερτιμημένος στο πρό-
σφατο παρελθόν και τρομερό παιδί του Βρε-
τανικού Κοινοβουλίου, πρωτεργάτης παρέα 
με τον Μπιλ Κλίντον του «τρίτου δρόμου» 
για το προοδευτικό κίνημα, ο κ. Τόνι Μπλέρ. 
Πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός των 
Εργατικών, πλέον στα αζήτητα, ο κος Μπλερ 
φέρεται να έχει θέσει υποψηφιότητα για το 
αξίωμα του προέδρου της Premier League.
Επιθυμεί δηλαδή να διαφεντεύει τις τύχες 

του επαγγελματικού αγγλικού ποδοσφαί-
ρου, συνεστιαζόμενος με τους Αμπράμο-
βιτς και άλλους γνωστούς «επενδυτές» στον 
βωμό της στρογγυλής θέας. Σύμφωνα με την 
εφημερίδα Daily Mail,ο Βρετανός πρώην 
πρωθυπουργός, Τόνι Μπλερ, είναι ένας 
από τους υποψηφίους για την προεδρία της 
Premier League.
Ο Ρίτσαρντ Σκάνταμορ ανακοίνωσε την 
παραίτησή του τον περασμένο Ιούνιο, μετά 
από 20 χρόνια στο «τιμόνι» του αγγλικού 
πρωταθλήματος. Είκοσι χρόνια που έφεραν 
την Premier League στο υψηλότερο επίπεδο.
«O Βενγκέρ αφήνοντας Άρσεναλ και ο Σερ 
Αλεξ φεύγοντας από την Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ άφησαν ένα μεγάλο κενό και το ίδιο 
ισχύει και για τον Ρίτσαρντ Σκάνταμορ. Είναι 
σίγουρα μια μεγάλη πρόκληση», είπε πρό-
σφατα Γκόρτνον Τέιλορ, διευθύνων σύμβου-
λος της ένωσης των επαγγελματιών ποδο-
σφαιριστών. «Αναμένουμε ότι θα γίνει μια 
κατάλληλη συνάντηση σε εύθετο χρόνο 
ώστε να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση».
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Με μία αιφνιδιαστική ανακοίνωση 
την Πέμπτη το πρωί το ανώτατο 
γενικό επιτελείο των δυνάμεων της 
Ρωσίας «έκλεισε» τον εναέριο χώρο 
της ανατολικής Μεσογείου καθώς 
και την πρόσβαση από θαλάσσης 
για κάθε εμπορική και μη εμπορική 
πτήση ή πλόες σκαφών. 

Η 
Μόσχα παράλληλα ανακοίνωσε 
την έναρξη μη προγραμματισμέ-
νων στρατιωτικών γυμνασίων σε 
αυτήν την περιοχή, η οποία ορι-

οθετείται από τις βόρειες ακτές της Συρίας 
έως τις νότιες ακτές του Λιβάνου και δυτικά 
μέχρι την Κύπρο. Επί του πρακτέου, αυτό 
σημαίνει πως για άγνωστο χρονικό διάστη-
μα, δηλαδή για όσο διαρκέσουν τα γυμνά-
σια, κανένα εμπορικό ή στρατιωτικό αερο-
σκάφος ή πλοίο δεν θα μπορεί να κινηθεί 
στην περιοχή παρά μόνο αυτά της Ρωσίας. 
Σύμφωνα με έκτακτες ενη-
μερώσεις των ισραηλινών 
ΜΜΕ, αυτή η αιφνιδια-
στική κίνηση της Μόσχας 
πρακτικά σημαίνει πως τα 
ισραηλινά μαχητικά αερο-
σκάφη καθώς και τα πολε-
μικά πλοία του Ισραήλ δεν 
θα μπορούν για άγνωστο 
χρονικό διάστημα να επι-
χειρούν εναντίον στόχων της Συρίας μέσω 
της ανατολικής Μεσογείου. 
Ο μόνος επιχειρησιακός δρόμος για τις 
ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα είναι ο 
εναέριος χώρος της Ιορδανίας, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται. Η κίνηση της Μόσχας έρχε-
ται λίγα 24ωρα μετά την κατάρριψη από 
φίλια πυρά του ρωσικού κατασκοπευτικού 
αεροσκάφους Ilyushin-Il20 πάνω από τον 
συριακό εναέριο χώρο. 
Σύμφωνα με αμερικανικές υπηρεσίες, η 
κίνηση αυτή της Μόσχας εμποδίζει πλέον 
και την επιχειρησιακή δυνατότητα του 
αεροπλανοφόρου Harry Truman, το οποίο 
σπεύδει στην περιοχή και βρίσκεται πλη-
σίον της Κύπρου.
Το αεροπλανοφόρο εστάλη επειγόντως 
στην ανατολική Μεσόγειο ως απάντηση 
στα 25 πολεμικά σκάφη που έχει συγκε-
ντρώσει η Ρωσία έξω από τις ακτές της 
Συρίας. Επιπροσθέτως, η αιφνιδιαστική 
ανακοίνωση του ρωσικού επιτελείου και 
ως εκ τούτου το κλείσιμο του εναέριου 
και θαλασσίου χώρου μεταξύ Συρίας και 
Κύπρου απαγορεύει σε πολεμικά σκάφη 

και μαχητικά τρίτων δυνάμεων, όπως της 
Γαλλίας και της Βρετανίας, να επιχειρούν 
στην περιοχή. Περιορίζεται, δηλαδή, η 
δραστηριότητα των βρετανικών βάσεων 
στην Κύπρο καθώς και οι επιχειρησιακές 
δυνατότητες του γαλλικού πολεμικού ναυ-
τικού, μονάδες του οποίου, όπως η φρε-
γάτα Auvernge, επιχειρούν ανοικτά της 
Κύπρου. 
Συμπερασματικά, είναι προφανές πως στην 
ανατολική Μεσόγειο έχει συγκεντρωθεί 
μία εξαιρετικά μεγάλη δύναμη πυρός με 
σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και με 
εμπλοκή όλων των μεγάλων δυνάμεων 
αλλά και περιφερειακών δυνάμεων με 
επίκεντρο τις στρατιωτικές εξελίξεις στη 
Συρία.
Η χρονική αυτή στιγμή συμπίπτει παραδό-
ξως με την εξέλιξη του ατύπου διαλόγου 
μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ τόσο για τη μελλο-
ντική διευθέτηση του συριακού ζητήματος 
όσο και για τη χάραξη νέων χαρτών στην 

Εγγύς Ανατολή, συμπε-
ριλαμβανομένου και του 
Ιράν, αλλά και εκείνου του 
διαλόγου που έχει αρχί-
σει εδώ και εβδομάδες 
μεταξύ Μόσχας και Ουά-
σινγκτον σε ανεπίσημο 
επίπεδο. Ο άτυπος αυτός 
διάλογος αφορά στη διευ-
θέτηση ζητημάτων στα 

δυτικά Βαλκάνια, στην Ουκρανία και στην 
Εγγύς και Μέση Ανατολή που απασχολούν 
τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. 
Λέγεται ότι ατύπως αυτήν τη δυναμική του 
ανεπισήμου διαλόγου την πυροδότησε ο 
υπέργηρος και βετεράνος της αμερικανικής 
διπλωματίας Χένρι Κίσινγκερ, ο οποίος αντε-
λήφθη το αδιέξοδο στο οποίο οδηγούνται οι 
διεθνείς σχέσεις το τελευταίο διάστημα. 
Η ανάγκη να τεθούν επί τάπητος αυτήν τη 
στιγμή οι προοπτικές επίλυσης του συρια-
κού ζητήματος σε ένα ορατό χρονικό 
διάστημα, δηλαδή εντός των επομένων 
έξι μηνών, με τη διασφάλιση των ζωνών 
ασφαλείας που αφορούν στο καθεστώς 
Άσαντ κατ’ αρχήν, τις ρωσικές βάσεις στη 
Συρία, το ζήτημα ασφαλείας του Ισραήλ 
και την ασφάλεια των κοιτασμάτων υδρο-
γονανθράκων και δικτύων μεταφοράς 
ενέργειας από το Ιράκ μέχρι την ανατολική 
Μεσόγειο, φαίνεται πως κυριαρχεί στρα-
τηγικά στις καγκελαρίες της Δύσης αλλά 
και στους ισχυρούς επιχειρηματικούς ομί-
λους-πολυεθνικές που δραστηριοποιού-
νται σε όλη αυτήν την περιοχή.

Οι Ρώσοι «έκλεισαν» την ανατολική 
Μεσόγειο 

Σ
ε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώ-
ρησε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν.
Ο Ερντογάν ανέφερε ότι η χώρα του δεν 

πρόκειται να μειώσει τον όγκο των στρατευμά-
των που διαθέτει στα Κατεχόμενα της Κύπρου, 
αλλά αντίθετα προτίθεται να τον αυξήσει.
Σύμφωνα με τη «Milliyet», ο Τούρκος πρόε-
δρος δήλωσε μεταξύ άλλων πως η παρου-
σία τουρκικών δυνάμεων στο ψευδοκράτος 
είναι «σημαντική». Επανέλαβε πως η ελληνο-
κυπριακή πλευρά ήταν αυτή που απέρριψε το 
σχέδιο Ανάν το 2004, το οποίο θα ρύθμιζε το 
θέμα των στρατευμάτων στο νησί.
O ίδιος φάνηκε να αρνείται ότι η Τουρκία σχε-
διάζει να κατασκευάσει μόνιμη ναυτική βάση 
στα Κατεχόμενα.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η Μεγαλόνη-
σος απέχει λίγα λεπτά από τα τουρκικά παρά-
λια και συνεπώς δεν χρειάζεται κατασκευή 
μόνιμης εγκατάστασης. Τόνισε, ωστόσο, ότι 
δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο κατασκευής 
βάσης στο μέλλον, κάνοντας λόγο για ψυχολο-
γικό παράγοντα.
Προσέθεσε, δε, αιχμηρά ότι η Ελλάδα δεν έχει 

ανάλογη εγγύτητα στην Κύπρο.
Οι δηλώσεις γίνονται μετά την ανακοίνωση 
από το Βερολίνο για την επίσημη επίσκεψη του 
προέδρου της Τουρκίας στα τέλη του μήνα. 
Μολονότι η σχέση της Τουρκίας και της Γερ-
μανίας είχε επιδεινωθεί ραγδαία, ιδίως εξαι-
τίας μιας σειράς συλλήψεων Γερμανών πολι-
τών στην τουρκική επικράτεια, η Άγκυρα και 
το Βερολίνο επιδιώκουν το τρέχον διάστημα 
διπλωματική αποκλιμάκωση.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Ερντο-
γάν θα συναντηθεί δύο φορές με την Άνγκελα 
Μέρκελ. Η καγκελάριος θα του παραθέσει 
επίσημο δείπνο την πρώτη ημέρα, ενώ οι δύο 
ηγέτες θα έχουν συνομιλίες τη δεύτερη.
Επίσης, οι δηλώσεις έγιναν λίγες ώρες πριν 
από την έναρξη της ετήσιας Γενικής Συνέλευ-
σης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, 
την Τρίτη.
Στο πλαίσιο της ετήσιας συνέλευσης, ο γενικός 
γραμματέας του Οργανισμού Αντόνιο Γκουτιέ-
ρες εξετάζει κατά πόσον υπάρχει περιθώριο 
εκ νέου έναρξης των διαπραγματεύσεων που 
έχουν «παγώσει» μετά τις άκαρπες προσπά-
θειες στο Κραν Μοντανά.

Ερντογάν: Θα ενισχύσουμε τη 
στρατιωτική παρουσία μας στην Κύπρο

Πάπας: «Το σεξ είναι δώρο Θεού»

Ο 
προκαθήμενος της Καθολικής Εκ-
κλησίας έχει -ως φαίνεται- βάλει 
σκοπό να ανατρέψει πολλά στοι-
χεία που μέχρι σήμερα αποτελού-

σαν ταμπού για το Βατικανό. Πριν από μία ε-
βδομάδα ο πάπας Φραγκίσκος αιφνιδίασε 
τους πάντες, όταν εξήγγειλε πως η Εκκλησία 
της οποίας προΐσταται θα φέρει στο φως ό-
λα τα στοιχεία που έχουν κρατηθεί ως μυστι-
κά για τη δραστηριότητα παιδόφιλων ιερέων 
και ιεραρχών στην Ευρώπη, στην Αμερική και 
στην Αυστραλία.
Τώρα, ο ποντίφικας έρχεται να καθησυχάσει 
το ποίμνιο της Καθολικής Εκκλησίας ξεκαθα-
ρίζοντας πως το σεξ δεν είναι ταμπού αλλά 
θείο δώρο και πως ο έρωτας μεταξύ άνδρα 
και γυναίκας παράγει αγάπη και ζωή.
Οι απόψεις του ιεράρχη από την Αργεντινή 
μπορεί να σοκάρουν τις παλαιολιθικές φρά-
ξιες του Βατικανού, όπως την «Opus Dei», 
αλλά εκατοντάδες εκατομμύρια καθολικών 
στον κόσμο βρίσκουν τις τοποθετήσεις του 
θετικές.
Αυτή είναι η διαφορά του πάπα Φραγκίσκου 
από προκατόχους του, οι οποίοι χρησιμο-
ποιούσαν μια απόλυτα ξύλινη γλώσσα όταν 

καλούνταν να τοποθετηθούν επί αυτών των 
«λεπτών» ζητημάτων.
Συγκεκριμένα, κατά την ομιλία του σε νέους 
καθολικούς από τη Γαλλία ανέφερε: «Η 
ανθρώπινη σεξουαλικότητα δεν είναι ταμπού 
αλλά δώρο Θεού» και πρόσθεσε πως «οι 
σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ του άνδρα και της 
γυναίκας σε έναν γάμο είναι ένα δώρο που 
μας έδωσε ο Θεός. Έχει δύο σκοπούς: το να 
αγαπούν ο ένας τον άλλον και την αναπαρα-
γωγή. Είναι πάθος, είναι παθιασμένη αγάπη. Η 
πραγματική αγάπη είναι παθιασμένη».
Ο ίδιος αναγνώρισε, ακόμη, ότι η ανθρώπινη 
αδυναμία μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώ-
πους στο να εκφράσουν τη σεξουαλικότητά 
τους με τρόπο που απομακρύνεται από την 
έννοια της αγάπης και «χρησιμοποιείται για 
διασκέδαση».
Παράλληλα, ο πάπας Φραγκίσκος καταδί-
κασε την πορνογραφία, σημειώνοντας ότι 
είναι μέρος μιας «βιομηχανίας ψεμάτων» 
και κάλεσε τους νέους ανθρώπους να προ-
στατεύσουν τη σεξουαλικότητά τους και να 
«προετοιμαστούν για αυτήν την αγάπη» που 
θα τους συντροφεύσει σε ολόκληρη τη ζωή 
τους.



1721 Σεπτεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

οικογένεια

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

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

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

Ακλόνητη Οικογένεια
ΤΟΥ ΣΤΗΒ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

Ένα εβδομαδιαίο άρθρο για την 
Ελληνική οικογένεια με πρακτικές 
συμβουλές για το γάμο, τις 
οικογενειακές σχέσεις,  και την 
ανατροφή των παιδιών

Όταν βάζεις την οικογένειά σου στην πρώτη θέση, τότε είσαι 
στο σωστό δρόμο, στο δρόμο που οδηγεί σ’ έναν ακλόνητο 
γάμο και σε μια ευτυχισμένη οικογένεια

Όρια για τα Πεθερικά 
Μέρος Δεύτερο

To παιδί μου και εγώ
Ξένες γλώσσες και παιδί

Σ
ε μια κοινωνία σαν κι αυτή που ζού-
με, πολύγλωσση και πολυπολιτισμι-
κή, οι ξένες γλώσσες έχουν γίνει α-
παραίτητο μέσο επιβίωσης για το 

σύγχρονο άνθρωπο. Σε ποια ηλικία, όμως, 
πρέπει τα παιδιά να αρχίζουν την εκμάθησή 
τους; Με ποιον τρόπο και πώς μπορούν να 
βοηθήσουν οι γονείς;
Οι σημερινοί μαθητές θα ζήσουν σε μια 
κοινωνία όπου θα επικρατεί κινητικότητα 
εργαζομένων και επιστημόνων. Η κοινωνία 
αυτή θα έχει διεθνή χαρακτήρα, είναι ήδη 
διαφορετική από αυτή που βιώσαμε εμείς, 
και μέσα σε αυτό τον κόσμο η καλή γνώση 
τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας θα είναι 
πλέον όρος επιβίωσης. Για το λόγο αυτόν, 
η χρησιμότητά τους κρίνεται απαραίτητη 
σε όλο και μικρότερες ηλικίες, πράγμα που 
προκαλεί πολλά και σημαντικά ερωτήματα, 
αφού κοινός στόχος όλων είναι η καλύτερη 
μετάδοση των γνώσεων, χωρίς ψυχολογική 
επιβάρυνση ή άλλες επιπτώσεις στη γενικό-
τερη πρόοδο των παιδιών.

Η σημασία της μητρικής γλώσσας
Το παιδί αποκτά τις γλωσσικές του συνή-
θειες στη μητρική γλώσσα έως τα 8 του χρό-
νια. Από την ηλικία αυτή και μετά, αρχίζει να 
λειτουργεί μέσα από διαδικασίες νοητικές: 
Αναλύει και συγκρίνει - μέσα από το φίλ-
τρο της μητρικής γλώσσας -, γεγονός που 
λειτουργεί αρνητικά στην εκμάθηση της 
ξένης γλώσσας. Έρευνες υποστηρίζουν ότι 
μετά τον ένατο χρόνο, η μητρική γλώσσα 
αποτελεί το μοναδικό μέσο έκφρασης και 
σκέψης και λειτουργεί ασυνείδητα ως ένα 
«αμυντικό» σύστημα, που ορθώνεται σαν 
τείχος στην παρουσία της ξένης γλώσσας. 
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι από τότε 
και μετά, τα παιδιά δυσκολεύονται πολύ 
να προφέρουν σωστά μια ξένη λέξη, αφού 
τα ακουστικά μηνύματα στην ξένη γλώσσα 
«φιλτράρονται» από τη μητρική.

Η κατάλληλη ηλικία για να ξεκι-
νήσουν μαθήματα
Σύμφωνα με την άποψη πολλών εκπαι-
δευτικών, η κατάλληλη ηλικία για να έρθει 
ένα παιδί σε μια πρώτη επαφή με μια ξένη 
γλώσσα είναι η προσχολική. Για να ξεκι-
νήσει ουσιαστικά την εκμάθησή της, είναι 
μετά τη Β΄ Δημοτικού, όταν θα έχει ήδη 
καταφέρει να αποκτήσει μια γενική γνώση 

της μητρικής του γλώσσας. Θα γνωρίζει 
καλά από γραφή και ανάγνωση, ενώ θα έχει 
έρθει σε επαφή με άλλα γραμματικά φαινό-
μενα, και έτσι θα μπορεί να αφομοιώσει και 
μια ξένη γλώσσα.
Στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, τα παι-
διά διαθέτουν μια φυσική ευφυΐα για τη 
γλώσσα και παράλληλα μια έμφυτη ικανό-
τητα να παράγουν σύνθετους γλωσσικούς 
συνδυασμούς, μέσα από τον πειραματισμό 
και το παιχνίδι. Η φυσική γλωσσική ευφυΐα 
του παιδιού χρειάζεται γονεϊκή στήριξη και 
ερεθίσματα, για να ανθίσει και να ευδοκι-
μήσει. Γονείς που δεν ασχολούνται πολύ με 
τα παιδιά τους, δεν συζητούν μαζί τους, οι 
εντάσεις μέσα στο σπίτι, η έλλειψη οργά-
νωσης και προγράμματος, είναι παράγο-
ντες που δεν ευνοούν την ανάπτυξη ενός 
πλούσιου λεξιλογίου. Έτσι, όσο περισσό-
τερες γνώσεις έχει αποκτήσει ένα παιδί στη 
μητρική του γλώσσα, που είναι άλλωστε και 
το «εργαλείο» για να περάσει σε μια δεύ-
τερη, τόσο πιο εύκολο είναι να κατανοήσει 
και να μάθει μια ξένη γλώσσα.
Από δύο έως περίπου οκτώ ετών, τα παι-
διά ακούνε, βλέπουν, γεύονται, μιμούνται, 
και με αυτό τον τρόπο μαθαίνουν καλύ-
τερα. Σε αυτή, λοιπόν, την ηλικία είναι πολύ 
εύκολο να αρχίσουν να μαθαίνουν μια ξένη 
γλώσσα, και μάλιστα πολύ γρήγορα, με το 
τραγούδι, το ποίημα και το παιχνίδι (όπως 
μαθαίνουν, άλλωστε, και τη μητρική τους), 
χρησιμοποιώντας δηλαδή το συναίσθημα 
και τις αισθήσεις. Όμως, όταν λέμε να 
μαθαίνουν, δεν εννοούμε να κάνουν μαθή-
ματα ξένης γλώσσας.
Η νηπιακή και προσχολική ηλικία είναι μια 
καλή περίοδος για να αρχίσουν να έρχονται 
απλώς σε επαφή με μια ξένη γλώσσα και να 
τη μαθαίνουν εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό 
τους με ξένες λέξεις. Σε καμία περίπτωση, 
όμως, δεν θα πρέπει η γνώση να «μεταφέ-
ρεται» στο παιδί αυτής της ηλικίας (προσχο-
λικής) ως μάθημα και μάλιστα υποχρεωτικό. 
Αν για το παιδί είναι ένα ακόμα παιχνίδι, 
έχουμε πολλές πιθανότητες να αγαπήσει 
την ξένη γλώσσα και να τη μάθει με μεγαλύ-
τερη ευκολία αργότερα. Η πίεση, ίσως φέρει 
το αντίθετο αποτέλεσμα. Και βέβαια, κάθε 
παιδί έχει τη δική του ωρίμανση, τις ανάγκες 
και τις προτιμήσεις του, που πρέπει να λαμ-
βάνονται υπόψη πριν από την έναρξη της 
διδασκαλίας της ξένης γλώσσας. 
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Η 
υπνηλία κατά τη δι-
άρκεια της ημέρας 
συνδέεται με αυξη-
μέ νο κ ίνδυνο Α λ-

τσχάιμερ, σύμφωνα με νέα επι-
στημονικά ευρήματα.
Η μακροχρόνια μελέτη περι-
λάμβανε 123 ενήλικες με μέση 
ηλικία τα 60 έτη. Σύμφωνα με 
τα ευρήματα, όσοι αισθάνο-
νταν έντονη υπνηλία κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, ε ίχαν 
σχεδόν τριπλάσιο κίνδυνο να 
αναπτύξουν εγκεφαλικές ενα-
ποθέσεις βήτα αμυλοειδούς, 
της πρωτεΐνης που σχετίζεται 
με τη νόσο Αλτσχάιμερ.
Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν 
παλαιότερε ς με λέ τε ς, σύμ-
φωνα με τις οποίες η έλλειψη 
ύπνου διαδραματίζει κάποιο 
ρόλο στη ανάπτυξη της νόσου 
και ότι ο επαρκής ύπνος μπο-
ρεί να είναι ένας τρόπος για 
να μειωθεί ο κίνδυνος της 
νόσου που «κλέβει» τη 
μνήμη, σύμφωνα με τους 
ερευνητές.
«Παράγον τ ε ς  όπως 
η  δ ι α τ ρ ο φ ή ,  η 
άσκηση και η γνω-
σ τ ι κ ή  λ ε ι τ ο υ ρ -
γία έχουν αναγνω-
ρισ τ ε ί  ευρέως ως 
σημαντικοί πιθανοί στό-
χοι για την πρόληψη της 
νόσου Α λτσ χά ιμερ, 
αλ λά δεν συμβαί-
νει κάτι ανάλογο με 
τον ύπνο», δήλωσε ο 
επικεφαλής της μελέ-
της Adam Spira, επίκου-
ρος καθηγητής στο τμήμα 
ψυχικής υγείας της Σχο-
λής Δημόσιας Υγείας 
του Πανεπισ τημίου 
Johns Hopkins,  σ τη 
Βαλτιμόρη.
«Εάν ο διαταραγμένος 
ύπνος συμβάλ λε ι  σ τη 
νόσο Αλτσχάιμερ, ίσως 
μπορούμε να αν τ ιμε τωπί-
σουμε ασθενείς με προβλή-
ματα ύπνου γ ια να αποφύ-
γουμε αυτά τα αρνητικά αποτε-
λέσματα», προσθέτει.
Δεν είναι ξεκάθαρο γ ιατ ί η 
υπνηλία κατά τη διάρκεια της 
ημέρας θα μπορούσε να σχε-

τίζεται με συσσώρευση βήτα 
αμυλοειδούς στον εγκέφαλο, 
δήλωσε ο Spira. H μελέτη δεν 
απέδειξε ότι ο ύπνος προκα-
λεί συσσώρευση βήτα αμυλο-
ειδούς στον εγκέφαλο.
Μπορεί όμως ο κακός ύπνος 
λόγω άπνοιας ή άλλων παρα-
γόντων να προκαλεί το σχημα-
τισμό βήτα-αμυλοειδούς μέσω 
ενός άγνωστου μηχανισμού 
και αυτές οι διαταραχές του 
ύπνου να προκαλούν υπερβο-
λική υπνηλία κατά τη διάρκεια 
της ημέρας.
«Δεν μπορούμε ωστόσο να 
αποκλείσουμε ότι οι πλάκες 
αμυλοειδούς που ήταν παρού-
σες τη στιγμή της αξιολόγησης 
του ύπνου προκάλεσαν την 
υπνηλία», δήλωσε ο Spira.
Μελέτες σε ζώα έχουν δεί-
ξει ότι ο περιορισμένος ύπνος 
κατά τη διάρκεια της νύχτας, 

μπορε ί να οδηγήσε ι σε 
περισσότερες πρωτεΐνες 
βήτα-αμυλοειδούς σ τον 
εγκέφαλο και σ το νωτι-

αίο υγρό, ενώ μελέτες 
σε ανθρώπους έχουν 
συνδέσε ι  τον  κακό 

ύπνο με υψηλότερα επί-
πεδα βήτα αμυλοειδούς 

στον εγκέφαλο.
Οι διαταραχές ύπνου 
ε ίναι κοινέ ς σ τους 

ασθενείς με Αλτσχάι-
μερ και η συσσώρευση 

βήτα-αμυλοειδούς και οι 
σχετ ιζόμενες εγκεφαλι-

κές αλλαγές θεωρείται 
ότι βλάπτουν τον ύπνο.
«Δεν υπάρχε ι θερα-

πεία γ ια τη νόσο του 
Αλτσχάιμερ, οπότε πρέπει 

να κάνουμε ό, τι μπορούμε 
για να το αποτρέψουμε. 
Ακόμη και αν αναπτυχθεί 
μια θεραπεία, πρέπει να 

υπογραμμιστούν οι στρα-
τηγικές πρόληψης», δήλωσε 

ο Σπίρα. «Η προτεραιότητα 
στον ύπνο μπορεί να είναι ένας 
τρόπος για να βοηθήσετε στην 
πρόληψη ή ίσως να επιβραδύ-
νετε αυτή την κατάσταση».
Τα ευρήματα της  με λέ της 
δημοσιεύθηκαν στο επιστημο-
νικό έντυπο Sleep.

Τ
ο ταχίνι είναι ένα τρόφιμο που περιέχει πολλά θρεπτικά συστατι-
κά. Πλούσιο σε πρωτεΐνες, καλά λιπαρά οξέα και πολλές βιταμί-
νες, αδιαμφισβήτητα έχει χαρακτηριστεί υπέρ-τροφή.
Διάβασε παρακάτω τα οφέλη που προσφέρει το ταχίνι στην δια-

τροφή σου και από αύριο ξεκίνησε την ημέρα σου με μια κουταλιά 
ταχίνι.
1. Είναι πλούσιο σε ασβέστιο, κάλιο και σελήνιο που προσφέρει αντιο-
ξειδωτική δράση ενώ έρευνες έχουν αποδείξει ότι 1 κουταλιά ταχίνι 
μπορεί να μειώνει τους πονοκεφάλους. Επίσης, είναι ένα πολύ καλό τρό-
φιμο όταν κάνετε αποτοξίνωση ενώ μειώνει και την χοληστερίνη.
2. Περιέχει βιταμίνη B6 και βιταμίνη E, με αποτέλεσμα να δρα κατά της 
γήρανσης ενώ βοηθάει στην πρόληψη και προστασία πολλών ασθε-
νειών όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτη και καταπολεμά διάφο-
ρες λοιμώξεις.
3. Περιέχει μεγάλες ποσότητες ασβεστίου, με αποτέλεσμα να καταπο-
λεμούν την οστεοπόρωση. Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και οι 
υδατάνθρακες που περιέχουν συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του 
εντέρου.
4. Μπορείτε να το προσθέσετε παντού αφού μπορεί να γίνει το βασικό 
συστατικό. Χρησιμοποιήστε το στον χαλβά, στο κέικ και γενικά μπορείτε 
να το αντικαταστήσετε με την ζάχαρη. Μία πολύ καλή επιλογή είναι και 
ταχίνι με ψωμί ολικής άλεσης και μέλι για πρωινό.
5. Το ταχίνι κατά βάση είναι από σουσάμι που περιέχει ευεργετικές επι-
δράσεις στον οργανισμό μας και κάνει καλό στην καρδιά μας. Ακόμα, 
περιέχει φυτικές ίνες που μας κρατάνε χορτάτους. Έτσι, είναι ιδανικό για 
άτομα που κάνουν δίαιτα. Ωστόσο, προσέξτε την ποσότητα αφού 1 κουτ. 
ταχίνι περιέχει 90 θερμίδες.

Τ
ο να χάσουμε κιλά απαιτεί υ-
πομονή και φυσικά ένα συν-
δυασμό σωστής διατροφής 
και άσκησης. Ωστόσο υπάρ-

χουν κάποιες τροφές που μπορούν 
να σας προσφέρουν μια έξτρα βοή-
θεια στην προσπάθεια μας να αδυ-
νατίσουμε.
Μία από αυτές είναι το πλιγούρι βρώ-
μης. Αν το προσθέστε στη διατροφή 
σας θα αποκομίσετε πολλά οφέλη για 
την υγεία και για το βάρος σας.
Ένας από τους λόγους που το πλι-
γούρι βρώμης, σας βοηθάει να 
χάσετε βάρος οφείλεται στις διαλυ-
τές φυτικές ίνες που περιέχει. Οι δια-
λυτές φυτικές ίνες μένουν στο στο-
μάχι περισσότερο χρόνο, με απο-
τέλεσμα, να σας κρατάνε χορτάτους 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
Επίσης, αυξάνουν την κανονικότητα 
του πεπτικού σωλήνα, βοηθώντας 
κυρίως τα άτομα με δυσκοιλιότητα ή 
με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.
Το πλιγούρι βρώμης είναι ένα από τα 
καλύτερα δημητριακά, όταν ψάχνετε 
για χαμηλότερες επιλογές θερμίδων. 
Οι υδατάνθρακες είναι απαραίτητοι 
για την παραγωγή ενέργειας, αλλά 
αν καταναλώνετε απλούς υδατάν-
θρακες, όπως κέικ, μπισκότα, σοκο-
λάτες, κινδυνεύετε να οδηγηθείτε σε 
αύξηση του σωματικού βάρους. Η 
βρώμη είναι ένας μοναδικός υδατάν-
θρακας, γιατί είναι πραγματικά πολύ 
χαμηλή σε θερμίδες, σε σύγκριση με 
όλους τους άλλους σπόρους, καθι-
στώντας τη, το καταλληλότερο τρό-
φιμο, όταν θέλετε να χάσετε κιλά.
Γνωρίζατε πως το πλιγούρι βρώμης 
μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει 
στην κατακράτηση υγρών; Αυτό συμ-
βαίνει γιατί περιέχει υψηλή περιεκτι-
κότητα σε βιταμίνες Β και κάλιο, που 
είναι φυσικά διουρητικά. Οι βιταμί-
νες του συμπλέγματος Β είναι διαλυ-
τές στο νερό, έτσι ώστε το σώμα σας 
να καταναλώνει ό, τι χρειάζεται, και 
να αποβάλλει το υπόλοιπο μέσω των 
νεφρών. Το κάλιο είναι ένα βασικό 
μέταλλο, που χρειάζεται το σώμα 
σας, διότι ρυθμίζει τα επίπεδα του 
νερού. Όπως το νάτριο μπορεί να 
προκαλέσει φούσκωμα, έτσι από την 
άλλη, το κάλιο μειώνει τις κατακρατή-
σεις. Ως εκ τούτου, το πλιγούρι βρώ-
μης είναι ένα φυσικό διουρητικό, που 
μπορεί να νικήσει το φούσκωμα και 
να μειώσει το σωματικό βάρος.

ΤΡΏΓΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ 
ΤΟ ΤΡΟΦΙΜΟ 
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΘΑ 
ΧΑΣΕΤΕ ΚΙΛΑ! 5 λόγοι για να εντάξεις το 

ταχίνι στην διατροφή σου

Η υπνηλία κατά τη διάρκεια της 
ημέρας και κίνδυνος για Αλτσχάιμερ

υγεία

Είναι πλέον επιβεβαιω-
μένο ότι η μαύρη σοκο-
λάτα με περιεκτικότητα 

70% σε κακάο έχει θετική επί-
δραση στο στρες, στα επίπεδα 
φλεγμονής, στη διάθεση, στη 
μνήμη και στην ανοσία έναντι 
πολλών ασθενειών.
Η κατανάλωση σοκολάτας με 
μέτρο σχετίζεται με σημαντικά 
μειωμένο κίνδυνο διάγνωσης 
κολπικής μαρμαρυγής, σύμ-
φωνα με μελέτη που δημο-
σιεύθηκε σ την επιθεώρηση 
Heart.
Ερευνητές του Τμήματος Επι-
δημιολογίας της Σχολής Δημό-
σιας Υγείας του Πανεπιστη-
μίου Χάρβαρντ, με επικεφα-
λής την Ελίζαμπεθ Μοστόφ-
σκι, ανέλυσαν σ τοιχεία γ ια 
55.500 άτομα 50 έως 64 ετών, 
συσχετίζοντας την κατάσταση 

της υγείας τους με τη διατροφή 
τους και άλλους παράγοντες. 
Σε διάστημα 13,5 ετών δια-
γνώστηκαν 3.346 περιπτώ-
σεις κολπικής μαρμαρυγής, της 
συχνότερης καρδιακής αρρυθ-
μίας.
Από την επεξεργασ ία των 
δεδομένων προέκυψε ότι όσο 
περισσότερη σοκολάτα έτρωγε 
κανείς (έως ένα όριο) τόσο μει-
ωνόταν η πιθανότητα να δια-
γνωστεί με κολπική μαρμα-
ρυγή. Για την κατανάλωση δύο 
έως έξι μερίδων την εβδο-
μάδα, ο κίνδυνος ήταν κατά 
μέσο όρο 20% μικρότερος, 
για μία μερίδα την εβδομάδα 
ήταν 17% μικρότερος, ενώ για 
μία έως τρεις μερίδες τον μήνα 
η μείωση του κινδύνου ήταν 
10%. Ως μερίδα θεωρήθηκαν 
τα 30 γραμμάρια περίπου.

Μαύρη σοκολάτα: «Φάρμακο» 
για την καρδιά
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Η 
μητέρα μου είναι πάντοτε το γλυκό ε-
ξιλαστήριο θύμα και πολύ υποστηρι-
κτική. Είναι επίσης αστεία και έξυπνη 
με ευρύ τρόπο σκέψης και συνήθως 

προβλέπει σωστά! Η μητέρα μου είναι απ’ τους 
λίγους ανθρώπους στον κόσμο που μπορεί να 
μ’εξοργίσει πέρα από τη λογική αλλά και να με 
βγάλει από ψυχολογικό αδιέξοδο όταν άλλες 
παρηγοριές αποτύχουν. Στον τεράστιο δεσμό 
που εμπλέκεται στο δίχτυ του δεσμού αίμα-
τος, στην άνετη αλλά και κλειστοφοβική συν-
δετικότητα, μητέρες και κόρες βρίσκουν η μία 
στην άλλη την πηγή μεγάλης παρηγοριάς αλλά 
και μεγάλου καημού: Μιλάμε μεταξύ μας με τον 
καλύτερο ή χειρότερο τρόπο απ’ ότι μιλάμε σε 
οποιονδήποτε άλλον ενώ αμφιταλαντευόμα-
στε μεταξύ του ̈Οτι έχω πετύχει στη ζωή μου το 
οφείλω στη μητέρα μου¨ και ¨Κάθε πρόβλημα 
που έχω στη ζωή μου προέρχεται από σφάλμα 
της μητέρας μου .̈ 
  Μπορεί να φαίνεται αντιφατικό όμως έχοντας 
μια δυσλειτουργική μητέρα μπορεί και να βοη-
θήσει να εξελιχθείς σε έξυπνο, συμπονετικό και 
προσγειωμένο άτομο. Μια μητέρα που γκρι-
νιάζει πολύ, δείχνει ελάχιστη προσοχή σε ό,τι 
λες ή ξεχνάει την κάρτα γενεθλίων, είναι μερι-
κές φορές δύσκολο ν’ αντιμετωπιστεί όμως δεν 
χαρακτηρίζεται και ¨δυσλειτουργική .̈ Ο όρος 
αυτός προορίζεται για τις μητέρες που μαστί-
ζονται από πιο σοβαρά προβλήματα, συμπε-
ριφοράς και συναισθηματικά, και θεωρούνται 
επικίνδυνες για την ευημερία ενός παιδιού. Το 
εκπληκτικό είναι ότι κόρες που μεγαλώνουν με 
τις γυναίκες αυτές συχνά ωριμάζουν σε άκρως 
επιτυχημένες ενήλικες.
- Οταν είσαι παιδί και αντιμετωπίζεις αλλο-
πρόσαλλη συμπεριφορά κάθε μέρα, επινοείς 
τρόπους πως να μένεις ήρεμη και πως να δια-
πραγματεύεσαι προκειμένου να επιβιώσεις. 
Ως ενήλικη αυτές οι γνώσεις είναι ανεκτίμη-
τες για την πλοήγησή σου από τις προσωπικές 
σχέσεις μέχρι την πολιτική στο γραφείο, δεξι-
ότητες αναγκαίες για τις γυναίκες που επιδιώ-
κουν θέσεις μεγάλης ισχύος. Οι αντιξοότητες, 
εφ’ όσον δεν είναι πολύ καταστροφικές, συχνά 
μπορούν να προωθήσουν την προσωπική ανά-
πτυξη.
- Αναπτύσεις υψηλό EQ, το κοινωνικό ισο-
δύναμο του IQ ( δείκτη νοημοσύνης ). Είναι η 
ψυχική ικανότητα να έχεις βαθιά κατανόηση της 
προσωπικής αίσθησης κάποιου για ό,τι θεω-
ρεί ευημερία, καθώς και την ευαισθησία προς 
τις ανάγκες και τα συναισθήματα του άλλου. 
Αυτές είναι οι γυναίκες που παρατηρούν ποιος 

ακούγεται σ’ ένα δωμάτιο και ποιος αγνοεί-
ται, που γνωρίζουν πως ν’ ανταποκριθούν με 
τον κατάλληλο τρόπο, που κατανοούν τι σημαί-
νει στρατηγική. Το υψηλό EQ παράγει επίσης 
μια αίσθηση του χιούμορ και την ικανότητα 
να κάνεις ένα βήμα πίσω για να δεις τη γενική 
εικόνα.
- Ξέρεις να φροντίζεις τους άλλους. Μερικά 
από τα πιο επιτυχημένα γυναικεία επαγγέλ-
ματα σήμερα είναι στον τομέα της ιατρικής, της 
κοινωνικής μέριμνας και της συμβουλευτικής, 
σταδιοδρομίες με επίκεντρο την παροχή φρο-
ντίδας προς τους άλλους που σε μεγάλο ποσο-
στό βρίσκονται στα χέρια γυναικών που προ-
έρχονται από δυσλειτουργικές οικογένειες. 
Γνωρίζουν περισσότερα σχετικά με τον ανθρώ-
πινο πόνο και έχουν υψηλότερο επίπεδο ενσυ-
ναίσθησης επειδή το διδάχτηκαν σε όλη τη ζωή 
τους.
- Επικεντρώνεσαι στην εξεύρεση  διαδρο-
μής προς μια καλύτερη ζωή μέσω της παιδείας. 
Συνειδητοποιείς ότι η μόρφωση είναι το κλειδί 
για τον εμπλουτισμό, την επαγγελματική ανά-
πτυξη και κυρίως για την οικονομική ανεξαρτη-
σία. Εκτός από τα χρήματα υπάρχει και η πραγ-
ματικότητα ότι μια σταδιοδρομία προσφέ-
ρει ένα εντελώς νέο περιβάλλον, ως διαφυγή, 
όπως είναι το σχολείο. Είναι ο χώρος όπου 
θετικά γυναικεία πρότυπα, όπως οι εκπαιδευτι-
κοί, αποδεικνύουν ότι το παράδειγμα της μητέ-
ρας δεν είναι το μόνο που θ’ ακολουθήσεις. 
Γνωρίζεις ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και 
αυτό το αίσθημα ενδυνάμωσης ως παιδί μπο-
ρεί να έχει προωθητική δύναμη.
- Διαθέτεις υψηλό βαθμό συναισθημα-
τικής πειθαρχίας. Οταν η μαμά βρίσκεται σε 
κρίση υπάρχει λίγος χρόνος για ένα παιδί να 
εκφράσει τα συναισθήματά του. Αποκτάς την 
ικανότητα να παρουσιάζεις σκόπιμα τον εαυτό 
σου με ορισμένο τρόπο. Η ηθοποιία απαιτεί να 
εκφράζεις συνειδητά οποιαδήποτε συναισθή-
ματα μετατρέποντάς τα όποια στιγμή θέλεις. 
Μεγάλο ποσοστό καταξιωμένων ηθοποιών 
είχαν προβληματικές μητέρες. Αυτές οι κόρες 
έμαθαν πως να ελέγχουν τα συναισθήματά 
τους όταν ήταν παιδιά και χρησιμοποιούν αυτή 
τη γνώση με μεγάλη αποτελεσματικότητα ως 
ενήλικες.
Λοιπόν, αν και συνεχώς υπάρχει η αναζήτηση 
για την σταθερά τέλεια μητρική αγάπη ακόμη 
και μία κακή μητέρα μπορεί ν’ αποδειχθεί ότι 
είναι καλή για σένα, έστω και κατά λάθος!

www.raniamesiskli.com         
www.you tube.com/user/MadonnaRania   

ΔΕΣΜΟΣ  ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΑΝΙΑΣ ΜΕΣΙΣΚΛΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 
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Τ
ην πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του 
πούλησε 750.000 αντίτυπα - ανα-
μένεται ότι μόνο στις ΗΠΑ οι πω-
λήσεις θα ξεπεράσουν το ένα εκα-

τομμύριο αντίτυπα. Εκτινάχθηκε αμέσως 
στην κορυφή των πωλήσεων διεθνώς κα-
θώς και στο Διαδίκτυο και οδεύει προς την 
ένατη επανέκδοσή του. Το βιβλίο «Fear: 
Trump in the White House», υπογράφει 
ένα γνώριμο πρόσωπο, ίσως και αυτό να 
εγγυάται την επιτυχία του.
Ο Μπομπ Γούντγουορντ, ο πρώην δημοσιο-
γράφος της έγκριτης Washington Post, είναι 
ο άνθρωπος εκείνος που μαζί με τον συνά-
δελφό του Καρλ Μπέρνστιν αποκάλυψαν 
στις αρχές της δεκαετίας του 1970 το σκάν-
δαλο Watergate, αναγκάζοντας σε παραί-
τηση τον τότε πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον.
Στις σελίδες αυτού του νέου του βιβλίου, 
το οποίο βασίστηκε σε εκατοντάδες ώρες 
συνεντεύξεων, ο Γούντγουορντ περιγρά-
φει τον πρόεδρο Τραμπ ως έναν άνθρωπο 
παρορμητικό με ξαφνικά ξεσπάσματα, σε 

έναν χαώδη και δυσλειτουργικό Λευκό 
Οίκο, έναν πρόεδρο που σύμφωνα με τον 
συγγραφέα προκαλεί «νευρικό κλονισμό» 
στην εκτελεστική εξουσία.
Μεταξύ άλλων στο βιβλίο αναφέρεται ότι 
ο Τραμπ, μετά τη χημική επίθεση προς τον 
άμαχο πληθυσμό στη Συρία τον Απρίλιο 
του 2017, ζήτησε να δολοφονήσουν τον 
σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Ασαντ.
«Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου αμερι-
κανό πρόεδρο που να είναι τόσο αποστα-
σιοποιημένος από την πραγματικότητα», 
υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Γούντγου-
ορντ μιλώντας στο δίκτυο NBC. «Αυτό δεν 
έχει αντιμετωπιστεί αρκετά σοβαρά… και 
θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια της 
χώρας».
Ενδεικτικό είναι ότι ο πρώην δικηγόρος 
του Τραμπ, ο Τζον Ντάουντ, χαρακτηρίζει 

τον Τραμπ στο βιβλίο «ψεύτη από τα γεν-
νοφάσκια του». Παρότι δεν είναι το πρώτο 
- και προφανώς ούτε το τελευταίο - βιβλίο 
στους 20 αυτούς μήνες της παρουσίας του 
Τραμπ στην προεδρία που τον περιγράφει 
με μελανά χρώματα, η διαφορά είναι ότι ο 
«Φόβος» φέρει τη φραγίδα της ποιότητας 
του Γούντγουορντ.
Ο «Φόβος» είναι το 19ο βιβλίο του 75χρο-
νου σήμερα βετεράνου δημοσιογράφου. 
Σπούδασε στο πανεπιστήμιο Yale και, όταν 
επιχείρησε για πρώτη φορά να προσλη-
φθεί στην Washington Post, απορρίφθηκε 
λόγω έλλειψης εμπειρίας.
Eπειτα από μια σύντομη θητεία σε τοπική 
εφημερίδα στα προάστια της Ουάσινγκτον 
τελικά προσελήφθη στην Washington 
Post το 1971. Μετρούσε λιγότερο από 
έναν χρόνο στο ρεπορτάζ όταν μαζί με τον 
συνάδελφό του Μπέρνστιν "έπεσαν πάνω" 
στην αποκάλυψη του αιώνα--την διάρρηξη 
των γραφείων του Δημοκρατικού κόμμα-
τος στο κτιριακό συγκρότημα Γουότερ-

γκεϊτ, το 1972.
Το ερευνητικό τους ρεπορτάζ οδήγησε σε 
πολλές επίσημες έρευνες με κατάληξη την 
παραίτηση του Νίξον, το 1974.
Το βιβλίο που προέκυψε από τα ρεπορ-
τάζ τους, με τίτλο «Ολοι οι Ανθρωποι του 
Προέδρου», μεταφέρθηκε στον κινημα-
τογράφο, η ταινία απέσπασε Όσκαρ και 
τον ίδιο τον Γούντγουρντ υποδύθηκε ο 
Ρόμπερτ Ρέντφορντ.
Εκτοτε, ο Γούντγουορντ όποτε σηκώνει το 
τηλέφωνο για να καλέσει κάποιον πολι-
τικό, παίρνει πάντα απάντηση.
Εκδίδει ένα βιβλίο κάθε περίπου δύο χρό-
νια. Ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο βιβλίου του είναι 
οι Μπιλ Κλίντον, Τζορτζ Μπους ο νεότερος 
και Μπαράκ Ομπάμα, ενώ έχει ασχοληθεί 
και με το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, 

την CIA και τον Άλαν Γκρίνσπαν - πρώην 
πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας 
των ΗΠΑ - παραμένοντας ταυτόχρονα στην 
ίδια εφημερίδα, αλλά πλέον σε διευθυ-
ντική θέση.
Η σταθερή ροή της παραγωγής βιβλίων 
τού έχει επιτρέψει να κρατάει ανοιχτούς 
τους διαύλους επικοινωνίας με τους βετε-
ράνους της πολιτικής σκηνής, αλλά και να 
ανοίγει πόρτες στο «νέο αίμα». 
Η φήμη του ως αξιόπιστου ρεπόρτερ σε 
θέματα εξουσίας είναι απαράμιλλη και η 
ικανότητά του να διασταυρώνει τις εκ των 
έσω πληροφορίες που αποσπά του έχουν 
χαρίσει τον σεβασμό στην αμερικανική 
πρωτεύουσα.
«Πάντα θεωρούσαμε ότι είναι σημαντικό 
ο πρόεδρος και άλλοι αξιωματούχοι να 
δίνουν συνεντεύξεις στον Γούντγουορντ. 
Θέλαμε να εξασφαλίσουμε ότι θα είχε 
πρόσβαση στο πρόεδρο και σε άλλους 
(αξιωματούχους) ώστε να έχει μια πλη-
ρέστερη και ακριβή καταγραφή του τί 

συνέβη και ποιό ήταν το σκεπτικό πίσω 
από τις αποφάσεις», δήλωσε στο Γαλλικό 
πρακτορείο ειδήσεων ο Σκοτ ΜακΚλέλαν, 

ένας εκπρόσωπος του προέδρου Τζορτζ 
Μπους τη δεκαετία του 2000.

«Ο ρόλος μου δεν είναι να εκφέ-
ρω απόψη» 
Σε όλα του τα βιβλία, ο Γούντγουορντ περι-
γράφει με την παραμικρή λεπτομέρεια 
συναντήσεις, συνομιλίες και ζητήματα 
πολιτικής με ένα αποστασιοποιημένο και 
καθόλου δραματοποιημένο ύφος.
«Πρόκειται για βιβλία στα οποία η μετρή-
σιμη, εγκεφαλική δραστηριότητα είναι 
σχεδόν απούσα», έγραψε το 1996 σε 
άρθρο της, σχολιάζοντας έξι από τα βιβλία 
του, η συγγραφέας Τζόαν Ντίντιον. Οι 
υποστηρικτές του όμως αντιτείνουν ότι 
η προσέγγιση του τύπου «μόνο τα γεγο-
νότα» είναι και η σφραγίδα της αξιοπι-
στίας του.
Στην εποχή των «fake news», ο Γούντγου-
ορντ είναι ένας «φάρος της αλήθειας», 
σχολίασε στην Washington Post αναφε-
ρόμενη σε αυτό το τελευταίο του βιβλίο η 
βετεράνος δημοσιογράφος Τζιλ Έιμπραμ-
σον.
«Ο ρόλος μου δεν είναι να εκφέρω άποψη, 
αλλά να παραθέτω ακριβώς τί έχουν κάνει 
οι άνθρωποι, τί μπορεί αυτό να σημαίνει, 
τί τους οδήγησε σε αυτές τις πράξεις και 
ποιοί είναι αυτοί», δήλωνε νωρίτερα αυτή 
τη χρονιά ο δημοσιογράφος στην ιστοσε-
λίδα Vox.

ιστορίες
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Μπομπ Γούντγουορντ
Ο άνθρωπος που έκανε τον Τραμπ να τρέμει
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απόψεις

Ανόητη, παράξενη κατά το πλείστον άχρηστη ακαδημαϊκή ερευνα που 
προξενεί γέλιο (και ίσως δάκρυα για τα λεφτά που χαραμίζονται!)

Λ
οιπόν θα μοιραστώ μαζί σας ένα μυστικό, 
που δεν ειναι και τόσο μυστικό.  Ακαδημα-
ϊκοί σαν και μένα δεν ασχολούνται παντα 
με βαρύγδουπες μελέτες  που σκοπεύουν 

να καλυτερεύσουν το κόσμο. Συχνά ασχολούνται με 
ανόητες, παράξενες, και κατά το πλείστον άχρηστες 
μελέτες που κανεις δεν διαβάζει και που χαραμίζουν 
τα χρήματα με τα ποια χρηματοδοτούνται.   Η σωστή 
ερευνα αφορά ουσιαστικά ζητήματα για την ανθρω-
πότητα, όχι για την ανάγκη των ερευνητών να δημο-
σιεύσουν, και να προβληθούν από τα μεσα μαζικής ε-
νημέρωσης.  Αυτό κατάφεραν  τα τελευταία 28 χρονιά 
πολλοί «ερευνητές» αφού υπάρχουν και τα βραβεία  
Ig-Nobel-Prize που κάθε χρόνο «αναγνωρίζουν» τη 
παραξενιά και ίσως το γελοίο μιας τέτοιας έρευνας. 
Το ονομα των βραβείων  Ig-Nobel-Prize προερχεται 
από τη λέξη  ignoble που σημαινει επίτευξη χαμηλών 
στόχων, κατώτερου βαθμού ή κατώτερης ποιότητας.
Η 28η ετήσια τελετή βραβείων έγινε εφέτος στις 13 
Σεπτεμβρίου στο θέατρο Sanders στο Πανεπιστήμιο 
του Χάρβαρντ. Οι νικητές του Βραβείου Νόμπελ 2018 
Ig ταξίδεψαν στην τελετή, με δικά τους έξοδα, στο 
Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης, από όλο τον κόσμο για 
να τιμήσουν την  ιδιαίτερη, παράξενη, και περίεργη 
έρευνα. Οι νικητές έλαβαν επίσης ένα άχρηστο χρη-
ματικό έπαθλο αξίας 10 τρισεκατομμυρίων δολαρίων 
της Ζιμπάμπουε από μια ομάδα ατόμων που πραγμα-
τικά  είχαν βραβευτεί με Νόμπελ στο παρελθόν.
Το ετήσιο βραβείο Ig-Nobel-Prize τ ιμά 10 κωμι-
κές επιστημονικές μελέτες "που πρώτα κάνουν τους 
ανθρώπους να γελάσουν και στη συνέχεια να τους 
κάνουν να σκεφτούν".    Οι ομιλίες των νικητών κρα-
τούνται σε ένα αυστηρό χρονικό όριο 60 δευτερολέ-
πτων, διαφορετικά ένα νεαρό κορίτσι που ενεργεί σαν  
"Miss Sweetie-Poo" (γλυκοσκατο) τους διακόπτει με 
την επανειλημμένη καταγγελία της: «Σταματήστε! Σας 
βρισκω ανιαρούς!» (και φυσικά είναι)
Το βραβείο διεξάγεται από το περιοδικό Annals of 
Improbable Research (AIR), ένα διεθνές περιοδικό 
επιστημονικού χιούμορ που σατιρίζει παραδοσιακά 
ακαδημαϊκά περιοδικά.
Ανάμεσα σ τους βραβευθέντες φέτος ήταν μια η 
Καναδή καθηγήτρια πανεπιστημίου στη διοίκηση των 
επιχειρήσεων  που μελέτησε την επιθετικότητα στο 
χώρο εργασίας.  Κατέληξε στο εύρημα ότι επιτρέπο-
ντας στους εργαζόμενους να εκδηλώσουν την επιθε-
τικότητα στο αφεντικό τους μέσω μιας κούκλας βου-
ντού, τους κάνει  να αισθάνονται καλύτερα επειδή 
"το αίσθημά αδικίας που νοιώθουν απενεργοποιεί-
ται". (Πάρτε λοιπόν όλοι μια κούκλα και βαράτε τη να 
ξεσπάσετε αντί να δείρετε το αφεντικό σας!)
Ένας βρετανός καθηγητής αποδέκτης του βραβείου 
διατροφής, ερεύνησε και βρήκε ότι παρά την αποδε-
κτή αντίληψη γύρω από τον ανθρώπινο κανιβαλισμό, 
η ανθρώπινη σάρκα δεν είναι στην πραγματικότητα 
καλή  σε θερμίδες. «Οι άνθρωποι δεν είναι εξαιρε-
τικά θρεπτικοί σαν τροφή» για κανίβαλους! (Ήθελα 
να ξέρω που βρήκε τους κανίβαλους αφού ο κανιβα-
λισμός είναι παρανομία)…

Μια ομάδα Ισπανών ερευνητών έλαβαν το έπαθλο της 
ειρήνης γιατί η  ομάδα, διαπίστωσε ότι ένας στους 
τέσσερις οδηγούς φωνάζει ή βρίζει πίσω από το 
τιμόνι. (Στην Ελλάδα να δεις πως βρίζουν, χρειάζεται 
ξεχωριστή μελέτη!)
Ένα άλλο βραβείο δόθηκε σε ερευνητή που ανακά-
λυψε ότι οι πέτρες στα νεφρά μπορούν να πέσουν πιο 
γρήγορα σε roller coaster.   (Έχετε πέτρες στα νεφρά? 
μη κουλουριάζεστε από πόνο, τρέξτε στο πιο δύσκολο 
και τρανταχτό roller coaster και θα πέσουν οι πέτρες 
στο εσώρουχο σας!)

Ένα άλλο βραβείο Ig δόθηκε επειδή οι ερευνητές ανα-
καλύψαν ότι οι περισσότεροι χρήστες προϊόντων υψη-
λής τεχνολογίας δεν διαβάζουν τα εγχειρίδια οδη-
γιών! (Δίκαιο έχουν οι καταναλωτές μέχρι να διαβά-
σει κανεις τους ακαταλαβίστικους τόμους οδηγιών 
λήγει το Γκαραντί του προϊόντος!)
Επίσης βραβεύθηκε ερευνητής που ανακάλυψέ τη 
κολονοσκόπηση που γίνεται από τον ίδιο τον ασθενή, 
σ την άνεση του δικού του σπιτιού! (Ε αυτόν τον 
έτρωγε πραγματικά ο κώλος του)!
Σε ποιο μέρος του ανθρώπινου σώματος το τσιμπημα 
των εντομών είναι πιο οδυνηρό? Και αυτός ο ερευνη-
τής βραβεύτηκε για τη δουλειά του!  (Να το πείτε στα 
κουνούπια όμως ώστε να τσιμπάνε εκεί που πονάτε 
λιγότερο!)
Είναι πραγματικά πιθανό ότι ο σουλτάνος  Mulai 
Ismail  απέκτησε 888 παιδιά μεταξύ 1697 και 1727? 
Αναρωτήθηκε άλλος βραβευμένος  ερευνητής . (Εμένα 
με ενδιαφέρει περισσότερο με πόσες γυναίκες ο τυχε-
ρός έκανε όλα αυτά τα παιδιά)!
Πόσο καιρό χρειάζονται τα σκυλιά να ουρήσουν; Η  
απάντηση είναι : 21 δευτερόλεπτα συν ή μείον 13 
δευτερόλεπτα. (Δηλαδή δεν θα δεις ποτέ ουρές στα 
ουρητήρια σκυλιών)!
Ένας Αυστραλός επιστήμονας έλαβε ένα Ig βραβείο 
που μπόρεσε να επαναφέρει ένα βρασμένο αυγό σε 
άβραστο!   (Αυτός σίγουρα αξίζει και ίσως μπορεί 
να κάνει ένα ρυτιδιασμένο πρόσωπο ξανά βελούδο, 

δώστε του και αλλα λεφτά για ερευνα, χαλάλι του)!
Σε ποια κατεύθυνση κατουρουν και αφοδεύουν τα 
σκυλιά ?  Τσέχοι ερευνητές μελέτησαν λέει  70 σκυ-
λιά  και πήραν τη δέουσα απάντηση : Η προτιμώμενη 
κατεύθυνση είναι κατά μήκος του άξονα βορρά-νό-
του.  (ετσι αν ο σκύλος σας κακουρεί δυτικά - ανατο-
λικά εχει κάποια ανωμαλία εξετάστε τον)!
Άλλη βραβευμένη ερευνα στο παρελθόν ήταν αν το 
χασμουρητό της χελώνας είναι κολλητικό όπως στη 
περίπτωση του χασμουρητού των ανθρώπων. Όχι 
βέβαια αποφάνθηκαν . (Μα ανησυχούσα τόσο πολύ 
για το χασμουρητό της χελώνας που δεν μπορούσα 
να κοιμηθώ από την έννοια μου, τώρα θα κοιμηθώ 
ήσυχος)! 
Βραβευμένοι στη Φυσική Ιάπωνες ερευνητές το 2014, 
μελέτησαν  την τριβή της μπανανόφλουδας σε δάπεδο 
λινολαίου. Το αποτέλεσμα: η φλούδα μπανάνας έχει 
πράγματι μια λιπαντική λειτουργία και οι φλούδες 
μπανάνας είναι πραγματικά ολισθηρές!  (Θα μπο-
ρούσα να κερδίσω εγώ αυτό το βραβείο χωρίς καμία 
έρευνα, διότι έχω πατήσει μπανανόφλουδα και έχω 
πέσει πολλές φορές)!
Πάλι το 2014, το βραβείο στην κατηγορία Δημόσιας 
Υγείας πήγε στους ερευνητές που αναζήτησαν τον 
συσχετισμό μεταξύ γρατσουνίσματος  γάτας και κατά-
θλιψης.  Οι επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι από τις γυναίκες που γρατσουνίστηκαν από γάτες, 
σημαντικός αριθμός από αυτές παρουσίασαν κατά-
θλιψη.  (Την επόμενη φορά που η γάτα σας σας γρα-
τσουνίσει τρέξτε αμέσως στο Ψυχίατρο)!
Το βραβείο του 2013 για την Ασφάλεια το πήρε 
ο εφευρέ της μιας πλήρως αυτοματοποιημένης 
συσκευής για τους αεροπειρατές. Ο αεροπειρατής 
πέφτει σε μια παγίδα, και μια μηχανή περιτύλιξης 
(όπως οι αυτές για βαλίτσες στο αεροδρόμιο ) τον 
τυλίγει και στη συνέχεια τον ρίχνει από το αεροπλάνο 
σε ένα αλεξίπτωτο!  Ετσι συλλαμβάνεται απ τη αστυ-
νομία στο έδαφος  χωρίς κόπο.  (Εγώ πάντως κομίζω 
ότι αυτός ο εφευρέτης χρειάζεται να εξεταστεί από 
ψυχίατρο πριν χρηματοδοτηθεί η επόμενη ερευνα 
του)!
Από καιρό σε καιρό ακούμε στα νέα για ανθρώπους 
που πιστεύουν ότι είδαν την εικόνα του Χριστού σε 
μια φέτα ψωμί ή σε ένα κορμό δένδρου. Νευρολόγοι 
από την Κίνα και τον Καναδά ανακάλυψαν ότι υπάρ-
χει ένα ολόκληρο  νευρικό δίκτυο στον εγκέφαλο που 
είναι  υπεύθυνο για την αναγνώριση προσώπων εκεί 
που δεν υπάρχει και κέρδισαν το Ig βραβείο για τη 
Νευρολογία το 2014.
Το 2013 δόθηκε κοινό βραβείο για τη βιολογία και 
την αστρονομία σε μια διεθνή ομάδα ερευνητών που 
διαπίστωσε ότι οι σκαθάρι που ζει στη κοπριά κοι-
τάζει  το λαμπερό φως του Γαλαξία για προσανατολι-
σμό όταν δεν εχει φεγγάρι.   (Νομίζω ότι οι ερευνητές 
ειναι από άλλο γαλαξία για να σκεφτούν να κάνουν 
αυτή την ερευνα)!
Και τώρα αγαπητοί αναγνώστες ξέρετε για τη σοβαρή 
ερευνα που κάνουν μερικοί καθηγητές πανεπιστή-
μιου!  Απαιτώ σεβασμό!
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Γεια σας και χαρά σας. Μπαίνουμε τελικά σε φθινο-
πωρινό-χειμωνιάτικες εποχές με καλοκαιρινές θερ-
μοκρασίες. Οπωσδήποτε αυτό είναι καλό αλλά και 

κακό για πολλούς επαγγελματίες που δεν μπορούν να που-
λήσουν ρούχα, παπούτσια και τόσα άλλα πράγματα που 
χρειάζεται μια οικογένεια προσπαθώντας να ελαφρύνει το 
οικονομικό βαλάντιο για όλη τη μεσαία τάξη (υπάρχει ακόμη 
μεσαία τάξη;) είναι αρκετά δυσβάσταχτο. 
Προ ημερών παρευρέθηκα στην Γενική Συνέλευση της Παμ-
μακεδονικής κι όπως γράφω και στο κείμενο μου πραγ-
ματικά χάρηκα βλέποντας ότι ακόμα και φίλοι-μέλη της 
Παμμακεδονικής, που μπορεί να είναι αντίθετοι με τη νέα 
διοίκηση, χειροκρότησαν το νέο Συμβούλιο. Μπράβο, λοι-
πόν, σε όλους. Μήπως λοιπόν πρέπει όλοι κι ειδικά οι πιο 
παλαιοί, που πισ τεύω ότι έχουν διαφορές γ ια διάφορα 
ζητήματα στα κοινά της παροικίας, να βάλουν όλοι νερό στο 
κρασάκι τους και να τα βρούνε αυτά που τους χωρίζουν, 
γ ιατί μιας και είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν 
κάπως έτσι θα προοδεύσουμε. 

Ξέρω λόγω της ιδιότητας μου τέσσερις δεκαετίες ότι υπάρ-
χουν άνθρωποι που βάζουν φωτιές και κάνουν ακόμη και 
φίλους να τσακώνονται. Και το κυριότερο είναι ότ ι δεν 
υπάρχει κανένα κέρδος. Τους ξέρουμε τους περισσότερους, 
ανήμπορα μικρά ανδρίκελα που γατζώνονται από μία καρέ-
κλα, που στο κάτω-κάτω της γραφής κανένας δεν τους την 
έδωσε με ψήφο και φοβούμενοι ότι κανένας δεν θα τους 
μιλάει όταν ξεκουμπιστούν από εκεί με πολλούς τρόπους 
κατορθώνουν να έχουν την ελληνική ομογένεια του Τορό-
ντο διχασμένη.
Γιατί; Γιατί να μην είμαστε όλοι μαζί στα κοινά; Να υποστη-
ρίζει ο ένας τον άλλον και αυτή η όμορφη παροικία να προ-
οδεύει. Κάντε, λοιπόν, μια προσπάθεια, ειδικά οι «προύχο-
ντες» και ας έλθουμε όσο μπορούμε και γίνεται πιο κοντά. 
Η HELLAS NEWS είναι πρόθυμη να δίνει ΒΗΜΑ σε όποιον 
θέλει να απευθύνει στον συνάνθρωπο μας με προτάσεις 
που μπορούν να κάνουν την παροικία και την καθημερινό-
τητα μας καλύτερη. 
ΑΝΤΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ…
Πάμε τώρα στην κοινωνική μας ιστορία…

Η 
αγαπημένη μου στήλη στα περιοδικά ήταν εκεί-
νη που είχε τον τίτλο «αληθινές ιστορίες».
Αυτές μ’ άρεσαν πάντα. Αυτές που εξιστορού-
σαν τις ζωές των άλλων. Ζωές με βάσανα, πόνο, 

κλάμα. Άνθρωποι που υποφέρουν για τους δικούς τους 
λόγους και θέλουν να μοιράσουν τον πόνο τους για να τον 
μειώσουν.
Ήταν σαν από βίτσιο να θέλω να μπω στη ζωή τους για 
δέκα λεπτά. Να νιώσω τον πόνο τους κι ύστερα να φύγω 
με την ασφάλεια της δικής μου ονειρεμένης ύπαρξης.
Έκλαψα πολλές φορές διαβάζοντάς τες. Έκλαιγα και ταυ-
τόχρονα ένιωθα ανακούφιση γιατί όλα αυτά τα ζούσαν 
άλλοι. Εγώ ήμουν ασφαλής.
Τους θαύμαζα ταυτόχρονα που είχαν τη δύναμη να ξεπερ-
νούν τα εμπόδια και να πηγαίνουν παρακάτω τη ζωή τους. 
Με τραύματα αλλά και μια ακατανόητη αισιοδοξία.
Για ‘μένα ήταν τα παραμύθια μου.
Ξέχασα να συστηθώ. Είμαι η Ρένα εκ του Ειρήνη και είμαι 
πια 42. Παιδί εύπορης οικογένειας με πτυχία και μεταπτυ-
χιακά. Τα γαλλικά, το μπαλέτο και το πιάνο εννοούνται.
Δεν είχα να νοιαστώ ποτέ για κανέναν, τα πάντα μου ερχό-
ντουσαν πριν καλά καλά τα ζητήσω. Όλα στο πιάτο. Είχα 
ξεφύγει και από τον χαρακτηρισμό καλομαθημένη, ήμουν 
κακομαθημένη. Κι αυτό το ένα γράμμα, πιστέψτε με, κάνει 
μεγάλη διαφορά.
Τα πάντα, όπως σας είπα, σε πλήρη αφθονία. Τώρα που το 
σκέφτομαι και πιο καθαρά νόμιζα πως μπορούσα να αγο-

ράσω ό,τι ήθελα, μέχρι και ανθρώπους.
Όλα, μάλλον, τα νόμιζα. Νόμιζα ότι ήμουν ευτυχισμένη, 
ικανοποιημένη, ότι είχα φίλους, δικούς μου ανθρώπους. 
Νόμιζα πολλά.
Μέχρι που έγινε η στροφή πολλών μοιρών και κατάλαβα 
ότι δεν έχω και τόσα πολλά.
Αιτία ο έρωτας. Το όνομα αυτού Κώστας.
Ο Κώστας το αντίθετο από ‘μένα. Ήταν ένας άντρας που 
εργάζονταν για να ζήσει, τίποτα δεν του ήρθε έτοιμο και 
απολάμβανε την κάθε στιγμή του με χαρά.
Όταν γνωριστήκαμε αυτός ήταν 33 κι εγώ 31. Με ξένιζαν 
πολλά πράγματα πάνω του αλλά με κέρδιζαν άλλα τόσα.
Άρχισα να ξεφεύγω από το μικρόκοσμο μου. Έβλεπα 
και πέρα απ’ αυτόν. Το πιο σπουδαίο όλων ήταν ότι δεν 
δέχτηκε ποτέ χρήματα από ‘μένα. Ακόμη κι όταν ήξερα ότι 
τα είχε ανάγκη.
Μου έβγαλε συναισθήματα που δεν ήξερα μέχρι τότε ότι 
υπάρχουν κι ας μην ήμουν και κοριτσάκι.
Για να μη λέω πολλά, παντρευτήκαμε μετά από δυο χρό-
νια. Με λίγη μουρμούρα από τους δικούς μου. Πέρασε, 
όμως, γρήγορα όταν κατάλαβαν πως δεν είχε σκοπό «να 
μας φάει τα λεφτά».
Δε μείναμε στο «παλάτι» μου. Μείναμε σε διαμέρισμα 
και τις δουλειές τις έκανα εγώ πια. Το αστείο είναι ότι μου 
άρεσε όλο αυτό. Ήμουν ευτυχισμένη.
Η νέα μου ζωή με ικανοποιούσε πλήρως. Για άλλη μια 
φορά είχα ό,τι ήθελα έστω  και με διαφορετικό τρόπο.

Σε τέτοιες καταστάσεις είναι που το «μπαμ» κάνει τόσο 
θόρυβο που σε τσακίζει.
Πριν δυο χρόνια ο Κώστας είχε ένα τροχαίο. Τόσο σοβαρό 
που ξέρω όλα τα νοσοκομεία και όλα τα φάρμακα.
Ξέρω, επίσης, πια ότι τα χρήματα δεν αγοράζουν τίποτα. 
Όσα κι αν μπορούσα να προσφέρω δεν ήταν αρκετά. Γιατί 
δεν μπορούσαν να τον επαναφέρουν.
Το χειρότερο μάθημα που έμαθα ποτέ.
Κατάλαβα τι πάει να πει πόνος, τον ένιωσα τόσο έντονα 
που έγινε ένα μαζί μου.
Όση ώρα σας γράφω τη δική μου αληθινή ιστορία ο 
Κώστας με κοιτάει αλλά δεν έχω ιδέα αν και τι σκέφτε-
ται. Έχω να ακούσω τη φωνή του δυο ολόκληρα χρόνια. 
Κάποιες στιγμές μου δίνει σημάδια πως μ’ ακούει και τότε 
γεμίζω δύναμη.
Μεγάλο πράγμα η αγάπη, όμως. Κι αυτό είναι το καλύτερο 
μάθημα που μου δίδαξε.
Το πρώτο μάθημα που θα διδάξω με τη σειρά μου στο 
Γιώργο που στα τέσσερα του ξέρει ήδη ν’ αγαπάει έναν 
πατέρα που κάποιος θα ‘λεγε πως δεν μπορεί να του προ-
σφέρει τίποτα.
Τα πάντα είναι κύκλος. Αυτό που μ’ άρεσε να κάνω , τώρα 
το κάνω εγώ για ́σας. Έχω κι εγώ πια μια αληθινή ιστορία 
να μοιραστώ που μπορεί να έχει πολύ πόνο αλλά έχει και 
πολλή αγάπη και τίποτα δεν συγκρίνεται μαζί της.
Και μια συμβουλή. Να μη θεωρείτε κανέναν και τίποτα 
δεδομένο.

Μια αληθινή ιστορία δύναμης κι αγάπης
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Χ
άρηκα πραγματικά την Τρίτη το βράδυ με την Γενι-
κή Συνέλευση της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας 
Καναδά.  Μια αίθουσα γεμάτη με μέλη και μια συ-
ζήτηση με πρόεδρο της βραδιάς τον «γερόλυκο» κ. 

Μιχάλη Μουρατίδη για να διευθύνει. Συνήθως, στις γενικές 
συνελεύσεις έχουμε  συνηθίσει τις αντιδικίες, τις φωνές, τις 
απειλές, δηλαδή μια «ελληνική ατμόσφαιρα». Τη Τρίτη, ό-
μως, στην Παμμακεδονική έγινε μία πολιτισμένη γενική συ-

νέλευση με τα στοιχεία που συγκέντρωσε κι έφερε στο φως 
η εξελεγκτική επιτροπή.
Φυσικά, υπάρχουν ερωτήσεις, φυσικά έχουν γίνει λάθη, 
φυσικά δεν υπήρχαν… ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (!) και ταμείου 
(!) τα τελευταία χρόνια. Δεν θα υπεισέλθω σε ανούσιες ανα-
λύσεις, γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπήρξαν σκόπιμα 
λάθη ή υπερβολές. Ωστόσο υπήρχαν. Θα σταματήσω εδώ, 
φυσικά, γιατί όπως έχω πει ουκ ολίγες φορές τον τελευταίο 

καιρό η HELLAS NEWS ενώνει, δεν δυναμιτίζει, κι αυτό έχει 
γίνει και θα παραμείνει βασικός παράγοντας αυτής της εφη-
μερίδας.
Θέλουμε να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο νέο Συμβούλιο 
υπό την προεδρία του κ. Γιώργου Παπαδάκη και πως οι Νέοι 
με τους Παλαιούς θα είναι μαζί για μια δυνατή Παμμακεδο-
νική όπως ακριβώς θέλει ο Ελληνισμός όλες τις οργανώσεις 
της Παροικίας. Καλή επιτυχία.

Μία άψογη Εξελεγκτική Επιτροπή των κκ Κερογλίδου, 
Μουρατίδη και Βοτέα στη Γεν. Συνέλευση της Παμμακεδονικής

«έδωσαν λεπτομερή λογαριασμό και απέφυγαν προστριβές για την 
απερχόμενη διοίκηση του κ. Κάρα. Όλοι θέλουν ενωμένη Παμμακεδονική υπό 

την προεδρία του κ. Γιώργου Παπαδάκη και του Συμβουλίου του»
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Η κα Ειρήνη Καλομοίρη, η κα Ειρήνη Κερογλίδου και η κα Δέσποινα 
Γιαννοπούλου

Η κα Βοτέα ενδιάμεσα από τους κ. Καλομοίρη, κ. 
Κουρτέση και κ. Μεδίτσκο

Ο πρόεδρος, κ. Γιώργος Παππαδάκης, κατά την 
διάρκεια της αναφοράς του

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής, κ. Γιώργος Παππαδάκης, ετοιμάζεται για να ξεκινήσει την 
αναφορά του. 

Η κα Ειρήνη Κερογλίδου, μέλος της επιτροπής, ενημερώνει τους 
παρευρισκόμενους για τα όσα συνέβησαν στην Παμμακεδονική 

Ομοσπονδία κατά το έτος 2017

Η αίθουσα της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας γέμισε 

Ο κ. Στάθης Μιχαϊλίδης και ο κ. Μιχάλης Μουρατίδης

Ο κ. Σκεντέρης και ο κ. Αρχιτεκτονίδης έδωσαν το 
παρών στην Γενική ΣυνέλευσηΟ κ. Τζήκας, η κα Κερογλίδου, η κα Γιαννοπούλου και η κα Βοτέα Σύσσωμος ο Σύλλογος Θεσσαλονικέων στην Γενική Συνέλευση
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Λαμπερά εγκαίνεια με πολύ κόσμο
στο καινούριο Coffee Time στην Pape

Εντυπωσιακό, μοντέρνο, με υπέροχο καφέ και προϊόντα
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Σ
τα 45 χρόνια εκδοτικά και δημοσιογραφικά σε ΗΠΑ 
και Καναδά, έχουμε βρεθεί σε εκατοντάδες εγκαίνεια 
επιχειρήσεων και επαγγελματικών γραφείων με το 
πατροπαράδοτο έθιμο όπου ο κόσμος εύχεται καλές 

δουλειές, στέλνει λουλούδια κι οι επιχειρήσεις μοιράζουν 
τσάμπα μεζέδες και γλυκά. Εμένα προσωπικά με αγγίζει όταν 
βλέπω «καλά σκαριά επιχειρηματιών» να δίνουν την σκυτάλη 

στα παιδιά τους να συνεχίζουν με την ευχή να μεγαλώσουν ότι 
εκείνοι δημιούργησαν με σκληρή εργασία πολλών δεκαετιών.
Κάτι τέτοιο, λοιπόν, είδαμε μαζί με τη δημοσιογράφο και 
συνεργάτιδα μου, Χριστιάνα Κιέσκου, στα εγκαίνια ενός 
ακόμη Coffee Time από τα δεκάδες μαγαζιά franchise της 
οικογένειας του Τάσσου Μιχαλόπουλου. Στο Pape, λοιπόν, 
γωνία Gowan  με μεγάλο patio, με νέες γευστικές ιδέες και 

φρέσκους καφέδες.
Εμείς ευχόμαστε καλές δουλειές και να συνεχίσει να μεγαλώ-
νει και να δημιουργεί θέσεις εργασίας για πολύ κόσμο. Στο 
φωτογραφικό ρεπορτάζ θα πάρετε μία ιδέα από τα εγκαίνια 
και το κόψιμο της κορδέλας από την οικογένεια Μιχαλόπου-
λου και την Δημοτική Σύμβουλο, κα Μαρία Φραγγεδάκη. Επι-
σκεφτείτε το κι απολαύστε το…

Ο κ. Τάσσος Μιχαλόπουλος με το γιό του, κ. Στάθη, στα 
εγκαίνια του νέου Coffee Time επί της οδού PapeΚόβωντας την κορδέλα 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Φραγγεδάκη ανάμεσα από του κ. 
Τάσσο και κ. Στάθη Μιχαλόπουλο
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Σ
τον Καναδά βρίσκον τα ι  ή -
δη οι τρεις πρώτες ομάδες του 
egg ενώ παράλληλα υλοποιεί-
ται η πενταετής συμφωνία α-

νάμεσα στην Eurobank και το Ryerson 
University.
Με την αποστολή των πρώτων επιχει-

ρηματικών ομάδων του Προγράμμα-
τος Νεανικής Καινοτόμου Επιχειρημα-
τικότητας egg – enter•grow•go στον 
Καναδά, έγινε το  πρώτο μεγάλο βήμα 
στην υλοποίηση της σημαντικής, πεντα-
ετούς συμφωνίας, που εξασφάλισε η 
Eurobank με το διεθνούς κύρους πανε-
πιστήμιο Ryerson University για την ενί-
σχυση της ελληνικής νεανικής, καινοτό-
μου επιχειρηματικότητας.
Τρεις πολλά υποσχόμενες ομάδες του 
egg, η VesselBot που αποτελεί μια δια-
δικτυακή πλατφόρμα ναύλωσης πλοίων 
εμπορικής ναυτιλίας, η Cloudpharm με 
πεδίο δράσης τις βιομηχανίες φαρμά-
κων, τροφίμων & καλλυντικών και η Exit 
Bee στον κλάδο της online διαφήμισης, 
θα διερευνήσουν νέες οδούς δικτύω-
σης και ανάπτυξης αξιοποιώντας την 
ισχυρή τεχνογνωσία που διαθέτει το 
Ryerson University, με έδρα τον Καναδά, 
αλλά και τις δυνατότητες του καναδικού 
συστήματος start – up.
Στο επίκεντρο της πενταετούς συμφω-
νίας βρίσκεται η  ανάπτυξη συνεργειών 
μεταξύ της Eurobank και του DMZ, του 
επιχειρηματικού επιταχυντή για νεοφυ-
είς επιχειρήσεις, που αποτελεί μονάδα 
του Ryerson University. Στα οκτώ χρό-
νια λειτουργίας του έχει κατακτήσει 
-στην κατηγορία του- την κορυφή της 
παγκόσμιας κατάταξης. Από το 2010 
που ιδρύθηκε έχει ήδη υποστηρίξει 
περισσότερες από 350 εταιρείες start – 
up οι οποίες άντλησαν $477,2 εκατ. σε 
seed funding και έχουν συμβάλει στη 
δημιουργία περισσότερων από 3.300 
θέσεων απασχόλησης.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβου-
λος της Eurobank, κ. Σταύρος Ιωάννου 
δήλωσε: «Σε μια καθοριστική συγκυ-
ρία για την δυναμική και διατηρήσιμη 
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, 
προτεραιότητα πρέπει να είναι η στή-
ριξη νέων, ταλαντούχων, ικανών επι-

στημόνων και επιχειρηματιών. Με τα 
κατάλληλα εφόδια και κίνητρα μπο-
ρούν να συμβάλλουν στην επανεκκί-
νηση της ελληνικής οικονομίας και στη 
μετατροπή του brain drain  σε brain 
gain. Η δημιουργία ευκαιριών σε υγι-
είς επιχειρηματικές δυνάμεις στο ξεκί-
νημά τους, αποτελεί σημαντικό στρα-
τηγικό πυλώνα για τη Eurobank που, με 
ναυαρχίδα το egg, επενδύει, συστη-
ματικά τα τελευταία χρόνια, στη νεα-
ν ική καινοτόμο επιχειρηματικότητα. 
Σήμερα, τρεις ομάδες του egg αξιοποι-
ούν μια αξιόλογη ευκαιρία ταξιδεύο-
ντας στον Καναδά, στο πλαίσιο της συμ-
φωνίας που εξασφάλισε η Eurobank με 
το Ryerson University. Πρόκειται για το 
πρώτο βήμα, ενός πολλά υποσχόμενου 
προγράμματος που προσδοκούμε να 
προσφέρει στις νεοφυείς επιχειρήσεις 
εφόδια, τεχνογνωσία και διεθνή δικτύ-
ωση συμβάλλοντας στην επιχειρημα-
τική τους μετεξέλιξη».
Η επίσκεψη των τριών ομάδων στον 
Καναδά και η δυνατότητα συμμετοχής 
και mentoring στο DMZ, είναι η αφετη-
ρία από μια σειρά ενεργειών, στο πλαί-
σιο του πρώτου πυλώνα της συμφω-
νίας, που θα συνεχισθεί την άνοιξη του 
2019 με έναν επόμενο κύκλο ομάδων.
Ο δεύτερος πυλώνας που αναπτύσσεται 
σταδιακά, αφορά στη δυνατότητα συμ-
μετοχής σε προγράμματα e – learning 
του Ryerson University σε στελέχη του 
Ομίλου Eurobank, σε νέους Έλληνες 
επιχειρηματίες από το περιβάλλον του 
egg και στο πλαίσιο άλλων δράσεων της 
Eurobank.

Στον Καναδά βρίσκονται 
οι τρεις πρώτες ομάδες 

του egg
ΠΗΓΗ: HOT-AND-NEW.GR
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Α
πό τις 17 Σεπτεμβρίου, οι Έλληνες 
πολίτες που διαμένουν στην πε-
ριοχή ευθύνης του Γενικού Προ-
ξενείου της Ελλάδας στο Τορό-

ντο (δηλαδή Οντάριο, εκτός Οττάβα και Κι-
γκστον, και Μανιτόμπα) θα έχουν πλέον τη 
δυνατότητα να κλείνουν ραντεβού στο Γενι-
κό Προξενείο διαδικτυακά, μέσω της ιστο-
σελίδας του. 
Σε πρώτη φάση, το ηλεκτρονικό ραντεβού 
είναι διαθέσιμο για όποιον θέλει να εκδώ-
σει ή να ανανεώσει το ελληνικό του δια-
βατήριο και σύντομα θα επεκταθεί και σε 
άλλες υπηρεσίες. 
Επίσης, ραντεβού διαδικτυακά μπορούν να 

κλείσουν ήδη και οι πολίτες τρίτων χωρών 
που θέλουν να επισκεφτούν την Ελλάδα και 
χρειάζονται βίζα ή Καναδοί που θα μείνουν 
στην Ελλάδα για μεγαλύτερο χρονικό διά-
στημα και χρειάζονται άδεια παραμονής, 
όπως για παράδειγμα ερευνητές ή αρχαι-
ολόγοι.
Η σχετική ανακοίνωση στα ελληνικά βρί-
σκεται εδώ:
https://www.mfa.gr/canada/geniko-
proxeneio-toronto/kleisimo-rantebou
Και στα αγγλικά εδώ:
https://www.mfa.gr/canada/en/
consulate-general-toronto/make-an-
appointment

Διαδικτυακό ραντεβού 
για το Γενικό Προξενείο 

της Ελλάδος στο Τορόντο



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ38 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

21 Σεπτεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

Ο 
σοφός λαός μας λέει πως δεν 
είναι έξυπνο για τα βατράχια να 
βρίσκονται εκεί που μαλώνουν 
τα βουβάλια. Έτσι που διαμορ-

φώθηκαν όμως τα γεγονότα και τα βου-
βάλια  ( Αμερική-Ρωσία-Κίνα-ΕΕ), τσακώ-
νονται στη γειτονιά μας για το ποιος θα ε-
πικρατήσει στα δυτικά βαλκάνια, εμείς  τι 
κάνουμε;
Οι Αμερικανοί σχεδιάζουν πως θα επι-
κρατήσουν σ την περιοχή, οι Ρώσοι 
κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους να 
ανατρέψουν αυτούς τους σχεδιασμούς, 
οι Κινέζοι εξαγοράζουν και η ΕΕ παρακο-
λουθεί...
Είδαμε την ελληνική κυβέρνηση να απε-
λαύνει Ρώσους διπλωμάτες και να δικαιο-
λογεί αυτή την ενέργειά της στις προσπά-
θειες των Ρώσων διπλωματών να εμποδί-
σουν την προσέγγιση της Ελλάδας και των 
Σκοπίων. Οι Αμερικανοί θέλουν τη μικρή 
χώρα των Σκοπίων στο Νάτο, τη Ρωσία 
δεν την συμφέρει κάτι τέτοιο και σίγουρα 
προσπαθεί με κάθε τρόπο να εμποδίσει τα 
σχέδια των ΗΠΑ.
Ο Ζάεφ κατηγορεί τους Ρώσους ότι πλη-
ρώνουν τους συμπαθούντες τη Ρωσία για 
να βγει αρνητικό το δημοψήφισμα που 

κάνει στις 30 του Σεπτέμβρη.
Από την άλλη πλευρά, οι Αμερικάνοι, 
στέλνουν διπλωμάτες και χρήμα, για να 
βοηθήσουν τον Ζάεφ να κερδίσει. 
Παράλληλα, με πρωτεργάτη το ελληνικό 
λόμπυ, οι ΗΠΑ τάξανε λαγούς με πετραχή-
λια στον Έλληνα πρωθυπουργό, όταν πήγε 
στην Ουάσιγκτον και σίγουρα είναι αυτοί 
που σχεδιάσανε την αλλαγή του πολιτι-
κού σκηνικού στη γειτονική μας χώρα 
από καιρό, το κάνανε πιο διαλεκτικό και 
το προετοίμασαν να δεχτεί την συμφω-

νία των Πρεσπών. Οπωσδήποτε οι Ρώσοι 
αντιδρούν σθεναρά σ’ αυτή την προσπά-
θεια των Αμερικανών χρησιμοποιώντας 
όσες πολιτικές δυνάμεις επηρεάζουν στην 
περιοχή. 
«…ολόκληρη η περιοχή των Δυτικών 
Βαλκανίων είναι επίκεντρο σημαντικού 
ενδιαφέροντος για τις ΗΠΑ και η προ-
σάρτησή τους στις Ευρωατλαντικές συμ-
μαχίες θα είναι παράγοντας σταθερότη-
τας...», δήλωσε ο Αμερικανός πρέσβης και 
τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της ένταξης αυτών 

των χωρών στο ΝΑΤΟ και στη ΕΕ. 
Σε αντίθετο εντελώς πνεύμα ο Ρώσος πρέ-
σβης δήλωσε. «..η συμμετοχή των χωρών 
αυτής της ευαίσθητης περιοχής στη Βορει-
οατλαντική Συμμαχία σίγουρα θα αποτε-
λέσει παράγοντα αποσταθεροποίησης...»
Γνωρίζουμε, ότι η δράση των μυστικών 
υπηρεσιών είναι η  πρακτική ενίσχυσης 
των προσπαθειών επίτευξης κάποιων 
στόχων. Κι από τη στιγμή που στην περι-
οχή των Βαλκανίων βρίσκεται σε εξέλιξη 
ένα μεγάλο παιχνίδι σύγκρουσης ισχυρών 
συμφερόντων (κατά κύριο λόγο αμερικα-
νικών, ρωσικών), η δράση υπηρεσιών 
και πρακτόρων είναι αναμενόμενη, όπως 
αναμενόμενες είναι και οι προσπάθειες 
αλληλοεξουδετέρωσης αυτών των δρά-
σεων που σίγουρα επηρεάζουν την περι-
οχή και τους λαούς που την κατοικούν..
Τα βουβάλια λοιπόν τσακώνονται άγρια 
στο δικό μας βάλτο,  εμείς τα βατράχια, 
που ζούμε χιλιάδες χρόνια σ’ αυτό τον 
βάλτο, πριν εμφανιστούν ακόμη τα βου-
βάλια, τι κάνουμε και προς τα πού πάμε 
για να σωθούμε; 
Ιδού η απορία...

Αντώνης Μιχαηλίδης
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Το καινούριο
Cosmos Agora
(ΣΤΟ LAWRENCE & WARDEN)

ZHTEI ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο

(416) 285-4443

Η μεγάλη εταιρεία τροφίμων

EMPIRE FOODS
ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (WAREHOUSE)
& ΒΟΗΘΟΥΣ ΟΔΗΓΩΝ

(ΣΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ)
ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΤΗΛ ΣΤΟΝ Κ. ΠΗΤΕΡ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

416.571.1472
ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

JIMMY THE GREEK
ΣΤΟ SQUARE 1 ΣΤΗ MISSISSAUGA
ZHTAEI ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΚΥΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ

ΓΙΑ COUNTER ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τηλεφωνείστε στην κα Θεοδώρα

905-566-1656 - 905-566-1865
ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΝΤΥΡΙΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΕΔΩ ΚΑΙ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ – ΣΤΟΛΕΣ – ΠΕΤΣΕΤΕΣ

ΖΗΤΑΕΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΜΙΣΘΟ

 || ΟΔΗΓΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ||
ΕΠΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ

ΓΙΑ ta ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ BENEFITS
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7ΠΜ-4ΜΜ

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΟΝ κ. CHRIS
416-454-3254

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΟ RICHMOND HILL & SCARBOROUGH
ZHTEI

ΔΑΣΚΑΛΕΣ/ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
Οι ενδιαφερόμενοι τηλεφωνήστε στο

647-300-5656

ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΖΗΤΑ ΝΕΑ ΚΟΠΕΛΑ

ΓΙΑ MASSAGE
ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΕΣ

ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΕΠΑΦΗ ΜΟΝΟ ΜΕ E-MAIL
Dimitripap2009@hotmail.com

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΠΩΣ VW, AUDI, TMP SUPPLIES, HONDS 

CENTER, MIGATO SHOES 
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΗΛ ΣΤΗΝ κα ΔΗΜΗΤΡΑ
647-949-5473
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Για να θυμούνται οι παλιοί
& να μαθαίνουν οι νεότεροι

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...

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Το 1920 στον Χολαργό Αττικής, ένα σπάνιο στιγμιότυπο της 
καθημερινής ζωής. Διακρίνεται μία γυναίκα που γνέθει με τη ρόκα.

1950 στο Σύνταγμα

Κρεοπωλείο στο Κολωνάκι το 1914 Πάτρα, 1922-25, πρόσφυγες από την Τραπεζούντα σε τρένο για άλλες πόλεις της Ελλάδος

Το Ψυρρή κάποτε…

Η οδός Σατοβριάνδου στην Αθήνα

Οι Φυλακές της Παλιάς Στρατώνας, στο Μοναστηράκι, σε 
φωτογραφίες του Πουλίδη από τα 1927

Η Πλατεία Κάνιγγος, το 1954, πριν από τη διχοτόμησή της. Στη φωτογραφία βλέπουμε την οδό 
Κάνιγγος 15-17.

Καφενείο στο Ψυρρή το 1920

Η πλατεία Χαλανδρίου στη δεκαετία του 1920
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Π
ιο συγκεκριμένα η εταιρεία AHLOT, μία εταιρεία μάρκετινγκ, αναζητά νέο προσω-
πικό το οποίο θα δοκιμάζει τις διάφορες ποικιλίες κάνναβη, μιας και η μαριχουά-
να θα είναι πλέον νόμιμη από τις 17 Οκτωβρίου. Μάλιστα, η αγγελία έγραφε πως 
οι ώρες εργασίας τον μήνα δεν θα ξεπερνούν τις 16 και η κάθε ώρα θα πληρώνεται 

για $50. Η προσφορά μερικής απασχόλησης που έκανε η εταιρεία AHLOT δεν έμεινε απα-
ρατήρητη και μέσα σε λίγες ημέρες έλαβε περισσότερες από 500 υποψηφιότητες, με απο-
τέλεσμα να προκληθεί ένας «μικρός πανικός» στην εταιρεία, όπως σχολίασαν στελέχη της 
στο Twitter. Έχουν επιλεχθεί περίπου έξι άτομα και η δουλειά τους θα είναι να επιλέγουν πιο 
προϊόν είναι το καλύτερο για τον καταναλωτή.

Η 
κυβέρνηση του Οντάριο ανακοίνωσε 
ότι θα επεκτείνει την υπηρεσία GO 
Transit στο ευρύτερο Τορόντο και το 
Χάμιλτον. Το Υπουργείο Μεταφορών 

υποστήριξε ότι από την επόμενη εβδομάδα, 
η γραμμή Lakeshore μέσα και έξω από το Το-
ρόντο θα έχει επιπλέον 220 διαδρομές την ε-
βδομάδα, δηλαδή μια αύξηση περίπου 18%. 
Ακόμη, η γραμμή Kitchener θα δει μια επιπλέ-
ον πρωινή διαδρομή από το Μάλτον προς το 

σταθμό Union του Τορόντο. Το Υπουργείο α-
κόμη αποκάλυψε ότι θα αυξήσει επίσης την 
χωρητικότητα των θέσεων σε δύο ώρες αιχ-
μές που ξεκινούν και τελειώνουν στο σταθμό 
Kitchener GO, επεκτείνοντας το μήκος του τρέ-
νου από 10 σε 12 βαγόνια. Τέλος θα υπάρχουν 
περισσότερα από 180 νέες διαδρομές με λεω-
φορεία την εβδομάδα σε όλη την περιοχή του 
Τορόντο και του Χάμιλτον και εισάγει μια νέα 
στάση λεωφορείου στο Richmond Hill.

Η 
κυβέρνηση του Οντάριο εισήγα-
γε νομοθεσία για την κατάργηση 
της πράξης Green Energy, που α-
ποσκοπούσε στην ενίσχυση της 

βιομηχανίας ανανεώσιμης ενέργειας της ε-
παρχίας. Ο πρωθυπουργός Doug Ford υπο-
σχέθηκε να καταργήσει την πράξη κα-τά τη 
διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατεί-
ας. Ο νόμος εισήχθη από την προηγού-μενη 
κυβέρνηση το 2009 υπό τον πρώην πρωθυ-
πουργό Dalton McGuinty σε μια προ-σπά-
θεια να αναπτυχθεί η παροχή ηλιακής και 
αιολικής ενέργειας στην επαρχία. Οι επι-κρι-
τές του νόμου της Green Energy δήλωσαν 
ότι είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του κό-
στους ηλεκτρικής ενέργειας και είδαν την υ-
περπληρωμή της επαρχίας για ενέργεια που 
δεν χρειαζόταν. Ο υπουργός Υποδομών 
Monte McNaughton αναφέρει ότι η κα-τάρ-
γηση του νόμου θα διασφαλίσει ότι οι δήμοι 
θα ανακτήσουν την προγραμματική εξουσία 
για τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
κάτι που καταργήθηκε βάσει της πράξης. Η 
κυβέρνηση λέει ότι τα μελλοντικά έργα ανα-
νεώσιμης ενέργειας πρέπει πρώτα να επι-
δείξουν ανάγκη για την ηλεκτρική ενέργεια 
που παράγουν πριν να τους δοθεί η έγκριση.

Η κυβέρνηση του Οντάριο 
ανακοίνωσε την επέκταση της 
υπηρεσίας GO Transit 

Η κυβέρνηση του Οντάριο θέλει να 
καταργήσει την πράξη Green Energy

Απολύθηκε υπάλληλος ασφαλείας επειδή 
διέρρευσε σε πορνογραφική ιστοσελίδα 

βίντεο με την ούρηση γυναίκας

Υ
ποστηρίζεται ότι μια 
γυναίκα καταγρά-
φηκε να ουρεί σε 
βίντεο από κινητό 

τηλέφωνο, το οποίο ανέβηκε 
στη συνέχεια σε γνωστή πορ-
νογραφική ιστοσελίδα. Δεν 
είναι σαφές πότε δημιουργή-
θηκε το βίντεο, αλλά φαίνε-
ται να δείχνει μια γυναίκα να 
περιπλανιέται στους διάδρο-
μους σε πολυκατάστημα στο 
κέντρο του Τορόντο, κοντά 
στο Bay Street. Κανείς άλλος 
δεν φαίνεται στο βίντεο, το 
οποίο δείχνει ότι η γυναίκα 
βγάζει τα ρούχα της και προ-
χωρεί στην πράξη. Ωστόσο, 
μετά από καταγγελία το 
βίντεο έχει αναιρεθεί και ο 
υπάλληλος ασφαλείας του 
πολυκαταστήματος απολύ-
θηκε.

Εταιρεία ζήτησε δοκιμαστές κάνναβης 
και δέχθηκε 500 υποψηφιότητες σε 
λίγες μόνο ημέρες
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Charlie Riina:
Το πληθωρικό κορίτσι

Προκαλεί με την 
κάθε φωτογραφία 
της. Δεν έχει πολλές 
αναστολές και 
φροντίζει να τσιτώνει 
τους άντρες με τις 
σέξι πόζες της.

Είναι η Σαρλί 
Ρίνα, το πληθωρικό 
κορίτσι που δείχνει 
πολλά και με 
χαρά θα έδειχνε 
περισσότερα. Ετσι 
κι αλλιώς τα πετάει 
σχεδόν όλα.



LIFE50 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

21 Σεπτεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.comGOSSIP

Ο 
Νάσος Πα-
παργυρό-
πουλος έ-
δ ε ι ξ ε  έ -

μπρακτα τη βοήθεια 
του στους πυρόπλη-
κτους της Αττικής,κα-
θώς από την πρώ-
τη στιγμή βρέθηκε 
στις καμένες περιο-
χές δίνοντας κουρά-
γιο στους πληγέντες. 
Μάλιστα, ο ηθοποιός 
έδειξε την αλληλεγ-
γύη και την κινητο-
ποίηση του και με έ-
ναν ακόμα τρόπο. Συ-
γκεκριμένα, μαζί με 
συνεργάτες του δημι-
ούργησαν μια φιλαν-
θρωπική σελίδα, με 
την οποία κατάφεραν 
να συγκεντρώσουν 
14.000 δολλάρια, εκ 
των οποίων τα 6.000 
δόθηκαν στο Λύρειο 
Παιδικό Ίδρυμα, το ο-
ποίο, όπως λέει ο η-
θοποιός, δεν έχει κα-
μία κρατική υποστή-
ριξη.

Ιωάννα Μπέλλα: Η 

καλλονή που δίχασε 

το «Next Top Model»

Η Ιωάννα Μπέλλα,  κατάφερε 
να διχάσει την επιτροπή του 
Next Top Model και τους τηλε-
θεατές ενώ την ίδια στιγμή το 
κορμί της τρέλανε!
Συγκεκριμένα, οι κριτές στάθη-
καν στις πλαστικές επεμβάσεις 
σε χείλη και πρόσωπο που έχει 
κάνει, «κόβοντας» την από την 
επόμενη φάση, ενώ οι χρήστες 
των social media φρόντισαν 
με tweets και αναρτήσεις στο 
Facebook να την αποθεώσουν, 
λόγω του θεϊκού κορμιού της.

Ηλίας Γκότσης: «Σε 

πρακτικό επίπεδο 

έχουν αλλάξει πολλά»

Η συμμετοχή αλλά και η νίκη 
του Hλία Γκότση στο Survivor 
2, του εξασφάλισαν ένα εισι-
τήριο για το συναρπαστικό 
κό¬σμο της showbiz, έναν 
κόσμο καινούριο για εκείνον. 
«Η αναγνωρισιμότητα δεν 
μου έδωσε αυτοπεποίθηση 
αλλά χαρά. Ειδικά από τον 
κόσμο που με υποστήριξε και 
με υποστηρίξει ακόμα. Από 
εκεί και πέρα δεν πρόκειται, 
να επηρεάσει το χαρακτήρα 
μου, που παραμένει ίδιος με 
πριν.»

Ο λόγος για την Αλεξάνδρα 
Παναγιώταρου την οποία γνω-
ρίσαμε στο «My Style Rocks» 
και πλέον θαυμάζουμε είτε στα 
social media είτε σε διάφορες 
διαφημίσεις ως μοντέλο.

Ο Νάσος Παπαργυρόπουλος 
βοηθάει τους πυρόπληκτους

Εύη Ιωαννίδου: Από το 
Nomads στο Next Top Model

Γνωστή Ελληνίδα 

έβαλε… φωτιά στο 

Instagram

Π
ρόκειται γ ια μία από τ ις πιο 
ε ν τυπωσ ιακέ ς  γυνα ικάρε ς 
που έχουμε σ την χώρα μας, 
αλ λά δεν την… απολαμβά-

νουμε μόνο εμείς, καθώς σ το παρελ-
θόν έχει σ τεφθεί Playmate στη Βουλ-
γαρία και όπως είναι εύκολα αν τ ιλη-
πτό, σ το ενεργητ ικό της έχει και πα-

ρουσία στο Playboy της γειτονικής χώ-
ρας.
Βέβαια, το εκρηκτικό ταπεραμέντο της 
Ιωάννης Ζησάκη, γ ια την οποία και 
σας γράφουμε, δεν θα μπορούσε να 
μείνει… κρυφό στο Instagram, όπου η 
Ελληνίδα κουκλάρα διατηρεί έναν από 
τους πιο καυτούς λογαριασμούς.

Ελληνίδα εστεμμένη σε καυτές 
πόζες στο Instagram

Τ
ην Εύη Ιωαννίδου 
τη γνωρίσαμε μέσα 
από το Nomads και 
την πράσινη ομά-

δα, όμως έφυγε νωρίς από 
το παιχνίδι. Τώρα την ξανα-
βλέπουμε στο Greece’s Next 
Top Model καθώς όπως είπε 
η ίδια, είναι μοντέλο εδώ και 
τέσσερα χρόνια..
Η Εύη εντυπωσίασε από την 
αρχή τους κριτές και μάλιστα 
πόζαρε με μαγιό, κερδίζο-
ντας στα… σημεία!
«Θέλω να φτάσω τόσο 
ψηλά, όσο αντέξω. Γι’ αυτό 
έρχομαι, για να πάω στον 
τελικό κατευθείαν. Είναι κάτι 
που αγαπώ» είπε μπροστά 
στους κριτές η Εύη η οποία 
τόνισε ότι θα κάνει τα αδύ-
νατα δυνατά για να τα κατα-
φέρει.
Η όμορφη μελαχρινή 
έχει σπουδάσει «Αισθη-
τική-Κοσμετολογία» και 
ταυτόχρονα με τις σπου-
δές της ασχολήθηκε με το 
modeling. Μαζί με την οικο-
γένεια της διατηρούν επιχεί-
ρηση café ενώ κατοικεί στη 
Θεσσαλονίκη.
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H 
Τέιλορ Χάουαρντ 
ε ί να ι  γ νωσ τ ή 
στην Αμερική α-
πό τη συνεργασία 

της με τη μικρή αδερφή της 
Kιμ Καρντάσιαν, Kάιλι Ζέ-
νερ, καθώς είναι το πρόσω-
πο που διαφημίζει τα καλ-
λυντικά της. Σήμερα, η καλ-
λονή από τις Η.Π.Α άνοιξε… 
τα φτερά της και βρέθηκε να 
φιγουράρει στη δημοσιότη-
τα ως το αγαπημένο κορίτσι 
διάσημου αντρικού περιοδι-
κού.
Η Τέιλορ, διαθέτει ένα πολύ 
όμορφο πρόσωπο και μια 
σιλουέτα που… σκοτώνει. Το 
22χρονο μοντέλο, στη μίνι 
συνέντευξη που έδωσε στο 
Maxim, δήλωσε πως η αγαπη-
μένη της σεξουαλική φαντα-
σίωση είναι να κάνει έρωτα 
στην παραλία.

Μ
ετά από λίγους 
μήνες επανα-
σύνδεσης και 
έναν αρραβώ-

να αστραπή ο Justin Bieber 
και η Hailey Baldwin είναι 
πλέον νόμιμοι σύζυγοι. Την 
χαρμόσυνη είδηση επιβε-
βαιώσε με ρεπορτάζ του 
το Αμερικανικό People ση-
μειώνοντας ότι ο πολιτικός 
γάμος τους πραγματοποι-
ήθηκε πριν από λίγες ημέ-
ρες στη Νέα Υόρκη. Η είδη-
ση έκανε το γύρο του διαδι-
κτύου και την διάβασε και 
η Hailey Baldwin που μέσω 
Twitter έσπευσε να δηλώ-
σει ότι: «Καταλαβαίνω απο 
που προκύπτει η φημολο-
γία, αλλά δεν είμαι παντρε-
μένη ακόμα», δήλωση την 
οποία τελικά φαίνεται να δι-
έγραψε. Τελικά παντρεύτη-
καν ή όχι; Την απάντηση έ-
δωσε και πάλι το αμερικα-
νικό People με νέο του ρε-
πορτάζ τονίζοντας ότι ο πο-
λιτικός γάμος έγινε αλλά ότι 
η Hailey Baldwin δεν νιώθει 
ότι αυτός είναι ο κανονικός 
τους γάμος και περιμένει τη 
θρησκευτική τελετή της έ-
νωσής τους για να αισθαν-
θεί παντρεμένη.

Παντρεύτηκε τελικά ο Justin 
Bieber ;

H 
Γιουβάλ Γκο-
λάν εκμε-
ταλλεύεται 
την απου-

σία του Όμρι Άλτμαν 
από τις αγωνιστικές υ-
ποχρεώσεις του Πανα-
θηναϊκού και συνεχίζει 
τις διακοπές της, στο Κο 
Τάο της Ταϊλάνδης.
H Γιουβάλ Γκολάν εκμε-
ταλλεύεται την απουσία 
του Όμρι Άλτμαν από τις 
αγωνιστικές υποχρεώ-
σεις του Παναθηναϊκού 
και συνεχίζει τις διακοπές 
της, στο Κο Τάο της Ταϊ-
λάνδης.

Το κοριτσάκι μεγάλωσε και μας 
πέταξε τα μάτια!!

Η Nicki Minaj προτάσσει 
στήθος και οπίσθια

Η 
Nicki Minaj διανύει την πιο δη-
μιουργική περίοδο της καριέ-
ρας της και οι εμφανίσεις της 
προκαλούν πάντα το δημόσιο 

ενδιαφέρον.  Η πιο διάσημη ράπερ της 
εποχής, ξεχωρίζει, πέρα από τις μουσι-
κές της δυνατότητες και για τις σέξι και 
εκκεντρικές φωτογραφίσεις της. Το πε-
ριοδικό Wonderland φιλοξενεί στο εξώ-
φυλλό του τη Nicki, για το Φθινοπωρινό 

του τεύχος. 
Η ράπερ προτάσσει το στήθος και τα διά-
σημα οπίσθια της σε πόζες που προκα-
λούν και κεντρίζουν το νεανικό κοινό 
που την ακολουθεί πιστά.  Για όσους δεν 
γνωρίζουν η 35χρονη είναι η πρώτη καλ-
λιτέχνης Αφροαμερικανικής καταγωγής 
και η δεύτερη ράπερ μετά τον Eminem 
που έχει στο δυναμικό της διαμαντένιο 
δίσκο.

Η Γιουβάλ απολαμβάνει τις 
διακοπές της
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Το όμορφο νησί των Δυτικών 
Κυκλάδων ανανεώνει προοδευτικά 
το τουριστικό του προφίλ, κρατώντας 
σταθερά χαμηλούς τόνους.

Λ
ατρεύω το ανάγλυφο της Κύθνου, 
τις γυμνές ηλιοκαμένες πλαγιές των 
χαμηλών της λόφων, το απογευμα-
τινό παιχνίδι του φωτός πάνω τους 

καθώς διασχίζεις την κεντρική οδική αρτηρία, 
στη ραχοκοκαλιά του νησιού. Παρά το λιτό το-
πίο της, η Κύθνος κρύβει πολλές διαφορετικές 
εικόνες όταν τη γνωρίσεις καλύτερα: σκόρπια 
ξωκλήσια, δύο κεντρικούς οικισμούς (τη Χώ-
ρα ή Μεσσαριά και τη Δρυοπίδα), σπήλαιο, 
ερείπια αρχαίων ναών και μεσαιωνικών κά-
στρων, το υδροθεραπευτήριο του 1840, σι-
δερένιες γέφυρες από τα παλιά μεταλλεία και 
μικρές οάσεις πρασίνου κοντά στις ακτές και 
όπου υπάρχουν ρεματιές, όπως στη Μαθιά με 
τα παλιά πλυσταριά. Όλα αυτά διηγούνται την 
ιστορία της Κύθνου με τον δικό τους τρόπο, ε-
νώ το τουριστικό της πρόσωπο εμφανίζεται ό-
λο και πιο ανανεωμένο.
Διατηρεί πάντα μια απλότητα και μια αίσθηση 
οικειότητας. Προσιτή από κάθε άποψη, συν-
δέεται καθημερινά με τα λιμάνια Λαυρίου και 
Πειραιά. Τέλη Αυγούστου ήταν γεμάτη κόσμο, 
Έλληνες κυρίως, που λόγω της κρίσης έχουν 
στραφεί στα κοντινά και πιο οικονομικά νησιά. 
Συναντώ φίλους από τα φοιτητικά μου χρό-
νια, γνωστούς και συντοπίτες. Ο μηχανικός 
και κατασκευαστής Σταμάτης Μαρτίνος μιλάει 
για «την ξενοιασιά, μαζί με τη χαλάρωση και 
την άνεση που προσφέρει η Κύθνος. Σε αντί-
θεση με άλλα κυκλαδονήσια που είναι πολύ 
στυλιζαρισμένα, εδώ η λογική είναι να έχουμε 
αισθητική και ποιότητα, αλλά χωρίς να χρειά-
ζεται να τα κάνουμε όλα πολύπλοκα». Τα σπί-
τια που χτίζουν μαζί με τον πατέρα του Γιάννη 
αντλούν αρχιτεκτονικά στοιχεία από τα κελιά, 
τις παλιές αγροτικές κατοικίες που συναντά 
κανείς ακόμα διάσπαρτες στο νησί.
Στην Κύθνο μπορείς πλέον να βρεις τα πάντα. 
Παραδοσιακές γεύσεις όπως τα σφουγγάτα, 
δηλαδή τυροκροκέτες με τρίμμα από ντόπιο 
τυρί, ταραχτά (τοπικό πιάτο με ντομάτα και 
αυγό), αλλά και ανανεωμένες ελληνικές γεύ-
σεις, όπως αυτές με τις οποίες πειραματίζε-
ται ο σεφ Αλέξανδρος Αγγελής στο Χάρτινο 
Καράβι της Δρυοπίδας. Μπορείτε να συνο-
δεύσετε το γεύμα σας με ντόπιο χύμα κρασί 
ή ένα μπουκάλι Ασύρτικο Δρύοπας από το 
Κτήμα Γονιδάκη. Λειτουργούν κάποια κατα-
στήματα με ενδιαφέροντα ρούχα και αξε-
σουάρ, όπως το Μαύρο Πρόβατο στο λιμάνι, 
το Aneme στην Αγία Ειρήνη και το Passou στη 
Χώρα. Θα πιείτε ένα κοκτέιλ στο beach bar 
Hamsa στα Μαρτινάκια ή στο Kraken, που 
έδωσε νέο παλμό στα βράδια της Χώρας. Και 
θα προμηθευτείτε χειροποίητα προϊόντα περι-
ποίησης από αγνές πρώτες ύλες της Κύθνου, 
στο Cat with Hat.

ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
Η Χώρα ή Μεσσαριά είναι μια κλασική Κυκλα-
δίτισσα, γεμάτη ασπρισμένες εκκλησίες και 
σοκάκια στολισμένα ένα προς ένα με σχέ-
δια λουλουδιών και άλλα μοτίβα, αλλά και 
με ζωγραφισμένους τοίχους, όπως αυτός της 

κυρίας Φλώρας, ή με πολύχρωμες γιρλάντες 
γύρω από κάποια παράθυρα. Οι βόλτες σας 
θα σας οδηγήσουν κάτω από στεγάδια και 
δίπλα σε σπίτια με αυτή την ακαταμάχητη πλα-
στικότητα της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής και 
γαλάζια παράθυρα όπως αυτό της 90χρονης 
κ. Χρυσούλας.
Εδώ, σε ένα κεντρικό σοκάκι που σφύζει από 
ζωή, βρίσκεται και το κατάστημα των μονα-
δικών σήμερα ενεργών αγγειοπλαστών, του 
Γιώργου Γεωργούλη και του γιου του Γιάννη. Η 
αγγειοπλαστική και η κεραμοποιία ήκμασαν 
στην Κύθνο από τα μισά του 19ου αιώνα έως 
τα τέλη του 20ού αιώνα. Την τέχνη έφεραν μαζί 
τους οι Σιφνιοί στο πέρασμά τους από μέρη 
όπως το ακρογιάλι του Σιφνιού, πλούσιο σε 
εξαιρετικής ποιότητας αργιλόχωμα.

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΥΟΠΙΔΑ
«Ανουσιώ... Ανουσιώωω!...» Στο τρίτο κάλε-
σμα της φίλης της, η κυρία Άννα Γονίδη βγήκε 
χαμογελαστή στην αυλή της να μας καλωσορί-
σει. «Μισό λεπτό, μόλις έφτιαξα παστέλι.» Ένα 
θεσπέσιο, ζεστό ακόμα, παστέλι με το αμυ-
γδαλάκι του στη μέση. Αμύγδαλα, σύκα, ελιές, 
αχλάδια είναι τα προϊόντα που παράγει σε 
μικρές ποσότητες το νησί. Αλλά και μέλι – αυτό 
με το οποίο έδεσε το παστέλι που δοκιμά-
σαμε το παράγει ο γιος της Άννας, ο Δημήτρης 
Γονίδης. Το Pure Mother Bee έχει αποσπά-
σει 9 συνολικά διακρίσεις ποιότητας κυρίως 
από το εξωτερικό και οργανισμούς όπως η 
Great Taste και ο Biomiel. «Ο Σύλλακας (σημε-
ρινή Δρυοπίδα) ήταν το αγροτικό χωριό της 
Κύθνου», μας θυμίζει η ξεναγός μας σε αυτή 
τη βόλτα, η δικηγόρος Μαριέτα Γεωργούλη, 
μέλος του πολύ ενεργού Συνδέσμου Δρυο-
πιδέων Κύθνου και ψυχή του Λαογραφικού 
του Μουσείου (καθημερινά 10.00-14.00 και 
19.00-21.00). Το τελευταίο είναι ένα πλήρως 
επιπλωμένο σπίτι με χρηστικά αντικείμενα, 
παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες, χάρτες, 
γκραβούρες, αγροτικές φορεσιές κ.ά.
Οι Δρύοπες λέγεται πως ήταν από τους πρώ-
τους κατοίκους του νησιού. Χάρισαν το όνομά 
τους στη Δρυοπίδα, που μπορεί να έχει σημά-
δια εγκατάλειψης, αλλά διατηρεί μια γοητεία 
που πηγάζει από τα βάθη της ιστορίας και 

τα έγκατα της γης. Αναφέρομαι στο σπήλαιο 
Καταφύκι (ή Καταφύγι). Λυτρωτική η δροσιά 
του έπειτα από την αυγουστιάτικη μεσημε-
ριανή περιπλάνηση στα σοκάκια της. Κάστρο 
δεν χρειάστηκε να χτίσουν τα χρόνια των πει-
ρατών – καταφύγιο ήταν πάντα το σπήλαιο 
στην άκρη του χωριού.Οι Συλλακώτες, όπως 
ονομάζονται αλλιώς οι Δρυοπιείς, το έχουν 
χρησιμοποιήσει ως καταφύγιο, ως «ψυγείο» 
για τα τρόφιμά τους, ακόμα και ως χώρο εορ-
τασμού του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς.
Μαζεύονταν για φαγοπότι στη Μεγάλη Πιά-
τσα, μία από τις άνετες αίθουσες του σπη-
λαίου. Φυσικές στοές, τεχνητές σήραγγες 
που θυμίζουν πως εντός του σπηλαίου λει-
τουργούσαν τα μεταλλεία, στάσεις μπρο-
στά από πετρώματα που λαμπυρίζουν και 
νέους μικρούς ολόλευκους σταλακτίτες. Στην 
αίθουσα με τους σταλαγμίτες και σταλακτί-
τες θα δείτε έξοχα γλυπτά της φύσης, όπως το 
«έμβρυο», το «αρκουδάκι», η «μέδουσα» ή 
«χταπόδι» για άλλους. Περιδιαβαίνοντας τα 
σοκάκια της, που είναι πραγματικός λαβύριν-
θος, με τον ξεναγό Γιώργο Βαδιβούλη, συζη-
τάμε για την αγροτική στο παρελθόν οικονομία 
της και ταυτόχρονα διασταυρωνόμαστε με ένα 
λευκό μουλάρι, που ακούει στο όνομα Κων-
σταντίνα και μεταφέρει τα παιδιά της οικογέ-
νειας που τη φροντίζει. Κάνουμε στάσεις στα 
τρίστρατα και μαθαίνουμε πως η δαιδαλώ-
δης αρχιτεκτονική της ήταν άλλος ένας τρόπος 
προστασίας από τους πειρατές. Ελάχιστα του-
ριστικοποιημένη, η Δρυοπίδα διαθέτει μόνο 
ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενώ το πρώτο της 
ξενοδοχείο χτίζεται αυτή την εποχή.

ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ
Από τους παραθαλάσσιους οικισμούς ο 
Μέριχας, το λιμάνι της Κύθνου, είναι εκ των 
πραγμάτων αυτός με τη μεγαλύτερη κίνηση. 
Ψαροταβέρνες με τραπέζια πάνω στην άμμο, 
λίγα μικρομάγαζα για βασικές προμήθειες 
και δίπλα του οι πιο οργανωμένες παραλίες 
του νησιού. Τα Μαρτινάκια, δεξιά του λιμα-
νιού, φέτος εμφανίστηκαν αισθητά ανανεω-
μένα, με μαξιλάρες και ξύλινες ξαπλώστρες 
στην αμμουδιά, μουσική και δροσερά κοκτέιλ 
από το νέο beach bar-restaurant Hamsa (τηλ. 

22810-32951).
Ακολουθούν οι παραλίες της Επισκοπής και 
της Απόκρουσης, ενώ από τον Μέριχα φεύ-
γουν τακτικά καραβάκια και για τη φημισμένη 
Κολώνα της Κύθνου. Η πολυφωτογραφημένη 
στενή λωρίδα αμμουδιάς ελκύει επίσης γύρω 
της πολλά σκάφη και διαθέτει εστιατόριο με 
έμφαση στα θαλασσινά. Είναι προσβάσιμη και 
από στεριά, διασχίζοντας έναν βατό χωματό-
δρομο, όπως συμβαίνει με πολλές από τις 
παραλίες της Κύθνου.
Τα Λουτρά είναι ο πρώτος οικισμός της 
Κύθνου που αναπτύχθηκε τουριστικά χάρη 
στο Υδροθεραπευτήριο του «Όθωνα και της 
Αμαλίας», όπως είναι σε πολλούς γνωστό. Το 
βασιλικό ζεύγος ανέθεσε την κατασκευή των 
λουτήρων και του διπλανού ξενώνα στον Γερ-
μανό αρχιτέκτονα Christian Hansen. Οι μαρ-
μάρινοι λουτήρες λειτουργούν ακόμα και 
μαζί με τον εγκαταλελειμμένο ξενώνα έχουν 
χαρακτηριστεί από το ΥΠΠΟ Ιστορικό Μνη-
μείο. Και είναι ένα μνημείο με μεγάλη αξία, 
όπως και οι θεραπευτικές ιδιότητες του νερού. 
Ο πρόσφατος διαγωνισμός κρίθηκε άγονος, 
αλλά εκεί νιώθει κανείς πως μαζί με την ανα-
ζήτηση νέου επενδυτή «παίζει» το στοίχημα 
μιας νέας εποχής για τον ιαματικό τουρισμό της 
Κύθνου. Το ταξιδιωτικό προφίλ των Λουτρών 
συμπληρώνει μια αξιόλογη σχολή καταδύ-
σεων, το Aquateam Dive Center (τηλ. 22810-
31333, www.aquakythnos.gr), καθώς επίσης 
ενοικιαζόμενα δωμάτια, ψαροταβέρνες και 
καφέ με τραπέζια στη θάλασσα, ένας μόλος 
για τα ψαροκάικα, δίπλα τους τα ιστιοπλοϊκά 
και άλλα σκάφη που βρίσκονται συχνά στο 
νησί. Αρκετά δένουν αρόδου στον διπλανό 
βαθύ κόλπο της Αγίας Ειρήνης.
Προς τα νότια, ο οικισμός της Κανάλας είναι 
χτισμένος σε χαμηλό λόφο γύρω από την 
Παναγιά της Κανάλας, με λίγα πεύκα να την 
κυκλώνουν, δίνοντας μια άλλη εικόνα της 
Κύθνου. Πολλά από τα εξοχικά και τα ενοικι-
αζόμενα του χωριού φέρουν αρχιτεκτονικές 
περασμένων δεκαετιών. Παράλληλα, ξεπετά-
γονται νέα μοντέρνα κτίσματα με απίθανη θέα. 
Επιτακτική μοιάζει η ανάγκη ανακατασκευής 
παλιών κτισμάτων, για να αναβαθμιστεί όλη 
η Κανάλα.

Κύθνος: Η γοητεία της απλότητας
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SUDOKU

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

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

ΥΛΙΚΑ (ΓΙΑ 4 ΜΕΡΙΔΕΣ)
 ª 500 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος, από ελιά
 ª 3 φέτες ψωμί μπαγιάτικο, χωρίς την κόρα, θρυμματισμένο
 ª 1/2 κουτ. γλυκού σόδα μαγειρική
 ª 2 ξερά κρεμμύδια, χοντροτριμμένα
 ª 1/2 ματσάκι μαϊντανός, ψιλοκομμένος
 ª 60 ml ελαιόλαδο + για το ταψί
 ª αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Για τη γέμιση
 ª 1 μικρό κολοκυθάκι, τριμμένο
 ª 1 πιπεριά κέρατο, ψιλοκομμένη
 ª 4 ντοματίνια, ψιλοκομμένα
 ª 1/3 ματσάκι άνηθος, ψιλοκομμένος
 ª αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά για τα μπιφτέκια. Ζυμώνουμε με τα χέρια 

για 3-4 λεπτά, μέχρι να σχηματιστεί ένα αφράτο μείγμα. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και 
βάζουμε στο ψυγείο για 1 ώρα, για να σφίξει το μείγμα και να πλάθεται ευκολότερα. Σε 
ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά της γέμισης. Προθερμαίνουμε το γκριλ του φούρ-
νου και λαδώνουμε ελαφρώς ένα μέτριο ταψί. 

 ª Πλάθουμε τον κιμά σε 8 μικρά μπιφτέκια. Πιέζουμε το καθένα με το χέρι ώστε να 
πλατύνει, βάζουμε στο κέντρο 1 κουτ. σούπας γέμιση και κλείνουμε το μείγμα του κιμά 
για να εγκλωβίσουμε τη γέμιση. Αραδιάζουμε στο ταψί και ψήνουμε στο ψηλότερο ράφι 
του φούρνου για 4-5 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να ροδίσουν.

Άρωμα Κουζίνας
Aφράτα μπιφτέκια με 
γέμιση λαχανικών
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Αγάπη μου, το ντεπόν σου!
-Μα δεν έχω πονοκέφαλο...
-Αχα, σ’ έπιασα!! Γδύσου.......

Ο απογοητευμένος άντρας λέει στο φίλο 
του:
- Σήμερα το πρωί που σηκώθηκα, ένιωθα 
τόσο άσχημα που προσπάθησα να αυτο-
κτονήσω παίρνοντας χίλιες ασπιρίνες.
- Σοβαρά; και τι έγινε;
- Μετά τις δυο πρώτες ένιωθα καλύτερα και 
σταμάτησα.

Ένας τροχονόμος σταματάει ένα μεθυσμένο 
οδηγό, που πηγαίνει με το αντίθετο ρεύμα.
-Που πάτε; τον ρωτάει;
-Δεν θυμάμαι, απαντάει ο οδηγός. Αλλά 
όπου κι αν πήγαινα φαίνεται πως άργησα, 
γιατί όλοι γυρίζουν πίσω......

Ήταν κάποιος που είχε AIDS. Πάει στο για-
τρό και του λέει απειλητικά:
- «Γιατρέ θέλω να μου βρεις θεραπεία».
- «Αποκλείεται», λέει ο γιατρός, «Αυτή η 
ασθένεια είναι ανίατη! Θα πεθάνεις».
- «Τι είπες;;; Η μου βρίσκεις θεραπεία ή πάω 
και το κολλάω σε 100 άτομα πριν πεθάνω», 
λέει ο ασθενής.
- «Μα, περίμενε να διαπραγματευτούμε», 
του λέει ο γιατρός.

Τίποτα λέει ο ασθενής, είμαι ανένδοτος.
- «Καλά, πήγαινε κάνε 40 αμμόλουτρα», του 
λέει ο γιατρός.
- «40 αμμόλουτρα; θα βοηθήσουν τα αμμό-
λουτρα;»
- «Όχι, λέει ο γιατρός, αλλά τουλάχιστον θα 
συνηθίσεις το χώμα»!

Ήταν ένας Γιατρός που έκανε διαγνώσεις 
των ασθενειών μόνο με ένα μπουκαλάκι 
ούρα. Όταν πήγε ο πρώτος ασθενής το 
μπουκαλάκι με τα ούρα, ο γιατρός το πήρε 
στα χέρια του, το κούνησε λίγο, το κοίταξε 
στο φως και του είπε:
- Έχεις φυματίωση και πρέπει να πάρεις 
αντιβίωση
Ο ασθενής πράγματι πήρε αντιβίωση και 
έγινε καλά. Η φήμη του γιατρού εξαπλώ-
θηκε παντού, διότι έβρισκε όλες τις αρρώ-
στιες. Ένας άλλος πονηρός γιατρός που δεν 
τον πίστευε, πήγε μια μέρα στο ιατρείο του 
θαυματουργού γιατρού και του πήγε ένα 
μπουκαλάκι με ούρα, αφού προηγουμένως 
είχε αυνανιστεί μέσα στο μπουκάλι με τα 
ούρα και στην συνέχεια πρόσθεσε λίγο λάδι 
μηχανής. Ο θαυματουργός γιατρός πήρε το 
μπουκαλάκι με τα ούρα, το κούνησε λίγο 
στο φως και του είπε:
- Κε συνάδελφε ... είναι περίεργο ... εκ πρώ-
της όψεως, το ότι είσαι μαλάκας φαίνεται 
πολύ καλά .... αλλά ότι χάνεις και λάδια ..... 
δεν το περίμενα ... 

FUN

ΚΡΙΟΣ
Οι εξελίξεις στα οικονομικά ακολουθούν 
αργό αλλά σταθερό δρόμο. Και μολονότι 
η κατάσταση παραμένει ρευστή, μπορείτε 
τελικά να κάνετε δυναμικές επεμβάσεις στο 
στενό σας περιβάλλον και στον χώρο της δου-
λειάς σας. Μέσα στον καταιγισμό των γεγονό-
των, μην αμελήσετε τους φίλους σας και την 
οικογένειά σας. Είναι η περίοδος που μπο-
ρείτε να εντυπωσιάσετε το περιβάλλον σας.

ΤΑΥΡΟΣ
Η εβδομάδα αυτή θα είναι γεμάτη από δημι-
ουργικές ιδέες. Η φαντασία σας θα είναι ιδιαί-
τερα παραγωγική, γεννώντας τεχνάσματα και 
μεθόδους. Εάν νιώθετε πλήξη στην παρούσα 
εργασία σας, μην περιμένετε να αλλάξουν και 
πολλά, εάν δεν είστε διατεθειμένοι και εσείς 
να κάνετε μία προσπάθεια. Μην επαναπαύε-
στε σε αυτά που έχετε, χωρίς να αγωνίζεστε 
για περισσότερα.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Δεν πρέπει να ξεχνάτε πως όλα καινούργια 
πράγματα έχουν τα προβλήματά τους κι αν 
παίρνετε το καθετί που γίνεται στα σοβαρά, 
θα καταλήξετε μόνο στο να εκνευρίζεστε. 
Ακολουθήστε νέες στρατηγικές αν βλέπετε 
ότι κάτι δεν πάει καλά όπως εσείς θα θέλατε, 
αφού όπως και να έχει οι επιτυχίες τόσο στον 
επαγγελματικό όσο και στον οικονομικό σας 
τομέα είναι εξασφαλισμένη. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Μετά τις δύσκολες στιγ-
μές θα έχετε τη διάθεση 
να ονειρευτείτε και να 
ξεφύγετε από ότι σας 
καταπιέζει. Έτσι βρί-
σκετε ξανά τον εαυτό 
σας και τη χαμένη σας 
διάθεση. Η περίοδος 
φέρνει ευχάριστες μετα-
κινήσεις και επαγγελματι-
κές ευκαιρίες. Από σήμερα 
παύουν οι δυσκολίες για τους 
πολλούς και τα άστρα σας δίνουν μικρές 
ή μεγάλες αιτίες για να αναγεννηθείτε.

ΛΕΩΝ
Μια αίσθηση αδειάσματος από τους γύρω 
σας και για πρώτη φορά συνειδητοποι-
είτε ότι δίνατε βάρος σε λόγια από ανθρώ-
πους που δεν άξιζαν. Η διάθεσή σας όμως 
είναι καλύτερη και αυτό έχει ως συνέπεια 
νέες σχέσεις και βελτίωση με τις παλιές 
που θέλετε να κρατήσετε. Προσπαθήστε 
λοιπόν να καλύψετε τα κενά που δημιουρ-
γήθηκαν στην επικοινωνία σας με τους 
ανθρώπους που αγαπάτε και να ξανα-
βρείτε τη διάθεσή σας για δημιουργικό-
τητα και ψυχαγωγία.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Συνεχίζεται η ταλαιπωρία της καθημερινό-
τητας εξαιτίας της αντίθεσης του χαρακτήρα 
σας με το κλίμα των ημερών. Μετατρέψτε 
το άγχος σας σε δημιουργικότητα, δεχθείτε 
κάτι που δεν αλλάζει, ελέγξτε τους πανι-
κούς που σας προκαλούν «τρίτοι» και καλ-
λιεργήστε την αισιοδοξία για το οικονομικό 
σας μέλλον.

ΖΥΓΟΣ
Βρίσκεστε σε μία πολύ δημιουργική περί-
οδο η οποία θα σας οδηγήσει στην επιτυ-
χία. Παρόλα αυτά να προσέξετε την υγεία 
σας. Επίσης εύνοια την περίοδο αυτή και 
στις οικονομικές ανταλλαγές… Δημιουρ-
γήστε από τώρα σωστές βάσεις και μην 
κάνετε τίποτα ριψοκίνδυνο που μπορεί να 
αποδειχτεί ότι ήταν λανθασμένο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αντιμετωπίστε τα προβλήματά σας με προ-
νοητικότητα και ρεαλισμό και βρείτε την 
πιο δίκαιη λύση τόσο για τον εαυτό σας 
όσο και για τους άλλους. Με αυτό τον 
τρόπο θα τακτοποιηθούν οι αισθηματικές, 
οι οικογενειακές, οι επαγγελματικές εκκρε-
μότητες που απασχολούν τους περισσότε-
ρους από εσάς. Ελεύθεροι πια μπορείτε να 
διεκδικήσετε και να ευτυχήσετε.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η ορμητική σας διάθεση σας ανοίγει και-
νούργιους δρόμους. Ταξίδια, σπουδές, 
συμβόλαια και επαφές με άτομα που ζουν 
μακριά σας απασχολούν. Βέβαια τα προ-
βλήματα που αφορούν την προσωπική σας 
και την επαγγελματική σας ζωή, δεν λεί-
πουν. Προσέξτε την εργασία σας και απο-
φύγετε κάποιες αντιθέσεις με ανθρώπους 
του άμεσου περιβάλλοντός σας. 

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Στα επαγγελματικά σας, στα 

αισθηματικά σας, και στα 
ψυχολογικά σας οι συν-
θήκες αλλάζουν και 
οι αλλαγές θα έχουν 
άμεσο αντίκτυπο και 
σε όλους τους άλλους. 
Θα διαπιστώσετε μια 

μικρή κάμψη σε ότι 
σχετίζεται ειδικά με τα 

επαγγελματικά σας ενδια-
φέροντα. Και ίσως ακόμα να 

έχουν για συνέπεια μια σχετική 
μείωση των εσόδων σας. Φανείτε προνο-
ητικοί στις αποφάσεις σας για να είναι η 
κατάσταση αυτή εντελώς προσωρινή.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Όλα πάνε καλά, όμως αν θέλετε να πάνε 
καλύτερα πρέπει να βελτιώσετε τη ζωτικό-
τητά σας. Δεν πάει να γίνεται χαμός αυτή 
την περίοδο, εσείς έχετε διαπιστώσει ότι η 
ζωή σας έχει πάρει τον καλό δρόμο. Συνει-
δητοποιείτε ότι τα σύννεφα υποχωρούν 
και ότι οι ευκαιρίες από πλευράς συγχρονι-
σμού προσφέρονται για να προχωρήσετε 
κερδίζοντας χρόνο και χρήμα.

ΙΧΘΕΙΣ
Θα αντιμετωπίσετε αρκετές δυσχέρειες 
στην προσπάθεια που αρχίσατε. Αλλά 
αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να 
πετύχετε. Μπορείτε, φτάνει να παρα-
μερίσετε, για ένα διάστημα, κάθε άλλη 
σκέψη. Μην είσ τε αφηρημένοι όταν 
ασχολείστε με μηχανήματα και μην ανα-
μειγνύεστε σε συζητήσεις και σχόλια 
που μπορεί να σας εκθέσουν κοινωνικά 
ή επαγγελματικά.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Πιστό στο καθιερωμένο 
φθινοπωρινό ραντεβού του, 
το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους της Δράμας ανοίγει 
την αυλαία του, καλώντας 
τους σινεφίλ να ανηφορίσουν 
στον Βορρά για να γνωρίσουν 
νέα ταλέντα αλλά και να 
συναντήσουν αγαπημένους 
γνώριμους

Γ
ια παραπάνω από τέσσερις 
δεκαετίες πια –βρισκόμαστε 
στην 41η διοργάνωση– οι Ελ-
ληνες κινηματογραφιστές βρί-

σκουν στη Δράμα πρόσφορο πεδίο 
για να κάνουν τα πρώτα τους βήμα-
τα ή να συνεχίσουν, συνειδητά, να 
δοκιμάζονται στην απαιτητική τέχνη 
του φιλμ μικρού μήκους. Τα τελευ-
ταία 24 χρόνια το φεστιβάλ έχει βε-
βαίως και διεθνή χαρακτήρα, φιλο-
ξενώντας ταινίες από όλο τον κόσμο.
«Η ταινία μικρού μήκους αποδει-
κνύεται ο πλέον ώριμος χρονικογρά-
φος του καιρού μας. Το μέγεθος και η 
διάρκεια βοηθούν στην ταχύτητα της 
αποτύπωσης. Η δημιουργική προ-
σέγγιση όμως των σκηνοθετών και 
το ταλέντο προσδίδουν αυτή τη γλυ-
κιά, ουμανιστική γεύση που αγκα-
λιάζει και τις πιο τραχιές συγκρού-
σεις της ζωής. Το σίγουρο είναι ότι 
στην ελληνική ταινία μικρού μήκους 
μπορούμε να ανιχνεύσουμε τάσεις 
και σχολές. Αλλά κυρίως μπορούμε 

να διαπιστώσουμε μια συγκρο-
τημένη εθνική κινηματογραφία», 
σημειώνει ο καλλιτεχνικός διευθυ-
ντής του φεστιβάλ, Αντώνης Παπα-
δόπουλος.
Κι αν αυτό το τελευταίο –το περί 
συγκρότησης– σηκώνει συζήτηση, 
το βέβαιο είναι πως στη Δράμα 
φέτος θα δούμε πάρα πολλές ταινίες, 
κοντά στις 200 συγκεκριμένα. Από 
αυτές, 67 βρίσκονται στο ελληνικό 
διαγωνιστικό πρόγραμμα, ανάμεσά 
τους 4 ντοκιμαντέρ και 2 animation. 
Σε αυτές συναντούμε και πληθώρα, 
μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρονιά, 

γνωστών Ελλήνων ηθοποιών, οι 
οποίοι συνεχίζουν να στηρίζουν τις 
«μικρές» ταινίες· ο Μάξιμος Μου-
μούρης, ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, 
η Ελλη Τρίγκου, η Θέμις Μπαζάκα, ο 
Γιάννης Στάνκογλου, ο Κωνσταντίνος 
Μαρκουλάκης, ο Τάκης Σπυριδάκης 
είναι κάποιοι μόνο από αυτούς, ενώ 
οι υπεύθυνοι του φεστιβάλ «υπό-
σχονται» σε ρόλους-έκπληξη και 
τους Γιάννη Οικονομίδη, Λένα Κιτσο-
πούλου και Αργύρη Μπακιρτζή.
Οσο για τα θέματα που απασχολούν 
όλους αυτούς –και φυσικά τους δημι-
ουργούς των ταινιών– συνεχίζουν 

σε έναν βαθμό να περιστρέφονται 
γύρω από την οικονομική κρίση και 
τις συνέπειές της, δίνοντας ωστόσο 
πλέον περισσότερη έμφαση στις 
(δύσκολες) εργασιακές σχέσεις. Την 
ίδια στιγμή η άνοδος και η κυριαρχία 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
δεν θα μπορούσαν να μείνουν εκτός 
κάδρου, με τις διάφορες εκφάνσεις 
τους να περνούν επίσης μέσα από 
τον φακό των μικρομηκάδων. Το ίδιο 
συμβαίνει σταθερά και με τις ανθρώ-
πινες σχέσεις, οι οποίες παραδοσι-
ακά δίνουν και κάποιες από τις πιο 
τολμηρές ιστορίες του φεστιβάλ.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μ
ε πολιτιστικά δρώμενα, με συναυλίες, 
ντοκιμαντέρ και διαλέξεις η Στούπα τι-
μά τα 100 χρόνια από τη διαμονή του 
Νίκου Καζαντζάκη στον όμορφο τόπο 

της μεσσηνιακής Μάνης.
 Το Πολιτιστικό Σωματείο για την Τέχνη και τη Φύση 
«ΝΑΡΤΟΥΡΑ» διοργανώνει διαλέξεις με καλεσμέ-
νους από Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, τα οποία τηρούν 
Τμήματα Μελέτης για το έργο του σπουδαίου συγ-
γραφέα,  λογοτεχνικές βραδιές, ξεναγήσεις (συμβα-
τικές και ψηφιακές), θεματική εικαστική έκθεση, βιω-
ματικά, εικαστικά εργαστήρια με παιδιά, υπαίθρια 
εργαστήρια ζωγραφικής, προβολές σχετικών ταινιών 
και ντοκιμαντέρ, έκθεση χρηστικών αντικειμένων 
της περιόδου εκείνης, σπάνιου φωτογραφικού και 
άλλου έντυπου υλικού, μουσικό αφιέρωμα, χορό. 
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με αφορμή 
την 60η επέτειο από τον θάνατό του (Ηράκλειο 
18/2/1883 – Φράιμπουργκ 26/10/1957), αλλά 
κυρίως τα 100 χρόνια από τη διαμονή του στον τόπο 
αυτό. Από τότε δηλαδή που έδρασε ο Νίκος Καζα-
ντζάκης, ως ιδιοκτήτης των λιγνιτωρυχείων της Πρα-
στοβάς (κοντά στη Στούπα) και ο Γιώργης Ζορμπάς, 
ως μεταλλωρύχος.
Επειδή, ο Νίκος Καζαντζάκης και Γιώργης Ζορμπάς 

έζησαν στην περιοχή της Στούπας, υπάρχει μια βαθιά 
αίσθηση για τη ζωή τους και τις συνθήκες διαβίωσής 
τους, οι δύο καλλιτεχνικές ομάδες θέλουν τιμήσουν 
τον Νίκο Καζαντζάκη, ως ένα ευγενές και ισχυρό 
σύμβολο στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου, 
χωρίς τον φόβο των αδυναμιών μας.
Επιπλέον, στον τόπο αυτό γεννήθηκε και αναπτύ-
χθηκε μια δυνατή φιλία, που είχε ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία ενός παγκοσμίου φήμης και ίσως, ενός 

από τους σημαντικότερους λογοτεχνικούς χαρακτή-
ρες.
Η δράση αυτού του υπαρκτού, λοιπόν, προσώπου, 
του Ζορμπά, η οποία περιγράφεται στο μυθιστόρημα 
του Ν. Καζαντζάκη «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορ-
μπά», εκτυλίχθηκε στη Στούπα, μεταξύ των λιγνιτω-
ρυχείων της Πραστοβάς και της πανέμορφης, αμμου-
δερής, γραφικής παραλίας της Καλόγριας και των 
γύρω περιοχών. 

Πέθανε στα 
96 του ο 
τενόρος Νίκος 
Χατζηνικολάου

Έφυγε την Τετάρτη από τη ζωή, 
σε ηλικία 96 ετών, ο τενόρος 
Nίκος Χατζηνικολάου, ένας από 

τους πιο σπουδαίους καλλιτέχνες της 
Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ο μουσι-
κός ερμήνευσε κορυφαίους πρωτα-
γωνιστικούς ρόλους από τα τέλη της 
δεκαετίας του ‘50 έως και την δεκα-
ετία του ‘80.
Ο Νίκος Χατζηνικολάου γεννήθηκε 
το 1922 στο Διδυμότειχο. To ταλέντο 
του φάνηκε σε μικρή ηλικία. Μετά την 
Κατοχή βρέθηκε στην Αθήνα, όπου 
σπούδασε κλασικό τραγούδι στο 
Εθνικό Ωδείο με την Μαρίκα Καλφο-
πούλου, η οποία τον έκανε δεκτό με 
υποτροφία, πληρώνοντας η ίδια τα 
δίδακτρά του.
Το 1955 πήρε δίπλωμα μονωδίας με 
βαθμό άριστα και α’ βραβείο παμψη-
φεί με αριστείο εξαιρετικής επίδοσης.
Σπουδαστής ακόμα του Ωδείου 
έδωσε εξετάσεις στην Εθνική Λυρική 
Σκηνή, όπου προσλήφθηκε ως χορω-
δός.
Το 1957 πρωτοεμφανίστηκε ως 
σολίστ στο Δημοτικό Θέατρο Πει-
ραιά, ερμηνεύοντας τον ρόλο του 
Εντγκάρντο στην όπερα Λουτσία ντι 
Λαμμερμούρ του Γκαετάνο Ντονι-
τσέττι που ανέβασε η Εθνική Λυρική 
Σκηνή. Μετά από την ενθουσιώδη 
υποδοχή των κριτικών της επο-
χής ακολούθησαν συνεχείς πρωτα-
γωνιστικές εμφανίσεις στην Εθνική 
Λυρική Σκηνή, ενώ το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Θεάτρου τον προή-
γαγε σε μονωδό.
Το καλοκαίρι του 1958 πρωτοεμφανί-
στηκε στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού ως 
Πυλάδης στο έργο Ιφιγένεια εν Ταύ-
ροις του Κρίστοφ Βίλιμπαλντ Γκλουκ. 
Τα επόμενα χρόνια ακολούθησε μια 
ιδιαίτερα λαμπρή σταδιοδρομία ως 
βασικός τενόρος της ΕΛΣ, ερμηνεύ-
οντας περίπου 40 πρωταγωνιστι-
κούς ρόλους και συνεργαζόμενος με 
κορυφαία ονόματα του διεθνούς καλ-
λιτεχνικού χώρου σε όπερες όπως: 
Ο τροβαδούρος, Οθέλλος, Αΐντα, 
Μάκβεθ, Η δύναμη του πεπρωμέ-
νου, Τόσκα, Μποέμ, Ντον Τζοβάννι, 
Φάουστ, Τάνχωυζερ, Μπορίς Γκο-
ντουνόφ, Κάρμεν κ.ά.

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους: Νέα και 
γνώριμα ταλέντα στη Δράμα

Καζαντζάκης και Ζορμπάς «επιστρέφουν» στη 
Στούπα... 100 χρόνια μετά 
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Α
υτό είναι το Champions League. Σκληρο. Χω-
ρίς έλεος. Κάθε λάθος τιμωρείται. Κάθε λά-
θος. Και μπορεί η ΑΕΚ ν’ απουσίαζε 12 χρό-
νια όμως το γνώριζε. Πως θα συμβεί στο Αμ-

στερνταμ. Και γι’ αυτό για ένα 45λεπτο η Ενωση άγγιζε 
το τέλειο στο ανασταλτικό της κομμάτι. Τόσο τέλειο ημί-
χρονο που ο Αγιαξ έκλεισε ημίχρονο χωρίς τελική μέσα 
από την περιοχή κάτι που είχε να συμβεί ξανά από τον 
Σεπτέμβριο του 2014!
Ομως ένα λάθος στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτε-
ρου μέρους ήταν αρκετό. Ηταν αρκετό όχι μόνο για να 
χάσει η ΑΕΚ αλλά και να διαπιστώσει πόσο «σκληρή» 
είναι αυτή η διοργάνωση. Η Ενωση φεύγει από το 
Αμστερνταμ έχοντας χάσει 3-0 (Ταλιαφίκο 46’, 
90’ και Ντε Μπέεκ 77’) μ’ ένα καλό πρώτο 
ημίχρονο κι ένα κακό δεύτερο μέρος. 
Που προφανώς από το πρώτο δεν 
πήρε τίποτα και στο δεύτερο έχασε τα 
πάντα...

Kι όμως η ΑΕΚ ήταν πιο απειλη-
τική
Μπορεί οι αριθμοί του ημιχρόνου να ήταν 
όλοι υπέρ του Αγιαξ (62-38 κατοχή, 6-3 τελικές, 
261-105 πάσες) όμως η ΑΕΚ ήταν αυτή που βρήκε πιο 
κλασσικές ευκαιρίες στο πρώτο 45λετπο του αγώνα.
Το 4-2-3-1 του Μαρίνου Ουζούνιδη με τον Ούρος Τσό-
σιτς ως μπακ και τον Μπακάκη μπροστά του ως χαφ λει-
τούργησε και σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους παί-
κτες που έπιασαν υψηλή απόφαση η Ενωση όχι μόνο 
δεν δέχθηκε μεγάλη φάση από τον Αγιαξ αλλά δημι-
ούργησε τρεις προϋποθέσεις για γκολ που θα την έβα-
ζαν μπροστά στο σκορ.
Μεγαλύτερη του πρώτου ημιχρόνου; Αυτή του Σιμόες 
στο 14’. Ο Μάνταλος εκτέλεσε το φάουλ ο Πορτογάλος 
μπήκε σφήνα στην άμυνα, πήρε την κεφαλιά και πέρασε 
λίγο άουτ. Οι άλλες δύο άνηκαν στον Πόνσε. Αρχικά στο 
27’ μετά την τρομερή ατομική ενέργεια του Κλωναρίδη, 
ο Αργεντινός είδε το σουτ να κοντράρεται και στο 45’ 
όταν πάλι η προσπάθειά του κόπηκε από τους αμυντι-
κούς του Αγιαξ.

Γκολ από τ’ αποδυτήρια...
Λίγο το τραγούδι από τον γιο του Μπομπ Μάρλεϊ, λίγο 
η... χαλάρωση από την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Ε 

δεν ήθελε και πολύ. Ο Αγιαξ στην πρώτη του φάση στο 
δεύτερο ημίχρονο βρήκε το γκολ. Ενα γκολ που ουσια-
στικά έκρινε και το παιχνίδι. Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ 
είδε το ταμπλό ν’ αλλάζει στο 46’ με το γκολ του Ταλι-
αφίκο εντούτοις η Ενωση δεν είχε άλλες... ιδέες για να 
γυρίσει το ματς.
Και το γκολ που δέχθηκε ήταν από αυτά τα λάθη που 
δεν συγχωρούνται στο Champions League. Μετά από 
κόρνερ οι παίκτες της ΑΕΚ απομάκρυναν αλλά δεν πρό-
λαβαν να βγουν από την άμυνα με αποτέλεσμα στο 
γέμισμα επαναφοράς ο Ταλιαφίκο να βρεθεί μόνος και 
να σκοράρει... Κάτι που προφανώς είναι δουλεμένο 
από τον Αγιαξ μιας και έβγαλαν ακριβώς την ίδια φάση 

στο 58’ πάλι με τον Ταλιαφίκο αλλά ο Μπάρκας 
έκανε την απόκρουση της αγωνιστικής.

Οι αναμενόμενες αλλαγές και... 
3-0
Η ΑΕΚ ήταν φανερό ότι δεν μπορούσε 
να αντιδράσει-συνέλθει από το γκολ 
στο 46’. Ο Ουζουνίδης έριξε ότι είχε στον 

πάγκο (Αλεφ, Γιαννιώτα, Γιακουμάκη) 
αλλά δεν άλλαξε κάτι. Ο Αγιαξ ήταν ο από-

λυτος κυρίαρχος στο δεύτερο ημίχρονο και όχι 
μόνο νίκησε αλλά το έκανε και με στιλ.
Αρχικά με τον ντε Μπέεκ στο 77’ μετά το υπέροχο γύρι-
σμα του Τάντιτς και στη συνέχεια στο 90’ βάζοντας ο 
Ταλιαφίκο ένα υπέροχο γκολ για το τελικό 3-0.
Αυτό είναι το Champions League. Ενα πολύ καλό πρώτο 
ημίχρονο (0-0) δεν αρκεί και καταλήγεις μ’ ένα βαρύ 
3-0 από τον Αγιαξ. Η ΑΕΚ όσο καλή κι αν ήταν στα 
πρώτα 45 λεπτά είδε ένα αμυντικό της λάθος στο 46’ 
να την βάλει πίσω στο σκορ και μετά να μην έχει επι-
στροφή.
Ισως μόνο σε αυτό μπορεί να σταθεί η Ενωση. Στη μη 
αντίδρασή της μετά το 1-0. Το ταμείο έγραψε ήττα μετά 
από 14 σερί παιχνίδια στην Ευρώπη που την αγνοούσε 
και με το βαρύ 3-0 από τον Αγιαξ.
ΑΓΙΑΞ (Ερικ Τεν Χαγκ): Ονανα, Νερες (78’ Ντόλμπεργκ), 
Χούντελααρ (62’ ντε Μπεεκ), Τάντιτς, Μαζραουί, 
Εϊτινγκ, Μπλιντ, Σόνε, ντε Γιονγκ, Ζιγιεχ, Ταλιαφίκο
ΑΕΚ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Μπάρκας, Μπακάκης 
(70’ Γιαννιώτας), Τσόσιτς, Λαμπρόπουλος, Οικονόμου, 
Χουλτ, Σιμόες, Γαλανόπουλος (61’ Αλεφ), Μάνταλος, 
Κλωναρίδης, Πόνσε (81’ Γιακουμάκης)

SPORTSNEWS

Η επιστροφή της ΑΕΚ μετά από 12 χρόνια στο Champions League συνοδεύτηκε με το «βαρύ» 3-0 
κόντρα στον Άγιαξ! Μετά το αξιοπρεπές 1ο μέρος, πιάστηκε στον ύπνο στην φάση του 1-0 και εν 
συνεχεία οι απουσίες Λιβάια και Μπακασέτα δεν της έδωσαν το δικαίωμα αντίδρασης

«Πλήρωσε» την απειρία και 
τις απουσίες της!

O ΠΑΟΚ υποδέχθηκε την Τσέλσι με πολλές και σημαντικές 
αλλαγές στο αρχικό σχήμα του. Νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα, 
ο Αλίν Τόσκα στο αριστερό άκρο, ο Πόντους Βέρνμπλουμ πήρε 
για πρώτη φορά φανέλα βασικού, ενώ το ροτέισον του Λου-

τσέσκου έφερε στους πρώτους «11» τον Εβγέν Χατσερίντι και τον 
συνονόματο του Σάχοφ. Φυσικά το ξέραμε από την Τετάρτη πως ο 
Πρίγιοβιτς θα έμενε στον πάγκο και ο «Δικέφαλος» θα έπαιζε ένα 
4-3-3, με επιθετική τριπλέτα τους Ζαμπά, Ελ Καντουρί και Πέλκα.
Η Τσέλσι με το… καλησπέρα πήρε την κατοχή της μπάλας, η ανα-
σταλτική λειτουργεία του ΠΑΟΚ ήταν ευθύς εξαρχής προβληματική, 
με τους φιλοξενούμενους να ανοίγουν πολύ νωρίς το προβάδισμα. 
Δεν είχαν συμπληρωθεί καν επτά λεπτά, όταν ο Μπάρκλεϊ σέρβιρε 
στον Γούιλιαν, που πλάσαρε και νίκησε τον Πασχαλάκη ανοίγοντας 
το σκορ (0-1).
Στο 10’ και στο 19’ ο Μοράτα έφτασε κοντά στο δεύτερο γκολ, με τον 
Ιταλό να κερδίζει κατά κράτος τον βαρύ Εβγέν Χατσερίντι. Και το χει-
ρότερο δεν ήταν η διαφορά ποιότητας, αλλά ήταν οφθαλμοφανές πως 
οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν μπορούσαν να κερδίσουν ούτε μια μονομα-
χία, συνεχίζοντας να παίζουν σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς.
Υπήρχαν στιγμές στο παιχνίδι, όπου οι ποδοσφαιριστές του «Δικε-
φάλου» δεν ήξεραν ποιον να πρωτομαρκάρουν και ποιον να σταμα-
τήσουν, την ίδια στιγμή που οι κίτρινες (και όχι μπλε) φανέλες ήταν 
παντού μέσα στο γήπεδο!  Την ίδια ώρα η ΜΠΑΤΕ είχε ανοίξει το σκορ 
κόντρα στη Βίντι, ένα κακό αποτέλεσμα για τους «ασπρόμαυρους».
Η κατοχή της μπάλας έφτασε σε εντυπωσιακά νούμερα για τους Λον-
δρέζους, που στο πρώτο μισάωρο έφτασαν στο απίστευτο 82%, ενώ 
με τον Πέδρο η Τσέλσι άγγιξε το δεύτερο γκολ, αλλά τον Πασχαλάκη 
να σταματάει τον Ισπανό στο τετ α τετ (38’).
Οι τελικές με το τέλος του ημιχρόνου ήταν 1-10 πέρ της Τσέλσι, με 
τον Μοράτα μόνο του να έχει τέσσερις καθαρές προσπάθειες για 
γκολ, ενώ η διαφορά και στις πάσες (152-322) ήταν τεράστια και 
ενδεικτική της συνολικής εικόνας των δύο ομάδων μέσα στον αγω-
νιστικό χώρο. Μια κεφαλιά του Βαρέλα από στημένη φάση ήταν ότι 
είχε να αντιπαραθέσει ο ΠΑΟΚ σ’ ολόκληρο το πρώτο σαρανταπε-
ντάλεπτο.
Η Τσέλσι ξεκίνησε το ίδιο πειστικά και το δεύτερο μέρος, με τον 
Χατσερίντι να γλιτώνει από τα χειρότερα την ομάδα του σταματώ-
ντας το σουτ του αμαρκάριστου Αλόνσο (61’), με τον Λουτσέσκου να 
ρίχνει στο γήπεδο τον Ουάρντα, αντί του Πέλκα, ενώ την ίδια ώρα ο 
Σάρι έκανε μια διπλή αλλαγή περνώντας στο ματς τους Φάμπρεγκας 
και Αθπιλικουέτα. Η επόμενη κίνηση στην σκακιέρα των προπονη-
τών ήταν η είσοδος του Πρίγιοβιτς, αντί του Σάχοφ, με τον Λουτσέ-
σκου να αφήνει στην άκρη το 4-3-3 και να επιστρέφει στο αγαπη-
μένο του 4-2-3-1, μπας και κατόρθωνε να κάνει κάτι στα τελευταία 
είκοσι λεπτά.
Ο ΠΑΟΚ, χωρίς να πείθει κατάφερνε να μείνει ζωντανός όσο φτάναμε 
προς το τέλος του αγώνα, ψάχνοντας το ένα γκολ που ζητούσε η Τού-
μπα. Μια σέντρα του Πρίγιοβιτς και δύο συνεχόμενα κόρνερ, μαζί με 
ένα μακρινό σουτ του Βιεϊρίνια και ένα ακόμη από τον Μπίσεσβαρ 
ήταν ενδεικτικά της προσπάθειας των παικτών του Λουτσέσκου.

ΠΑΟΚ-Τσέλσι 1-0
Διαφορά ταχύτητας...

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Τ
ο μεσημέρι της Παρασκευής η 
κρίσιμη Γ.Σ της ΠΑΕ Παναθηναϊ-
κός, στην οποία θα φανεί το κα-
τά πόσο έχει προχωρήσει ουσι-

αστικά η μεταβίβαση μετοχών στον Πα-
ϊρότζ. Δεν έχει ορίσει μέχρι και σήμερα 
εκπρόσωπο ο Ταϊλανδός.
Η εβδομάδα πηγαίνει προς το τέλος της 
και η κρίσιμη Γ.Σ της ΠΑΕ Παναθηναϊ-
κός βρίσκεται προ των πυλών. Στις 2 το 
μεσημέρι της Παρασκευής στα γραφεία 
της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί η 
γενική συνέλευση, στην οποία θα απο-
φασιστεί και τυπικά η αύξηση μετοχι-
κού κεφαλαίου κατά δέκα εκατομμύ-
ρια ευρώ, ώστε να δοθεί η ευκαιρία 
στην πλευρά του Παϊρότζ να βάλει το 
συγκεκριμένο ποσό και να απο-
κτήσει σημαντικό κομμάτι 
των μετοχών του κλαμπ 
έσ τω και  με τ εράσ τ ια 
καθυστέρηση και σημα-
ν τ ική αδιαφάνεια σ την 
όλη διαδικασία. 
Το πόσο μεγάλο ή μικρό θα 
είναι το ποσοστό, θα εξαρ-
τηθεί από την τιμή της μετοχής 
και από το αν το ποσό θα καλυφθεί 
εξ’ ολοκλήρου από την Panasia ή αν θα 
έχει συμμετοχή και ο Γιάννης Αλαφού-
ζος, ο οποίος με τα υπάρχοντα δεδο-
μένα θα συνεχίσει να έχει ρόλο και 
λόγο στις αποφάσεις για αρκετό καιρό 
ακόμα. 
Από κει και πέρα, στην ΓΣ θα πρέπει 
να περιμένουμε να δούμε αν θα ορι-
στεί εκπρόσωπος των ενδιαφερόμενων 
επενδυτών, σημάδι που θα δείξει ότι 
έχει γίνει ουσιαστική και όχι επικοινω-
νιακή πρόοδος στις συζητήσεις ανά-
μεσα στις δύο πλευρές και φυσικά το 
αν θα υπάρξουν άνθρωποι του Παϊρότζ 
στο νέο Δ.Σ της ΠΑΕ και σε σημαντικές 
θέσεις της εταιρίας.
Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ορι-
στεί εκπρόσωπος του Παϊρότζ στην Γ.Σ 
αν και δεν αποκλείεται να γίνει αυτό 
την τελευταία στιγμή.
Από κει και πέρα, και αν η ΓΣ δώσει 
κάποιες απαντήσεις, το σημαντικότερο 
όλων θα είναι να εμφανιστούν άμεσα 
χρήματα στα ταμεία της ΠΑΕ από την 
πλευρά του Παϊρότζ και όσους άγνω-
στους ή... γνωστούς εκπροσωπεί και 
φυσ ικά να περάσει το επενδυτ ικό 
σχήμα από τον έλεγχο της ΓΓΑ, εκεί 

όπου θα πρέπει να δείξει όλα τα απα-
ραίτητα στοιχεία που θα καθιστούν 
ασφαλή την μεταβίβαση των μετοχών 
του Παναθηναϊκού στα χέρια του Ταϊ-
λανδού broker.

Μακέν τα:  «Συναρπασ τ ική 
πρόκληση ο Παναθηναϊκός!»
Ο Φεντερίκο Μακέντα μίλησε για την 
μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό και 
την ωριμότητα που πλέον έχει αποκτή-
σει εντός και εκτός γηπέδων.
Αναλυτικά όσα είπε στην γερμανική 
ιστοσελίδα «11freunde.de»:
 «Ο Παναθηναϊκός έδειξε άμεσο ενδι-
αφέρον γ ια εμένα. Μάλισ τα εγώ ο 

ίδιος μίλησα με τον τεχνικό διευ-
θυντή του κλαμπ και κατα-

λήξαμε σε συμφωνία. Για 
εμένα ο Παναθηναϊκός 
είναι μια συναρπαστική 
πρόκληση δίνοντας μου 
πολλά νέα κίνητρα. Είναι 
ένα μεγάλο σωματε ίο 

κι εκτιμώ πολύ τόσο την 
ομάδα όσο και τους φιλά-

θλους της.
Νομίζω ότι έχω την τέλεια ωριμό-

τητα για την καριέρα μου τώρα. Παίρνω 
τα πράγματα πιο ήρεμα, δίνω περισσό-
τερη προσοχή στο σώμα μου και θέλω 
πάντα να είμαι 100% έτοιμος. Τώρα 
θέλω να κάνω μια καλή σεζόν με τον 
Παναθηναϊκό και στη συνέχεια να επι-
στρέψω στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο 
– με αυτό το κλαμπ ή με κάτι άλλο. 
Ξέρω τι άλλο μπορώ να δώσω σε αυτό 
το άθλημα γιατί βλέπω καθημερινά 
πώς προπονούμαι. Νομίζω ότι είναι 
απλώς θέμα χρόνου και τύχης».

Πρόβλημα με Κάτσε στον Πα-
ναθηναϊκό
Ένα νέο πρόβλημα προέκυψε για τον 
Γιώργο Δώνη μετά το παιχνίδι με την 
ΑΕΛ. Ο Έργους Κάτσε, τραυματίστηκε 
στην αριστερή ποδοκνημική με αποτέ-
λεσμα την Δευτέρα να νιώσει πόνο και 
να οδηγηθεί στο «Υγεία» για εξετάσεις.
Αυτές έδειξαν διάταση του δελτοει-
δούς συνδέσμου με αποτέλεσμα ο 
Κάτσε να ακολουθήσει τις επόμενες 
μέρες ειδικό πρόγραμμα αποκατάστα-
σης. Αυτό σημαίνει πως η συμμετοχή 
του στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό 
θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη.

Η ΓΣ του Παναθηναϊκού που πρέπει 
να δώσει απαντήσεις!

Ο Ολυμπιακός που αγωνίστηκε 
με παίκτη λιγότερο στο τελευταίο 
15λεπτο, έπαιξε στα ίσια την Μπέτις 
(0-0) που είχε την κατοχή της μπάλας, 
αλλά αυτός έχασε τις μεγάλες 
ευκαιρίες με τον Φετφατζίδη, Χασάν 
και Ποντένσε για να ξεκινήσει με 
νίκη την περιπέτεια των ομίλων του 
Europa League! 

Ι
σοπαλία σαν... νίκη για τον Ολυμπι-
ακό στο 0-0 με την Μπέτις στο γήπε-
δο Καραϊσκάκη. Σε μία βραδιά όπου 
οι Ισπανοί έβαλαν αρκετές δυσκολί-

ες στους Πειραιώτες που όμως έπαιζαν με 
παίκτη λιγότερο από το 73’ μέχρι το 95’ 
(σ.σ. πέντε λεπτά έξτρα χρόνου) λόγω απο-
βολής του Τσιμίκα. Ο Ολυμπιακός πάντως 
είχε και φάσεις για γκολ στο ματς. Αρκε-
τά παράπονα των Πειραιωτών για την δι-
αιτησία.
 Ο Μαρτίνς επέλεξε να κρατήσει ξανά 
βασικό τον Μπουχαλάκη στο κέντρο δίπλα 
στον Καμαρά. Επίσης να βάλει στο αρχικό 
σχήμα τους Φετφατζίδη και Χασάν. Η διά-
ταξη: Γιαννιώτης κίπερ, άμυνα με Ομάρ, 
Βούκοβιτς, Μεριά και Τσιμίκα, άξονα με 
Καμαρά και Μπουχαλάκη, επιτελικό τον 
Φορτούνη, άκρα με Ποντένσε και Φετφα-
τζίδη και φορ τον Χασάν.
 Η Μπέτις από μέρους του άρχισε το ματς 
με 3-4-3 και ως εξής: Ρόμπλες κίπερ, άμυνα 
με Σίντνεϊ, Μαντί και Χάβι Γκαρθία, κέντρο 
με Λο Σέλσο, Κουαδράδο και άκρα Μπα-
ραγάν & Τέγιο και τριάδα επίθεσης με Χοα-
κίν, Μορόν και Λεόν.
 Η πρώτη μεγάλη φάση στο ματς ήταν από 
τους Ισπανούς. Στο 14ο λεπτό η Μπέτις 
έβγαλε μία γρήγορη επίθεση όπου ο Λο 
Σέλσο κόπηκε στο... τσακ από τον Τσιμίκα 
σε τετ α τετ που έβγαινε με τον Γιαννιώτη.
 Στο 18’ ένα σουτ από τον Φορτούνη χωρίς 
δύναμη δεν ανησύχησε τον αντίπαλο 
κίπερ. Στο 23’ πήγε να βγει μεγάλη φάση 
για τον Ολυμπιακό με τον Χασάν να χάνει 
τετ α τετ μετά από βολέ του Γιαννιώτη και 
κακή τοποθέτηση του κίπερ Ρόμπλες. Ο 
Αιγύπτιος είχε βγει μπροστά, έβαλε κόντρα 
στην μπάλα και έβγαλε μία φάση όπου θα 
μπορούσε να είχε σκοράρει. Στο 27’ ένα 
φάουλ του αρχηγού της Μπέτις, Χοακίν, 
πέρασε ψηλά έξω.
 Στο 30’ ο Λο Σέλσο είχε ένα σουτ που 
πέρασε έξω με την Μπέτις να δείχνει πως 

είχε πιο καλή κυκλοφορία και δημιουργία 
από τον Ολυμπιακό σε εκείνο το σημείο. 
Ο Χοακίν στο 33’ είχε ένα σουτ πάνω σε 
σώματα. Στο 34’ ένα σουτ του Ομάρ βρήκε 
στον Ποντένσε και από εκεί στα χέρια του 
Ρόμπλες.
 Βλέποντας πως ο Μπουχαλάκης δεν μπο-
ρούσε να ανταποκριθεί στον ρυθμό του 
αγώνα και είχε θέμα στον άξονα στο 35’ ο 
Μαρτίνς έβαλε στον αγώνα τον Νάτχο. Επί-
σης άλλαξαν πλευρές Ποντένσε και Φετφα-
τζίδης. Στο 37’ ο Καμαρά είχε ένα μακρινό 
σουτ άουτ ενώ θα μπορούσε να είχε ‘σπά-
σει’ την μπάλα στον Ποντένσε. Στο 38’ 
μπλόκαρε ο Γιαννιώτης κεφαλιά του Λεόν.
 Στο 41ο λεπτό ο Φορτούνης πίεσε και 
έκλεψε την μπάλα για να τροφοδοτήσει 
τον Ποντένσε που δεν μπόρεσε να... νική-
σει από κοντά τον πορτιέρε της Μπέτις και 
στην συνέχεια ήρθε ο Χασάν για να χάσει 
επίσης από κοντά μεγάλη ευκαιρία για να 
βρει δίχτυα. Στο 44’ ο Γιαννιώτης μπλόκαρε 
σουτ του Τέγιο. Το ημίχρονο τελείωσε στο 
0-0 με τον Ολυμπιακό πάντως να δέχεται 
αρκετή πίεση με τον τρόπο που έπαιζε η 
Μπέτις και με την γρήγορη μετάβαση μπά-
λας από άμυνα σε επίθεση και γενικά την 
καλή της κυκλοφορία.
Στο 51ο λεπτό από κλέψιμο του Καμαρά 
μετά από πίεση η μπάλα έφτασε στον Φετ-
φατζίδη που απέναντι από τον Ρόμπλες δεν 
μπόρεσε να σκοράρει. Στο 52’ η Μπέτις 
απείλησε ξανά από μπαλιά του Χοακίν. Στο 
55’ ο Ομάρ έκανε ένα τρομερό κόψιμο σε 
τετ α τετ των  Ισπανών που βγήκε όμως από 
λανθασμένη μη υπόδειξη οφσάιντ.
Στο 61ο λεπτό μετά από λάθος του Βούκο-
βιτς που έστειλε την μπάλα πάνω στον Λεόν 
ο άσος της Μπέτις τον απέφυγε και σού-
ταρε για να αποκρούσει με τα πόδια ο Γιαν-
νιώτης εξαιρετικά. Ήταν μία μεγάλη επέμ-
βαση.
 Το βασικό ζήτημα του Ολυμπιακού παρέ-
μενε το ότι δεν μπορούσε να κρατήσει 
μπάλα αρκετά στα πόδια του για να δημι-
ουργήσει ανάλογα. Στο 71ο λεπτό ο Λάζα-
ρος πήρε την θέση του Φετφατζίδη. Στο 72’ 
ο Ρόμπλες έβγαλε πολύ καλά το σουτ του 
Καμαρά που ήταν καλό και επικίνδυνο.
Στο 73’ ο Τσιμίκας είδε την δεύτερη κίτρινη 
κάρτα για φάουλ και έτσι ο Ολυμπιακός 
έμεινε με δέκα. Η πίεση της Μπέτις αυξή-
θηκε στο διάστημα αυτό χωρίς όμως αντί-
κρισμα με τον Σανάμπρια πάντως να έχει 
μία καλή στιγμή λίγο πριν το τέλος.

Ολυμπιακός - Μπέτις 0-0

Σε καλό ευρωπαϊκό δρόμο...
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αθλητικά

Κρίσιμο Διοικητικό Συμβούλιο για 
τη Football League την Παρασκευή, 
καθώς εκεί θα αποφασιστεί 
η ημερομηνία κλήρωσης και 
θα συζητηθούν τηλεοπτικό κι 
ασφαλιστικό!

Η 
σχετική ανακοίνωση είναι η εξής:
«Σας ενημερώνουμε ότι το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της FOOTBALL 
LEAGUE θα συνεδριάσει την 

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 
14:00 (στα γραφεία της Ένωσης – Θεμιστο-
κλέους 42 – 4ος όροφος), με Θέματα Ημε-
ρήσιας Διάταξης τα εξής:
1. Ενημέρωση σχετ ικά με την από 
18/09/2018 απόφαση του Διαιτητικού 
Δικαστηρίου της Ε.Π.Ο., σχετικά με την προ-
σφυγή της SUPER LEAGUE κατά της Ελληνι-
κής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
2. Ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις για 
την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιω-
μάτων, αγωνιστικής περιόδου 2018 – 2019.
3. Λήψη απόφασης σχετικά με κλήρωση 
Πρωταθλήματος.
4. Ασφάλιση ποδοσφαιριστών
5. Πρωτάθλημα FOOTBALL LEAGUE ΝΕΩΝ
6. Διάφορα Θέματα».

Τεσσάρα… με σβηστές μηχανές!
Δεν χρειάστηκε να ανεβάσει ιδιαίτερα 
στροφές ο ΑΟ Τρίκαλα που κόντρα στην 
Σπάρτη έκανε ουσιαστικά μια «ποιοτική» 
προπόνηση κερδίζοντας εύκολα με 4-0.
Ο Ράτκο Ντόστανιτς έδωσε χρόνο συμμετο-
χής σε παίκτες που δεν αγωνίστηκαν κόντρα 
στα Γαννιτσά ενώ ντεμπούτο έκαναν οι 
Κέζος, Θεολόγης και Μαλάι. Ο Ράντι πέτυχε 
ένα ακόμη γκολ ενώ λογαριασμό άνοιξαν 
για φέτος οι Τσιάρας, Μαντιανί και Ρούνεϊ.

Ισόπαλοι Απόλλων Λάρισας και 
Προοδευτική
Ισοπαλία σε φιλικό συμπερασμάτων για 
τους νεαρούς του Απόλλωνα Λάρισας 
κόντρα στην Προοδευτική με σκορ 1-1.
Ο τεχνικός της λαρισινής ομάδας είχε την 
ευκαιρία να δοκιμάσει όλα τα νέα παιδιά 
που διαθέτει στο ρόστερ, ώστε να βγάλει 
τα πλέον χρήσιμα συμπεράσματα και να δει 
ποιοι μπορούν να τον βοηθήσουν την νέα 
αγωνιστική περίοδο.
Η αλήθεια είναι ότι στο α ημίχρονο ο Απόλ-
λωνας είχε πολύ καλό ρυθμό, προηγήθηκε 
στο σκορ (32′) με εκπληκτικό γκολ του Αλέ-

ξανδρου Μπιμάι, με εξωτερικό φάλτσο έξω 
από την περιοχή ενώ δημιούργησε ευκαι-
ρίες με τους δραστήριους Τόλη Γαρυφαλ-
λόπουλο και Άκη Βαγενά για να πετύχει και 
άλλα γκολ.
Πολύ καλό και λειτουργικό το κέντρο του 
λαρισινού συγκροτήματος με Μπιμάι, 
Λίταινα και Ζαίμι να συνδυάζονται και να 
δημιουργούν συνεχώς προβλήματα στην 
αντίπαλη ομάδα, ενώ σε αυτό το χρονικό 
διάστημα ήταν απροσπέλαστη η άμυνα 
(Κακάμης, Τουγλής, Ταουσάνης, Αγιώτης), 
μη αφήνοντας κανένα περιθώριο αντίδρα-
σης στους Αθηναίους.
Στην επανάληψη έγιναν αλλαγές ο ρυθμός 
έπεσε και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι της 
Προοδευτικής να ισοφαρίσουν στο 74′ με 
προβολή του Ρέτσου, από φαουλ του Χρή-
στου, ενώ λίγο πιο μπροστά (66′) είχαν και 
χαμένο πέναλτι με τον Δαλαμάρα.
Στο β’ ημίχρονο ο Απόλλωνας δεν ήταν 
αυτός που έπρεπε με πολλά λάθη και βεβι-
ασμένες ενέργειες, απένατι στην …ορε-
ξάτη ομάδα του Κορυδαλλού.
Διαιτητής της συνάντησης ήταν η Ανδρο-
μάχη Τσιοφλίκη με βοηθούς τους Καρα-
γιάννη και Παραφέστα.
– Αξίζει να τονίσουμε ότι οι θεωρητικά 
βασικοί έκαναν προπόνηση το πρωί στο 
γήπεδο του Ελευθεραι και φυσικά δεν 
ήταν κανείς τους στην αποστολή για το εν 
λόγω φιλικό.

Δόξα: Μετά τους μύδρους Μπύ-
ρου… διπλές προπονήσεις!
Σε εντατικά… μαθήματα προχώρησε 
ο Στάικος Βεργέτη που πάει σε πλάνο 
διπλών προπονήσεων.
Ο τεχνικός των «Μαυραετών» αποφάσισε 
να αυξήσει το ρυθμό της δουλειάς, ενώ 
ήδη αναβλήθηκε το φιλικό με το Νέστο 
στη Χρυσούπολη.
Το πρωί ο Βεργέτης προπόνησε τους παί-
κτες του σε δύο γκρουπ. Όσοι αγωνίστη-
καν στο Βόλο έκαναν αποθεραπεία και οι 
υπόλοιποι παιχνίδια μικρών σχέσεων σε 
περιορισμένους χώρους
Από τις προπονήσεις θα απουσιάσει 
μέχρι το ξεκίνημα του πρωταθλήματος ο 
Βασίλης Βιτλής που θα πάει να κάνει μια 
μαγνητική για να διαπιστωθεί ο βαθμός 
της θλάσης.

Απόλλων Π.: Το παλεύει για Ο-
λαϊτάν
Μεταγραφών συνέχεια για τον Απόλλωνα 

Πόντου, καθώς ενένταξε στο δυναμικό 
του και τον Δημήτρη Πολίτη.
Την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα 
πραγματοποίησε την Τρίτη ο 23χρονος 
τερματοφύλακας, ο οποίος έχει αγωνιστεί 
σε Ζάκυνθο, Κισσαμικό, Παναιγιάλειο και 
Πανσερραϊκό.
Παράλληλα, οι «κοκκινόμαυροι» συνε-
χίζουν εντατικά τις προσπάθειες για να 
ξεπεραστεί το θέμα με τη βίζα του Ολαϊτάν 
και ο Αφρικανός επιθετικός να μπορέσει 
να γίνει παίκτης του συλλόγου.

Γυρίζει σελίδα ο Πλατανιάς
Προσπάθεια να γυρίσει σελίδα κάνει ο 
Πλατανιάς μετά τον άδοξο αποκλεισμό 
στο Κύπελλο από τον Αρη Αβάτου.
Η αποστολή της χανιώτικης ομάδας επέ-
στρεψε την Τρίτη στα Χανιά, με τους παί-
κτες και το τεχνικό τιμ να είναι στενοχω-
ρημένοι απ’ όσα συνέβησαν στο γήπεδο 
της Ξάνθης, εκεί όπου ο Πλατανιάς είχε 
την ατυχία έτσι όπως πήγε το παιχνίδι να 
αποκλειστεί στα πέναλτι. Υπό άλλες συν-
θήκες, θα συμπεριλαμβανόταν στην κλή-
ρωση, αλλά πλέον “μπροστά” βρίσκεται 
αποκλειστικά το πρωτάθλημα.
Στόχος για τον Πάουλο Κάμπος είναι να 
συνεχίσει να δουλεύει με τους παίκτες 
του, έτσι ώστε ο Πλατανιάς όταν ξεκινή-
σει το πρωτάθλημα της Φούτμπολ Λιγκ να 
είναι πανέτοιμος και να μην βρεθεί εξ απή-
νης όπως συνέβη στην Ξάνθη.

Εργοτέλης: Παιχνίδι τακτικής ο 
Κάιπερς…
Ο Ούγκο Κάιπερς συνεχίζει τα παιχνίδια 
τακτικής αποφεύγοντας να εμφανιστεί στις 
υποχρεώσεις του Εργοτέλη.
Ο Εργοτέλης έχει κινηθεί ήδη για την τιμω-
ρία του παίκτη με χρηματικό πρόστιμο, 
αλλά ο ίδιος ο Κάιπερς δείχνει να μην συγκι-
νείται τηρώντας την ίδια στάση.
Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κάι-
περς ο οποίος έχει συμβόλαιο με τον Εργο-
τέλη μέχρι το καλοκαίρι του 2019 έχει ήδη 
συμφωνήσει με άλλη ελληνική ομάδα και 
ετοιμάζεται να υπογράψει από τον Γενάρη 
για το καλοκαίρι.

Λαμπράκης: Να είμαστε ανταγω-
νιστικοί
Δύσκολη χαρακτήρισε την κλήρωση του 
Κυπέλλου Ελλάδος για τον Εργοτέλη ο Σταυ-
ρός Λαμπράκης.
Χαρακτηριστικά, μιλώντας για τα παιχνί-
δια που έχει μπροστά της η κρητική ομάδα, 
σχολίασε:
«Είναι σίγουρα μια δύσκολη κλήρωση. Ο 
πρώτος αγώνας με τον Αήττητο Σπάτων θα 
είναι για μας ένα πολύ δυνατό τεστ ετοι-
μότητα με μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα 
ενόψει του φετινού πρωταθλήματος της 
Footbaall League.
Όσον αφορά τώρα τα δυο επόμενα ματς 
με ΠΑΟΚ και Άρη είναι παιχνίδια που μας 
έχουν λείψει στον Εργοτέλη.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Αποφασίζουν για την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος!
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Η 
ε λ λην ική σημα ία  βρέθη -
κε στον υψηλότερο ιστό χάρη 
σε τρεις Έλληνες αθλητές του 
powerlifting που συμμετείχαν 

στη σημαντικότερη διοργάνωση του αθλή-
ματος, το «Mr. Olympia Pro Powerlifting 
Invitation».
Παντελής Σαπουνάκης, Δημήτρης Ράλ-
λης και Αθανάσιος Λιούρας ξεπέρασαν τις 
προσδοκίες και έκαναν όλους τους Έλλη-
νες υπερήφανους αφού έδειξαν ότι παρά 
τις αντικειμενικές δυσκολίες, κατάφεραν 
να διακριθούν, να πετύχουν υψηλές επι-
δόσεις και να δείξουν ότι ο Έλληνας έχει 
δύναμη ψυχής σώματος!
Ο Παντελής Σαπουνάκης ήταν σαρωτικός 
στην κατηγορία των 125 κιλών αφού στo 

powerlifting κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο 
με συνολική επίδοση 950 κιλά! Αναλυτικά 
πέτυχε 350 κιλά στο κάθισμα (squat), 290 
κιλά στις πιέσεις πάγκου (benchpress) και 
310 κιλά στις άρσεις θανάτου (deadlift). 
Μάλιστα, ήταν τέτοια η διαφορά από τους 
υπόλοιπους που ο Χανιώτης γίγαντας χρει-
άστηκε να κάνει μόνο 310 κιλά deadlift για 
να πάρει το χρυσό μετάλλιο, ενώ μπορεί 
να σημειώσει πολύ υψηλότερα νούμερα!
Την πρώτη μέρα αγωνίσθηκε στις πιέσεις 
πάγκου (single bench press) και με επίδοση 
300 κιλά κατέκτησε το ασημένιο μετάλ-
λιο. Το θηρίο από την Κρήτη μετράει ήδη 
τέσσερα μετάλλια στο Mr Olympia, αφού 
μετείχε και πέρσι και υπόσχεται νέες δια-
κρίσεις στις επόμενες διοργανώσεις.

Τρία μετάλλια και παγκόσμιο ρεκόρ στο 
«Mr. Olympia» οι Έλληνες!

Μ
ε την συμμετοχή σε έναν 
τριεθνή ομαδικό αγώνα στο 
Τρέντο της Ιταλίας, κορυ-
φώνεται για την Εθνική αν-

δρών της ενόργανης γυμναστικής η προ-
ετοιμασία ενόψει του παγκόσμιου πρω-
ταθλήματος, που θα ακολουθήσει στο 
Κατάρ σε περίπου έναν μήνα (25 Οκτω-
βρίου - 3 Νοεμβρίου).  
Η Εθνική ομάδα, αποτελούμενη από τους 
Νίκο Ηλιόπουλο, Νίκο Κρανίτη, Βλάση 
Μάρα, Λευτέρη Πετρούνια, Αντώνη 
Τανταλίδη και Γιώργο Χατζηευσταθίου, 
θα δοκιμάσει τις δυνάμεις της απέναντι 
στην πανίσχυρη Ρωσία και την «οικο-
δέσποινα» Ιταλία, σε μία φιλική διοργά-
νωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάβ-
βατο (22/09) και θα περιλαμβάνει μόνο 

το ομαδικό αγώνισμα, χωρίς να υπάρ-
χουν τελικοί οργάνων.
 Το τριεθνές τουρνουά του Τρέντο θα 
διεξαχθεί με το σύστημα «6-5-4» (κάθε 
χώρα έχει δικαίωμα να κατεβάσει συνο-
λικά έξι αθλητές, πέντε από τους οποί-
ους θα αγωνιστούν σε κάθε όργανο, με 
τις τέσσερις καλύτερες βαθμολογίες να 
λαμβάνονται υπόψη), όπως ακριβώς και 
το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα ακο-
λουθήσει.
 Την ελληνική αποστολή που θα αναχω-
ρήσει την Παρασκευή (21/09) για την ιτα-
λική πόλη, συμπληρώνουν οι ομοσπον-
διακοί προπονητές Δημήτρης Ράφτης, 
Θεόφιλος Λαλεχός, η φυσικοθεραπεύ-
τρια Ιβάνα Τζούριτς και ο διεθνής κριτής 
Σταύρος Γαλερός.

Πρόβα Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 
για την Εθνική ενόργανης

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Στους “16” του Κυπέλλου Πέλλας 
προκρίθηκε ο Εδεσσαϊκός, 
κερδίζοντας με 4-0 την Αναγέννηση 
Γιαννιτσών εκτός έδρας.

Σ
τους “16” του Κυπέλλου Πέλλας 
προκρίθηκε ο Εδεσσαϊκός, κερδίζο-
ντας με 4-0 την Αναγέννηση Γιαννι-
τσών εκτός έδρας, με αρκετές αλλα-

γές και νεαρούς στη σύνθεσή του (πήραν 
ανάσες πολλοί βασικοί). Έτσι, έχει διαδικα-
στικό τόνο το ματς του Σαββάτου με τη Δω-
ροθέα για τον ίδιο θεσμό, ενώ ματαιώθηκε 
το προγραμματισμένο για την Κυριακή φιλι-
κό των “πράσινων” με τον Μέγα Αλέξανδρο 
Καλλιθέας (λόγω των συνεχόμενων αγώνων 
και ορισμένων τραυματισμών).
Σκόρερ για την ομάδα του Ηλία Σαπάνη χρί-
στηκαν οι Πούπης (0-1, 10’ σουτ, σε σέντρα 
Ταουσιάνη), Λαφαζανίδης (0-2, 27’ μετά 
από διαδοχικά σουτ των Τσιάκαλου-Πρού-
ντση σε σώματα) και Παπαδημητρίου (0-3, 
67’ με πέναλτι, που κέρδισε ο Ντόγος και 
0-4 στο 68’ σε τετ α τετ με το δεύτερο γκολ 
του).
Σύνθεση Εδεσσαϊκού: Βόλτσης (70’ Βαλαβά-
νης), Μαυρόπουλος, Κιόρτσης (46’ Ντόγος), 
Πούπης, Χαραβητίδης, Πασσαλής, Τούφας 
(70’ Λατίφι), Τσιάκαλος, Ταουσιάνης (46’ 
Παπαδημητρίου), Προύντσης, Λαφαζανί-
δης.
Ευκαιρίες για τους “τριαινοφόρους” έχασαν 
οι Λαφαζανίδης (5’, 22’, 31’, 50’), Πούπης 
(9’), Τσιάκαλος (30’), Τούφας (70’), Ντόγος 
(80’), ενώ ακυρώθηκε ως οφσάιντ γκολ του 
Παπαδημητρίου στο 46’. Δοκάρι είχαν οι 
γηπεδούχοι με τον Αλεξανδρίδη (20’).

Εύκολη πρόκριση για το Ναυπα-
κτιακό
Χωρίς να αντιμετωπίσει και ιδιαίτερες 
δυσκολίες, ο Ναυπακτιακός επικράτησε 
με 3-1 του Τρίκαρδου και προκρίθηκε στην 
επόμενη φάση του κυπέλλου.
Με την έναρξη του πρώτου ημιχρόνου και 
την πρώτη επίσκεψη της ομάδας του Γιώρ-
γου Ασπρογέρακα στην περιοχή του Ναυ-
πακτιακού θα ανοίξει το σκορ με τον Τζου-
λιάνο Μούτσα. Στην συνέχεια η ομάδα της 
Ναυπάκτου πίεσε τον Τρίκαρδο χάνοντας 
πάρα πολλές ευκαιρίες για γκολ. Το γκολ της 
ισοφάρισης για τους γηπεδούχους σημεί-

ωσε στο 32’ ο Κονίδας με σουτ έξω από την 
μεγάλη περιοχή. Μοναδική ευκαιρία για 
τους φιλοξενούμενους η απευθείας εκτέ-
λεση φάουλ του Μούτσα που τράνταξε το 
οριζόντιο δοκάρι.
Στην επανάληψη το παιχνίδι θα συνεχιστεί 
στους ίδιους ρυθμούς με τους γηπεδούχους 
να έχουν την υπέροχη. Στο 71’ Λαγός και 
Γκασουκας έκρυψαν την μπάλα με τον Λαγό 
να σημειώνει ένα όμορφο γκολ με πλασέ 
από το ύψος του πέναλτι. Το 3-1 το οποίο 
ήταν και το τελικό σκορ το σημείωσε ο Γράμ-
ματικοπουλος από το ύψος του πέναλτι.
Ναυπακτιακός:(Σκούνας) :Ζέρβας, Καρα-
γιάννης, Κωστής, Κυριαζοπουλός, Θεοχά-
ρης(65’Κοκκωνης), Γιαννόπουλος, Κοντο-
γιάννης(67’Γιαννοπουλος), Κονίδας(45’ 
Λαγός) , Γκασούκας, Σαμπανέι(69’Χριστο-
πουλος), Γράμματικοπουλος.
Τρίκαρδος:(Ασπρογέρακας) Τσιάρας, Βασι-
λάρης, Δρακάς, Μακρής, Γατσώρης, Κορο-
μηλάς(71’Φραγγούλης) , Σεραφίγγος, Χαλα-
ζιάς(75’ Νακος) , Γαβρίνας, Μούτσα(71’Σαμ-
ψώνας), Μεταξούλης.

Σημαντική προσθήκη για τον 
Πανμοβριακό
Στον Πανμοβριακό θα συνεχίσει την 
καριέρα του ο Θανάσης Παλιάτσας.
Ο 23χρονος αμυντικός ανδρώθηκε ποδο-
σφαιρικά στον Παναιτωλικό όπου υπήρξε 
μέλος των under 17 και under 20 της ομάδα,  
ενώ μετά έπαιξε στον Άρη Αιτωλικού και 
στον Θεσπρωτό και οι δύο ομάδες Γ΄ – Δ΄ 
Εθνικής.
Τις δύο τελευταίες χρονιές ήταν ποδοσφαι-
ριστής του ΠΑΟ Βάρδας. Στις αρχές του 
καλοκαιριού είχε συμφωνήσει με τον Πανη-
λειακό, αλλά τελικά η μεταγραφή του δεν 
προχώρησε ποτέ.
Ακόμα ένα «όπλο» στα χέρια του τεχνικού 
της ομάδας, Ντίνου Σπυρόπουλου λίγες 
ημέρες πριν την πρεμιέρα του πρωταθλή-
ματος.

Φιλική νίκη για τον Αγροτικό
Φιλική νίκη με σκορ 3-1 επί της Δόξας Χέρ-
σου, ομάδας που αγωνίζεται στην ΕΠΣ Κιλ-
κίς, κατέκτησε ο Αγροτικός Αστέρας, σε 
φιλική αναμέτρηση προπονητικού χαρα-
κτήρα, που διεξήχθη στο «Δ. Κοντικάκης» 
σήμερα το απόγευμα.
Τα γκολ του Αγροτικού πέτυχαν οι Αμα-

ραντίδης, Ανδρεάκος και Καραμανλής. Ο 
Παντελής Κρυστάλλης είχε τη δυνατότητα 
να δώσει χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαι-
ριστές που είχαν αγωνιστεί ελάχιστα ή 
καθόλου στα προηγούμενα φιλικά παιχνί-
δια, ενώ το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη 
φανέλα της ομάδας πραγματοποίησε ο Στέ-
λιος Ηλιάδης.

Νικηφόρο το τελευταίο τεστ τoυ 
Διαγόρα Westenergy
Νικηφόρο ήταν το τελευταίο φιλικό του Δια-
γόρα Westenergy πριν από την έναρξη του 
πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής. Η ομάδα 
των Βραχνεΐκων κέρδισε 2-1 με ανατροπή 
τους Νέους Παναχαϊκής, έχοντας κατά δια-
στήματα καλή απόδοση και ευκαιρίες για 
περισσότερα γκολ, ειδικά στο β΄ ημίχρονο.
Ο Φίλιππος Σχοινάς στο πρώτο μέρος χρη-
σιμοποίησε παίκτες που δεν αγωνίστη-
καν στο Σούπερ Καπ, αλλάζοντας κατά 
πολύ την βασική ενδεκάδα. Οι «πιτσιρικά-
δες» της Παναχαϊκής πατούσαν καλύτερα 
στο γήπεδο και ευτύχησαν να προηγηθούν 
στο σκορ με το πανέμορφο τέρμα του Αττί-
λιο Λιμάτσι στο 36΄ από μακρινή θέση. Οι 
«κοκκινόμαυροι» θα μπορούσαν να έχουν 
σημειώσει και ένα δεύτερο τέρμα, αν ήταν 
πιο ουσιαστικοί στην τελική προσπάθεια.
Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι επέβαλ-
λαν το ρυθμό τους και έφτασαν στην ανα-
τροπή. Στο 62΄ ο Καλλιτσουνάκης με κοντινό 
σουτ θα ισοφαρίσει σε 1-1. Στο 56΄ η ομάδα 

του Φώτη Παπαπαναγή έχασε καλή ευκαι-
ρία με τον Βασάρα να κάνει το 0-2, αλλά το 
πλασέ που επιχείρησε ήταν αδύναμο και 
πάνω στον Τριβέλλα.
Στο 76ο λεπτό ο Βασίλης Τογαντζής θα κάνει 
την σέντρα από τα δεξιά, ο Σταυρόπουλος 
θα πάρει την κεφαλιά, αλλά θα διώξει εντυ-
πωσιακά σε κόρνερ ο Λιάπης. Στο 76΄ ο Γκέ-
γκα θα επιχειρήσει ένα πολύ καλό σουτ, 
αλλά η μπάλα θα περάσει πάνω από την 
εστία του Λιάπη, ενώ στο 81ο λεπτό ο Σταυ-
ρόπουλος δεν θα μπορέσει να νικήσει τον 
Λιάπη σε τετ α τετ, ύστερα από εκπληκτική 
κάθετη του Τσιριγώτη.
Την λύση στους Βραχνιώτες έδωσε ο Τσιρι-
γώτης στο 90ο λεπτό όταν εκτέλεσε φάουλ 
από πολύ καλό σημείο, η μπάλα σταμάτησε 
στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Κωνστα-
ντινίδης με κεφαλιά-ψαράκι διαμόρφωσε 
το τελικό 2-1.

Τελευταίο φιλικό απέναντι στον 
Εδεσσαϊκό
Στις 23 Σεπτεμβρίου ο Μέγας Αλέξανδρος 
Καλλιθέας θα πραγματοποιήσει το τελευ-
ταίο του φιλικό αγώνα προετοιμασίας απέ-
ναντι στον Εδεσσαϊκό. Το παιχνίδι θα πραγ-
ματοποιηθεί στο ΔΑΚ Καστοριάς στις 17:00.
Στη συνέχεια,στις 30 Σεπτεμβρίου, ξεκινάει 
το ταξίδι για την Καλλιθέα στην Γ΄Εθνική ,με 
την ομάδα του Θόδωρου Βόλτση να αντιμε-
τωπίζει στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος 
τον ΑΟ Φλωριάδας εκτός έδρας.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Άνετα στην επόμενη φάση ο Εδεσσαϊκός
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Ο Ρονάλντο αποβλήθηκε άδικα 
για πρώτη φορά στο Champions 
League, αλλά ο Πιάνιτς εκτέλεσε 
δύο φορές με πέναλτι τις 
Νυχτερίδες και η Γιουβέντους 
πέρασε με 0-2 από το «Μεστάγια».

Η 
στιγμή της αποβολής τα επι-
σκίασε όλα. Αν και χωρίς τον 
Κριστιάνο, αυτό που έκανε η 
Γιουβέντους στο «Μεστάγια», 

ακόμα και η απόκρουση πέναλτι του Σέ-
ζνι στις καθυστερήσεις, θα μπορούσαν 
να χαρίσουν άλλον τίτλο στο κείμενο και 
στη βραδιά. Η Γιούβε ήταν πραγματικά 
αλύγιστη και έβγαλε τρομερή δύναμη, 
αποφασιστικότητα και τάξη, παίρνοντας 
το 0-2 στη Βαλένθια.
Οι πρωταθλητές Ιταλίας μπήκαν δυνατά 
και άρχισαν να χάνουν πραγματικά τα 
άχαστα. Το εξ επαφής γυρισ τό του 
Μάντζουκιτς (11’), ο Κεντίρα από μισό 
μέτρο (17’) και ο Ματουιντί (20’) δεν 
κατάφεραν να στείλουν το τόπι στα 
δίχτυα. Ωσπου στο 31’ συνέβη το απί-
θανο. Το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο 
του Ρονάλντο στην Ευρώπη με τη Γηραιά 
Κυρία συνοδεύτηκε με αποβολή. Απ’ 
ευθείας κόκκινη με υπόδειξη του βοη-
θού γραμμής για κάτι που δεν βγάζει 
νόημα σε όσα ριπλέι κυκλοφόρησαν.
Ο CR7 γνώριζε την πρώτη αποβολή του 
στο Champions League και δεν μπο-
ρούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. 
Προφανώς από την αίσθηση αδικίας και 
τον εκνευρισμό. Ωστόσο, οι συμπαίκτες 
του βάλθηκαν να καλύψουν ακόμα και 
ένα τεράστιο κενό όπως το δικό του. Ο 
Πιάνιτς εκτέλεσε όπως έπρεπε και στα 
δύο πέναλτι στο 43’ (ανατροπή Κανσέλο 
από Παρέχο) και στο 50’ (τράβηγμα 
Μουρίγιο στον Κιελίνι).
Από εκεί και μέχρι το φινάλε το σκη-
νικό κλείδωσε στο εξής μοτίβο. Η Γιούβε 
κλεισμένη πίσω, αλλά δίχως να απει-
ληθεί ουσιαστικά ποτέ. Μόνο στο 95’ 
που δόθηκε πέναλτι σε αγκωνιά του 
Ρουγκάνι στον Σολέρ. Ηταν όμως η ώρα 
του Σέζνι να μπει κι αυτός δυναμικά στο 
κάδρο. Απέκρουσε την εκτέλεση του 
Παρέχο και με το σφύριγμα της λήξης 
το κλάμα του Ρονάλντο μετατράπηκε σε 

χαμόγελα στα πρόσωπα των νικητών. 
Μόνο που υπάρχει βέβαια και η τιμωρία 
του που έπεται...

Ρεάλ Μαδρίτης - Ρόμα 3-0
Η Ρεάλ ήταν εντυπωσιακή και χωρίς... 
CR7, επικράτησε εύκολα 3-0 της Ρόμα 
και μπήκε ιδανικά στη φετινή διοργά-
νωση! Εξαιρετικός ο Μπέιλ, υπέροχο 
τέρμα του Μαριάνο που μπήκε αλλαγή. 
Απογοητευτική η Ρόμα, αποθεώθηκε 
από τους Μαδριλένους ο Μανωλάς.
Η Ρεάλ μπήκε δυνατά στο ματς, Κρόος 
και Μπέιλ έδιναν ώθηση, ωστόσο δεν 
υπήρχε η ουσία για το γκολ. Τόσο ο Γερ-
μανός στο 25ο λεπτό όσο και ο Ουαλός 
ένα λεπτό αργότερα δεν κατάφεραν να 
νικήσουν τον Ολσεν. Η Βασίλισσα συνέ-
χισε την πίεση, με τους Τζιαλορόσι να 
είναι καλοί μόνο στο ανασταλτικό ματς. 
Ο Σουηδός γκολκίπερ ήταν εξαιρετι-
κός, κάτι που φάνηκε και στο 38ο λεπτό 
όταν έδιωξε υπέροχα το σουτ του Ισκο. 
Ωστόσο, ο Ισπανός είπε την... τελευταία 
λέξη, αφού στην τελευταία φάση του 
ημιχρόνου με υπέροχη εκτέλεση φάουλ 
πέτυχε το 1-0. Μάλιστα, έγινε ο πρώ-
τος Ισπανός που πετυχαίνει φάουλ για 
τη Βασίλισσα στο Champions League (7 
διαφορετικοί ξένοι τα 24 φάουλ της).
Το ξεκίνημα της επανάληψη βρήκε τους 
Μαδριλένους να πιέζουν ακόμα περισ-
σότερο, αλλά η Ρόμα ήταν αυτή που είχε 
τη μεγάλη φάση. Ο Ουντέρ βρέθηκε 
σε θέση βολής, έκανε το σουτ, αλλά ο 
Νάβας με απίθανη επέμβαση κράτησε 
το μηδέν. Η Ρεάλ ανέβασε ρυθμό, πίεσε 
περισσότερο και απάντησε με τον Μπέιλ 
στο 50ο λεπτό, όμως το σουτ κατέληξε 
άουτ. Οκτώ λεπτά αργότερα ο Ουαλός 
ήταν πιο ουσιαστικός, υποδέχθηκε την 
υπέροχη ασίστ του Μόντριτς, άφησε 
πίσω του τον Μανωλά και πέτυχε το 2-0. 
Η Βασίλισσα είχε τον απόλυτο έλεγχο, 
ενώ ο Νάβας ήταν εντυπωσιακός και 
στη σουτάρα του Περότι. Ασένσιο και 
Μαριάνο πήραν θέση στο ματς, έδω-
σαν μεγαλύτερη ώθηση και αποθεώ-
θηκαν. Ο πρώτος σε μια μεγάλη ενέρ-
γεια άγγιξε το γκολ, αλλά το νέο μετα-
γραφικό απόκτημα ήταν αυτός που σκό-
ραρε στις καθυστερήσεις διαμορφώνο-
ντας το 3-0!

Δάκρυσε ο Κριστιάνο, έκλαψε 
η Βαλένθια

Με τον Γκουαρδιόλα στην εξέδρα, η Σίτι, 
που από πολλούς είναι εκ των φαβορί 
για την κατάκτηση του τίτλου, υπέστη 
ήττα-σοκ στο Μάντσεστερ από την Λιόν 
(1-2).

Ο
ι Citizens μπορεί να είναι μέσα στις 
ομάδες που θεωρούνται φαβορί 
για την κατάκτηση του Champions 
League, όμως στο πρώτο ματς της 

σεζόν 2018-19 υπέστη ταπεινωτική ήττα από 
την Λιόν στο Μάντσεστερ και έγραψε μαύρη 
σελίδα στην ιστορία της.  Ετσι, η Σίτι μπήκε με το 
αριστερό σε έναν όμιλο που νωρίτερα Σαχτάρ 
και Χόφενχαϊμ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2.
Η Σίτι υπέστη από νωρίς σοκ από τους Γάλλους 
καθώς στο 26’ ύστερα από λάθος του Νταβίδ 
Σίλβα στο κέντρο και μεγάλη γκάφα του 
Ντελφ ο Κορνέ εκμεταλλεύτηκε τη 
σέντρα του Φεκίρ για το 0-1. Η 
Σίτι ζήτησε πέναλτι στη συνέ-
χεια όμως ο Φεκίρ έκανε το 0-2 
στο 43’ με εξαιρετικό αριστερό 
από το όριο της περιοχής. Στην 
επανάληψη οι Πολίτες μπήκαν 
στο ματς στο 67’ όταν ύστερα 
από προσπάθεια του Σανέ ο Μπερ-
νάρντο Σίλβα μείωσε, όμως δυστυχώς 
για τους Αγγλους, το 1-2 έμεινε μέχρι το φινάλε 
υποχρεώνοντας την ομάδα τους στην 4η σερί 
ήττα.

Μπενφίκα - Μπάγερν Μονάχου 0-2
Με Λεβαντόβσκι και Ρενάτο Σάντσες η Μπά-
γερν πέρασε από την έδρα της Μπενφίκα (0-2) 
στον όμιλο που συμμετέχει και η ΑΕΚ.
Τον τίτλο του φαβορί επιβεβαίωσε από την 
πρώτη αγωνιστική του group η ομάδα του 
Νίκο Κόβατς η οποία πέτυχε ένα γκολ σε κάθε 
45λεπτο και πήγε στους τρεις βαθμούς μαζί 
με τον Αγιαξ, που νωρίτερα νίκησε την ΑΕΚ. 
Αλλαγή μπήκε προς το τέλος του αγώνα ο 
Τόμας Μίλερ και έγραψε ιστορία καθώς έφτασε 
τις 100 συμμετοχές και πλέον είναι πίσω μόνο 
από τους Φίλιπ Λαμ (112) και Ολιβερ Καν (103). 
Οι μόνιμοι πρωταθλητές Γερμανίας άνοιξαν το 
σκορ με τον Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι στο 10’, με 
τον Πολωνό να σκοράρει για 9η σερί σεζόν στο 
Champions League και να φτάνει τα 46 γκολ 
στην κορυφαία διοργάνωση. Την ευκαιρία που 
πήρε φανέλα βασικού άρπαξε από τα μαλλιά ο 
Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος στο 54’ ξεκίνησε τη 
φάση και την τελείωσε από κοντά γράφοντας το 

0-2 που έμεινε μέχρι το φινάλε.

Γιουνγκ Μπόις - Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ 0-3
Η Γιουνάιτεντ ταξίδεψε στην Ελβετία για το παι-
χνίδι με την «πρωτάρα» Γιουνγκ Μπόις και ξεκί-
νησε με εύκολη νίκη. Μεγάλος πρωταγωνι-
στής στο 3-0 των κόκκινων διαβόλων ο Πολ 
Πογκμπά που τα έκανε... όλα.
Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να προκαλέσουν 
προβλήματα με τον ενθουσιασμό τους, όμως η 
αλήθεια είναι ότι δεν τα κατάφεραν. Πέρα από 
μία ευκαιρία στο 8’ με τον Οαρό, απείλησαν 
ελάχιστα τον Ντε Χέα. Όλα ήταν θέμα μέχρι οι 
παίκτες του Μουρίνιο να ανοίξουν το σκορ, 
κάτι που έγινε στο 35’ με τον Πογκμπά. Οι φιλο-
ξενούμενοι στη συνέχεια είχαν τον απόλυτο 
έλεγχο και τα πάντα τελείωσαν στο 44’, όταν 

ο Γάλλος με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι 
έκανε και το 0-2.

Η εικόνα δεν άλλαξε στην επα-
νάληψη, με την Γιουνάιτεντ να 
φτάνει και σε τρίτο γκολ στο 
66’, όταν ο Μαρσιάλ έκανε 
το 0-3 ύστερα από ασίστ του 
Πογκμπά. Μάτα και Λουκάκου 

θα μπορούσαν να είχαν κάνει το 
0-4, όμως δεν τα κατάφεραν και το 

0-3 έμεινε μέχρι το τέλος.

Βικτόρια Πλζεν - ΤΣΣΚΑ Μόσχας 2-2
Η Πλζεν έφτασε μία ανάσα από τη νίκη στην 
πρεμιέρα, όμως είδε τα πιτσιρίκια της ΤΣΣΚΑ να 
κάνουν την αντεπίθεση στο δεύτερο μέρος και 
στο τέλος να φεύγουν με ισοπαλία 2-2 από την 
Τσεχία με πέναλτι του Βλάσιτς στο 5’ των καθυ-
στερήσεων!
Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυνατά, πίεσαν 
από το πρώτο λεπτό, έχασαν ευκαιρίες από 
νωρίς και πήγαν στα αποδυτήρια για το ημί-
χρονο με το σκορ στο 2-0. Μεγάλος πρωταγω-
νιστής ο Κρμέντσικ, ο οποίος άνοιξε το σκορ 
στο 29’, ενώ στο 41’ έκανε και το 2-0! Οι Ρώσοι, 
όμως, μπήκαν αποφασισμένοι στην επανάληψη 
και στο 49’ μείωσαν σε 2-1 με τον φορμαρι-
σμένο Τσάλοβ.
Ο ρυθμός άνοιξε, αμφότερες οι ομάδες είχαν 
τις ευκαιρίες τους και από τη στιγμή που οι 
γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να τελειώσουν το 
ματς, δέχθηκαν την πρωτοβουλία στην τελευ-
ταία φάση. Ένα ανόητο πέναλτι έδωσε την 
ευκαιρία στην ΤΣΣΚΑ να κάνει το 2-2 με τον 
Βλάσιτς και να πάρει ανέλπιστα το βαθμό στην 
πρεμιέρα!

Ιστορικό κάζο για Πεπ και 
Σίτι!
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Η  ΑΕΚ ηττήθηκε με 0-1 από τη Ζυρίχη στη πρεμιέρα των ομίλων 
του Europa League στο ΓΣΠ. Σκόρερ για τους φιλοξενούμενους ο 
Κολολί με πέναλτι στο οποίο υπέπεσε ο Μόισοφ σε χέρι.
Η ΑΕΚ μπήκε ορεξάτα στο γήπεδο και θέλησε να βάλει πίεση στην 

Ζυρίχη από το πρώτο λεπτό του αγώνα. Το πρώτο σουτ του αγώνα ήταν 
από τον Γιάννου, ωστόσο η μπάλα αποκρούστηκε από αμυντικό των 
φιλοξενουμένων.
Στο 15’ η Ζυρίχη έχασε κλασική ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, με τον 
Οντέι ο οποίος έκανε ωραία ατομική ενέργεια, αλλά το σουτ που επι-
χείρησε εντός περιοχής έφυγε λίγο έξω. Τέσσερα λεπτά αργότερα ήταν 
σειρά των κιτρινοπράσινων να απειλήσουν με τον Ιγκόρ να δοκιμάζει το 
δυνατό σουτ από μακριά αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα έξω.
Στο 23’ χάθηκε πολύ καλή στιγμή για την ομάδας της Λάρνακας. Ο Τέτε 
έκανε τη σέντρα στην περιοχή και ο Τρισκόφσκι άφησε στον Ακοράν ο 
οποίος όμως δεν πρόλαβε να κάνει το σουτ αφού τον πρόλαβε ο αμυντι-
κός των φιλοξενουμένων. Στο 36’ το σουτ του Γιάννου, αποκρούστηκε 
από τον Μπρέτσε.
Στο 41’ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με τον Κολολί ο οποίος έκανε το 
σουτ μέσα από την περιοχή αλλά ήταν άστοχο. Αυτή ήταν και η τελευταία 
φάση του πρώτου ημιχρόνου και έτσι οι ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα 
με το σκορ να είναι στο 0-0.
Ισοζυγισμένο ήταν στα αρχικά στάδια του δευτέρου μέρους το παιχνίδι 
χωρίς ιδιαίτερες ευκαιρίες. Στο 55’ ο Τρισκόφσκι έφυγε πίσω από την 
άμυνα της Ζυρίχης αλλά ο Μπρέτσε πρόλαβε την μπάλα και έτσι χάθηκε 
η ευκαιρία για την ΑΕΚ.
Στο 61’ η Ζυρίχη κέρδισε πέναλτι για χέρι του Μόισοφ. Ο Κολολί εκτέ-
λεσε εύστοχα από τα έντεκα βήματα και έκανε το 0-1 για έδωσε το προ-
βάδισμα στην ομάδα του.
Η ομάδα της Λάρνακας προσπάθησε να αντιδράσει με τον Σίλβα να κάνει 
το δυνατό σουτ στο 70’ αλλά η μπάλα έφυγε έξω.
Στο τελευταίο 20λεπτο η ομάδα του Ιραόλα πίεσε τον αντίπαλο και έψαξε 
το γκολ ωστόσο δεν κατάφερε να απειλήσει ιδιαίτερα την εστία του 
Μπρέτσε πέρα από ένα σουτ του Γιάννου στις καθυστερήσεις του αγώνα.
AEK (Ιραόλα): Τόνιο, Ιγκόρ (79’ Ασούμπρε), Μοϊσόφ, Γκονζάλεθ, Ιωάν-
νου, Λαρένα (82’ Γκαρσία), Χέφελ, Ακοράν, Τέτε (66’ Φλοριάν), Τρισκόφ-
σκι, Γιάννου 
Ζυρίχη (Μαγκνίμ): Μπρέτσε, Ρούεκ, Μάξο, Μπαγκούρα, Πα Μοντού, 
Πάλσον, Χ. Κριέζιου, Κελίφι (90+2’ Βίντερ), Κολόλι, Μαρκεζάνο (86’ 
Νεφ), Οντέι (74’ Σίσεϊ)

Ο Απόλλωνας πάλεψε μέχρι τέλους για το 
βαθμολογικό κέρδος στο Ολίμπικο κόντρα 
στην Λάτσιο, όμως ο.. κυνισμός των Ιταλών 
χάρισε τους τρεις βαθμούς στην ομάδα της 
Ρώμης επικρατώντας με 2-1.

Ά
νοιξε το σκορ ο Λουίς Αλμπέρτο στο 14’ σε 
ένα διάστημα όπου οι Ιταλοί ήταν ανώτεροι, 
διπλασίασε τα γκολ των γηπεδούχων με εύ-
στοχη εκτέλεση πέναλτι ο Ιμόμπιλε στο 84’ 

ενώ ο Απόλλωνας μείωσε στο τελικό 2-1 με τον Σε-
λάγια.

Εικόνα του αγώνα
Με τους γηπεδούχους ν εξαργυρώνουν την υπεροχή 
τους ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Η Λάτσιο ήταν 
από την αρχή του αγώνα ιδιαίτερα απειλητική και 
κατάφερε στο 14’ να ανοίξει το σκορ με τον Λουίς 
Αλμπέρτο. Ο Απόλλωνας προσπάθησε να σπάσει 
τον αμυντικό μηχανισμό της ιταλικής ομάδας χωρίς 
να δημιουργεί τις κλασσικές ευκαιρίες. Η ομάδα της 

Λεμεσού επιδίωξε με τα μεσοεπιθετικά του όπλα να 
κάνει τη ζημιά όμως υστέρησε στην τελική προσπά-
θεια με αποτέλεσμα το 1-0 να παραμένει μέχρι το 
τέλος του πρώτου μέρους.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Σοφρώνης Αυγουστή έριξε 
στο ματς τους Μάρκοβιτς και Καραγιόλ με τον Απόλ-
λωνα να είναι πιο επικίνδυνος μεσοεπιθετικά. Η λεμε-
σιανή ομάδα δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες με 
πρωταγωνιστές του Παπουλή, Σκέμπρι και Μάρκοβιτς 
όμως η… μπάλα δεν έκανε το χατίρι στους ποδοσφαι-
ριστές του Σοφρώνη Αυγουστή. Αντίθετα η Λάτσιο 
κατάφερε χωρίς να απειλήσει ιδιαίτερα στο δεύτερο 
ημίχρονο να κάνει το 2-0.
Στο 83’ ο Ιμόμπιλε αξιοποίησε το πέναλτι που έδωσε 
ο   Αζέρος διαιτητής Aliyar Agayev κάνοντας το 2-0. Ο 
Απόλλωνας όχι μόνο δεν σταμάτησε αλλά στο 86’ μεί-
ωσε σε 2-1. Ο Πέδρο εκτέλεσε το κόρνερ και ο Σελά-
για με σουτ εντός περιοχής έδωσε περισσότερο ενδι-
αφέρον στο ματς. Οι Λατσάλι απώλεσαν τεράστια 
ευκαιρία με τον Λούλιτς στο 90’ ενώ οι Γαλάζιοι της 
Λεμεσού παρά την προσπάθεια δεν κατάφεραν να 
πάρουν βαθμολογικό κέρδος με το τελικό 2-1.

αθλητικά
Λάτσιο-Απόλλωνας 2-1

Ήττα στις λεπτομέρειες… 
Το πάλεψε αλλά ηττήθηκε από 
την άσπρη βούλα

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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αθλητικά
Ντιναμό Τιφλίδας - Άρης 64-90

«Παρέλαση» στην Τιφλίδα ο Άρης!

Ο Άρης ήταν επιβλητικός στον πρώτο επίσημο αγώνα της χρονιάς καθώς έκανε εμφατικό 
πέρασμα από την Τιφλίδα κερδίζοντας τη Ντινάμο με 64-90 και μετατρέποντας σε τυπική 
διαδικασία τον δεύτερο αγώνα (22/9, 19:00) στο Nick Galis Hall. 

Ο
ι «κίτρινοι» απέδειξαν στην πράξη αυτό που 
ίσχυε στη θεωρία και παίζοντας εξαιρετική 
άμυνα (κυρίως) στο δεύτερο ημίχρονο φρό-
ντισαν να επιβάλλουν τους κανόνες τους. Είναι 

χαρακτηριστικό το γεγονός ότι από το δεύτερο δεκάλεπτο 
πάτησαν σε διψήφια διαφορά κι αυτή αυξανόταν όσο κυ-
λούσαν τα λεπτά.
Ο Άρης είχε τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο 
στηριζόμενος πάνω στην άμυνα με παγίδες και στην ανώ-
τερη ποιότητά του ως σύνολο. Επιθετικά, προσπάθησε 
αρχικά να περάσει την μπάλα στον Γκάρι ΜακΓκι ο οποίος 
ήταν σημείο αναφοράς στο παιχνίδι και από νωρίς (1-9, 
3’), φρόντισε να επιβάλλει τους κανόνες του. Στο τέλος της 
περιόδου, προηγήθηκε με 15-24, θα μπορούσε μάλιστα 
να είχε εδραιώσει μεγαλύτερη διαφορά αλλά ήταν άστο-
χος στο μακρινό σουτ (1/8).
Μπορίς Νταλό και Λευτέρης Μποχωρίδης έδω-
σαν λύσεις στη δεύτερη περίοδο καθώς 
πρόσφεραν συνολικά τους 17 από τους 
23 πόντους της ομάδας τους. Η δια-
φορά έφτασε έως και στα επίπεδα των 
17 πόντων (19-36, 12:30). Η συνέχεια 
δεν ήταν το ίδιο αποτελεσματική για την 
ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου η οποία 
έδωσε εύκολες βολές στους Γεωργιανούς, 
επιθετικά δεν διατήρησε την ίδια ευστοχία 
αποφάσεων και στο ημίχρονο η Ντινάμο μεί-
ωσε σε 35-47.
Στο τρίτο δεκάλεπτο στην εξίσωση του αγώνα μπήκε και ο 
Λάκι Τζόουνς. Συνολικά, ο Άρης δεν ήταν το ίδιο συνεπής 
επιθετικά, αλλά αμυντικά έβαλε ένταση και πίεση στην 
προσωπική μονομαχία κι έτσι διατήρησε τη διαφορά σε 
απόλυτα ασφαλή επίπεδα (43-59, 27’). Και θα μπορούσε 
να είχε ανεβάσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά αν είχε 
καλύτερα τελειώματα. Στα τελευταία τρία λεπτά του δεκα-
λέπτου, ο Ραμόν Χάρις έκανε τη διαφορά κι έτσι η δια-
φορά έφτασε και στα επίπεδα των 19 πόντων (48-67).
Ο Άρης απλοποίησε ακόμη περισσότερο τα πράγματα 
στην τελευταία περίοδο πατώντας πάνω στην καλή αμυ-
ντική αντίδρασή του. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι 
έπειτα από έξι αγωνιστικά λεπτά, η ομάδα του Βαγγέλη 
Αγγέλου με επιμέρους σκορ 15-3 προηγήθηκε με δια-
φορά 31 πόντων (51-82).
Τα δεκάλεπτα: 15-24, 35-47, 48-67, 64-90
ΑΡΗΣ: Κάιζερ 6, Φλιώνης 3 (1), Χρηστίδης 2, Σλαφτσά-
κης 2, Αγγέλου 7 (2), Τζόουνς 11 (1), Βεργίνης 2, Μποχω-
ρίδης 18 (3), Μπελ 10 (2), Νταλό 12 (2), ΜακΓκι 9, Χάρις 
8 (2)

Πρώτη ευρωπαϊκή νίκη για το Λαύριο!
Το Λαύριο πανηγύρισε την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη της 
ιστορίας του, επικρατώντας της Ντνίπρο με 82-73 στο 
παιχνίδι όπου ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος πέτυχε το 
καθοριστικό τρίποντο στο φινάλε.  
Η ομάδα της ανατολικής Αττικής επιβλήθηκε των Ουκρα-
νών στο πλαίσιο της α’ προκριματικής φάσης του FIBA 
Europe Cup και πλέον θα ταξιδέψει στην έδρα της Ντνί-
προ (26/9, 19:00) με... κάβα το +9 στο κλειστό της Λαυ-
ρεωτικής.
Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος τελείωσε το ματς με 15 
πόντους (3/5 δίποντα, 3/8 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 3 
ασίστ και 1 λάθος στα 33:26 που έμεινε στο παρκέ, σκο-
ράροντας πίσω από τα 6μ.75 στα 48» για το φινάλε ενώ 
η Ουκρανοί έκαναν την τελευταία προσπάθεια να γυρί-

σουν το ματς! Σπουδαία εμφάνιση και από τους 
Ντορόν Λαμπ (16π.), Μίλαν Μιλόσεβιτς (12π., 

7ριμπ., 3ασ.) ενώ ο Ολεκσάντρ Μίσουλα 
(23π.) πήγε να κάνει τη ζημιά στο Λαύριο.
Το Λαύριο άρχισε τον αγώνα κόντρα 
στην Ντνίπρο με βασικούς τους Κου-
ζέλογλου, Κακλαμανάκη, Χαραλα-
μπόπουλο, Λαμπ και Νίξον ο οποίος 
πέτυχε τους πρώτους ιστορικούς 

πόντους της ομάδας της ανατολικής 
Αττικής στην Ευρώπη, ισοφαρίζοντας σε 

3-3 με τρίποντο. Οι φιλοξενούμενοι προη-
γήθηκαν με +8 όταν ο Τιμοφεγιένκο έκανε το 4-12 

(4’04») ωστόσο το Λαύριο αντέδρασε, ισοφάρισε αρχι-
κώς σε 14-14 με το τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου κι 
έκλεισε την πρώτη περίοδο στο υπέρ της 26-22. Η τρι-
πλέτα των Χαραλαμπόπουλου, Λούντζη, Μιλόσεβιτς 
έκανε τη διαφορά στην επίθεση σε αυτό το διάστημα για 
το Λαύριο που κατέβασε 5 επιθετικά ριμπάουντ κι έκανε 
μόλις 2 λάθη.
Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο ως τα μέσα της δεύτερης 
περιόδου, όταν ο Οντιάσε σκόραρε για το 35-28 (14’17») 
ωστόσο η Ντνίπρο απάντησε με σερί 8-0 (35-36, 16’23») 
και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 40-45. Ο Ντορόν 
Λαμπ πέτυχε τους 8 από τους 11 πόντους του στο δεύτερο 
δεκάλεπτο για το Λαύριο που σούταρε με 50% πίσω από 
τα 6μ.75 (5/10) στο ημίχρονο. Στη συνέχεια η Ντνίπρο 
προηγήθηκε 49-54 με τον εξαιρετικό Μίσουλα (24’30») 
όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν άμεσα και προηγήθη-
καν με 60-59 στο 30’. Το Λαύριο συνέχισε με το... γκάζι 
πατημένο, ο Λαμπ ανέβασε τη διαφορά στο +8 (68-60, 
32’12») και ο Κουζέλογλου διαμόρφωσε το 75-67 με 2/2 
βολές στα 4’30» για το φινάλε.

Βελτιωμένος ο ΠΑΟΚ, νίκη 
(82-76) επί του Προμηθέα

Ο 
ΠΑΟΚ κατέκτησε την 
πρώτη θέση στο τουρ-
νουά «Μαυροσκού-
φεια» καθώς επικράτη-

σε στον τελικό του Προμηθέα Πα-
τρών με 82-76 στο PAOK SPORTS 
ARENA έχοντας «ζεστό» τον φυσι-
κό ηγέτη του, τον Φιλ Γκος.
Ο επιθετικός οίστρος του έμπει-
ρου γκαρντ σε συνδυασμό με το 
επίπεδο ικανότητας του χαμηλού 
σχήματος αλλά και τον ρυθμό που 
είχε ο ΠΑΟΚ στο τρίτο δεκάλεπτο, 
ήταν τα τρία στοιχεία που έκαναν 
τη διαφορά. Είναι χαρακτηριστικό 
το γεγονός ότι το επιμέρους σκορ 
για την ομάδα του Ηλία Παπαθε-
οδώρου στην 3η περίοδο ήταν 
29-15, διάστημα κατά το οποίο 
ο Γκος τα έβαλε από παντού. Στην 
πραγματικότητα, η αντίδραση του 
δευτέρου ημιχρόνου είναι ένα 
στοιχείο που μπορεί να κρατήσει 
ο προπονητής του ΠΑΟΚ όπως 
επίσης και η λειτουργία της ομά-
δας του με τον Βαγγέλη Μαργα-
ρίτη στη θέση «4» και τον Ντάρι-
ους Γκάρετ στη θέση «5». Στο ίδιο 
σημείο, ο Δικέφαλος ήταν περισ-
σότερο ευέλικτος και στις δύο 
πλευρές του παρκέ κι έφτασε να 
προηγηθεί έως και με διαφορά 
17 πόντων (77-60) στα μέσα της 
τελευταίας περιόδου.
Ο Προμηθέας παρατάχθηκε με 
απουσίες καθώς δεν αγωνίστη-
καν οι Λίποβιι, Παρκς και Χολ, 
ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός 
στο πρώτο ημίχρονο, ελέγχοντας 
κυρίως τον ρυθμό του αγώνα. Το 
γεγονός εξάλλου ότι προηγήθηκε 
με 9-15 στα μισά της 1ης περιόδου 
ήταν έργο Γκίκα, ενώ μετά ανέλα-
βαν δράση οι Μπράουν, Κατσί-
βελη οδηγώντας τη διαφορά στο 
+9 (18-27) στο τέλος της πρώτης 
περιόδου. Ο ΠΑΟΚ μάζεψε τη δια-
φορά στη δεύτερη περίοδο βασι-
ζόμενος στην πολυφωνία του στην 
επίθεση και στο τέλος του ημιχρό-
νου το σκορ ήταν 39-42. Οι βάσεις 
για τη νίκη μπήκαν στα πρώτα 
(περίπου) τρία λεπτά της 3ης περι-
όδου καθώς το 10-0 σερί του 
ΠΑΟΚ έδωσαν αέρα επτά πόντων 
(49-42). Η διαφορά έφτασε έως 
και στο +17 (77-60, 35’) για να μει-
ώσει ο Προμηθέας στα επίπεδα 

του τελικού αποτελέσματος

Παπαθεοδώρου: «Ο Προ-
μηθέας πίεζε κι εμείς πε-
τούσαμε... χαρταετό»
Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου μίλησε 
στους εκπροσώπους του Τύπου 
μετά το τέλος της νίκης του ΠΑΟΚ 
επί του Προμηθέα για τον τελικό 
του τουρνουά «Συμεών Μαυρο-
σκούφης».  
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ ανα-
φέρθηκε στα συμπεράσματα που 
έβγαλε από τον αγώνα με τους 
Πατρινούς αλλά και γενικά στην 
πορεία της προετοιμασίας, ενώ 
στάθηκε στη διαφορά που είχαν οι 
παίκτες του στον τομέα της θέλη-
σης από το πρώτο στο δεύτερο 
ημίχρονο.
«Είπα και πριν 4-5 μέρες, ότι 
έχουμε να καλύψουμε αρκετά 
πράγματα, πάνω σε τακτικά κομ-
μάτια και στην άμυνα και στην επί-
θεση. Είναι βέβαια απαραίτητη 
προϋπόθεση πριν προχωρήσουμε 
σε αυτά τα πράγματα, να έχουμε 
μεγαλύτερο ενθουσιασμό και 
μεγαλύτερη θέληση, από το ξεκί-
νημα των παιχνιδιών. 
Είμαστε μια ομάδα, που δημι-
ουργείται πάλι φέτος και αν δεν 
αποκτήσουμε γρήγορα σκληρό 
και επιθετικό χαρακτήρα που θα  
παλεύει σε κάθε κατάσταση και 
σε κάθε παιχνίδι, δε μπορούμε 
να προχωρήσουμε σε κομμάτια 
μπάσκετ. Το σημερινό φιλικό για 
εμάς, ήταν μια απόδειξη, ότι η δια-
φορά μας από το πρώτο στο δεύ-
τερο ημίχρονο, ήταν η μεγαλύτερη 
επιθυμία που είχαμε. Θα έλεγα 
ότι στο μπάσκετ, δεν κάναμε κάτι 
πολύ διαφορετικό από ότι κάναμε 
στο πρώτο ημίχρονο. Δε συζητή-
σαμε και για μπάσκετ στην ανά-
παυλα. Είναι ένα πράγμα που πρέ-
πει να μπει μέσα μας, είναι αδια-
πραγμάτευτο και θα πρέπει όλοι 
να είμαστε πολύ συνειδητοποιη-
μένοι. Όλοι μας συμμετέχουμε σε 
μια ομάδα, που πρέπει να σεβα-
στούμε την ιστορία της, τη φανέλα 
της και το ποια πραγματικά είναι 
αυτή η ομάδα και δεν υπάρχει για 
εμάς, καμία έκπτωση όσον αφορά 
την προσπάθεια, σε κάθε προπό-
νηση και σε κάθε παιχνίδι.»
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