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Capital Controls: Χωρίς όριο οι αναλήψεις μετρητών 
από τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου

Έ
να ακόμα βήμα για χαλάρωση των capital controls 
κάνει η χώρα από την Δευτέρα. Με απόφαση του υ-
πουργού Οικονομικών κυρίου Ευκλείδη Τσακαλώ-
του η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερί-

δα της Κυβερνήσεως, καταργείται από 1ης Οκτωβρίου 2018 
το ανώτατο πλαφόν στις αναλήψεις μετρητών από τις ελλη-
νικές τράπεζες. Έτσι, από 60 ευρώ ημερησίως το καλοκαίρι 
του 2015 ή 5.000 ευρώ το μήνα που ισχύει εδώ και λίγους 
μήνες, από την ερχόμενη εβδομάδα δεν θα ισχύει κανένας 
περιορισμός στις αναλήψεις (παρά μόνον το ύψος των δια-
θέσιμων υπολοίπων που υπάρχει στους λογαριασμούς των 
καταθετών).
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών:
«Στάλθηκε σήμερα Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018 για δημο-
σίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση 
του υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία τρο-
ποποιούνται οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και 
στη μεταφορά κεφαλαίων που θεσπίστηκαν με την Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), 
όπως ισχύει.
Με την απόφαση καταργούνται πλέον πλήρως οι δύο πυλώ-
νες του οδικού χάρτη των capital controls και απελευθε-
ρώνονται έτσι οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και 
στην κίνηση των κεφαλαίων εντός της χώρας, παράλληλα 
γίνεται περαιτέρω σταδιακή άρση των περιορισμών του 
τρίτου πυλώνα που αφορά στην μεταφορά κεφαλαίων στο 
εξωτερικό.
Ειδικότερα :
Επιτρέπονται πλέον από 1η Οκτωβρίου χωρίς περιορισμό 
οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από τα ιδρύματα στην 
Ελλάδα.
Επιτρέπονται από 1η Οκτωβρίου οι κάθε μορφής αναλήψεις 
μετρητών από τα ιδρύματα στο εξωτερικό έως του ποσού 
των 5.000 ευρώ μηνιαίως.
Αυξάνεται με την δημοσίευση της απόφασης το ποσό μετα-
φοράς ευρώ ή ξένου νομίσματος στο εξωτερικό από 3.000 
ευρώ σε 10.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η μετα-
φορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή/ και σε ξένο νόμισμα 
ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό.
Διευκολύνονται με την δημοσίευση της απόφασης και θα 
διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των υποκατα-
στημάτων οι συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευ-
ματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματι-

κών τους δραστηριοτήτων, μέσω της αύξησης του ποσού 
που μπορούν να στείλουν στο εξωτερικό, από 40.000 ευρώ 
σε 100.000 ευρώ, για κάθε συναλλαγή ανά πελάτη και ανά 
ημέρα.
Επιτρέπεται η μεταφορά στο εξωτερικό χρηματικών ποσών 
που αποτελούν κέρδη και μερίσματα προερχόμενα από 
κεφάλαια εξωτερικού, που επενδύονται στην Ελλάδα μετά 
τη δημοσίευση της απόφασης, έως ποσοστού 100% του 
επενδεδυμένου κεφαλαίου για κάθε ημερολογιακό έτος.
Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στο πλαίσιο 
του Οδικού Χάρτη για τη σταδιακή χαλάρωση των περιο-
ρισμών στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφα-
λαίων, της 15ης Μαΐου 2017. Σημειώνεται ότι οι αρχές στο-
χεύουν στην πλήρη άρση των περιορισμών το συντομότερο 
δυνατόν, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη χρηματοπιστωτική 
και μακροοικονομική σταθερότητα».

Τι σημαίνει για την έξοδο στις αγορές ο «πά-
γος» και τα μηνύματα της Moody’s
«Πέταξε το γάντι» στην κυβέρνηση ο οίκος αξιολόγησης 
Moody’s, βάζοντας «φρένο» στην διάθεση αθέτησης ανει-
λημμένων δεσμεύσεων, προειδοποιώντας ακόμη και για 
αρνητικές -αντί θετικές- εξελίξεις στο αξιόχρεο της χώρας.
Λίγο πριν κατατεθεί το προσχέδιο του νέου Κρατικού Προϋ-
πολογισμού και σχεδόν την ίδια ώρα που στην Νέα Υόρκη ο 
Έλληνας πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε ξένους 
επενδυτικούς Οίκους, δήλωνε ότι «προτεραιότητά μας είναι η 
δημιουργία φιλοεπενδυτικού κλίματος για την προσέλκυση 
επενδύσεων που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας», 
ο Οίκος Moody’s έθετε το πλαίσιο της διπλής εποπτείας της 
χώρας -από δανειστές και αγορές ταυτόχρονα.
Εξηγώντας γιατί δεν αναβάθμισε -ως αναμένετο- την 
Ελλάδα την περασμένη Παρασκευή, ο Οίκος:
- ξεκαθαρίζει ότι διατήρησε το θετικό outlook και, άρα, δεν 
θεωρείται πιθανή μια νέα υποβάθμιση της Ελλάδας, επειδή 
ως τώρα η χώρα έχει προχωρήσει σε ισχυρές μεταρρυθμίσεις
- προειδοποιεί ότι μπορεί να ασκηθεί πίεση στην αξιολό-
γηση, εάν η ελληνική κυβέρνηση δεν εκπληρώσει τις υπο-
χρεώσεις της και προχωρήσει σε αντιστροφή των μεταρ-
ρυθμίσεων που έχουν νομοθετηθεί, γεγονός το οποίο μπο-
ρεί να οδηγήσει σε σύγκρουση με τους πιστωτές.
Σύμφωνα με τον Οίκο, τα θετικά στοιχεία για την αξιολό-
γηση της Ελλάδας ως τώρα ήταν οι «ισχυρές επιδόσεις στην 
εφαρμογή απαιτητικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», 
το πολύ χαμηλό κόστος εξυπηρέτησης χρέους και οι διαχει-
ρίσιμες ανάγκες δανεισμού, λόγω της στήριξης από τους τις 
ισχυρές οικονομικά χώρες της ευρωζώνης. Τυχόν ανατροπή 
των δεσμεύσεων όμως, μπορεί να οδηγήσει και σε άρση της 
στήριξης της Ευρωζώνης προς την Ελλάδα.
Από την άλλη, η Moody’s στην επικαιροποιημένη έκθεση 
που δημοσίευσε χθες για την ελληνική οικονομία, εκφρά-
ζει ανησυχία για το πολύ υψηλό χρέος (188% του ΑΕΠ φέτος 
και 177,7% το 2019) αλλά και για τα συνεχή και πολύ υψηλά 
δημοσιονομικά πρωτογενή πλεονάσματα που η κυβέρνηση 
δεσμεύτηκε να επιτυγχάνει η χώρα για πολλά χρόνια ακόμα, 
εκφράζοντας αμφιβολίες για τις επιπτώσεις την ανάπτυξη 
(προβλέπει 2%-2,2% στη διετία 2018-19) αλλά και την δια-
τηρησιμότητά τους. Προβλέπει μάλιστα ότι το 2019 δεν θα 
πιάσει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% αλλά το εκτιμά σε 3,3% 
του ΑΕΠ (έναντι 3,6% εφέτος).

Τι προβλέπει η νέα απόφαση 
Τσακαλώτου για χαλάρωση των 
ελέγχων κεφαλαίου  που τίθεται 
σε ισχύ από 1ης Οκτωβρίου  - Το 
όριο των 5.000 θα ισχύει μόνο για 
τις αναλήψεις από τράπεζες στο 
εξωτερικό
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Μ
ε επείγον έγγραφο του τμήματος 
εκλογών και πολιτικών κομμάτων 
του Υπουργείου Εσωτερικών ζη-
τείται να ενημερώσουν τη συγκε-

κριμένη υπηρεσία, αν υπάρχει επάρκεια σε κάλ-
πες και παραβάν ενόψει των εκλογών του ερχό-
μενου Μαΐου.
Και είναι τόσο επείγον το έγγραφο που βάζει και 
καταληκτική ημερομηνία την 19η Οκτωβρίου, 
στους δήμους που απευθύνεται για να προβούν 
σε ενημέρωση!
Όπως σχολιάζει το cretalive, που δημοσιεύει 
το έγγραφο, επειδή ως χώρα δεν το ‘χουμε να 
προγραμματίζουμε επτά μήνες μπροστά, επειδή 
έρχεται ως επείγον έγγραφο, επειδή πολλά 

λέγονται και περισσότερα εννοούνται για πρό-
ωρες εκλογές και πριν τη λήξη της χρονιάς, δεν 
είναι κι εντελώς αθώα αυτή η επιστολή που 
υπογράφεται από τον υπουργό Αλέξη Χαρίτση!
Εντωμεταξύ, Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος επιτέ-
θηκε στο Κίνημα Αλλαγής και προσωπικά στην 
κα. Γεννηματά, λέγοντας ότι «δεν του έκανε 
έκπληξη που η κυρία Γεννηματά ευθυγραμμί-
στηκε και σε αυτό το θέμα με τη ΝΔ».
Να σας θυμίσω ότι το 2017 τα ίδια λέγατε και για 
τα μέτρα - αντίμετρα και ότι μόνο μέτρα υπάρ-
χουν και καθόλου αντίμετρα. Τα έλεγε ο κ.Μη-
τσοτάκης, τα έλεγε και η κυρία Γεννηματά και 
τώρα που φαίνεται ότι υπάρχουν αντίμετρα, 
έχετε πάθει πανικό».

«Μυρίζει»... εκλογές; Ψάχνουν 
επειγόντως κάλπες και παραβάν 

«Τορπίλη» Ιβάνοφ στο Σκοπιανό: 
Ιστορική αυτοκτονία οι Πρέσπες

Στα άκρα οδηγείται πλέον η 
αντιπαράθεση ανάμεσα στον 
πρόεδρο των Σκοπίων και την 
κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ, μετά 
και την έκκληση που απεύθυνε την 
Πέμπτη (27/09/2018) ο Γκιόργκι 
Ιβάνοφ από το βήμα της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ στους πολίτες 
της χώρας του να μην προσέλθουν 
στο δημοψήφισμα της 30ης 
Σεπτεμβρίου, που οδηγεί σε αλλαγή 
του ονόματος.

Ο 
κ. Ιβάνοφ χαρακτήρισε τη Συμ-
φωνία των Πρεσπών και οποια-
δήποτε πρόθεση για την υπερ-
ψήφισή της ως «ιστορική αυτο-

κτονία».
«Ως πολίτης, έχω λάβει την απόφασή 
μου: στις 30 Σεπτεμβρίου, δεν θα πάω να 
ψηφίσω», δήλωσε ο Ιβάνοφ κατά την ομι-
λία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών.
«Και είμαι πεπεισμένος 
πως εσείς, οι συμπολί-
τες μας, θα πάρετε επί-
σης αυτή τη συνετή από-
φαση», πρόσθεσε ο πρό-
εδρος των Σκοπίων.
Η απόρριψη της Συμφω-
νίας των Πρεσπών από 
τον πρόεδρο Ιβάνοφ, που 
πρόσκειται στην εθνικιστική δεξιά, είναι 
γνωστή. Όμως, τρεις ημέρες πριν από το 
δημοψήφισμα, απευθύνθηκε στους ηγέτες 
όλου του κόσμου για να υποστηρίξει ότι 
το «ναι» στο δημοψήφισμα θα μετέτρεπε 
τη χώρα του σε «ημι-κυρίαρχο κράτος με 
αποσαθρωμένο το δικαίωμα αυτοδιάθε-
σης». Αντιθέτως, αν αποτύχει το δημοψήφι-
σμα, «θα δημιουργηθούν άλλες δυνατότη-
τες συζήτησης», διαβεβαίωσε.
«Για να καταλήξουμε σε μια βιώσιμη, ρεα-
λιστική συμφωνία (...) πρέπει να συζητή-
σουμε, όχι να επιβάλουμε διά της βίας, 
χρειάζεται αμοιβαίος σεβασμός και όχι 
περιφρόνηση», πρόσθεσε.
Η συμφωνία αυτή «μας φέρνει σε κατά-
σταση τετελεσμένου γεγονότος: μας λέει ότι 
είμαστε πιο μικροί και πιο αδύναμοι και ότι 
πρέπει επομένως να δεχτούμε τη συμφω-
νία που θέλησε η Αθήνα», υπογράμμισε.
Ο Ιβάνοφ κατηγόρησε επίσης τα Ηνωμένα 
Έθνη ότι αποδέχτηκαν πριν από χρόνια 

«να παρέμβουν στο δικαίωμα αυτοδιάθε-
σης του μακεδονικού λαού», πιέζοντας για 
τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για το 
όνομα της χώρας του.
Την πεποίθησή του πως οι Σκοπιανοί θα 
πάρουν μία ακόμη «σοφή» απόφαση στο 
δημοψήφισμα για τη συμφωνία των Πρε-
σπών, εξέφρασε, πάντως, από την πλευρά 
του ο Ζόραν Ζάεφ.
«Μη φοβάστε, βγείτε και ψηφίστε χωρίς 
αμφιβολία, για το αν υπάρχει άλλη εναλλα-
κτική λύση», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σκο-
πιανός πρωθυπουργός σε δημόσια συγκέ-
ντρωση λίγο πριν από το κρίσιμο δημοψή-
φισμα της 30ής Σεπτεμβρίου.
«Με τα χρόνια, οι πολίτες της Μακεδονίας 
έπαιρναν πάντοτε σοφές αποφάσεις και 
αυτό θα ξανασυμβεί στο επερχόμενο δημο-
ψήφισμα», συμπλήρωσε ο Ζάεφ, σύμφωνα 
με το πρακτορείο ειδήσεων των Σκοπίων.
«Οι πολίτες λαμβάνουν σοφές αποφάσεις 
επειδή αγαπούν την πατρίδα τους, φέρουν 
την ευθύνη για τα παιδιά τους. Ως εκ τού-

του, έχουμε πάρει μια δίκαιη 
απόφαση και όλοι γνωρίζουν 
ότι έχουμε κάνει συμβιβα-
σμό που βγάζει τη χώρα μας 
από το μακροχρόνιο status 
quo», συνέχισε, λίγες ώρες 
μετά την... πανηγυρική του 
δέσμευση προς τους επιχειρη-
ματίες στους οποίους είπε ότι 

θα κάνουν «χρυσές» δουλειές στην Ελλάδα 
αν επικρατήσει το «ναι».
«Οι πολίτες θα πάρουν μια ιστορική από-
φαση για το μέλλον τους και για το μέλλον 
της χώρας τους. Θα σταματήσουν την απο-
μόνωση, είναι πλέον καιρός να ενταχθούμε 
και να γίνουμε πολίτες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης», υπογράμμισε ακόμα ο Ζάεφ, ο 
οποίος αναφέρθηκε στα οφέλη της συνερ-
γασίας με τους γείτονες που «από εχθροί 
έχουν μετατραπεί σε φίλους της Μακεδο-
νίας. Όλα όσα επιθυμούμε επιβεβαιώνο-
νται στη συμφωνία, η οποία επιπλέον ανοί-
γει τις πόρτες της ΕΕ, του ΝΑΤΟ για τη χώρα 
μας. Με την επίτευξη της συμφωνίας κατα-
δείξαμε δημοκρατική ωριμότητα, ευρω-
παϊκούς τρόπους. Και η διεθνής κοινότητα 
έχει αναγνωρίσει ότι τώρα η χώρα έχει πολ-
λούς ειλικρινείς φίλους από όλο τον κόσμο. 
Γι ‘αυτό δεν ξέρω ποιος και γιατί θα μποϊκο-
τάρει το δημοψήφισμα. Θα μποϊκοτάρουν 
εναντίον τους και τι θα επιτύχουν;».
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«Νομίζω πως η κυβέρνησή μου θα επιβιώσει, αλλά δεν ξέρω εάν θα επιβιώσει ο συνασπισμός. 
Όμως, αυτό είναι κάτι που θα αποφασίσει ο εταίρος μου»  λέει ο πρωθυπουργός, πετώντας το 
μπαλάκι στον Πάνο Καμμένο - Εκτιμά ότι η Συμφωνία των Πρεσπών θα έρθει στη Βουλή τον 
Μάρτιο

Τ
ην πεποίθηση ότι η κυβέρνησή του 
δεν θα πέσει, ακόμη και αν άρει την 
εμπιστοσύνη του ο κυβερνητικός 
του εταίρος, Πάνος Καμμένος, εξαι-

τίας της Συμφωνίας των Πρεσπών, εκφρά-
ζει ο Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του 
στην Wall Street Journal.
Ο πρωθυπουργός δηλώνει αποφασισμέ-
νος να κυρώσει την Συμφωνία των Πρε-
σπών, ενώ εκτιμά ότι αυτή θα έρθει στη 
Βουλή περίπου τον Μάρτιο. Παράλληλα, 
αναγνωρίζει ότι ο κυβερνητικός του εταί-
ρος, οι ΑΝΕΛ του Πάνου Καμμένου, μπο-
ρεί να αποχωρήσουν από την κυβέρνηση, 
αλλά εμφανίζεται αισιόδοξος.
«Νομίζω πως η κυβέρνησή μου θα επιβι-
ώσει, αλλά δεν ξέρω εάν θα επιβιώσει ο 
συνασπισμός. Όμως, αυτό είναι κάτι που 
θα αποφασίσει ο εταίρος μου» τονίζει, 
προσθέτοντας πως επιδίωξή του είναι να 
ολοκληρώσει την τετραετία. «Στόχος μου 
είναι να πάω έως το τέλος. Αυτό συνιστά 
σήμα σταθερότητας».
Απαντώντας στις εικασίες ότι θα αναβά-
λει την απόφαση για το Σκοπιανό, ώστε να 
έρθει στη Βουλή μετά τις εκλογές, ο Αλέ-
ξης Τσίπρας επιχειρεί να εμφανιστεί ξεκά-
θαρος: «Δεν θα παίξω παιχνίδια. Η συμ-
φωνία θα κυρωθεί στο ελληνικό Κοινο-
βούλιο αμέσως μετά το τέλος της διαδικα-
σίας» στην ΠΓΔΜ, λέει, εκτιμώντας ότι η 
συμφωνία θα έρθει στη Βουλή γύρω στον 
Μάρτιο.
Ο κ. Τσίπρας αποδίδει τη βούλησή του να 
λύσει το ονοματολογικό σε ένα ευρύτερο 
σχέδιο αναβάθμισης του γεωπολιτικού 
ρόλου της Ελλάδας στα Βαλκάνια, προσθέ-
τοντας πως ο ίδιος θέλει πλέον να υποστη-
ρίξει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολι-
τειών και της Δύσης στην περιοχή -παρά 
το έντονα αντι-αμερικανικό παρελθόν του 
ΣΥΡΙΖΑ, όπως σημειώνει η εφημερίδα.
«Εάν θέλουμε να προστατεύσουμε το 
εθνικό συμφέρον, να αναβαθμίσουμε τον 
ρόλο της χώρας και να την κάνουμε μέρος 
της λύσης κι όχι του προβλήματος […] αυτό 
σημαίνει πως θα πρέπει να σχηματίσουμε 
συμμαχίες. Και ο καλύτερος στρατηγικός 

σύμμαχος στην περιοχή είναι οι ΗΠΑ» 
υπογραμμίζει.
Οπως περιγράφει η δημοσιογράφος της 
WSJ, «ο κ. Τσίπρας, ο 44χρονος ηγέτης 
ενός ελληνικού αριστερού κόμματος, που 
ήταν κάποτε αντίθετος με την αμερικα-
νική εξουσία και το ΝΑΤΟ, οδήγησε σε μια 
ανεπιτυχή εξέγερση ενάντια στις αυστη-
ρές οικονομικές πολιτικές της ΕΕ το 2015, 
όταν η Ελλάδα λίγο έλειψε να βγει από το 
ευρώ». Και συνεχίζει: «Τώρα ο κ. Τσίπρας, 
που θεωρείται από τις ΗΠΑ και την ΕΕ ως 
ένας όλο και πιο μετριοπαθής παίκτης, λέει 

ότι θέλει η Ελλάδα να στηρίξει τις προσπά-
θειες της Δύσης στα Βαλκάνια».
«Η συνεργασία μας και οι σχέσεις μας με 
τις ΗΠΑ είναι καλύτερες από ποτέ. Ίσως 
αυτό να είναι περίεργο, αλλά είναι αλή-
θεια» λέει ο ίδιος.
Η αμερικανική εφημερίδα σημειώνει ότι η 
προσέγγιση Ελλάδας - ΗΠΑ αντανακλάται 
επίσης στις συνομιλίες για την επέκταση 
των αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων 
στη χώρα, θέμα παραδοσιακά «ταμπού» 
για την ελληνική Αριστερά.
Αναφερόμενος στο «πάγωμα» των σχέ-
σεων της Ελλάδας με τη Ρωσία μετά την 
απόφαση της Αθήνας να απελάσει δύο 
Ρώσους διπλωμάτες με την κατηγορία ότι 
προσπαθούσαν να υπονομεύσουν την επί-
λυση του ονοματολογικού των Σκοπίων, 
ο κ. Τσίπρας απαντά ότι επρόκειτο περί 
μέτρου για την «προστασία των εθνικών 
συμφερόντων», συμπληρώνοντας πως 
επρόκειτο για «πολύ καθαρό μήνυμα».
Σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, ο κ. Τσί-
πρας επαναβεβαιώνει τη βούλησή του να 
μην προβεί σε περικοπή συντάξεων στις 

αρχές του επόμενου έτους, επαναλαμβά-
νοντας ότι η κατάργηση της προσωπικής 
διαφοράς είναι ένα αχρείαστο μέτρο, που 
θέλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Υπόσχεται να διατηρήσει τις συντάξεις και 
να πείσει τους πιστωτές, αλλά εξηγεί πως 
η απόφαση «δεν θα είναι μονομερής, θα 
είναι λογική».

Handelsblatt: Το δημοψήφισμα 
για τα Σκόπια θα κρίνει το μέλ-
λον του Τσίπρα
«Η Δύση ελπίζει ότι το τέλος της διένεξης 
Αθήνας-Σκοπίων για το όνομα θα σταθε-
ροποιήσει την περιοχή. Για έναν από τους 
παίκτες ωστόσο το δημοψήφισμα μπο-
ρεί να αποβεί μοιραίο: για τον Έλληνα 
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, γράφει η 
Handelsblatt σε άρθρο με τίτλο «Το δημο-
ψήφισμα θα κρίνει το μέλλον του Τσίπρα». 
Η γερμανική οικονομική εφημερίδα σημει-
ώνει σε ανταπόκριση από την Αθήνα ότι 
ΕΕ και ΝΑΤΟ αποδίδουν εύσημα στον 
έλληνα πρωθυπουργό γιατί έδωσε λύση 
στο ζήτημα του ονόματος παρομοιάζοντάς 
τον με τον Μέγα Αλέξανδρο που έκοψε τον 
γόρδιο δεσμό.
Η οικονομική εφημερίδα συνεχίζει: «Το 
68% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δεν 
θέλουν η γειτονική τους χώρα να χρησι-
μοποιεί τον όνομα Μακεδονία. Και δεν 
είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία που τάσσε-
ται κατά του συμβιβασμού για το όνομα. Το 
ζήτημα διχάζει και τη συγκυβέρνηση στην 
Αθήνα με τους συγκυβερνώντες Ανεξάρ-
τητους Έλληνες να ανακοινώνουν ότι δεν 
θα καταψηφίσουν μόνο τη συμφωνία των 
Πρεσπών στη Βουλή, όταν κατατεθεί προς 
ψήφιση πιθανότατα στις αρχές του χρό-
νου, αλλά ότι θα αποχωρήσουν και από 
τη συγκυβέρνηση. Τσίπρας και Καμμένος 
αποφάσισαν ένα είδος ανακωχής μέχρι τον 
Μάρτιο. Όπως όλα δείχνουν το ονοματο-
λογικό θα πιέσει εν τέλει τον Αλέξη Τσίπρα 
να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Μια νίκη 
του ωστόσο δεν είναι πιθανή από τη στιγμή 
που η αντιπολίτευση προηγείται στις δημο-
σκοπήσεις από 5 μέχρι και 10%».

Τσίπρας στην Wall Street Journal: Ακόμα κι 
αν φύγει ο Καμμένος, η κυβέρνησή μου θα 
επιβιώσει 

Τετραμερή συνάντηση 
Ελλάδας - Βουλγαρίας - 
Ρουμανίας - Κροατίας

Τ
ην κοινή επίσκεψη σ τη Μέση Ανατολή με 
στόχο να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση 
της ανατολικής Μεσογείου αλλά και επισκέ-
ψεις στην Αλβανία και την πΓΔΜ για να βοη-

θήσουν την ευρωπαϊκή τους προσέγγιση, αποφάσι-
σαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας, της Βουλ-
γαρίας, της Ρουμανίας και της Κροατίας, στο πλαί-
σιο της τετραμερούς τους συνάντησης που πραγμα-
τοποιήθηκε στο περιθώριο των εργασιών της γενι-
κής συνέλευσης του ΟΗΕ.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά την ολο-
κλήρωση της συνάντησης, ο υπουργός Εξωτερικών, 
Νίκος Κοτζιάς είπε τα εξής:
«Μόλις τελειώσαμε τη συνάντηση των τεσσάρων 
βαλκαν ικών κρατών που ε ίναι κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνήσαμε να εντείνουμε 
τη συνεργασία μας πρώτα από όλα για τη σταθε-
ροποίηση της περιοχής μας. Σχεδιάζουμε μέχρι το 
τέλος του χρόνου και οι τέσσερις μαζί να επισκε-
φτούμε την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία προ-
κειμένου να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα τους 
βοηθήσουμε στη διαδικασία της ευρωπαϊκής τους 
προσέγγισης.
Συμφωνήσαμε επίσης να κάνουμε κοινό ταξίδι στις 
αρχές του επόμενου χρόνου στη Μέση Ανατολή, να 
πάμε σε σειρά κρατών, για να δούμε πώς μπορούμε 
να βοηθήσουμε στη σταθεροποίηση της Ανατολικής 
Μεσογείου».
Αναφερόμενος στις επαφές που πραγματοποιεί στο 
περιθώριο των εργασιών της ΓΣ, ο κ. Κοτζιάς είπε 
ότι «σήμερα, έχουμε σειρά από διμερείς συναντή-
σεις, γύρω στις δέκα, με κράτη-μέλη του ΟΗΕ, όπως 
είναι η Ιορδανία, όπως είναι ο Λίβανος κι ούτω 
καθεξής. Κι επίσης θα συμμετάσχουμε δραστή-
ρια σε μια Διεθνή Διάσκεψη για το συριακό. Φέτος 
επεκτείναμε τις συναντήσεις μας με τις περισσότε-
ρες από τις χώρες της Μέσης Ανατολής, της Λατινι-
κής Αμερικής και της Ασίας. Κάναμε δεκάδες συνα-
ντήσεις που δείχνουν τον αναβαθμισμένο ρόλο της 
χώρας μας και τη διεθνή αναγνώριση που έχει πάρει 
χάριν και μέσω των πρωτοβουλιών της».
Μετά την τετραμερή, ο κ. Κοτζιάς συμμετείχε στην 
εκδήλωση υψηλού επιπέδου της ΕΕ με θέμα τη 
Συρία, που διοργάνωσαν οι επίτροποι Φεντερίκα 
Μογκερίνι και Χρήστος Στυλιανίδης ενώ αργά το 
απόγευμα θα συμμετάσχει σε εκδήλωση της ΟΥΝΕ-
ΣΚΟ Στρογγυλή Τράπεζα Υψηλού Επιπέδου με θέμα 
«Η δύναμη της εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση του 
ρατσισμού: το θέμα του αντισημιτισμού».
Ο υπουργός Εξωτερικών είχε σήμερα και σύντομη 
συνομιλία με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας 
του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζον 
Μπόλτον. Eνώ το σημερινό βαρύ πρόγραμμα των 
διμερών επαφών του στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ 
περιλαμβάνει συναντήσεις με τους ομολόγους του, 
του Μαρόκου, Μαυροβουνίου, Μπαχρέιν, Ηνωμέ-
νων Αραβικών Εμιράτων, Ιορδανίας, Λιβάνου και 
της Παλαιστίνης.

επικαιρότητα
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Ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες 
δεν μπορεί τελικά να 
ησυχάσει ο Αλέξης Τσίπρας…

Χ
ιλιάδες αφίσες και φέιγ 
βολάν με την φωτογρα-
φία του και τη φράση «α-
νεπιθύμητος» γέμισαν 

τους δρόμους της Νέας Υόρκης. Τα 
μέλη της ομογένειας ακολούθη-
σαν την πρακτική αυτή που έκανε 
την εμφάνισή της για πρώτη φορά 
στη Θεσσαλονίκη και στο συλλα-
λητήριο για τη Μακεδονία. Με τον 
τρόπο αυτό θέλησαν να διαμαρτυ-
ρηθούν για τη Συμφωνία των Πρε-
σπών.
Προσπαθώντας να αγνοήσει 
τις αντιδράσεις και έχοντας στο 
πλευρό του τον Γιώργο Χουλια-
ράκη, ο πρωθυπουργός ολοκλή-
ρωσε χθες τις συναντήσεις του 
με οικονομικούς παράγοντες και 
πιθανούς επενδυτές, την οποία 
συντόνισε η Bank of America 
Merril Lynch και η Morgan Stanley. 
Διήρκησε παραπάνω από μία ώρα 
η κάθε συνάντηση. Μαζί του ήταν 
και ο υφυπουργός παρά τω πρω-
θυπουργώ, Δημήτρης Λιάκος.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, 
ο Αλέξης Τσίπρας συζήτησε με τα 
στελέχη των επενδυτικών funds 
για την πορεία και τις προοπτικές 

της ελληνικής οικονομίας, αλλά 
και για γεωπολιτικά θέματα. Υπο-
στήριξε πως «η ανάκαμψη των 
θεμελιωδών μεγεθών της ελλη-
νικής οικονομίας διαμορφώ-
νουν μια αισθητή βελτιωμένη 
εικόνα για τη χώρα και τις προο-
πτικές της». Και στις δυο συναντή-
σεις που είχε τόνισε πως η προ-
τεραιότητα της κυβέρνησης είναι 
η δημιουργία ενός φιλοεπενδυ-
τικού κλίματος για την προσέλ-
κυση σημαντικών παραγωγικών 
επενδύσεων που θα δημιουργή-
σουν νέες θέσεις εργασίας, ενώ 
υποστήριξε πως η συμφωνία των 
Πρεσπών ανοίγει τον δρόμο για 
την ενίσχυση των επενδύσεων και 
της οικονομικής συνεργασίας στα 
Βαλκάνια.
Το πρωθυπουργικό επιτελείο, 
άλλωστε, δεν έκρυψε πως ένας 
από τους σημαντικότερους στό-
χους του ταξιδιού του Έλληνα 
πρωθυπουργού στις Ηνωμένες 
Πολιτείες ήταν η προσέλκυση 
επενδύσεων για τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας στους τομείς 
που η Ελλάδα έχει ισχυρό συγκρι-
τικό πλεονέκτημα. Από την άλλη, 
οι συνομιλητές του πρωθυπουρ-
γού δεν έκρυψαν την ανησυχία 
τους για τη γραφειοκρατία και 
την πολυνομία, που στο παρελ-
θόν λειτούργησαν ανασχετικά για 

μεγάλα επενδυτικά σχέδια. Τέλος, 
υπογράμμισαν ότι ο κρισιμότερος 
παράγοντας για την προσέλκυση 
των επενδύσεων είναι το στοιχείο 
της σταθερότητας. Κυριότερα, η 
πολιτική σταθερότητα και το στα-
θερό φορολογικό πλαίσιο ώστε να 
υπάρχει ουσιαστική δυνατότητα 
μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για 
την απόδοση μιας επένδυσης.
Μετά το πέρας των συναντήσεων, 
ο πρωθυπουργός και οι συνεργά-
τες του βρήκαν λίγο χρόνο και για 
μια βόλτα στο Μπρόντγουεϊ στη 
Νέα Υόρκη, καθώς ο καιρός ήταν 

ιδιαίτερα ευχάριστος.
Η χθεσινή ημέρα ολοκληρώ-
θηκε με τη δεξίωση που παρέ-
δωσε προς τιμήν του Αλέξη Τσί-
πρα o Έλληνας πρόξενος. Τελευ-
ταία στιγμή, άλλαξε η τοποθε-
σία της εκδήλωσης, εξαιτίας του 
φόβου της πενιχρής προσέλευ-
σης των καλεσμένων. Λέγεται ότι ο 
πρωθυπουργός φοβήθηκε πιθα-
νές αντιδράσεις ομογενών για την 
«Συμφωνία των Πρεσπών», επι-
βάλοντας στο Γενικό Προξενείο να 
μεταφέρει τη δεξίωση προς τιμήν 
του στο αυστηρά φρουρούμενο 

ξενοδοχείο που διαμένει, κοντά 
στα Ηνωμένα ‘Εθνη.
«We resend you the invitation 
for the reception in honor of the 
Prime Minister of Greece, Mr 
Alexis Tsipras, modified ONLY 
regarding the venue. It will take 
place at the Millenium Hilton NY1, 
UN Plaza, New York, NY 10017, 
at the Diplomat». Η βραδιά μετα-
φέρθηκε στο ξενοδοχείο Χίλτον, 
ενώ το «παρών» έδωσαν ο Αρχι-
επίσκοπος Αμερικής Δημήτριος 
και πολλοί εκπρόσωποι της ομο-
γένειας.

Ο Τσίπρας στη Νέα Υόρκη: Οι αλλαγές στο πρόγραμμα, η 
δυσαρέσκεια της ομογένειας και η βόλτα στο Μπρόντγουεϊ 

επικαιρότητα
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«Το δίλημμα των Ελλήνων δεν θα είναι 
αν η συμφωνία των Πρεσπών είναι 
καλή ή κακή αλλά αν θα συνταχθούμε 
με την Ευρώπη, με το ΝΑΤΟ, με τις ΗΠΑ 
ή αν θα δώσουμε χώρο στους Ρώσους 
και τους Τούρκους» τόνισε ο Σταύρος 
Θεοδωράκης, αναφερόμενος στη 
Συμφωνία των Πρεσπών

Έ
χουμε μια σπουδαία στιγμή να αποφα-
σίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους 
θα αφήσουμε» είπε ο επικεφαλής του 
Ποταμιού και αναρωτήθηκε αν «αντέ-

χει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μια σύγκρουση 
με την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία ή την Α-
μερική».
Ο επικεφαλής του Ποταμιού κάλεσε και τις 
άλλες δημοκρατικές δυνά-
μεις να αναλογιστούν τις 
ευθύνες τους. «Η πολιτική 
για εμάς είναι ρεαλισμός 
και βλέμμα μπροστά όχι 
σιγουράκι για τη θέση μας 
σήμερα, όχι με τη σκέψη τι 
ωφελεί εμένα σήμερα στο 
εκλογικό μου ακροατήριο» 
τόνισε ο Σταύρος Θεοδωρά-
κης.
Επανέλαβε, δε, σε κατηγοραηματικό τόνο, 
πως το Ποτάμι δεν δίνει ψήφο εμπιστοσύ-
νης στην κυβέρνηση για το θέμα των Σκο-
πίων. «Το Ποτάμι δεν δίνει ψήφο εμπιστοσύ-
νης στην κυβέρνηση με οποιαδήποτε μορφή. 
Ψήφο εμπιστοσύνης από εμάς δεν θα πάρουν. 
Αυτό που λέμε όμως είναι ότι εμείς έχουμεμια 
πατριωτική ευθύνη και θα τοποθετηθούμε 
στη Βουλή τη στιγμή της συμφωνίας, με βάση 
αυτή την πατριωτική ευθύνη και όχι για το 
μικροκομματικό μας συμφέρον» είπε χαρα-
κτηριστικά.
Ο επικεφαλής του Ποταμιού εμφανίστηκε 
αισιόδοξος για την πορεία του Ποταμιού, ενώ, 
σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, προέβλεψε 
ότι το Ποτάμι θα ξεπεράσει κατά πολύ το 3%. 
«Προσέξτε, αυτό δεν είναι πολιτική θέση. 
Αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις απαντά 
ένα 30%. Αν ένα 30% κλείνει αμέσως το τηλέ-
φωνο και ένα 30% είναι το «δεν ξέρω δεν 
απαντώ» οι δημοσκοπήσεις ουσιαστικά είναι 
στο 1/3 της κοινωνίας. Εμείς έχουμε βάσιμες 
ελπίδες ότι πολλοί άνθρωποι που είναι απηυ-
δησμένοι από τα κόμματα που κυβέρνησαν, 
από τα λάθη του παρελθόντος αλλά και από 
τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, έχουμε βάσιμη ελπίδα ότι 

αυτοί θα έρθουν σε εμάς» είπε χαρακτηρι-
στικά.
Αναφέρθηκε μάλιστα και στη δυναμική του 
Ποταμιού ανάμεσα στους Έληνες που εφυγαν 
στο εξωτερικό, καθώς σε πρόσφατη δημο-
σκόπηση ανέδειξαν το Ποτάμι σε τρίτο κόμμα.
Ο Σταύρος Θεοδωράκης επανέλαβε τους επτά 
τομείς πολιτικής στους οποίους δίνει προ-
τεραιότητα το Ποτάμι,ανάμεσα στους οποί-
ους η εγκληματικότητα, τα ατομικά δικαιώ-
ματα, η δημόσια διοίκηση και αναφέρθηκε 
στην καμπάνια που έχει ξεκινήσει το Ποτάμι 
εδώ και μια εβδομάδα, καλώντας τους πολίτες 
να πουν τα Θέλω τους. «Πήραμε τα προφανή 
θέλω του κόσμου, αλλά εμείς δίνουμε και την 
απάντηση. Έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο 
να απαντάμε» είπε.
Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο προεκλογικής 

συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ 
που δηλώνει προοδευτικό 
κόμμα ο επικεφαλής του 
Ποταμιού είπε: «Δεν υπάρχει 
περίπτωση για μία προεκλο-
γική συνεργασία και αυτό 
που θέλουμε είναι να βρει η 
χώρα έναν ευρωπαϊκό βημα-
τισμό με μια χρήσιμη κυβέρ-
νηση, μετά τις εκλογές. Εξάλ-

λου, όλοι μπορούν να δηλώνουν προοδευτι-
κοί. Το θέμα είναι τι κάνεις στην πράξη. Εμείς 
λοιπόν λέμε ότι οι προοδευτικές μας πράξεις 
δείχνουν και πώς θα πολιτευτούμε στο μέλ-
λον».
Με αφορμή το περιστατικό με τον θάνατο 
του Ζακ Κωστόπουλου, ο Σταύρος Θεοδω-
ράκης επισήμανε ότι «οι εικόνες της σύλλη-
ψης του Ζακ είναι προσβολή. Δεν είναι εικόνα 
μιας σύγχρονης αστυνομίας» και έκανε ευρεία 
αναφορά στο πρόβλημα της εγκληματικότη-
τας στην Αθήνα.
«Έχουμε μπλέξει στο κέντρο τα καλάσνικοφ 
με την παραβατικότητα. Οι άνθρωποι στο 
κέντρο έχουν θυμό, δεν προστατεύονται, 
σπάνε τα μαγαζιά τους το βράδυ, τους κλέ-
βουν. Και που ξεσπάς όταν έχεις ένα τυφλό 
θυμό; Όπου μπορείς. Είναι λοιπόν όλοι αγα-
νακτισμένοι, ακόμη και οι αστυνομικοί που 
κάνουν μια αέναη προσπάθεια απέναντι στην 
εγκληματικότητα και όταν δεν βρίσκουν καλά-
σνικοφ την πληρώνουν κάποια άλλα άτομα. 
Ένας άνθρωπος που παραπαίει, που πέφτει 
από τραπέζι σε τραπέζι, και τελικά σκοντάφτει 
και πέφτει κάτω δεν μπορεί να αντιμετωπίζε-
ται σαν ένα κακοποιό με καλάσνικοφ» είπε 
καταλήγοντας.

Σταύρος Θεοδωράκης για τη 
Συμφωνία των Πρεσπών: Να 
αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε

Μεγάλη πτώση κατέγραψε τον Σεπτέμβριο το οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα, 
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Κομισιόν

Ραγδαία επιδείνωση του οικονομικού 
κλίματος στην Ελλάδα, τον Σεπτέμβριο

Μ
εγάλη πτώση κατέγραψε 
τον Σεπτέμβριο το οικο-
νομικό κλίμα στην Ελλά-
δα, σύμφωνα με τα επί-

σημα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμε-
ρα η Κομισιόν.
Ο δείκτης υποχώρησε σ τ ις 101,3 
μονάδες, επιστρέφοντας έτσι στα επί-
πεδα του Δεκεμβρίου 2017.
Τα στοιχεία, τα οποία ενσωματώνουν 
και τις δηλώσεις του πρωθυπουργού 
στην ΔΕΘ, δείχνουν οτι οι προσδο-
κίες για την πορεία της πραγματικής 
οικονομίας, είναι πολύ περιορισμέ-
νες, ενώ το οικονομικό κλίμα πλήττει 
η συζήτηση περί αναστολής των ψηφι-
σμένων μεταρρυθμίσεων και η προε-
κλογική ατμόσφαιρα.
Επίσης, οι παράγοντες της αγοράς δεν 
φαίνεται να πείθονται για τα περί εξό-
δου από τα μνημόνια και πρόσβασης 
στις διεθνείς αγορές. Αλλωστε τα επι-
τόκια των ελληνικών ομολόγων έχουν 
ανοδική πορεία, ενώ μόλις χθές η 
Moody’s απείλησε με περαιτέρω υπο-
βάθμιση της αξιολόγησης της Ελλά-
δας, εφόσον δεν τηρήσει τις δεσμεύ-
σεις της με τους εταίρους.
Τα στοιχεία καταγράφουν σημαντική 
πτώση σε όλους τους επιμέρους δεί-
κτες: στη βιομηχανία, στις υπηρεσίες, 

στο λιανεμπόριο, αλλά και στις κατα-
σκευές. Ελαφρά βελτίωση καταγρά-
φεται μόνο στον δείκτη των κατανα-
λωτών.
Το οικονομικό κλίμα σ την Ελλάδα 
παρουσιάζεται πτώση για δεύτερο 
συνεχή μήνα, μετά τον Αύγουστο 
και τον Ιούλιο, γεγονός που προβλη-
ματίζει το Υπουργείο Οικονομικών, 
αφού δεν καταφέρνει να επανακτήσει 
την εμπιστοσύνη της αγοράς για την 
πορεία της ελληνικής οικονομίας.
Ο δείκ της Οικονομικού Κλίματος 
λέγεται και «πρόδρομος δείκτης», 
αφού μετράει και τις προσδοκίες για 
το πώς θα κινηθεί το ΑΕΠ. Σημειώνε-
ται οτι εφόσον δεν επιβεβαιωθούν οι 
κυβερνητικές προβλέψεις για αύξηση 
του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, 
τ ίθενται σε αμφιβολία και οι προ-
βλέψεις του προϋπολογισμού, ενώ 
δυσκολεύεται και η διαπραγμάτευση 
της κυβέρνησης με τους πιστωτές για 
τις περικοπές στις συντάξεις.
Σημειώνεται ότι στην Ε.Ε. υπήρξε μεν 
πτώση αλλά μικρή στον ανάλογο δεί-
κτη (από τις 112,2 στις 111,3 μονά-
δες), γεγονός που σημαίνει ότ ι οι 
αμφιβολίες για την πορεία της ελλη-
νικής οικονομίας είναι πολύ πιο έντο-
νες.
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Η Φώφη ξέκοψε στους ευρωσοσιαλιστές 
τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ 

Έ
ξω πάει καλά!
Με συγκρατημένη έκπληξη άκουσαν οι 
σοσιαλιστές ευρωβουλευτές τη Φώφη Γεν-
νηματά να αποκλείει κατηγορηματικά κάθε 

συνεργασία με την κυβέρνηση αλλά και να διε-
κτραγωδεί την κατάσταση στη Μόρια με αφορμή 
την πρόσφατη επίσκεψή της.
Η κα Γεννηματά έκανε γνωστό ότι «ούτε καθαρή 
έξοδο έχουμε, ούτε επιστροφή της Ελλάδας στην 
κανονικότητα. Τα προβλήματα συνεχίζονται. Η 
Ελλάδα κινδυνεύει να αποκλίνει περισσότερο από 
την Ευρώπη, με το τρίτο αχρείαστο μνημόνιο που 
επέβαλε στη χώρα ο ΣΥΡΙΖΑ «με την σύμπραξη 
του ακροδεξιού κόμματος ΑΝΕΛ» ενώ σε άλλο 
σημείο είπε ότι η χώρα «δεν χρειάζεται άλλο τις de 
facto συντηρητικές πολιτικές, τον λαϊκισμό και την 
δημαγωγία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, ούτε 
τη συντηρητική επιστροφή της ΝΔ».
Αρκετοί ευρωβουλευτές της σοσιαλιστικής ομά-
δας ζήτησαν διευκρινήσεις για την αποφασιστική 
στάση της έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, και η αντιπροσω-
πεία του ΚΙΝΑΛ αποκόμισε την αίσθηση ότι έχουν 
ελλιπή γνώση της ελληνικής πραγματικότητας. 
Εχουν αρκεσθεί στην «φαινομενολογία» των τίτ-
λων, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ευρωπαϊκό αριστερό 
κόμμα και «φυσικός σύμμαχος» των σοσιαλιστι-
κών δυνάμεων. Μετά έδειχναν προβληματισμένοι.
Στο θέμα της Μόριας δέχτηκε πολλές ερωτήσεις 
και τους σοκάρισε αναφέροντάς τους όσα είδε με 
τα ασυνόδευτα παιδιά μέσα στη δυστυχία και τις 
γυναίκες να φοβούνται να πάνε στην τουαλέτα 
γιατί υπάρχει ο κίνδυνος αν βιαστούν.
Μέσα δεν πάει καλά.
Το ΚΙΝΑΛ (ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ) έχει καθηλω-
θεί στα ίδια μονοψήφια ποσοστά εδώ και μήνες, 
μετά τη αρχική ευφορία της ανάδειξης αρχηγού, 
που δημιούργησε εντυπώσεις ορμητικής ανάνη-
ψης. Σίγουρα στην αρχική αμηχανία επέδρασε το 
ήξεις αφήξεις του Σταύρου Θεοδωράκη που ανέ-
κοψε τον ενθουσιασμό. Άλλωστε εκείνος ο κόσμος 
που ψήφισε τη Γεννηματά και συμπαρατάχθηκε 
με το «Κίνημα Αλλαγής», δεν επιδόθηκε σε βαθυ-
στόχαστες πολιτικές αναλύσεις. Η πλειοψηφία του 
ψήφισε με οδηγό τη μνήμη, το συναίσθημα, την 
ασφυξία που δημιουργούσε η λαϊκίστικη πολιτική 
του ΣΥΡΙΖΑ, και η εχθροπάθεια προς τα στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ.
Το ΠΑΣΟΚ θα είχε εξαφανιστεί από τον πολιτικό 
χάρτη αν δεν είχε αυτούς τους παλιούς αφοσιωμέ-
νους, που οι περισσότεροι ήταν απλοί άνθρωποι 
του λαού, και όχι οι ευνοημένοι κατά τη μακρό-
χρονη θητεία του. Οι τελευταίοι τράβηξαν για 
άλλες πολιτείες, και όταν αυτές αποδείχτηκαν στεί-
ρες, μένουν πλέον απόμακροι, και στις δημοσκο-
πήσεις καταγράφονται στους «δεν έχουν αποφα-
σίσει / δεν απαντούν». Λογικό, τώρα δεν υπάρ-

χουν θέσεις να καταλάβουν ούτε δυνατότητα να 
απολαύσουν «όλα τα λεφτά για όλα τα κιλά».
Όμως από τότε πέρασε καιρός και το πρόβλημα 
πλέον είναι της Φώφης. Ο Παπανδρέου βρήκε τη 
χρεοκοπία, την χειρίστηκε τόσο λάθος με αποτέ-
λεσμα να άρει τον σταυρό του μαρτυρίου, απαξι-
ώνοντας εαυτόν και εκμηδενίζοντας τα κόμμα του. 
Η κοινή γνώμη, όπως φάνηκε από τις διαδοχικές 
εκλογές και τις τωρινές δημοσκοπήσεις, χρεώνει 
στο ΠΑΣΟΚ την καταστροφή της χώρας – κατόρ-
θωσε ο Τσίπρας να περάσουν σε δεύτερη μοίρα οι 
ευθύνες Καραμανλή και της κυβέρνησής του.
Η Φώφη δεν δείχνει να κάνει και πολλά να αντι-
στρέψει αυτή την εντύπωση. Δεν επικαλείται - 
έστω - το πρόσφατο νομοθετικό έργο της τελευ-
ταίας κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ ή τα μέτρα που πήρε το 
κόμμα της σε συνεργασία με τη ΝΔ για να διατηρή-
σουν τη χώρα στη ζώνη του ευρώ και να μη γίνει 
Αργεντινή, όπως ευχόταν ο Τσίπρας στη Βουλή 
(σ.σ. για τον γράφοντα το ευρώ δεν ήταν φετίχ στην 
τότε συγκυρία, αλλά αφού το «διέπραξαν» πρέπει 
να το υπερασπιστούν με σθένος, και όχι να δεί-
χνουν… αιδημοσύνη γιατί συνεργάστηκαν με την 
κακιά δεξιά).
Παράλληλα ελάχιστα νέα πρόσωπα ( σχεδόν μόνο 
ένα, ο υπεύθυνος Τύπου Χρηστίδης), ανέλαβαν 
να εκπροσωπήσουν το ΚΙΝΑΛ προς τα έξω. Συνε-
χίζουν πρόσωπα που έχουν κουράσει την κοινή 
γνώμη, που καλώς ή κακώς τους έχει πιστωθεί η 
πολιτεία του κακού ΠΑΣΟΚ – ασχέτως αν το αξί-
ζουν ή όχι. Πρόσωπα τα οποία πίσω «από την 
κουρτίνα» θα μπορούσαν με την πείρα τους να 
συμβάλουν στον στρατηγικό και επικοινωνιακό 
σχεδιασμό του κόμματος (τυχαία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 
σε σχετικό πόστο τον πολύπειρο παλαιοπασόκο 
Κοτσακά και όχι κάποιον… Καρανίκα; - ο τελευ-
ταίος είναι απλώς ένα φιλικό ρουσφέτι του πρω-
θυπουργού άνευ ουσίας). Τι ανανέωση είναι π.χ. 
να εκπροσωπεί το ΚΙΝΑΛ στα ΜΜΕ ο ασπρομάλ-
λης διευθυντής ειδήσεων που υπερκατανάλωσε τα 
ειδησεογραφικά «παράθυρα» στη τηλοψία και τα 
ρεπορτάζ Μυκόνου; (αλλιώς τα αποκαλεί η καθο-
μιλουμένη).
Τέλος, το ΚΙΝΑΛ είναι ανύπαρκτο στα social 
media. Αυτά σαφώς δεν είναι η κοινωνία (αν ήταν 
από το 12 ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν κυβέρνηση και ο Στέ-
φανος Μάνος αξιωματική αντιπολίτευση) αλλά 
είναι δυναμικό μέρος της κοινωνίας. Διαμορφώ-
νουν ατμόσφαιρα. Παρατηρούμε ότι κάθε που 
κάνει ανάρτηση στο twitter ένας Πασόκος βου-
λευτής, αρχίζει καταιγιστικό bulling «μη μιλάτε 
εσείς που καταστρέψατε τη χώρα). Και δεν βρίσκε-
ται ένας πασοκικό troll να απαντήσει. Και όμως η 
κοινοβουλευτική παρουσία και οι προτάσεις του 
ΚΙΝΑΛ για τα προβλήματα της χώρας άξιζαν μεγα-
λύτερης προσοχής
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εδώ Κύπρος

Τ
α ενεργειακά ζητήματα κυριάρχησαν στη συνά-
ντηση που είχε τη Δευτέρα ο Υπουργός Εξωτε-
ρικών, Νίκος Χριστοδουλίδης, με τη Νορβηγίδα 
ομόλογό του Ine Marie Eriksen Soreide , στο πε-

ριθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, μέρος της συζήτησης 
αφορούσε το Ταμείο (Sovereign Fund) που έχει δημιουρ-
γήσει η κυβέρνηση της Νορβηγίας για τη διαχείριση των 
πόρων από τα ενεργειακά. Είναι πιθανή η δημιουργία 
δύο ομάδων σε τεχνικό επίπεδο για να διαπιστωθούν οι 
καλύτερες πρακτικές.
Από κυπριακής πλευράς παράλληλα επισημάνθηκε ότι 
η οποιαδήποτε εμπλοκή εταιρείας εντός της ΑΟΖ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας για παράνομες ενέργειες δεν 
μπορεί να γίνει αποδεκτή.
Ο κ. Χριστοδουλίδης επίσης συναντήθηκε με τον Ελληνα 
ομόλογό του Νίκο Κοτζιά και συμμετείχε στην άτυπη 
συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για τη 
Συρία και τη Λιβύη.
Αργά το βράδυ παρευρέθηκε και χαιρέτισε σε εκδή-
λωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου 
Αντωνιάδη, «Υπάρχει Ελπίς! Κτίζοντας την Παιδεία της 
Κύπρου μας».
Το σημερινό πρόγραμμα του Υπουργού Εξωτερικών 
περιλαμβάνει, πέραν της παρουσίας του στις συναντή-
σεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, διμερείς συνα-
ντήσεις με την Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Sushma 
Swaraj, τον Παλαιστίνιο ομόλογό τους Riyad al-Maliki, 

και τον Υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας Τζέρεμι 
Χαντ.
Στις 3 το απόγευμα τοπική ώρα θα συναντηθεί με τον 
Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, Γουές Μίτσελ.
Θα παρευρεθεί επίσης στη δεξίωση των κρατών μελών 
της Βρετανικής Κοινοπολιτείας και το βράδυ θα παρακα-
θίσει στο Διατλαντικό δείπνο που παραθέτει ο Υπουρ-
γός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο στος ομολό-
γους του της Ε.Ε..

Στη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Ενέργειας για ε-
παφές με επίκεντρο τα ενεργειακά
Με τον Αμερικανό Υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο 
για Ενεργειακές Πηγές Francis Fannon, καθώς και με αξι-
ωματούχους εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην 
κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), θα 
συναντηθεί μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπο-
ρίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Γιώργος Λακκοτρύπης 
που αναχωρεί σήμερα, Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018 για 
τη Νέα Υόρκη.
Σύμφωνα να ανακοίνωση που δημοσιεύεται στο ΓΤΠ, ο 
Υπουργός το πρωί της Παρασκευής θα συνοδεύσει τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε επιχειρηματικό φόρουμ 
(2nd Capital Link Invest in Cyprus Forum), παρουσιάζο-
ντας, σε Αμερικάνους και ξένους επενδυτές και επιχειρη-
ματίες, τις εξελίξεις αναφορικά με την εξερεύνηση υδρο-
γονανθράκων στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Θέματα ενέργειας συζήτησε ο ΥΠΕΞ με 
την Νορβηγίδα ομόλογό του 

Συνάντηση ΠτΔ με ηγεσία Αμερικανο-
εβραϊκής Επιτροπής

Ο
ι εξελίξεις στην περιοχή, το κυπριακό και 
οι σχέσεις Κύπρου- Ελλάδας – Ισραήλ, 
αλλά και των αντίστοιχων παροικιών στις 
ΗΠΑ, απασχόλησαν τη χθεσινή συνάντη-

ση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστα-
σιάδη, με την ηγεσία της Αμερικανο-εβραϊκής Επι-
τροπής (AJC).
Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη 
συνάντηση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρό-
δρομος Προδρόμου ο Πρόεδρος προέβη σε ενη-
μέρωση «για την προσπάθεια που κάνουμε για την 
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, αλλά και για 
την κατάσταση που επικρατεί αυτή την εποχή στο 
Κυπριακό».
«Συζητήθηκαν, επίσης, οι σχέσεις που αναπτύσσο-
νται στην περιοχή μας, ανάμεσα στην Κύπρο και το 
Ισραήλ και οι γενικότερες συνεργασίες, η τριμερής 
με το Ισραήλ και την Ελλάδα, όπως και οι άλλες τρι-
μερής, το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, αλλά και οι αμερικανοκυπριακές σχέ-
σεις, για τη βελτίωση των οποίων ρόλο παίζουν οι 
εβραϊκές οργανώσεις εδώ στις ΗΠΑ», ανέφερε ο ΚΕ.
Ο Πρόεδρος, συνέχισε ο Εκπρόσωπος, ευχαρίστησε 
την Αμερικανο-εβραϊκή Επιτροπή για τη συμβολή 
τους στη βελτίωση τόσο των κυπρο-ισραηλινών όσο 
και των αμερικανοκυπριακών σχέσεων και διαβε-
βαίωσε ότι χάρη σε αυτή τη στήριξη, «μπορούμε να 
επιδιώξουμε ένα περιβάλλον ειρήνης, συνεργασίας 
και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, να επιδι-
ώξουμε την επίλυση του Κυπριακού στη βάση ακρι-
βώς των αρχών των Ηνωμένων Εθνών και να γίνει 
η Κύπρος ένα κανονικό κράτος και ένα σταθερός 
εταίρος των χωρών της περιοχής, αλλά και χρήσι-
μος σύμμαχος τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για τις άλλες 
χώρες του κόσμου».
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει τις επόμενες 
μέρες συνάντηση με άλλη μία από τις μεγάλες αμε-
ρικανο-εβραϊκές οργανώσεις.

Υπουργική Διακήρυξη για 
την προώθηση της παράκτιας 
αλιείας συνυπέγραψε ο 
Κώστας Καδής στη Μάλτα 

Υ
πουργική Διακήρυξη για τη στήριξη και προώθηση της παρά-
κτιας αλιείας μικρής κλίμακας υπογράφηκε σήμερα στη Μάλτα. 
Στην Κύπρο, η παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας αποτελεί περί-
που το 95% του αλιευτικού στόλου και αντιπροσωπεύει σχεδόν 

το 50% της συνολικής αξίας εκφόρτωσης της κυπριακής αλιείας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, που αναμεταδίδει το ΓΤΠ, η Διακήρυξη προ-
νοεί τη θέσπιση Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την Παράκτια Αλι-
εία Μικρής Κλίμακας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, για δια-
σφάλιση της μακροχρόνιας περιβαλλοντικής και κοινωνικοοικονομικής 
βιωσιμότητας του τομέα.
Εκ μέρους της Κύπρου τη Διακήρυξη υπέγραψε ο Υπουργός Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής.
Όπως αναφέρεται, η υπογραφή της Διακήρυξης έγινε στο πλαίσιο της 
Υψηλού Επιπέδου Διάσκεψης που αφορά στην Παράκτια Αλιεία Μικρής 
Κλίμακας της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, η οποία διοργανώ-
θηκε από τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ /GFCM) στη 
Βαλέτα της Μάλτας.
Στη Διάσκεψη συμμετείχαν Υπουργοί και εκπρόσωποι των μεσογεια-
κών κρατών και κρατών της Μαύρης Θάλασσας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος 
Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας και εκπρόσωποι διε-
θνών οργανισμών.
Προστίθεται ότι ο κ. Καδής εξήρε τη σημασία της περιφερειακής συνερ-
γασίας, στα πλαίσια των Περιφερειακών Οργανώσεων Διαχείρισης 
της Αλιείας και εξέφρασε την πλήρη στήριξή του για την υιοθέτηση 
της Διακήρυξης, καθώς και τη βεβαιότητα ότι με την ειλικρινή πολιτική 
δέσμευση των Υπουργών και τη συμβολή της ΓΕΑΜ θα επιτευχθούν οι 
στόχοι του σχεδίου και θα εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της παράκτιας 
αλιείας μικρής κλίμακας.
«Η Διακήρυξη», είπε, «αποτελεί τον κύριο άξονα των προσπαθειών που 
καταβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση των αναγκών 
και των προκλήσεων του τομέα της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας 
στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, που αποτελεί τομέα με σημα-
ντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη για τις παράκτιες κοινότητες».
Στις αναφορές του για την Κύπρο, ο Υπουργός είπε ότι όπως και σε άλλες 
χώρες της περιοχής, ο τομέας αυτός αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, 
όπως είναι η χαμηλή παραγωγή και τα χαμηλά εισοδήματα, η αυξανό-
μενη παρουσία χωροκατακτητικών (ξενικών) ειδών με αρνητικές επιπτώ-
σεις στο οικοσύστημα και την αλιεία, οι δύσκολες συνθήκες εργασίας 
και η ανάγκη για κατάρτιση των αλιέων στον τομέα της ναυσιπλοΐας, της 
ασφάλειας και της υγείας.
Στο περιθώριο της Διάσκεψης, ο Υπουργός είχε την ευκαιρία να συνα-
ντηθεί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για θέματα Περιβάλλοντος, 
Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, Karmenu Vella και να συζητήσουν τις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αλιείς της Κύπρου, καθώς και τους 
τρόπους αντιμετώπισής τους.
Στο πλαίσιο της Διάσκεψης πραγματοποιήθηκε τελετή βράβευσης για 
τις περιπτώσεις βέλτιστης πρακτικής στην παράκτια αλιεία μικρής κλί-
μακας στις θαλάσσιες περιφέρειες ενδιαφέροντος, κατά την οποία ο κ. 
Καδής απένειμε το βραβείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αλιέων στη Μαύρη 
Θάλασσα για τις “βέλτιστες πρακτικές για την αξιοπρεπή εργασία και την 
προώθηση του ρόλου των γυναικών στην αλιεία μικρής κλίμακας”.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Η 
ΟΕΛΜΕΚ καλεί το 
Υπ ο υ ργ ε ίο  Π α ι -
δ ε ία ς  κα ι  Π ο λ ι -
τ ισμού να ασ χο -

ληθε ί  μ ε  τα  σ ο βαρά κα ι 
μεγάλα ζητήματα της εκπαί-
δευσης, μεταξύ των οποίων 
ε ίναι τα θέματα της ασφά-
λε ιας και υγε ίας τόσο των 
μαθητών όσο και των εκπαι-
δευτ ικών, αφήνον τας σ την 
άκρη  « τα  επ ικο ινων ιακά 
τε χνάσματα που όλοι βιώ-
σαμε το προηγούμενο διά-
στημα», όπως αναφέρει.

Το  χ θ εσ ι ν ό  π ε ρ ισ τ α τ ι κό 
α π α γ ω γ ή ς  π α ι δ ι ώ ν  α π ό 
σχολικό χώρο κάνει ακόμα 
π ιο  ε π ι τ α κ τ ι κό  α υ τ ό  τ ο 
αίτημα, σημε ιώνε ι η ΟΕΛ-
ΜΕΚ, σε ανακοίνωση με την 
οποία καταδικάζει τ ις απει-
λέ ς κατά της ζωής και της 
οικογένειας εκπαιδευτικού, 
ο οποίος προσπάθησε να 
προσ τατ εύσε ι  τους μαθη-
τ έ ς  και  τ ις  μαθήτ ριε ς  του 
σχολείου του από εξωσχο-
λικούς, διακινητέ ς ναρκω-
τικών.

«Δε ν  υπάρχε ι  αμφιβολ ία 
ότ ι είναι δεκάδες οι εκπαι-
δευτικοί που καθημερινά με 
προσωπικό κόστος προσπα-
θούν να καλύψουν τ ις ανε-
πάρκε ιε ς του Υπουργε ίου 
Παιδε ίας και  Πολιτ ισμού, 
αλ λά και της κοινων ίας με 
τ ι ς  τ ό σ ε ς  π α θ ογ έ ν ε ι ε ς», 
αναφέρει η οργάνωση των 
καθηγητών.

Υπε ν θυμ ί ζ ε ι  ό τ ι  σ τ ι ς  29 
Μ α ΐ ο υ  2018  η  ΟΕ Λ ΜΕΚ 
κατέθεσε πολυσέλιδη εμπε-
ρ ισ τ α τ ω μ έ ν η  μ ε λ έ τ η  μ ε 
εισηγήσεις γι’ αυτό το τερά-
σ τ ιο ζήτημα, γ ια το οποίο, 
όπως αναφέρει, «δεν υπήρ-
ξ α ν  μ έ χ ρ ι  σ ή μ ε ρ α ,  α π ό 
πλευράς Υπουργε ίου Παι-
δ ε ία ς ,  ο ι  α ν α μ ε ν ό μ ε ν ε ς 
ενέργειες /αποφάσεις».

ΟΕΛΜΕΚ: 
καλεί το Υπ. 
Παιδείας για την 
ασφάλεια 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα ήθελε να κλείσει 
τον Συνεργατισμό, δήλωσε 
ενώπιον της Ερευνητικής 
Επιτροπής για την κατάρρευση 
του Συνεργατισμού ο 
πρώην Υπουργός Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
Αντώνης Πασχαλίδης.

Κ
άποιοι στην ΕΕ πίεζαν πά-
ρα πολύ την Κεντρική Τρά-
πεζα της Κύπρου και το Υ-
πουργείο Οικονομικών και 

για κάποιους λόγους ήθελαν να το 
βγάλουν από τη μέση, η ΕΚΤ», ανέ-
φερε στη κατάθεσή του ο κ. Πασχα-
λίδης, ο οποίος υπό τη ιδιότητά του 
ως Υπουργός Εμπορίου από τον Φε-
βρουάριο του 2018 μέχρι τον Αύ-
γουστο του του 2011, ήταν πολιτικός 
προϊστάμενος του Συνεργατισμού.
Όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής, Γεώργιο Αρέστη, 
αν κατέχει συγκεκριμένα στοιχεία 
για αυτή την θέση, ο κ. Πασχαλίδης 
παρέπεμψε στην ΚΤΚ.
«Είναι η ταπεινή μου γνώμη, το 
2013 ή τώρα, εάν εφαρμόσουν ότ,ι 
εφαρμόστηκε για τον Συνεργατι-
σμό, στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία 
στην Ισπανία, στη Ιταλία, οι μισές 
τράπεζες δεν θα υπάρχουν. Επέλε-
ξαν να το κάνουν στην Κύπρο», είπε 
ο κ. Πασχαλίδης, αναγνωρίζοντας 
ωστόσο ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί 
εκμεταλλεύτηκαν «τα λάθη, τις αδυ-
ναμίες και τα λοιπά», που υπήρχαν 
στον Συνεργατισμό.
Σημείωσε όμως ότι ο Συνεργατισμός 
δεν είχε μεγαλύτερα προβλήματα 
από τις εμπορικές τράπεζες.

Αιχμές για την επιλογή της 
διεύθυνσης
Λέγοντας ότι η Τράπεζα Κύπρου 
είχε προβλήματα και ήταν «άρρω-
στη», ο κ. Πασχαλίδης είπε πως η 
τράπεζα επέλεξε να φέρει έναν «διε-

θνούς εμβέλειας τραπεζίτη», τον 
Τζον Πάτρικ Χούρικαν για να ανα-
λάβει τη διεύθυνση της τράπεζας 
και να βάλει τα πράγματα στη σειρά, 
όπως είπε.
«Ο Συνεργατισμός έφερε τον Χατζη-
γιάννη, τι σχέση έχει;» διερωτή-
θηκε.
Όταν του έγινε παρατήρηση για κρι-
τική για τη οποία δεν ρωτήθηκε, ο 
κ. Πασχαλίδης είπε πως «δεν είναι 
θέμα κριτικής, αλλά θέμα γεγονό-
των. «Από την ημέρα που ήρθε, 
υπήρχαν ΜΕΔ τι έκανε η διοίκηση; 
Έστειλαν επιστολές σε όλους διεκδί-
κησαν το λαβείν τους;».
Ωστόσο, είπε πως ενώ τα ΜΕΔ ήταν 
το σημαντικότερο ζήτημα, το κύριο 
θέμα και στην Κυβέρνηση, και στη 
Βουλή και στον Τύπο «ήταν να προ-
στατεύσουμε την πρώτη κατοικία, 
έγινε σλόγκαν όλων».
«Εγώ δεν είμαι εναντίον να κάνεις 
κοινωνική πολιτική, η συντριπτική 
πλειοψηφία των δανείων είχαν υπο-
θήκη την πρώτη κατοικία. Δηλαδή 
ζητούσαν η Κυβέρνηση όλα τα 
κόμματα ο Τύπος όλος, έστελναν 
μήνυμα σε όλους αυτούς που χρω-
στούσαν και έλε-
γαν μη πληρώσετε», 
είπε.
Ερωτηθείς για επι-
στολή που ο ίδιος 
απέστειλε τον Μάιο 
του 2011 στον τότε 
Υπουργό Οικονο-
μ ικών,  Χαρί λαο 
Σταυράκη, μεταφέ-
ροντάς τού τις ανησυχίες του για 
συμπερίληψη του Συνεργατισμού 
στα τεστ αντοχής της ΕΚΤ το 2012, 
ο κ. Πασχαλίδης είπε πως έγινε και 
συνάντηση στο ΥΠΟΙΚ και ότι ο 
ίδιος είχε υιοθετήσει τις θέσεις του 
Διοικητή και πρόσθεσε ότι υπήρχε 
μια αντίληψη από το ΥΠΟΙΚ ότι ο 
Διοικητής «υπερβάλλει».
Ο κ. Αρέστη έθεσε στον κ. Πασχα-
λίδη τις επανειλημμένες επιστολές 

που απέστειλε ο Αθανάσιος Ορφα-
νίδης στον ίδιο για το κεφαλαιακό 
έλλειμμα του Συνεργατισμού. Ο κ. 
Πασχαλίδης είπε πως ενημέρωσε 
και το Υπουργικό και τον Υπουργό 
Οικονομικών, ο οποίος, όπως είπε, 
δεν μιλούσε με τον τότε Διοικητή.
«Ήταν γνωστό ότι ο Ορφανίδης δεν 
τα πήγαινε καλά με τον Σταυράκη 
ούτε με τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας, εγώ πάντοτε έλεγα στον Ορφα-
νίδη ότι είσαι ο Κεντρικός Τραπε-
ζίτης πρέπει να δείχνεις σεβασμό 
και να ακούς τις απόψεις της κυβέρ-
νησης. Την ίδια στιγμή έλεγα στον 
ΥΠΟΙΚ ότι πρέπει να λάβει σοβαρά 
υπόψη τον Κεντρικό Τραπεζίτη. Εν 
πάση περιπτώσει δεν ήταν καλές οι 
σχέσεις τους μέχρι τέλους», είπε.
Ερωτηθείς αν οι οικονομικές εκθέ-
σεις του Συνεργατισμού που τίθεντο 
ενώπιον του Υπουργικού Συμβου-
λίου ελέγχονταν αφού περιείχαν και 
σοβαρά ζητήματα, ο κ. Πασχαλίδης 
είπε πως δεν γινόταν ουσιαστική 
συζήτηση εκτός και αν τίθετο κάτι 
συγκεκριμένο.
Ο Υπουργός Εμπορίου δεν είχε 
ουσιαστικό εποπτικό έλεγχο. Ήμουν 

ο πολιτικός προϊστά-
μενος, ο σύνδεσμος 
που μετέφερε τις 
πολιτικές θέσεις της 
κυβέρνησης στον 
Συνεργατισμό, κατέ-
ληξε.

Η κατάσταση 
στον Συνεργα-

τισμό δεν ήταν χειρότερη α-
πό τις τράπεζες, λέει ο Χλω-
ρακιώτης
Η κατάσταση στον Συνεργατισμό 
όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια δεν ήταν χειρότερη από τις 
εμπορικές τράπεζες, η οποία ήταν 
συνέπεια της παγκόσμιας οικο-
νομικής κρίσης που επηρέασε και 
την Κύπρο, υποστήριξε σήμερα ο 
Ερωτόκριτος Χλωρακιώτης, κατα-

θέτοντας ενώπιον της Ερευνητικής 
Επιτροπής για τη κατάρρευση του 
Συνεργατισμού.
Στην πολύωρη κατάθεσή του, ο 
κ. Χλωρακιώτης, ο οποίος διατέ-
λεσε αρχικά έφορος Συνεργατικής 
Ανάπτυξης και στη συνέχεια Γενι-
κός Διευθυντής της τότε Συνεργατι-
κής Κεντρικής Τράπεζας μέχρι τον 
Σεπτέμβριο του 2013, σημείωσε πως 
εδώ και πέντε χρόνια ο ίδιος κατα-
συκοφαντήθηκε και λοιδορήθηκε.
«Εγώ δεν είμαι όπως τους άλλους 
μάρτυρες. Εγώ για πέντε χρόνια 
έχω λοιδορηθεί έχω κατασυκο-
φαντηθεί, αλλά για κάποια θέματα 
πιστεύω ότι θα έχω το δικαίωμα να 
αναφερθώ για να ακούσει ο κόσμος 
και κάποιες αλήθειες», είπε.
Ερωτηθείς για το πρόβλημα με τα 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ), 
ο κ. Χλωρακιώτης είπε πως μετά την 
παγκόσμια οικονομική κρίση του 
2008 επηρεάστηκε και η Κύπρος, 
και κατά συνέπεια οι εμπορικές τρά-
πεζες και ο Συνεργατισμός, που 
είχε μια πελατειακή βάση που υπε-
ρέβαινε την πλειοψηφία του λαού, 
όπως είπε.
Απαντώντας σε ερώτηση για τη δια-
χείριση των ΜΕΔ, ο κ. Χλωρακιώτης 
υποστήριξε ότι η εικόνα δεν ήταν 
διαφορετική από τις τράπεζες.
«Μα για να μπορέσει κανείς να δει 
τις πραγματικότητες πρέπει να κάνει 
σύγκριση με τις εμπορικές τράπε-
ζες. Σε ποιά κατάσταση βρέθηκαν 
οι τράπεζες και σε ποιά κατάσταση 
βρέθηκε το Συνεργατικό Κίνημα. 
Οι τράπεζες βρέθηκαν σε καλύτερη 
θέση από το Συνεργατικό Κίνημα; 
Δεν νομίζω ότι αυτές οι ζημιές προ-
ήλθαν διότι όποιος δανείζετο στον 
Συνεργατισμό ήταν δανεικά και αγύ-
ριστα», είπε.
Αναφέρθηκε και στην Ελληνική Τρά-
πεζα, η οποία μετά την απορρό-
φηση του καλού μέρος του Συνερ-
γατισμού θα μειώσει τα ΜΕΔ της 
από 55% στο 25%, όπως είπε.

Πασχαλίδης: Η ΕΚΤ ήθελε να κλείσει τον 
Συνεργατισμό 
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Σ
ε φυλάκιση τριών έως δέκα ετών κα-
ταδικάστηκε ο Bill Cosby μετά από τις 
κατηγορίες της Andrea Constand για 
σεξουαλική κακοποίηση το 2004.

Ο 81χρονος ηθοποιός θα κρατηθεί σε πολι-
τειακή φυλακή της Πενσυλβάνια α ενώ 
καλείται επίσης να πληρώσει πρόστιμο 
25.000 δολαρίων. Δεδομένης της ηλικίας 
του ο δικηγόρος του ζήτησε από το δικαστή-
ριο να μην εκτίσει ποινή φυλάκισης όμως 
κάτι τέτοιο δεν έγινε δεκτό.
Μάλιστα, το δικαστήριο της Πενσυλβάνια 
τον χαρακτήρισε «βίαιο σεξουαλικό εγκλη-
ματία» κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα δέχε-
ται για πάντα ψυχανάλυση και θα μπει στην 
λίστα των καταδικασμένων σεξουαλικών 
δραστών.

Ο Cosby είχε κριθεί ένοχος τον περασμένο 
Απρίλιο όταν έγινε γνωστό πως νάρκωσε 
με το φάρμακο Benadryl την Constand (κάτι 
που ομολόγησε και ο ίδιος) και στη συνέ-
χεια τις επιτέθηκε σεξουαλικά στο σπίτι του 
στη Φιλαδέλφεια.
Μάλιστα, το δικαστήριο της Πενσυλβάνια 
τον χαρακτήρισε «βίαιο σεξουαλικό εγκλη-
ματία» κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα δέχεται 
για πάντα ψυχανάλυση και θα μπει στην λίστα 
των καταδικασμένων σεξουαλικών δραστών.
Ο Cosby είχε κριθεί ένοχος τον περασμένο 
Απρίλιο όταν έγινε γνωστό πως νάρκωσε 
με το φάρμακο Benadryl την Constand (κάτι 
που ομολόγησε και ο ίδιος) και στη συνέ-
χεια τις επιτέθηκε σεξουαλικά στο σπίτι του 
στη Φιλαδέλφεια.

διεθνή νέα

H 
επίσκεψη του Tούρκου προέδρου 
στο Βερολίνο και στην Κολωνία 
στα τέλη της εβδομάδας διχάζει 
εδώ και μέρες τους Τούρκους της 

Γερμανίας. Στη συνοικία Κρόιτσμπεργκ της 
γερμανικής πρωτεύουσας, όπου ζουν ε-
δώ και δεκαετίες πολλοί Τούρκοι, οι από-
ψεις για τον πρόεδρο Ερντογάν διίστανται. 
Η Οζλέμ Καλντέρ, η οποία γεννήθηκε στη 
Γερμανία και εργάζεται ως πωλήτρια σε κα-
τάστημα ζαχαρωτών, λέει ότι χαίρεται ιδιαί-
τερα για την επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν: 
«Κάθε χρόνο που επισκέπτομαι την Τουρ-
κία βλέπω νέους δρόμους, νέα πάρκα και 
νέα νοσοκομεία». Η 30χρονη αναμένει από 
τον Τ. Ερντογάν ότι «θα κάνει κάτι» για τους 
Τούρκους της Γερμανίας: «Υπάρχουν πολλοί 
στη Γερμανία που δεν μας αποδέχονται. Θα 
πρέπει να τους υπενθυμίσει όλα αυτά που 
κάναμε για τη Γερμανία. Πρέπει να δείξει ότι 
μας στηρίζει».
Μια άλλη γυναίκα, η οποία θέλει να παρα-
μένει ανώνυμη, αντιμετωπίζει την επίσκεψη 
Ερντογάν ως κάτι «απολύτως φυσιολογικό», 
όπως λέει. Η 42χρονη ζει στη Γερμανία εδώ 
και 30 χρόνια: Θεωρεί ότι, όπως κάθε ηγέ-
της, έχει μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα: 
«Δεν στηρίζω τον Ερντογάν, αλλά δεν είμαι 
αντίπαλή του. Ασκώ κριτική επειδή ο ίδιος 
ασκεί πίεση προς τα μέσα ενημέρωσης στην 
Τουρκία. Μου αρέσει όμως ο τρόπος με τον 
οποίο ο πρόεδρος εκπροσωπεί την Τουρκία 
στο εξωτερικό».

«Φυσιολογική η πόλωση»
Το γεγονός ότι στη Γερμανία ζουν πολλοί 
Τούρκοι που υποστηρίζουν τον Ερντο-
γάν έδειξαν οι τελευταίες προεδρικές και 
βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία στις 24 
Ιουνίου. Το 65% των 1,4 εκατ. Τούρκων 
με δικαίωμα ψήφου στη Γερμανία ψήφισε 
υπέρ του Ερντογάν και σχεδόν το 54% για το 
κυβερνών κόμμα ΑΚΡ.
Ο 35χρονος Αντέμ Ορτά, ο οποίος εδώ και 
δύο δεκαετίες ζει στο Βερολίνο, δηλώνει 
αντίπαλος του Ερντογάν και προσθέτει ότι 
αντιμετωπίζεται εχθρικά από τους υπο-
στηρικτές του Τούρκου προέδρου. Για την 
καθηγήτρια του Ινστιτούτου Τουρκολογίας 
στο Πανεπιστήμιο Ντούισμπουργκ-Έσσεν 

Ινσί Γενέρ Ροντερμπούργκ η πόλωση μεταξύ 
των Τούρκων της Γερμανίας είναι κάτι φυσι-
ολογικό: «Υπήρχε πάντοτε, απλώς σήμερα 
πολλοί λένε πλέον ανοιχτά ποιoν στηρίζουν 
και ποιον όχι» σημειώνει.
Ενδεικτική για το κλίμα πόλωσης είναι και 
η απόφαση αρκετών Τούρκων αξιωματού-
χων να μην αποδεχθούν την πρόσκληση 
του Γερμανού ομοσπονδιακού προέδρου 
Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ στο επίσημο 
γεύμα προς τιμήν του προέδρου Ερντογάν 
την Παρασκευή. Έτσι ο Χουσεΐν Ματ, πρόε-
δρος των Αλεβιτών Γερμανίας, δήλωσε ότι, 
αν παρακαθόταν στο δείπνο, θα ήταν σαν 
να ενέκρινε τις άδικες αποφάσεις του Ταγίπ 
Ερντογάν και σαν να νομιμοποιούσε τις 
πράξεις του. Κατά την άποψή του, «δεν είναι 
σωστό» να οργανωθεί γεύμα προς τιμήν 
του Τ. Ερντογάν, όταν δεν έχει γίνει πρόοδος 
στην Τουρκία στο ζήτημα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, των Κούρδων και των Αλεβι-
τών. Ας σημειωθεί ότι ούτε και η καγκελά-
ριος Μέρκελ θα είναι παρούσα στο επίσημο 
γεύμα, θα συναντηθεί όμως νωρίτερα με 
τον Τούρκο πρόεδρο.

Ένας αστυνομικός κατηγορείται ό-
τι κατασκόπευε Τούρκους πολίτες 
για λογαριασμό της Άγκυρας
Έρευνα σε βάρος ενός Γερμανού αστυνο-
μικού ξεκίνησαν οι αστυνομικές αρχές του 
Βερολίνου, με την κατηγορία ότι κατασκό-
πευε Τούρκους αντιφρονούντες που ζουν 
στη γερμανική πρωτεύουσα, για λογαρια-
σμό των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών.
«Αν αποδειχθούν αληθινές οι κατηγορίες 
εναντίον αυτού του προσώπου, θα εκδι-
ωχθεί από την αστυνομία του Βερολίνου» 
είπε η Μπάρμπαρα Σλόβικ, η επικεφαλής 
των αστυνομικών αρχών της πόλης.
Η αποκάλυψη αυτή έγινε την ίδια ημέρα που 
ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
έφτασε στη Γερμανία για επίσημη επίσκεψη.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Tagesspiegel οι 
γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας ερευνούν 
ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της αστυνομίας. 
Η βασική κατηγορία είναι ότι αποκάλυπτε 
τις διευθύνσεις επικριτών της κυβέρνησης 
του προέδρου Ερντογάν στην τουρκική πρε-
σβεία.

Deutsche Welle: Η επίσκεψη 
Ερντογάν διχάζει τους Τούρκους της 
Γερμανίας 
Το γεγονός ότι στη Γερμανία ζουν πολλοί Τούρκοι που υποστηρίζουν τον 
Ερντογάν έδειξαν οι τελευταίες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην 
Τουρκία στις 24 Ιουνίου. Το 65% των 1,4 εκατ. Τούρκων με δικαίωμα ψήφου 
στη Γερμανία ψήφισε υπέρ του Ερντογάν

O Bill Cosby καταδικάστηκε 
σε φυλάκιση για σεξουαλική 
κακοποίηση
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Σοκαριστικά στοιχεία από τη μεγάλη 
έρευνα που διεξήχθη για λογαριασμό 
της ιαπωνικής κυβέρνησης - Η 
«νέα κοινωνική τάξη πραγμάτων» 
εξαπλώνεται σε όλον τον κόσμο, 
χτυπώντας την πόρτα και της 
Ευρώπης

Μ
πορείτε να φανταστείτε μία 
κοινωνία δίχως ερωτικές σχέ-
σεις, δίχως ραντεβού, δίχως 
φλερτ, δίχως σεξ; Μπορείτε να 

φανταστείτε μία κοινωνία στην οποία οι άν-
θρωποι θα αναπαράγονται μέσω εργαστη-
ρίων και η «σεξουαλική επαφή» θα γίνε-
ται μέσω μηχανών, ή θα χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά sex dolls ή ρομπότ; Μπορεί 
στην Ελλάδα και στην Ευ-
ρώπη να φαντάζει ως σενά-
ριο επιστημονικής φαντα-
σίας, αλλά όπως αποδει-
κνύεται, η νέα... τάση αρχί-
ζει να κατακλύζει τον πλα-
νήτη, ξεκινώντας από την 
άλλη άκρη της Γης, την Άπω 
Ανατολή.
Στην Ιαπωνία, μία χώρα 
127 εκατ. ανθρώπων, οι νέοι και οι νέες 
έχουν σταματήσει το σεξ. Η ερωτική επαφή 
δεν αποτελεί πλέον μία από τις προτεραιό-
τητές τους, ενώ σε μεγάλο ποσοστό έχουν 
σταματήσει ακόμη και τα ραντεβού, καθώς 
δεν θεωρείται απαραίτητο. Η έρευνα που 
παρουσιάστηκε στη χώρα της Ανατολής 
έφερε στην επιφάνεια μία πραγματικότητα 
που αρχίζει να επεκτείνεται και σε άλλα 
κράτη. Πάνω από τους μισούς κατοίκους 
της Ιαπωνίας είναι ακόμη παρθένοι,ενώ 
οι 30άρηδες στην πλειοψηφία τους έχουν 
διακόψει τα ραντεβού με το αντίθετο ή με 
το ίδιο φύλο. Αποτέλεσμα; Η αισθητή μεί-
ωση των γεννήσεων, η ελλειματική ανανέ-
ωση του πληθυσμού και σε βάθος χρόνου, 
ένα άκρως προβληματικό ασφαλιστικό και 
συνταξιοδοτικό σύστημα. Υπολογίζεται 
πως με αυτόν τον ρυθμό, το 2060 ο πλη-
θυσμός της Ιαπωνίας θα έχει μειωθεί κατά 
το ένα τρίτο. Ήτοι, θα μειωθεί κατά 40 και 
πλέον εκατ. ανθρώπους!
Την ίδια στιγμή, οι προβλέψεις της κυβέρ-
νησης είναι άκρως δυσοίωνες. Οι αρμόδιες 
αρχές πιστεύουν ότι στα επόμενα χρόνια η 
κατάσταση θα γίνει ακόμη χειρότερη, ενώ 
θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες, ενδεχομέ-
νως και σε όλον τον πλανήτη.
Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Είναι η νέα κοι-

νωνική τάξη πραγμάτων; Έχει αλλάξει κάτι 
στο ανθρώπινο DNA ώστε το σεξ και η ανα-
ζήτηση ερωτικού συντρόφου, να μην συμ-
βαίνει αυτόματα; Έχει αρχίσει, για κάποιον 
απροσδιόριστο λόγο, η απενεργοποίηση 
του αυτόματου μηχανισμού που ονομάζε-
ται «ένστικτο αναπαραγωγής»;
Οι λόγοι που διαμορφώνεται ένα νέο status 
quo στις ανθρώπινες σχέσεις, ενδέχεται να 
είναι πολύ περισσότερο απλοί. Πολύ πιο 
πεζοί απ’ ότι μπορεί να υποθέσει κάποιος. 
Τα στοιχεία της έρευνας που πραγματοποί-
ησε η SBS’s The Feed υποδεικνύουν κάποιες 
βασικές ενέργειες που κάνουν οι Ιάπωνες, 
προκειμένου να «αντικαταστήσουν» τον 
ερωτικό τους σύντροφο.
Ένας λόγος είναι η δίχως όρια χρήση της 
σύγχρονης τεχνολογίας. Οι Ιάπωνες προ-

τιμούν να κάνουν σεξ μέσω 
ίντερνετ, ενώ έχει αυξηθεί 
σημαντικά η διαφυγή σε 
sex dolls και ρομπότ. Μεγά-
λοι οίκοι ανοχής έχουν 
αντικαταστήσει τις γυναί-
κες με κούκλες ή ανθρωπο-
ειδή, ενώ το animation sex 
έχει αρχίσει να λαμβάνει 
έκταση... επιδημίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, όμως, οι παρα-
πάνω... ερωτικές στρεβλώσεις καλύπτουν 
ένα ποσοστό του προβλήματος. Το βασικό 
αίτιο είναι ένα. Οι άνθρωποι είναι «πολύ 
απασχολημένοι» για να συνάψουν σχέ-
σεις. Ναι, συμβαίνει και στην Ιαπωνία! Οι 
Ιάπωνες αφιερώνουν πολύ χρόνο και φαιά 
ουσία στην εργασία και την καριέρα τους, 
με αποτέλεσμα να μην έχουν χρόνο και διά-
θεση για ερωτικές σχέσεις. Σε πολλές περι-
πτώσεις, δε, ούτε καν το... σκέφτονται.
Η «νέα κοινωνική τάξη πραγμάτων» είναι 
πλέον πραγματικότητα στην Ιαπωνία. 
Μήπως όμως τα αρχικά στάδια της «νέας 
εποχής» στις σχέσεις των δύο φύλων έχουν 
ήδη αρχίσει να διαφαίνονται και στη «γει-
τονιά» μας; Την Ευρώπη, την Ελλάδα, όλον 
τον κόσμο... Ας σκεφτούμε. Πόσες ώρες 
αφιερώνουμε στην εργασία μας; Πόσο 
χρόνο ελεύθερο έχουμε; Πόσες φορές 
κάνουμε σεξ τον μήνα; Πόσες φορές βγή-
καμε ραντεβού το ίδιο διάστημα; Γιατί η 
Ελλάδα αντιμετωπίζει ήδη δημογραφικό 
πρόβλημα; Είναι μόνο το οικονομικό, ή το 
τελευταίο αποτελεί μία πρόφαση και μία 
εύκολη δικαιολογία για πολύ κόσμο που 
έχει βγει... εκτός συστήματος εδώ και 
καιρό; Τόσο καιρό, που πλέον να το θεωρεί 
φυσιολογικό...

διεθνή νέα

Γιατί οι νεαροί Γιαπωνέζοι 
έχουν «κόψει» το σεξ! 

Ο 
υποψήφιος για το Ανώτατο Δικα-
στήριο στις ΗΠΑ Μπρετ Κάβανο α-
πέρριψε «κατηγορηματικά και χω-
ρίς καμία αμφιβολία» την κατηγο-

ρία ότι επιτέθηκε σεξουαλικά στην καθηγή-
τρια Κριστίν Μπλάζεϊ Φορντ όταν και οι δύο 
ήταν μαθητές λυκείου, πριν από 36 χρόνια.
Καταθέτοντας στην Επιτροπή της Γερουσίας, 
που λίγο νωρίτερα είχε ακούσει τη μαρτυ-
ρία της Φορντ, ο υπερσυντηρητικός δικαστής 
τόνισε ότι «είναι αθώος» και ότι «ποτέ δεν 
επιτέθηκε στη Δρ. Φορντ ή σε οποιανδήποτε 
άλλη γυναίκα».
Στη μακρά κατάθεσή του, που διακοπτόταν 
συχνά από λυγμούς, ο Κάβανο μίλησε εκτε-
ταμένα για την καριέρα του και την οικογένειά 
του, τονίζοντας ότι «ποτέ κανείς δεν τον κατη-
γόρησε για οποιουδήποτε είδους ανάρμοστη 
συμπεριφορά».
Ο Κάβανο δεν αμφισβήτησε ότι η 51χρονη 
καθηγήτρια μπορεί πράγματι να έπεσε 
θύμα επίθεσης, αλλά όχι από αυτόν. Μάλι-
στα δάκρυσε, όταν είπε ότι η κόρη του τον 
παρότρυνε «να προσευχηθούν για αυτήν 
τη γυναίκα». Εξήγησε ότι δεν πήγαιναν στο 
ίδιο σχολείο με την Φορντ, ούτε κινούνταν 
στους ίδιους κύκλους, αλλά δεν απέκλεισε 
το ενδεχόμενο να είχαν συναντηθεί κάποια 

στιγμή, σε κάποια εκδήλωση. Επέμεινε όμως 
ότι δεν συνέβη ποτέ η επίθεση για την οποία 
τον κατηγορεί η Φορντ, κάτι που, όπως είπε, 
επιβεβαιώνεται και από τη μαρτυρία μιας στε-
νής φίλης της η οποία έχει δηλώσει ότι δεν 
τον γνωρίζει. Επισήμανε επίσης τα κενά στην 
κατάθεση της καταγγέλουσας ενώ, όπως είπε, 
ο ίδιος έχει δώσει στην επιτροπή της Γερου-
σίας τα ημερολόγια του την εποχή εκείνη, 
όπου περιγράφονται λεπτομερώς οι δραστη-
ριότητές του.
Ο δικαστής είπε ότι πράγματι κάποιες φορές 
ήπιε «πάρα πολλές μπίρες» αλλά δεν έφτασε 
σε σημείο να χάσει τις αισθήσεις του.
Ο Κάβανο χαρακτήρισε «εθνικό όνειδος» τα 
όσα συμβαίνουν τις τελευταίες εβδομάδες 
σε βάρος του, επιμένοντας ότι δεν πρόκει-
ται να αποσύρει την υποψηφιότητά του για το 
Ανώτατο Δικαστήριο. «Κανείς δεν θα με κάνει 
να αποσυρθώ από αυτή τη διαδικασία» είπε 
οργισμένος. «Ίσως να με νικήσετε στην τελική 
ψηφοφορία, αλλά δεν θα με κάνετε ποτέ να 
ρίξω λευκή πετσέτα, ποτέ», είπε. Χαρακτή-
ρισε «τσίρκο» τα όσα συμβαίνουν και «συκο-
φαντίες» της τελευταίας στιγμής τις κατηγο-
ρίες σε βάρος του που έχουν ως σκοπό να τον 
τρομάξουν και να τον αναγκάσουν να απο-
συρθεί. 

ΗΠΑ: Με λυγμούς ο Κάβανο δήλωσε αθώος 
για την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης

Η Αργεντινή υπέγραψε το 
μεγαλύτερο δάνειο στην ιστορία 
του ΔΝΤ: Πήρε 57 δισ. δολάρια 

Τ
ο μεγαλύτερο δάνειο στην ιστορία του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έλαβε η 
Αργεντινή μετά την υπογραφή της σχετι-
κής συμφωνίας.

Το ΔΝΤ θα δώσει στο Μπουένος Άιρες συνολικά 
57,1 δισ. δολάρια για τα επόμενα τρία χρόνια σε 
μια προσπάθεια διάσωσης της χειμαζώμενης 
οικονομίας της Αργεντινής.
«Αυτό είναι το μεγαλύτερο δάνειο που έχει 
δώσει ποτέ το ΔΝΤ» ανακοίνωσε η Κριστίν 
Λαγκάρντ.
Ανάμεσα στους σκληρούς όρους της συμφωνίας 
περιλαμβάνεται και η υποχρέωση της Αργεντινής 
για μηδενικό έλλειμμα το 2019.
Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας της Αργε-
ντινής η απόφαση για το ποσό αυτό ελήφθη την 
τελευταία στιγμή από το ΔΝΤ το οποίο τον Ιούνιο 
είχε ανακοινώσει ότι θα δώσει συνολικά 50 δισ. 
δολάρια.
Όπως διευκρίνισε η Κριστίν Λαγκάρντ η Αργε-
ντινή συμφώνησε, επίσης, ότι η κεντρική της τρά-

πεζα θα μπορεί να παρεμβαίνει στις διεθνείς αγο-
ρές μόνο σε ακραίες περιστάσεις, αν, δηλαδή, το 
πεσό υποχωρήσει στην ισοτιμία 44 πέσος για 
ένα δολάριο.

Παραιτήθηκε ξαφνικά ο διοικητής της 
κεντρικής τράπεζας
Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Αργεντι-
νής Λούις Καπούτο υπέβαλε αιφνιδίως σήμερα 
την παραίτησή του στον πρόεδρο της χώρας 
Μαουρίσιο Μάκρι για προσωπικούς λόγους, 
ανέφερε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της, εν μέσω 
των προσπαθειών για τη διαπραγμάτευση μιας 
νέας συμφωνίας με το ΔΝΤ για να αντιμετωπισθεί 
η νομισματική κρίση.
«Η παραίτηση αυτή οφείλεται σε προσωπικούς 
λόγους, με την πεποίθηση πως μια νέα συμφω-
νία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα αποκα-
ταστήσει την εμπιστοσύνη στη δημοσιονομική, 
οικονομική, νομισματική και συναλλαγματική 
κατάσταση», αναφέρεται στη δήλωση του.
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Αυτό συμβαίνει διότι εκ του 
Συντάγματος αλλά και εκ των 
τοποθετήσεων των πολιτικών 
κομμάτων, αν η συμμετοχή πέσει 
κάτω από το 50% των εγγεγραμμένων 
πολιτών, τότε το αποτέλεσμα του 
δημοψηφίσματος θεωρείται άκυρο

Τ
ις τελευταίες ώρες παρατηρείται μια 
αφύσικη αύξηση αυτοματοποιημέ-
νων στοχευμένων μηνυμάτων μέσω 
twitter σε όλη την επικράτεια της π-

ΓΔΜ που επικεντρώνεται στην ενίσχυση της 
αποχής από το δημοψήφισμα της Κυριακής 
για τη συμφωνία των Πρεσπών.
Αυτό συμβαίνει διότι εκ του Συντάγματος 
αλλά και εκ των τοποθετήσεων των πολιτι-
κών κομμάτων, αν η συμμετοχή πέσει κάτω 
από το 50% των εγγεγραμμένων πολιτών, 
τότε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος 
θεωρείται άκυρο.
Υπενθυμίζεται ότι εδώ και πολλά 24ωρα 
διάφοροι διεθνείς παράγοντες, μεταξύ των 
οποίων η Ρωσία και η Κίνα, οι οποίοι δεν 
επιθυμούν την ένταξη της πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ 
και ίσως και στην Ε.Ε., έχουν δραστηριοποι-
ηθεί στοχεύοντας στους πολίτες σλαβικής 
καταγωγής της γειτονικής χώρας, αφού θεω-
ρείται δεδομένο πως το αλβανικό στοιχείο 
της πΓΔΜ θα ψηφίσει κατά συντριπτική πλει-
οψηφία «ναι» στο δημοψήφισμα της Κυρια-
κής.
 Πιο συγκεκριμένα:
Αύξηση παρουσιάζει η 
ύποπτη δραστηριότητα 
στο Twitter στην ΠΓΔΜ με 
στόχο τον περιορισμό της 
συμμετοχής στο δημοψή-
φισμα για τη Συμφωνία των 
Πρεσπών, όπως εντόπισε η 
Διατλαντική Επιτροπή για 
την Ακεραιότητα των Εκλο-
γών, ενώ η γειτονική χώρα βρίσκεται στην 
τελική ευθεία εν όψει της ψηφοφορίας που 
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή.
Σημειώνεται πως δημοψήφισμα θα είναι 
έγκυρο μόνον εάν η συμμετοχή φτάσει στο 
50%, την ώρα που οι πιο πρόσφατες δημο-
σκοπήσεις καταδεικνύουν πως σε αυτό το 
μέτωπο θα κριθεί το αποτέλεσμα.
Η έρευνα της Επιτροπής επισημαίνει πως 
αυτοματοποιημένοι λογαριασμοί στο 
Twitter, τα αποκαλούμενα bots, υποστηρί-
ζουν την προσπάθεια συμπίεσης της προσέ-
λευσης στις κάλπες.
Η δραστηριότητα των bots έχει αυξηθεί τις 

τελευταίες 50 ημέρες ενώ η συμμετοχή και-
νούργιων λογαριασμών – που δημιουργή-
θηκαν το πολύ πριν δύο μήνες – αναλογεί 
στο 10% της συζήτησης για το ονοματολο-
γικό, ούσα παρασάγγας μεγαλύτερη ό,τι είχε 
παρατηρηθεί στις πρόσφατες εκλογές στο 
Μεξικό και στην Ιταλία.
«Τα αφηγήματα που διανέμουν αυτά τα bots 
επιζητούν να στηρίξουν το κίνημα για μπο-
ϊκοτάρισμα [του δημοψηφίσματος] και τους 
πολιτικούς ή αξιωματούχους που το έχουν 
υποστηρίξει», τονίζει σε ανακοίνωσή της η 
Επιτροπή, η οποία εδρεύει στην Κοπεγχάγη 
και έχει ιδρυθεί από τον πρώην γενικό γραμ-
ματέα του NATO Άντερς Φογκ Ράσμουσεν.
Σημειώνει μάλιστα πως μέλη της έχουν 
«πρόσβαση σε στοιχεία» που καταδεικνύ-
ουν υπόγεια χρηματοδότηση ομάδων που 
αντιτίθενται στο δημοψήφισμα από «άτομα» 
στην Ελλάδα και στη ΠΓΔΜ.

«Αντάρτικο» Ιβανόφ στον ΟΗΕ: 
Καλεί σε μποϊκοτάζ του δημοψη-
φίσματος
Ο πρόεδρος της ΠΓΔΜ, Γκιόργκι Ιβανόφ, 
μιλώντας σήμερα από το βήμα της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ, κάλεσε τους συμπολί-
τες του να μην ψηφίσουν στο δημοψήφισμα 
της Κυριακής για την αλλαγή του ονόματος 
της χώρας τους, κάνοντας λόγο για «ιστορική 
αυτοκτονία».
«Ως πολίτης, έχω λάβει την απόφασή 
μου: στις 30 Σεπτεμβρίου, δεν θα πάω να 

ψηφίσω» δήλωσε ο Ιβανόφ 
κατά την ομιλία του ενώ-
πιον της Γενικής Συνέλευ-
σης των Ηνωμένων Εθνών.
«Και είμαι πεπεισμένος 
πως εσείς, οι συμπολί-
τες μας, θα πάρετε επίσης 
αυτή τη συνετή απόφαση» 
συμπλήρωσε, συνεχίζο-
ντάς το «αντάρτικό» του 

κατά της κυβέρνησης Ζάεφ για τη Συμφωνία 
των Πρεσπών.
Η απόρριψη της Συμφωνίας των Πρεσπών 
από τον πρόεδρο των Σκοπίων, που πρό-
σκειται στην εθνικιστική δεξιά, είναι γνω-
στή. Όμως, τρεις ημέρες πριν από το δημο-
ψήφισμα, απευθύνθηκε στους ηγέτες όλου 
του κόσμου, για να υποστηρίξει ότι το «ναι» 
στο δημοψήφισμα θα μετέτρεπε τη χώρα 
του σε «ημι-κυρίαρχο» κράτος με «αποσα-
θρωμένο το δικαίωμα αυτοδιάθεσης». Αντι-
θέτως, αν αποτύχει το δημοψήφισμα, «θα 
δημιουργηθούν άλλες δυνατότητες συζήτη-
σης», όπως διαβεβαίωσε.

Διαδικτυακός πόλεμος στην πΓΔΜ για 
το δημοψήφισμα

Ε
ίσαι γυναίκα και ο γάμος σου έχει προ-
βλήματα. Γνωρίζεις έναν καλό κύριο, τον 
ερωτεύεσαι και ξεκινάς σχέση μαζί του. 
Μέχρι εδώ... όλα καλά. Διότι τα... καλύτε-

ρα έρχονται στην πορεία. Ιδιαίτερα όταν ψάχνεις 
μεταφορικό μέσο για να πας με τον καλό σου στο 
ξενοδοχείο και πέφτεις πάνω... στον σύζυγό σου!
Δεν πρόκειται για σενάριο αισθηματικής κομεντί, 
αλλά για ένα περιστατικό που συνέβη στην αλη-
θινή ζωή. Μία παντρεμένη γυναίκα στην πόλη 
Σάντα Μάρτα της Κολομβίας, ξεκίνησε εξωσυζυ-
γική σχέση με έναν κύριο.
Η Yeimy και ο εραστής της Jesus Barrios κατάφε-
ραν να διατηρήσουν τη σχέση τους κρυφή για 
διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Όμως όλα 
τα... ωραία φτάνουν κάποια στιγμή στο τέλος. Η 
ζωηρή Κολομβιανή δεν γνώριζε ότι ο σύζυγός 
της είχε νοικιάσει το αυτοκίνητο ενός φίλου, προ-
κειμένου να κάνει τον οδηγό στην Uber και να 
συμπληρώνει το εισόδημά της οικογένειάς του.
Τι ειρωνεία! Ο σύζυγος προφανώς «έχασε» τη 
γυναίκα του διότι έλειπε πολλές ώρες στη δου-
λειά, αλλά μέσω της δουλειάς αυτής, αποκαλύ-
φθηκε το πραγματικό πρόσωπο της κυρίας, η 
οποία δεν εκτίμησε τις θυσίες και τις προσπά-

θειες του άντρα της.
Όπως και να έχει, η Yeimy και ο Jesus Barrios 
κάλεσαν ένα αυτοκίνητο της Uber, προκειμένου 
να μεταβούν σε ένα ξενοδοχείο και να απολαύ-
σουν τον παράνομο έρωτά τους. Όταν έφτασε το 
όχημα και το ζευγάρι κάθισε στο πίσω κάθισμα, 
επήλθε το... εγκεφαλικό!
Στο τιμόνι καθόταν ο Λεονάρντο, ο απατημένος 
σύζυγος. Όσα ακολούθησαν παραπέμπουν σε... 
μάχη δρόμου κατά κυριολεξία. Οι τρεις πρωτα-
γωνιστές βγήκαν από το όχημα και ο Λεονάρ-
ντο επιτέθηκε στον εραστή της γυναίκας του. 
Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι οι δύο άντρες 
πάλευαν με λύσσα πεσμένοι στην άσφαλτο, ενώ 
η γυναίκα προσπαθούσε να τους χωρίσει. Ακο-
λούθως, το παράνομο ζευγάρι έφυγε τρέχοντας, 
ώστε να αποφύγει τα χειρότερα.
Η ατυχία του απατημένου συζύγου, ωστόσο, δεν 
τελείωσε εκεί. Όχι μόνο διαπίστωσε τον παρά-
νομο έρωτα της γυναίκας του, αλλά έχασε και το 
επιπλέον εισόδημα από την Uber, καθώς παρβιά-
στηκε η βασική συνθήκη που χαρακτηρίζει τη 
συνεργασία με την εν λόγω εταιρεία, καθώς απα-
γορεύεται η χρήση ξένου αυτοκινήτου από τον 
εκάστοτε οδηγό.

Παράνομο ζευγάρι κάλεσε Uber και 
έπεσε πάνω στον σύζυγο-οδηγό!

ΗΠΑ: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
μήνυσε τον Έλον Μασκ για απάτη

Η 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του 
Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης 
(SEC) κατέθεσε μήνυση σε βάρος 
του ιδρυτή και διευθύνοντος συμ-

βούλου της εταιρείας Tesla Inc, Έλον Μασκ, 
κατηγορώντας τον για απάτη, αφού ανήρ-
τησε σειρά «ψευδών ή παραπλανητικών» 
μηνυμάτων στο Twitter, που αφορούσαν 
την ενδεχόμενη αποχώρηση της εταιρείας 
ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων από τη Wall 
Street.
Στα έγγραφα που κατατέθηκαν στο ομο-
σπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν ανα-
φέρεται ότι ο Μασκ «γνώριζε ή αδιαφο-
ρούσε να μάθει» ότι παραπλανούσε τους 
επενδυτές στις 7 Αυγούστου, όταν ανέφερε 
στα 22 εκατομμύρια των ακολούθων του στο 
Twitter ότι μπορεί να απέσυρε την εταιρεία, 
στην τιμή των 420 δολαρίων ανά μετοχή, και 
ότι είχε «εξασφαλισμένη χρηματοδότηση».
Η εταιρεία δεν έχει σχολιάσει προς το 
παρόν τη μήνυση σε βάρος της. Η μετοχή 
της έπεσε κατά 5,7% όταν έγινε γνωστή η 
είδηση αυτή.

Ο Μασκ παρουσίασε τη διαστη-
μική βάση που οραματίζεται 
στον Άρη
Το όραμά του για μια μελλοντική βάση 
στον ‘Αρη παρουσίασε ο Έλον Μασκ, 
ιδρυτής της εταιρείας Space X, «ανεβάζο-
ντας» στο Twitter σχετικές φωτογραφίες 
με την εντυπωσιακή μακέτα της βάσης.
Όπως υποστηρίζει, η «Βάση ‘Αλφα» 
μπορεί να έχει γίνει πραγματικότητα έως 
το 2028 (αν και δύσκολα θα βρει πολ-
λούς να τον πιστέψουν…). Οι εικόνες 
δείχνουν τον τεράστιο υπό κατασκευή 
πύραυλο BFR της εταιρείας να βρίσκεται 
στη βάση, δίπλα στις θολωτές εγκατα-
στάσεις της.
Το «δεξί χέρι» του Μασκ στη Space X, η 
Γκουίν Σότγουελ, επιβεβαίωσε τις προ-
θέσεις της εταιρείας να εκτοξεύσει τον 
πύραυλο BFR για πρώτη φορά το 2020 
σε μια δοκιμαστική πτήση γύρω από τη 
Γη. Η πρώτη αποστολή στη Σελήνη προ-
γραμματίζεται για το 2022 και στον ‘Αρη 
το 2024.
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οικογένεια

Υ
πάρχουν δύο είδη εγκατάλειψης. Έ-
χουμε τη φυσική εγκατάλειψη και 
τη συναισθηματική. Στη φυσική ε-
γκατάλειψη το άτομο έχει φύγει α-

πό το σπίτι ή άφησε την οικογένεια. Όταν η 
καρδιά του ενός συζύγου απομακρύνεται α-
πό τον άλλον, τότε τον εγκαταλείπει συναι-
σθηματικά. 
Τα ζευγάρια ερωτεύονται γιατί το ενδιαφέ-
ρον του ενός συγκεντρώνεται στον άλλον και 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να βρίσκο-
νται μαζί. Όταν όμως δεν επιδιώκουν και δε 
φροντίζουν η σχέση τους να είναι το πρώτο 
μέλημά τους τότε αρχίζει η διάβρωση και 
χάνεται εκείνος ο πόθος που είχαν ο ένας για 
τον άλλον. Πολλές φορές αυτό γίνεται σιγά 
σιγά αλλά σταθερά με αποτέλεσμα τη διά-
λυση.
Ο πατέρας πολλές φορές βάζει την καριέρα 
του πάνω απ’ όλα σε βάρος της οικογένειάς 
του. Η μητέρα πάλι συνήθως στρέφει όλη την 
προσοχή της στα παιδιά και στις δουλειές του 
σπιτιού, με αποτέλεσμα να μην της μένει χρό-
νος για τον άντρα της. Έξω στον κόσμο μπο-
ρεί να φαίνονται τα πράγματα ρόδινα αλλά 
στην πραγματικότητα ο γάμος σιγά σιγά σβύ-
νει και οδηγείται στο θάνατο.
Όταν λείπει κάτι από το γάμο ή και άλλα 
πολλά τότε έρχεται μοιραία η εγκατάλειψη. 
Μπορεί να λείπει το πνεύμα της συγχωρη-
τικότητας. Μπορεί να μην υπάρχει χρόνος 
ή προσπάθεια για να γίνει ο γάμος πρώτη 
προτεραιότητα. Μπορεί να λείπει η σωστή 
συμπεριφορά του ενός προς τον άλλον. 
Μπορεί να μην παραδέχονται οι δύο σύζυ-
γοι την πραγματική τους κατάσταση και να 
ζουν μέσα στην άρνηση.  Όποια κι αν είναι η 
περίπτωση, εκείνο που σίγουρα λείπει όταν 
υπάρχει εγκατάλειψη είναι το στοιχείο της 
καλής επικοινωνίας. 
Το πρώτο βήμα για να αντιμετωπίσουμε τη 
συναισθηματική  εγκατάλειψη είναι να προσ-
διορίσουμε την αιτία και να ασχοληθούμε 
μ’ αυτήν. Μετά, πρέπει να συμφωνήσετε να 
μιλήσετε. Πάρτε την απόφαση να μιλήσετε 
σοβαρά για τα θέματα που σας αφορούν. Να 
διακόπτετε από καμιά φορά για να ηρεμείτε 
αν χρειάζεται αλλά να συνεχίσετε τη συζή-
τηση. Ανεξάρτητα από το ποιος από τους δύο 
ξεκίνησε το κακό, πρέπει και οι δύο να προ-
σπαθήσετε να λύσετε το πρόβλημα.
Πολλές φορές απομακρύνεται κάποιος από 
τη σχέση επειδή οι ανάγκες του δεν εκπλη-
ρώνονται. Σ’ έναν υγιή γάμο πρέπει και οι 
δύο σύζυγοι να φροντίζουν να διακρίνουν 

τις ανάγκες ο ένας του άλλου και να προσπα-
θούν να τις εκπληρώνουν. Κάνε στον εαυτό 
σου την εξής ερώτηση: Τι έκανα και απομα-
κρύνθηκε ο/η σύντροφός μου;
Αν θέλεις να ενωθείτε και πάλι συναισθημα-
τικά με τον/την σύντροφό σου, χρειάζεται να 
βάλετε τη σχέση σας στην πρώτη θέση και να 
ξοδεύετε μαζί αρκετή ώρα. Βρείτε κάποιες 
μέρες που θα βγείτε οι δυο σας και κάντε 
ένα κοινό πρόγραμμα. Είναι καιρός να ξανα-
μπείτε ο ένας στη ζωή του άλλου. Να γίνετε 
ξανά νύφη και γαμπρός. Να φέρεστε ωραία ο 
ένας στον άλλον.    
Δεν μπορείς να ελέγξεις τη συμπεριφορά του 
συντρόφου σου, μπορείτε όμως να ελέγξεις 
τη δική σας. Ανεξάρτητα από τον τρόπο που 
αντιδρά ο/η σύντροφός σας, εσύ πρέπει να 
του/της φέρεσαι με αγάπη. Αυτό δεν είναι 
εύκολο όταν μάλιστα ο άλλος δεν ανταποκρί-
νεται, αλλά αυτό υποσχέθηκες την ημέρα του 
γάμου: να τον/την αγαπάς όποιες κι αν είναι 
οι συνθήκες. Μόνο η αγάπη χωρίς όρους 
μπορεί να καταρρίψει τα συναισθηματικά 
εμπόδια. 
Αν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας θα 
πρέπει να παραδεχτούμε ότι όλοι μας έχουμε 
κάποια πράγματα στη ζωή μας που πρέπει 
να αλλάξουν. Σε προκαλώ να ζητήσεις από το 
Θεό να σε αλλάξει. Είναι σίγουρο ότι ο Χρι-
στός θέλει ο γάμος σου να είναι τέτοιος που 
να Τον τιμά και να εξασφαλίζει τη χαρά και 
την ειρήνη σε όλα τα μέλη της οικογένειας. 
Για να γίνουμε καλύτεροι, χρειαζόμαστε βοή-
θεια. Πιστεύω ότι οι σύμβουλοι κι οι ψυχολό-
γοι μπορούν οπωσδήποτε να βοηθήσουν τον 
άνθρωπο να αλλάξει κάποιες συνήθειές του. 
Εγώ όμως θα σας προτείνω να ζητήσετε βοή-
θεια από κάποιον που συνήθως δεν Τον σκε-
φτόμαστε να καταφύγουμε σ’ Αυτόν.
Από τον Ιησού Χριστό. Μπορούμε να Τον 
καλέσουμε να γίνει μέρος της καθημερι-
νής μας ζωής, και να Του ζητήσουμε να μας 
δώσει σοφία και να μας βοηθήσει. Πώς μπο-
ρούμε να Του ζητήσουμε βοήθεια;  Πολύ 
απλό. Με μία σύντομη προσευχή σαν κι 
αυτήν: Κύριε Ιησού, προσπαθώ να γίνω 
καλύτερος/η με τις δικές μου δυνάμεις και  
δεν τα καταφέρνω. Σε παρακαλώ βοήθησέ 
με. Άλλαξε την καρδιά μου. Άλλαξε το νου 
μου. Γέμισέ με τη δική Σου αγάπη. Συγχώ-
ρησέ με για τον εγωισμό μου. Βοήθησέ με 
να μάθω να συγχωρώ εκείνους που με βλά-
πτουν. Βοήθησέ με να αγαπώ χωρίς όρους 
ώστε να γίνω ο άντρας ή η γυναίκα και ο 
πατέρας ή η μητέρα που θέλεις Εσύ. Αμήν.

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

Πώς να Αντιμετωπίσουμε 
την Εγκατάλειψη

To παιδί μου και εγώ
Ηλεκτρονικά παιχνίδια:

Τα υπέρ και τα κατά

Η 
εικόνα ενός παιδιού που έχει γίνει 
«ένα» με την καρέκλα του και έχει 
τα μάτια «καρφωμένα» στο ηλε-
κτρονικό του παιχνίδι είναι, στην 

εποχή μας, ιδιαίτερα οικεία. Ακόμα κι όταν 
βρίσκεται μαζί με άλλους συνομηλίκους του, 
μπορεί να παίζουν απλά δίπλα-δίπλα και η 
μόνη κουβέντα που ανταλλάσσουν να είναι 
«Εσύ τι σκορ έχεις;». Για τη δική μας γενιά, 
που μεγάλωσε τρέχοντας στις γειτονιές και 
παίζοντας κυνηγητό ή κρυφτό, αυτή η κατά-
σταση μοιάζει εξωπραγματική. Όμως, τα δε-
δομένα έχουν αλλάξει πολύ από τότε. Τα παι-
διά στην πόλη, που δεν μπορούν ελεύθερα να 
παίξουν, έχουν μεταφέρει την έννοια του παι-
χνιδιού από τους δρόμους στον υπολογιστή 
ή την κονσόλα τους. Από την άλλη μεριά, η τε-
χνολογία εξελίχθηκε αλματωδώς τα τελευταία 
χρόνια. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια της δεκαετί-
ας του ‘80 «έσβησαν» σταδιακά κάτω από την 
επιτυχία των καινούργιων, ηλεκτρονικών παι-
χνιδιών, που προσφέρουν ποικιλία, καλύτερα 
γραφικά, συναρπαστικούς ήρωες και σαφώς 
πιο ενδιαφέρουσα πλοκή. Το ερώτημα όμως 
για τους γονείς παραμένει: κινδυνεύει ή επω-
φελείται το παιδί από τα παιχνίδια αυτά;

Τα θετικά
 ª Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι διασκε-

δαστικά και αναπτύσσουν τη δημιουργικό-
τητα και τη φαντασία.

 ª Βοηθούν το παιδί εξοικειώνεται με την 
τεχνολογία.

 ª Αυξάνουν την αυτοπεποίθησή του, 
αφού του δίνουν τη δυνατότητα του ελέγχου.

 ª Αναπτύσσουν την ικανότητα απομνημό-
νευσης του παιδιού.

 ª Ορισμένα παιχνίδια, που ενσωματώ-
νουν διαφορετικές Γλώσσες, αναδεικνύουν 
τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των 
πολιτισμών, δηλαδή αποτελούν χρήσιμα 
εκπαιδευτικά εργαλεία και μεθόδους ομαλής 
κοινωνικοποίησης.

Τα αρνητικά
 ª Η υπερβολική έκθεση σε βίαια βιντεο-

παιχνίδια μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώ-
σεις στην κοινωνική συμπεριφορά του παι-
διού. Μην μπερδεύετε, όμως, τα βίαια παι-
χνίδια με τα παιχνίδια, για παράδειγμα, στρα-
τηγικής.

 ª Πολλοί πιστεύουν πως τα βιντεοπαιχνί-
δια μπορούν να προκαλέσουν εθισμό στα 
παιδιά. Ο εθισμός αυτός είναι πιθανό να οδη-
γήσει σε προβλήματα υγείας και καταναλωτι-
κής συμπεριφοράς, καθώς και κακή επίδοση 
στο σχολείο. Βέβαια, για να φτάσει ένα παιδί 
να εθιστεί, υπεύθυνος θα είναι ο γονιός που 
δεν ασχολείται και δεν έχει τον έλεγχο του 
παιδιού του, και όχι το παιχνίδι.

 ª Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μαζί με την 
τηλεόραση αποτελούν το δεύτερο παράγο-
ντα πρόκλησης παχυσαρκίας, μετά την κατα-
νάλωση πρόχειρου φαγητού.

Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς
Δεν είναι λύση να απαγορεύσετε στο παιδί 
σας να παίζει με το αγαπημένο του ηλεκτρο-
νικό, επειδή φοβάστε ότι θα εθιστεί ή ότι δεν 
είναι κατάλληλο για την ηλικία του. Πάνω σε 
όλα τα παιχνίδια, τόσο για ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή όσο και για κονσόλες, υπάρχει ειδική 
ένδειξη σχετικά με την ηλικία για την οποία 
είναι κατάλληλα. Αφότου επιλέξετε το κατάλ-
ληλο για την ηλικία του παιχνίδι, θα πρέπει 
επιπλέον να:
-Ελέγχετε τη χρονική διάρκεια που παίζει το 
παιδί, η οποία καλό είναι να μην ξεπερνά τις 2 
ώρες την ημέρα.
- Ζητήσετε τη γνώμη και τις συμβουλές ειδι-
κών και άλλων γονέων γύρω από τα ενδεδειγ-
μένα παιχνίδια. Υπάρχουν αξιόπιστες πηγές 
στο Διαδίκτυο, όπως περιοδικά και άλλα 
μέσα ενημέρωσης.
- Βρείτε παιχνίδια που απαιτούν στρατηγική 
και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. Υπάρ-
χουν πλέον πολλά με έντονα ψυχαγωγικό 
αλλά και με εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
- Αναζητήσετε παιχνίδια που απαιτούν τη 
συμμετοχή τουλάχιστον δύο παικτών, ώστε 
να ενθαρρύνετε τη συνεργασία και να κάνετε 
το παιχνίδι μια κοινωνική δραστηριότητα.
- Μπείτε στη διαδικασία να μάθετε κι εσείς να 
παίζετε παιχνίδια, ώστε να μπορείτε να κάνετε 
μια προεπισκόπηση του παιχνιδιού ή να παί-
ξετε το πριν από το παιδί.
- Ελέγχετε τη συμπεριφορά του παιδιού. 
Αν παρατηρήσετε ότι γίνεται πιο επιθετικό, 
συζητήστε μαζί του και εξηγήστε του πως η 
βία που απεικονίζεται στο παιχνίδι είναι δια-
φορετική από τη βία που εκδηλώνεται στον 
πραγματικό κόσμο.
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Δ
ώρα υγιεινά και θρε-
πτικά, πολύχρωμα και 
γευστικά, που μας πα-
ρέχουν πολύτιμες βι-

ταμίνες και μέταλλα και μάλι-
στα χωρίς να μας φορτώνουν με 
πολλές θερμίδες.
Μπορεί να έχουμε συνηθίσει 
να τρώμε ντομάτες, μήλα και 
άλλα φρούτα και λαχανικά όλο 
τον χρόνο, ωστόσο το προϊό-
ντα που καταναλώνονται στην 
εποχή τους είναι πιο γευστικά 
αλλά και πιο θρεπτικά.
Δείτε παρακάτω ποια φρούτα 
και λαχανικά πρέπει να βάλετε 
οπωσδήποτε στο καλάθι του 
φθινοπώρου και ποια πολύτιμα 
συστατικά σας δίνουν.
1. Μήλο: Το μήλο είναι πλού-
σιο σε αντιοξειδωτικές ουσίες –
κυρίως βιταμίνη C– που ενισχύ-
ουν το ανοσοποιητικό σύστημα 
ώστε να μπορεί ο οργανισμός 
να αντισταθεί στις ιώσεις 
και τις λοιπές λοιμώξεις 
του φθινοπώρου. Επίσης, 
παρέχει πεκτίνη, ένα πρε-
βιοτικό που συμβάλλει 
στην καλή γαστρε-
ντερική λειτουργία 
και ρίχνει τη χολη-
στερόλη.
2. Κολοκύθα: Αποτε-
λεί εξαιρετική πηγή βιτα-
μίνης Α, η οποία βελτιώνει 
την όραση. Επίσης, η 
κολοκύθα δίνει φυτι-
κές στερόλες, ουσίες 
που δρουν ενάντια 
σ την «κακή» χολη-
στερίνη (LDL), και βήτα 
καροτένιο, το οποίο εξου-
δετερώνει τις ελεύθερες 
ρίζες που συμβάλλουν 
στη γήρανση.
3. Λαχανάκια Βρυξελ-
λών: Το λαχανικό αυτό 
ανήκει στα σταυρανθή 
λαχαν ικά, μαζί με το 
μπρόκολο και το κουνου-
πίδι. Αποτελεί καλή φυτική 
πηγή σιδήρου, του μετάλλου 
που εμπλέκεται στη δημιουργία 
των ερυθρών αιμοσφαιρίων, 
καθώς και βιταμίνης Κ, ο οποία 
ενισχύει τη σκελετική υγεία. Τα 
λαχανάκια Βρυξελλών δίνουν 
επίσης μια καλή δόση βιταμί-

νης C.
4. Σύκο: Το σύκο δίνει σημα-
ν τ ική ποσότ ητα φυ τ ικών 
ινών, οι οποίες προωθούν το 
αίσθημα του κορεσμού και 
παράλληλα συμβάλλουν στην 
εξισορρόπηση των επιπέδων 
του σακχάρου. Είναι ακόμη 
πλούσιο σε κάλιο, ένα μικρο-
θρεπτικό συστατικό που βοηθά 
στην αντιμετώπιση της υπέρτα-
σης.
5. Κουνουπίδι: Είναι ένα από 
τα λαχανικά με τη μεγαλύ-
τερη περιεκτικότητα σε βιτα-
μίνη C και Κ και παράλληλα 
έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη 
δράση. Η σημαντική ποσότητα 
φυλλικού οξέος που παρέχει το 
καθιστά επίσης ιδανική τροφή 
για τις εγκύους.
6. Παντζάρι: Αντιοξειδωτικό και 
αντιφλεγμονώδες, το παντζάρι 
έχει αποδειχτεί μέσα από επι-

στημονικές μελέτες ιδιαί-
τερα ευεργετικό για την 
κυκλοφορία του αίμα-
τος και την καρδιαγγει-

ακή υγεία γενικότερα. 
Μερικά από τα σημα-
ν τ ικότερα θρεπτ ικά 

συστατικά που δίνει είναι 
το φυλλικό οξύ, το κάλιο 

και το μαγγάνιο.
7. Αχλάδι: Το αχλάδι 
είναι καλή πηγή φυτι-

κών ινών, ενώ επί-
σης δίνει αντιοξειδω-

τική βιταμίνη C και χαλκό, ο 
οποίος προστατεύει από 

ορισμένες μορφές καρ-
κίνου.
8. Ρόδι: Το ρόδι έχει 

μεγάλη περιεκτικότητα 
σε αντιοξειδωτικές ουσίες 

και επίσης δίνει μια καλή 
δόση φυτικών ινών και 
καλίου.
9. Κράνμπερι: Εκτός από 

φυτικές ίνες, βιταμίνη C και 
άλλες αντιοξειδωτικές ουσίες, 

το κράνμπερι δίνει πρεβιοτικά, 
τα οποία αποτελούν «τροφή» 
για τα ευεργετικά βακτήρια του 
εντέρου.
10. Γλυκοπατάτα: Τα κυριότερα 
θρεπτικά συστατικά που δίνει η 
γλυκοπατάτα είναι οι φυτικές ίνες, 
η βιταμίνη Α και η βιταμίνη C.

Ε
πειδή ο οργανισμός μας ούτε παράγει ούτε αποθηκεύει τη βιταμίνη 
C, πρέπει να του παρέχουμε εμείς καθημερινά τις απαραίτητες πο-
σότητες μέσω της διατροφής μας. Οι ενήλικες άντρες χρειάζονται 
περίπου 90 mg βιταμίνης C ημερησίως, ενώ οι γυναίκες 75 mg. Έ-

να μέτριο πορτοκάλι παρέχει περίπου 70 mg βιταμίνης C.
1. Φράουλες: Ένα φλιτζάνι φράουλες παρέχει 85 mg βιταμίνης C, καθώς 
επίσης και μαγγάνιο, το οποίο συμβάλλει στον αποτελεσματικότερο 
έλεγχο του σακχάρου.
2. Ανανάς: Ένα φλιτζάνι του τροπικού φρούτου παρέχει 79 mg βιταμίνης 
C. Η βρωμελίνη του ανανά διευκολύνει επίσης την πέψη των πρωτεϊνών.
3. Μάνγκο: Ένα ολόκληρο μάνγκο παρέχει 122 mg βιταμίνης C. Η ζεαξαν-
θίνη του φρούτου είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για τα μάτια.
4. Λαχανάκια Βρυξελλών: Ένα φλιτζάνι λαχανάκια Βρυξελλών δίνει 75 mg 
βιταμίνης C, καθώς και πληθώρα συστατικών με αντικαρκινική δράση.
5. Ακτινίδιο: Μόλις δύο ολόκληρα ακτινίδια δίνουν 128 mg βιταμίνης C. 
Μελέτες έχουν δείξει ότι το ακτινίδιο βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου 
χάρη στην ιδιότητά του να προωθεί την παραγωγή ενός σημαντικού νευ-
ροδιαβιβαστή που ονομάζεται σεροτονίνη.
6. Γκουάβα: Το εξωτικό φρούτο δίνει την εντυπωσιακή ποσότητα των 377 
mg βιταμίνης C ανά φλιτζάνι, ενώ είναι ιδιαίτερα πλούσιο και σε φυτικές 
ίνες.
7. Χρωματιστές πιπεριές: Μία πράσινη πιπεριά παρέχει 95 mg βιταμί-
νης C, ενώ μία κίτρινη έως και 341 mg! Τα λαχανικά αυτά δίνουν υπέροχη 
γεύση στις σάλτσες και τις σαλάτες, ενώ έχουν ελάχιστες θερμίδες.
8. Ροδάκινα: Ένα μέτριο ροδάκινο δίνει περίπου 140 mg βιταμίνης C.
9. Παπάγια: Ένα μικρό φρούτο παρέχει 95 mg βιταμίνης C. Η παπάγια 
είναι επίσης πλούσια σε ένζυμα (παπαΐνη και χυμοπαπαΐνη) με ισχυρή 
αντιφλεγμονώδη δράση.

Ε
ίναι πολύ σημαντικό να φρο-
ντίζουμε ώστε πού και πού να 
αποτοξινώνουμε τον γεμάτο 
τοξίνες οργανισμό μας. Δείτε 

4 τρόπους που θα σας βοηθήσουν να 
το κάνετε:

Υιοθετήστε πικρές τροφές
Κάποιες περίοδοι μέσα στον χρόνο 
είναι πιο κατάλληλες για αποτοξί-
νωση. Για να βοηθήσετε το συκώτι σας 
να αποτοξινωθεί, καλό είναι να ισορ-
ροπήσετε τις γεύσεις στη διατροφή 
σας. Γλυκιά, πικρή, αλμυρή και ξινή 
γεύση θα πρέπει να είναι σε ισορρο-
πία.
Οι περισσότεροι λαμβάνουμε κυρίως 
γλυκές και αλμυρές τροφές και αμε-
λούμε τις πικρές και τις ξινές. Οι πικρές 
τροφές συμβάλλουν στην αποτοξί-
νωση του οργανισμού. Τέτοιες είναι η 
ρόκα, το καλαμπόκι, το νεροκάρδαμο, 
η μουστάρδα, η πράσινη πικραλίδα, 
τα φυλλώδη και πικρά πράσινα λαχα-
νικά.

Πίνετε λεμόνι
Ξεκινήστε την ημέρα σας πίνοντας ένα 
ποτήρι νερό με λεμόνι. Θα ενισχύ-
σετε τον οργανισμό σας με βιταμίνη C, 
κάλιο και μαγνήσιο και ο οργανισμός 
θα απορροφά πιο εύκολα τον σίδηρο 
και το ασβέστιο. Το λεμόνι επίσης 
ενεργοποιεί το συκώτι ώστε να απο-
βάλει τις τοξίνες.

Βότανα
Υπάρχουν διάφορα βότανα που βοη-
θούν στην αποτοξίνωση του ήπατος, 
όπως το γαϊδουράγκαθο και η πικρα-
λίδα. Έχει αποδειχτεί ότι βελτιώνουν 
τη γενική λειτουργία του ήπατος αλλά 
και την αποτοξίνωση, καθώς και την 
πρόληψη ορισμένων μορφών καρκί-
νου στις γυναίκες.
Τα βότανα αυτά βοηθούν επίσης στη 
θεραπεία της κατάθλιψης. Κάντε ένα 
τσάι με βότανα και προσθέστε μία 
φέτα λεμόνι για να ισορροπήσετε τη 
γεύση.

Ζωμός από κόκαλο
Ο ζωμός από κόκαλο κρέατος, είτε 
κοτόπουλου είτε μοσχαριού, κάνει 
καλό στο ανοσοποιητικό σύστημα και 
αποτελεί την καλύτερη θεραπεία για 
τα προβλήματα με τις αρθρώσεις. Τα 
βρασμένα κόκαλα έχουν υψηλή περι-
εκτικότητα σε αμινοξέα όπως η γλυ-
κίνη, που βοηθά στην αποτοξίνωση 
του ήπατος. Μπορείτε στον ζωμό να 
προσθέσετε λαχανικά ή πράσινα μήλα 
ώστε να ισορροπήσετε τη γεύση του.

ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ 
ΑΠΟΤΟΞΙΝΏΣH

Φρούτα και λαχανικά με περισσότερη 
βιταμίνη C από το πορτοκάλι

Τα 10 κορυφαία φρούτα και 
λαχανικά του φθινοπώρου 

υγεία

Τ
α φρέσκα βότανα και 
τα μυρωδικά ε ίνα ι 
το «μυσ τ ικό όπλο» 
που βρίσκεται σ την 

κουζίνα σας και μπορεί να 
σας βοηθήσει να κερδίσετε 
τη μάχη ενάντια στα περιττά 
κιλά.
Όχι μόνο δίνουν άρωμα και 
γεύση σ τα πιάτα σας ώστε 
να περιορίσετε το αλάτι και 
τα ανθυγ ιε ινά λιπαρά που 
χρησιμοποιείτε σ το μαγεί-
ρεμα, αλλά σας δίνουν και 
πολύ τ ιμα συσ τα τ ικά που 
εν ισχύουν τον με ταβολικό 
ρυθμό.
Τα αιθέρια έλαια και άλλα 
συσ τατ ικά των διάφορων 
βοτάνων κα ι  μυρωδικών 
διευκολύνουν την πέψη και 
ενεργοποιούν τη διαδικασία 
καύσης του λίπους.

Ο κόλιανδρος, το θυμάρι, η 
μέντα και το κάρδαμο απο-
δεδειγμένα προλαμβάνουν 
τ ις λιγούρες ώστε να αν τ ι-
σ ταθε ίτ ε σ τα αλμυρά και 
γλυκά εδέσματα.
Επίσης, ο κόλιανδρος ενερ-
γοποιεί την πέψη και κάνει 
ήπ ια  απο το ξ ί νω σ η σ τον 
οργαν ισμό, ενώ ο άνηθος 
μπορεί να τονώσει τον μετα-
βολισμό.
Η μυρωδάτη ρίγανη συμ-
βάλλε ι σ τη διάσπαση των 
λιπαρών που λαμβάνον ται 
μέσω της  δια τ ροφής κα ι 
παράλληλα ευνοεί τη μικρο-
χλωρίδα του εντέρου.
Τέ λος,  ο μα ϊν τανός κατα-
πολεμά την κατακράτηση 
υγρών χάρη σ την υψηλή 
π ε ρ ι ε κ τ ι κό τ η τ ά  τ ο υ  σ ε 
κάλιο.

Βότανα και μυρωδικά που θα σας 
βοηθήσουν να χάσετε βάρος!
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Ε
ίναι κοινότυπο ότι δέν υπάρχουν 
εγγυήσεις στη ζωή αλλά είναι αλή-
θεια. Κανείς δεν μπορεί να διαβάσει 
ένα αντίγραφο από κάποιου άλλου 

τις σκέψεις. Κανείς δεν μπορεί να πει με βε-
βαιότητα και αυταρέσκεια ότι δεν υπάρχει 
περίπτωση - ούτε η μικρότερη πιθανότητα 
- να είναι θύμα απιστίας. Οποιος αναφω-
νεί ́ ΄Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό` ,̀ είναι εκεί-
νος που συνήθως αποδεικνύεται ότι κάνει 
λάθος.
Οι πιο πολλοί, τουλάχιστον μία φορά, 
έχουμε τη φαντασίωση ότι έρωτας και 
αγάπη συμβαδίζουν. Ομως το πάθος του 
έρωτα δεν είναι ίσο με την αγάπη. Είναι μία 
εξίσωση που ως απελευθερωμένα όντα 
απαιτούμε ενώ είναι δύσκολο να έχουμε. 
Διαθέτουμε όμως την ωμή επιθυμία για 
ευχαρίστηση και επιθετική  ικανότητα  για  
την  πραγματοποίησή  της. Ο δημοφιλής 
ψυχολόγος  Freud είχε τοποθετηθεί: αγάπη 
και λαγνεία ήταν αμετάκλητα διαχωρισμένα 
στην ανδρική ψυχολογία. Οι περισσότεροι 
στην ιστορία, όπως και αυτός, θεωρούσαν 
ότι το γυναικείο φύλο είναι ευγενέστερο, 
ηπιότερο και από τη φύση του πιστό ενώ 
οι άνδρες δεν ταιριάζουν βιολογικά με την 
μονογαμία. Στην εποχή μας, επιστημο-
νικές έρευνες σε διάφορα είδη ποντικών 
και πουλιών στα οποία τα θηλυκά έχουν 
εξωσυζυγικές σχέσεις, απέδειξαν αυτό 
που μερικοί από εμάς είχαμε ήδη υποψια-
στεί:  Και οι γυναίκες απατούν. Δεν είναι 
πλασμένες για μονογαμία πιο πολύ απ’ότι 
οι άνδρες. Είναι σχεδιασμένες να αφήνουν 
τις προοπτικές τους ανοικτές και ξέρουν να 
προσποιούνταιόταν πρέπει να εκτρέπουν 
την προσοχή του συντρόφου από τις απι-
στίες τους.
Με επιτυχία οι γυναίκες απέκτησαν το 
δικαίωμα να διασκεδάζουν και συναγω-
νίζονται τους άνδρες στην αναζήτηση της 
ερωτικής φλόγας σε  όλη τη διάρκεια της  
ζωής τους πέρα από τη σκιά τού γάμου και 
του ρομαντισμού. Μερικοί προτιμούν την 
ελεύθερη σχέση:  Βλέπουν το σώμα ως 
δώρο της φύσης και αφήνουν τις εφήμε-
ρες υπάρξεις τους να έχουν όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη εκπλήρωση επιθυμιών μέσα 
σ’αυτήν την μικρής διάρκειας ζωή. Ομως 
δεν υπολογίζουν τη ζήλεια, την αρχέγονη 
αντίδραση που ανεβάζει ζεστό το αίμα στο 
κεφάλι προκαλώντας οργή μερικές  φορές 
ανεξέλεγκτη. Ακόμα πολύ πιθανόν ν’ανά-

ψουν αυτές οι μικρές χημικές αντιδράσεις  
που  αναγγέλουν  ότι  η  στενή  σχέση,  με  
κάποιο  από τα άλλα άτομα που θα βρε-
θούν, φέρνει μεγαλύτερη χαρά. Και τότε  
...χαιρετίσματα! Μερικοί προτιμούν να 
κρατούν τις περιπέτειές τους μυστικές - 
για  πάντα - και συνεχίζουν  την  αξιοπρεπή  
και  ασφαλή  ζωή  τους. Η επιθυμία ειναι 
αστείρευτη και δεν καθησυχάζει. Είναι πιο 
έντονη όπου είναι πιο απαγορευμένη και 
πάντοτε κοντά στην απελπισία.
 Σύμφωνα με τους ερευνητές, εκείνοι που 
είναι επιρρεπείς στην απιστία μοιράζονται 
κάποια κοινά στοιχεία προσωπικότητας. 
Οι ανάξιοι εμπιστοσύνης, οι κακεντρεχείς 
και εκείνοι που αρχίζουν εύκολα καυγάδες 
είναι πιο πιθανό να είναι άπιστοι. Αυτό το 
μοτίβο ισχύει περισσότερο ή λιγότερο σε 
παγκόσμιο επίπεδο για τους ...επίδοξους 
λαθροκυνηγούς όχι απαραίτητα και επι-
τυχημένους. Και όσο για ευσυνειδησία, 
η έλλειψή της - όπως ήταν αναμενόμενο – 
προβλέπει την προδοσία. Επίσης, η ερω-
τοφιλία είναι ισχυρός προγνωστικός παρά-
γοντας απιστίας. Ο ερωτόφιλος υποκύπτει 
εύκολα στην σαγηνευτική πρόκληση και 
είναι πρόθυμος να δοκιμάσει κάθε τι που 
του προκαλεί το σεξουαλικό ενδιαφέρον 
ενώ στο άλλο άκρο του φάσματος, οι ερω-
τοφοβικοί, δεν θέλουν ούτε να σκέφτονται 
ότι αφορά το σεξ. Ομως αυτή η θεωρία δεν 
παρέχει κατ’ανάγκη έναν ακριβή χάρτη της 
ερωτικής ψυχής του δικού σας συντρόφου 
αποκλειστικά. Εξ’άλλου άνδρες και γυναί-
κες έχουν διαφορετική συμπεριφορά. 
Γενικά, οι συσχετίσεις των ειδικών είναι 
χρήσιμες αλλά όχι αρκετές για ασφαλή 
συμπεράσματα. 
Η μονογαμία θεωρείται δείγμα ωριμό-
τητας και ψυχικής υγείας ενώ η απιστία 
σύμπτωμα ενός βαθύτερου προβλήμα-
τος. Ας αναθεωρήσουμε όμως τις διατα-
γές - υπαγορεύσεις της αποκλειστικότητας 
με βάση τις συνθήκες της κοινωνίας  που 
ζούμε και ας δούμε  την  μονογαμία όχι 
σαν δεδομένο αλλά ως επιλογή. Καί το πιο 
σημαντικό: Θα πρέπει ν’αναγνωρίσουμε 
ότι όλες οι σχέσεις ζουν κάτω από τη σκιά 
κάποιου τρίτου - μια παρουσία που μπορεί 
να είναι κάτι συγκεκριμένο όσο ένας αντε-
ραστής με σάρκα και οστά η αφηρημένο 
όπως το δέλεαρ του απαγορευμένου.

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

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ  ΑΠΟ  ΔΥΟ ΤΗΣ ΡΑΝΙΑΣ ΜΕΣΙΣΚΛΗ

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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ιστορίες

Η 
Κατερίνα Bella_Mafia, όπως τη γνώριζαν όλοι στα social 
media, τον τελευταίο καιρό φοβόταν. Της έστελναν περί-
εργα μηνύματα στο κινητό, ήξερε ότι άτομα με τα οποία 
γνωριζόταν «και από την καλή και από την ανάποδη» εί-

χαν εμπλακεί στο αιματηρό ξεκαθάρισμα της αθηναϊκής νύχτας και 
έπαιρνε τα μέτρα της. Μέχρι online σύστημα καμερών είχε εγκατα-
στήσει στο σπίτι και το υπόγειο πάρκινγκ το οποίο ενεργοποιούσε 
από το smartphone της κάθε φορά που η κατάμαυρη Mercedes με 
τα φιμέ τζάμια πλησίαζε το πολυτελές συγκρότημα της Στρατηγού 
Δαγκλή στην Κηφισιά, όπου τον τελευταίο χρόνο ήταν το καταφύγιό 
της. Δεν οπλοφορούσε παρά το γεγονός ότι είχε τρέλα με τα όπλα και 
σε ελάχιστους ανθρώπους είχε εκμυστηρευτεί τις ανησυχίες της...
Παράλληλα προσπαθούσε να ζει κανονικά. Σαν να μη συνέβαινε 
τίποτα. Κάθε πρωί το 33χρονο κορίτσι με τα τατουάζ πήγαινε στην 
οικογενειακή επιχείρηση στη λεωφόρο Κηφισίας, τα βράδια με 
τις δύο κολλητές της διασκέδαζαν σε μπαρ και πίστες των βορείων 
προαστίων και της παραλιακής, ενώ πολλά απογεύματα επιδιδόταν 
στο αγαπημένο της χόμπι, το shopping, αγοράζοντας ρούχα και αξε-
σουάρ επώνυμων οίκων μόδας. Αλλωστε είχε χρήμα καθώς προερ-
χόταν από μια παραδοσιακή οικογένεια της Κηφισιάς με μεγάλη δια-
δρομή στο εμπόριο. Ποιος όμως και γιατί ήθελε την Κατερίνα Bella_
Mafia νεκρή; Ηξερε πολλά και έπρεπε να της κλείσουν το στόμα; 
Ηταν παράπλευρη απώλεια για να δείξουν οι «νονοί» ότι είναι 
κυρίαρχοι και μεγάλα αφεντικά της νύχτας; Ή μήπως είχε εμπλακεί 
ενεργά σε κάποιες υποθέσεις με αποτέλεσμα να στοχοποιηθεί σε 
βαθμό που κάποιοι να σφραγίσουν συμβόλαιο θανάτου σε βάρος 
της για να τη σβήσουν από τον χάρτη; Οι έρευνες του Τμήματος 
Ανθρωποκτονιών κινούνται προς κάθε κατεύθυνση. Ψάχνουν εξο-
νυχιστικά το παρελθόν της, τις επαφές, τις γνωριμίες και τις κόντρες 
της και προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των έξι δολοφονιών από 
τον Μάιο του 2017 μέχρι σήμερα προκειμένου να βρουν κοινά στοι-
χεία και να λύσουν τον γρίφο των μαφιόζικων εκτελέσεων.

Το 2006
Στην Κατερίνα Bella_Mafia από μικρή άρεσε η νύχτα. Της άρεσαν η 
διασκέδαση, οι γυμνασμένοι άνδρες με τα τατουάζ, οι τσαμπουκά-
δες. Γύρω στο 2006 γνωρίζει έναν άνδρα που έμελλε να τη βάλει για 
τα καλά στον κόσμο της αθηναϊκής νύχτας, να την μπλέξει σε πολλές 
περιπέτειες και τελικά, ίσως, να την οδηγήσει στον θάνατό της. Τότε, 
στα 20 της χρόνια, πέρασε για πρώτη φορά το κατώφλι της ΓΑΔΑ 
αντιμετωπίζοντας το πλημμέλημα της υπόθαλψης, καθώς προσπά-
θησε να κρύψει τον άνδρα που έψαχνε η Ασφάλεια για να τον συλ-
λάβει.
«Η 33χρονη ήταν μια γυναίκα με έντονα τα χαρακτηριστικά του 
ναρκισσισμού. Είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της, μικρή για τους 
άλλους, και έτσι εμφάνισε μια αντικοινωνική συμπεριφορά που 
οδήγησε προοδευτικά στην παραβατικότητα», περιγράφει στο 
«ΘΕΜΑ» αξιωματικός της Ασφάλειας θέλοντας σε λίγες γραμμές 
να δώσει το προφίλ της γυναίκας που τα μεσάνυχτα της περασμέ-
νης Τετάρτης έπεσε νεκρή από 16 σφαίρες καλάσνικοφ μέσα στο 
υπόγειο πάρκινγκ της πολυκατοικίας όπου διέμενε στο κέντρο της 
Κηφισιάς.
Ουσιαστικά όμως για πρώτη φορά μπαίνει στο στόχαστρο του 
Ανθρωποκτονιών το 2009. Ηταν Μάιος εκείνης της χρονιάς όταν η 
29χρονη Μαρία Καυχιέρη, σύζυγος ενός δολοφονημένου νονού της 
νύχτας, πέφτει νεκρή μέσα σε ζαχαροπλαστείο στα Καμίνια του Πει-
ραιά. Η Κατερίνα Bella_Mafia εξετάζεται ως ύποπτη, ως ο άνθρωπος 
που έδωσε την εντολή να «φάνε» την 29χρονη, καθώς υπήρχαν πλη-
ροφορίες ότι πίσω από αυτή την ιστορία κρυβόταν ερωτική αντιζη-
λία. Η ίδια αρνήθηκε τα πάντα, απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία, 
ενώ συγκατηγορούμενός της είναι ο Αλβανός που κατηγορήθηκε 
ως φυσικός αυτουργός στην επίθεση με βιτριόλι εναντίον του δικη-
γόρου Παύλου Σαράκη και της Κωνσταντίνας Κούνεβα, χωρίς όμως 
στην τελευταία επίθεση εναντίον της ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να 
αποδειχθεί το παραμικρό.
Λίγους μήνες αργότερα το μελαχρινό εντυπωσιακό κορίτσι με τα 
τατουάζ μπαίνει και πάλι στο στόχαστρο της Ασφάλειας. Αυτή τη 
φορά από τη Δίωξη Διαρρηκτών και Ληστειών. Κατηγορείται ότι 
είναι μέλος συμμορίας ληστών η οποία αποτελείται από Ελληνες και 
Αλβανούς ποινικούς και χτυπούσε χρηματαποστολές. Πρωτόδικα, 
καταδικάζεται σε φυλάκιση 5 ετών με αναστολή. Το όνομά της πλέον 
«βγαίνει» σε κάθε μεγάλη υπόθεση που εξετάζει η Ασφάλεια. Από 

τη δολοφονία του ιδιοκτήτη νυχτερινών κέντρων Γιώργου Αναγνω-
στόπουλου μέχρι τις τελευταίες εκκαθαρίσεις χωρίς όμως ποτέ να 
αποδειχθεί το παραμικρό. «Φήμες», λένε οι αστυνομικοί, «που δια-
δίδονται άλλοτε έχοντας ψήγματα αλήθειας και άλλες φορές παρα-
πλανητικά στοιχεία για να θολώσουν κάποιοι τα νερά και να στρέ-
ψουν αλλού τις έρευνες».
Η αλήθεια είναι ότι τον Οκτώβριο του 2011 δύο άνδρες με κράνη 
στήνουν καρτέρι στην οδό Βεΐκου στο Γαλάτσι και πυροβολούν στο 
κεφάλι μια έγκυο γυναίκα που έμπαινε σ’ ένα μαύρο Smart για να 
φύγει από την περιοχή. Θύμα η 26χρονη τότε Κατερίνα που μεταφέ-
ρεται στο ΚΑΤ, μπαίνει στην Εντατική και μετά από πολύμηνη νοση-
λεία καταφέρνει να κρατηθεί στη ζωή. Μάλιστα σώζεται και το παιδί 
της, καρπός του έρωτά της με ένα μεγάλο όνομα της νύχτας, ένα κορι-
τσάκι που είναι σήμερα 7 ετών και έμενε μαζί της στο διαμέρισμα της 
οδού Στρατηγού Δαγκλή στην Κηφισιά.

Μπουζούκια, supercars και τατουάζ
Οπως λένε άνθρωποι που τη γνώριζαν καλά, η ενέδρα του Γαλα-
τσίου την επηρέασε. Αντιμετώπισε για πρώτη φορά τον θάνατο, τον 
νίκησε, αλλά κατάλαβε ότι κινδυνεύει. Ετσι, όπως λένε οι πληροφο-
ρίες, φεύγει για μεγάλο διάστημα στην Αμερική. Εκεί, στην αντίπερα 
όχθη του Ατλαντικού, καταφέρνει να σταθεί και πάλι στα πόδια της. 
Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας χάνουν τα ίχνη της και πλέον δεν τη 
βρίσκουν στις μεγάλες υποθέσεις που σκάνε και ερευνούν. Με την 
επιστροφή της η Κατερίνα Bella_Mafia δείχνει να έχει αλλάξει. Εχει 
συνειδητοποιήσει την κατάσταση και για ένα διάστημα ρίχνει σε 
μεγάλο βαθμό τους τόνους. Ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται σε ανθρώ-
πους που τη γνωρίζουν και στους αστυνομικούς. Εμφανισιακά, δεί-
χνει μεταμορφωμένη. Είναι εντυπωσιακή και εκρηκτική. Πολλά 
τατουάζ σε όλο της το σώμα, με χαρακτηριστικό ένα τεράστιο τρια-
ντάφυλλο που ξεκινά από τον αριστερό της ώμο και καταλήγει στον 
βραχίονα, έναν ανάποδο σταυρό στον λαιμό της και ένα πιστόλι στον 
δεξί γλουτό που αποκαλύπτει την αγάπη της για τα όπλα. Φρόντιζε 
το πρόσωπο και το σώμα της και επισκεπτόταν ειδικούς γιατρούς και 
γυμναστήρια για να βελτιώνει τις ατέλειες. Περνούσε πολλές ώρες 
τον μήνα σε spa για να χαλαρώσει και να περιποιηθεί τον εαυτό της, 
ενώ σήμα κατατεθέν της ήταν τα μακριά και πάντοτε βαμμένα σε 
έντονα χρώματα νύχια της.
Η Κατερίνα Bella_Mafia αγαπούσε την πολυτέλεια. Ταξίδια στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, στιγμές διασκέδασης στα μπουζούκια 
και πανάκριβες αγορές σε ρούχα, αξεσουάρ και παπούτσια. Οσοι 
τη γνώριζαν λένε ότι στην κατοικία της Κηφισιάς είχε διαμορφώ-
σει ειδικό dressing room στο οποίο φιγουράριζε η συλλογή της από 
πανάκριβες τσάντες Louis Vuitton, MCM, Chanel, Dior, αλλά και 
δωδεκάποντα στιλέτο ιταλικών και γαλλικών οίκων. Ούτε φυσικά 
στα ρολόγια και τα αξεσουάρ μπορούσε να αντισταθεί. Τον καρπό 
της κοσμούσε πάντα το Love Bracelet του οίκου Cartier, ενώ το περι-
δέραιο της σειράς Bvlgari Bvlgari με χρυσό και μαύρο όνυχα, του 
ομώνυμου οίκου κοσμημάτων, ήταν ένα κομμάτι που τους τελευ-

ταίους μήνες δεν αποχωριζόταν. Φυσικά, η Κατερίνα Bella_Mafia 
διέθετε μια σημαντική συλλογή ρολογιών με προτίμηση σε Rolex 
και Cartier.
Στους λογαριασμούς της στα social media μοιραζόταν με τους 
followers της στιγμές της ζωής της. Βίντεο από νυχτερινά κέντρα, 
φωτογραφίες στο τιμόνι γρήγορων αυτοκινήτων, περιγραφές και 
εικόνες από την πλούσια συλλογή των ρούχων της
Εκείνο που τη χαρακτήριζε ήταν η αδυναμία που είχε στο μαύρο 
χρώμα. Τα μαλλιά της βαμμένα στο χρώμα του έβενου, τα ρούχα της 
τις περισσότερες φορές κατάμαυρα με στρας και άλλα λαμπερά στοι-
χεία. Οσο για τα αυτοκίνητα, το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούσε 
με μια μαύρη σπορ Mercedes με φιμέ τζάμια και ένα Smart όμοιο με 
αυτό που είχε δεχτεί το 2011 δολοφονική επίθεση στο Γαλάτσι και 
κατάφερε να επιβιώσει. Βέβαια, πολλές φορές την είχαν δει άτομα, 
αλλά και η ίδια είχε ποστάρει στο προφίλ της στο Instagram και άλλα 
supercars όπως Ferrari και Porsche.
«Την Κατερίνα όποτε και να την έψαχνες την έβρισκες. Στο κινητό, 
στο WhatsApp, στο Messenger. Δεν κρυβόταν», λέει στο «ΘΕΜΑ» 
άνθρωπος που τη γνώριζε και προσθέτει: «Της άρεσαν η διασκέ-
δαση και η νυχτερινή ζωή. Σχεδόν όλα τα βράδια έβγαινε και ήταν 
θαμώνας των μπουζουκιών. Ο Ρέμος και ο Μαζωνάκης ήταν οι αγα-
πημένοι της».
Αν και ανοιχτή σε όλους, η 33χρονη συνήθιζε να πηγαίνει στα μπου-
ζούκια με γυναικοπαρέες. Ειδικά με δύο φίλες της κολλητές σύχναζε 
σε μεγάλες πίστες, πετούσε λουλούδια, έπινε Moet, τραγουδούσε 
και χόρευε. Ηταν δε τόσο γενναιόδωρη που σχεδόν ποτέ δεν επέ-
τρεπε στα άτομα που τη συνόδευαν να πληρώσουν το δικό τους 
μερίδιο στον λογαριασμό.
Η δραστηριότητά της στο Instagram και στο Facebook ήταν διαρ-
κής. Στους λογαριασμούς της στα social media μοιραζόταν με τους 
followers της στιγμές της ζωής της. Βίντεο από νυχτερινά κέντρα, 
φωτογραφίες στο τιμόνι γρήγορων αυτοκινήτων, περιγραφές και 
εικόνες από την πλούσια συλλογή των ρούχων και των αξεσουάρ 
της με χαρακτηριστικότερη μια λήψη από την γκαρνταρόμπα της, το 
dressing room, όπου φυλάσσονταν τσάντες χιλιάδων ευρώ. Ομως 
εκτός από τα λαμπερά και πασπαλισμένα με αστερόσκονη καρέ της 
χλιδής και της ωραίας ζωής, υπήρχαν και άλλα που την έδειχναν να 
κάνει σκοποβολή με αυτόματα όπλα και να επιδεικνύει τις ικανότη-
τές της στο σημάδι. Μια τέτοια φωτογραφία ανέβασε στο Facebook 
την 1η Ιουνίου γράφοντας από κάτω: «Πρώτα έρχονται τα χαμό-
γελα, μετά τα ψέματα και στο τέλος οι σφαίρες. Εγώ έτσι θα πω καλό 
μήνα». Αναρτήσεις κωδικοποιημένες με κρυμμένα νοήματα που επι-
δέχονται πολλές ερμηνείες. Οπως αυτή που έκανε πέντε ημέρες πριν 
ο δολοφόνος με το καλάσνικοφ τη γαζώσει και με 16 σφαίρες τής 
πάρει τη ζωή. Εκεί αναφέρει χαρακτηριστικά: «Την επόμενη φορά 
που θα “ανοιχτώ” σε κάποιον θα είναι στη νεκροψία μου». Κάποιοι 
θεώρησαν ότι ανέβασε αυτό το post επειδή φοβόταν. Αλλοι πάλι 
λένε ότι ίσως έχει να κάνει με τον χωρισμό της καθώς είχε βάλει τέλος 
σε μια σχέση που είχε το τελευταίο διάστημα.

Δολοφονία στην Κηφισιά
Η ιστορία της Κατερίνας Bella_Mafia
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απόψεις

Π
ολλή η συζήτηση, και πολλές οι διαφωνίες που 
εχει προκαλέσει στην Ελλάδα η αποτυχημένη λη-
στεία του  Ζακ (Ζαχαρία) Κωστόπουλου το από-
γευμα της Παρασκευής (21/09/2018) σε κοσμη-

ματοπωλείο στην οδό Γλάδστωνος στο κέντρο της Αθήνας. 
Ο 33χρονος ακτιβιστής μέλος της κοινότητας (LGBT) που 
αυτοπροσδιορίζεται  σαν λεσβίες, γκέι, αμφισεξουαλικα, 
τρανς/διεμφυλικα, queer, ιντερσέξ αλλά και ασεξουαλικά, 
πανσεξουαλικά άτομα, και χρήστης ουσιών δέχθηκε άγριο 
λιντσάρισμα την ώρα που επιχειρούσε σύμφωνα με μαρ-
τυρίες να ξεφύγει και έπεσε νεκρός μετα την άφιξη αστυ-
νομικών. 
Οι ιατροδικαστές και ο σύμβουλος που ορίστηκε από την 
οικογένεια του ληστή συμφωνούν  στην έκθεση τους της 
24/09/2018  ότι ο Ζακ  είχε μεν μικρά θλαστικά τραύματα 
διάσπαρτα σε διάφορα σημεία του σώμα-
τος, αλλα από μόνα τους δεν δικαιολογούν 
και δεν θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
τον θάνατό του.  Έτσι, αναμένονται πλέον 
τα αποτελέσματα των ιστολογικών και 
τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να 
πέσει φως στην τραγική αιτία θανάτου του.
Οι ιατροδικαστές μπορεί να συμφωνούν 
μεταξύ τους όχι όμως η Ελληνική κοινω-
νία…  Πολλά και διάφορα έχουν ειπωθεί 
για το τραγικό συμβάν.  Δεν θα προσθέσω 
περισσότερες λεπτομέρειες ούτε θα πάρω 
θέση.  Έχω όμως να κάνω μερικές ερω-
τήσεις που πρέπει να απασχολούν όλους 
όσους εκφέρει τη μια η άλλη γνώμη. 
 Είναι ο δράστης της ληστείας  θύμα αυτο-
δικίας, η θύμα της συνέπειας των πράξεων 
και των επίλογων του?
Όταν ένας  ληστής, αποφασίζει να προ-
βεί σε μια ληστεία δεν θα πρέπει να λάβει 
υπόψιν του και τις πιθανές συνέπειες που 
δύναται να επιφέρει μία τέτοια πράξη?
Τι είναι άμυνα και τι αυτοδικία? Ποια είναι 
η διαχωριστική γραμμή μεταξύ τους?
Είναι άμυνα ότι συνέβη μεσα στο κοσμη-
ματοπωλειο  και αυτοδικία ότι έγινε έξω 
απ αυτό, ενώ ο ληστής έφευγε καταδιωκό-
μενος απ το χώρο της ληστείας?
Αν όταν έφευγε κρατούσε τζάμι, (εκτός από το μαχαίρι που 
ειχε εισερχόμενος), αλλάζει τίποτα στα δεδομένα η οπλο-
φορία κατά τη φυγή του?
Γιατί δεν έμεινε στο καταστημα να τον συλλάβει η αστυνο-
μία αφού του στράβωσε η ληστεία?
Τελικά τι τον σκότωσε? Το ότι «ήταν φτιαγμένος» κατά τη 
διάρκεια της ληστείας σε συνδυασμό με τη κατάσταση 
αμόκ που βρισκόταν ταν στράβωσε η ληστεία, η  οι κλω-
τσιές που έφαγε,  η γενική του εξάρτηση του απ τα ναρκω-
τικά ?
Τι ρολό έπαιξε στο θάνατο του ληστή η συμμετοχή στις 
κλωτσιές ένα τρίτο καταζητούμενο πρόσωπο?
Αν όντως ο ληστής  υπό την επήρεια ουσιών και "δεν ήξερε 
τί έκανε" είναι «συγχωρημένος»?
Μήπως ήταν απλά ένας αυτοτραυματισμός από τα τζάμια? 
Είναι δυνατόν  να ακινητοποιήσεις κάποιον που επιτίθεται 

χωρίς βία η να τον δείρεις?
Πως μπορεί ένας ομοφυλόφιλος, η τρανσέξουαλ, εξαρτώ-
μενος από ουσίες , περιθωριακός ακτιβιστής να είναι το 
«νταρλινγξ των μήντια ?
Εχει σπέσιαλ δικαιώματα ένας ακτιβιστής ως όριο θετικός 
και  τρανσέξουαλ?
Η συμπάθεια προς το πρόσωπο ενός ληστη αναιρεί την 
απόπειρα εγκλήματος του?
Είναι δυνατόν ένας ληστής να θεωρείται  θύμα?
Ειναι «παιδί» όπως περιγράφεται από μερικούς ο 33χρο-
νος ληστής ?
Είναι ο νεκρός ληστής "Ήρωας» όπως τον αποκαλούν 
μερικά μήντια?
Αξίζουν οι ύμνοι για ένα άνευ ερωτηματικών ληστή?
Δεν χάνεται η ουσία όταν ηρωοποιείτε ο ληστής  που πήγε 

να ληστέψει υπό την επήρεια ουσιών?
Είναι τελικά ο ληστής, η ο καταστηματάρχης το θύμα?
Πρέπει η δεν πρέπει να προβάλλεται αντίσταση σε 
ληστεία?
Είναι δολοφόνος ενας άνθρωπος που προσπαθει να προ-
στατεύσει την περιουσία του και την ζωή του?
Δεν εχει ο καθένας μας το δικαιωμα στην  αυτοάμυνα?
Ποσο  «εν βρασμό ψυχής» δικαιολογείται στον καταστημα-
τάρχη θύμα της ληστείας?
Είναι ενας άοπλος ηλικιωμένος  στο χωρο της εργασιας του 
οταν του επιτηθετε ενας ένοπλος με σκοπό να του αφαίρεση 
τη περιουσία του και ίσως τη ζωής το ίδιο δολοφόνος όπως 
κάποιος που επιτίθεται και δολοφονεί?
Υπάρχουν  ελαφρυντικά αυτοδικίας όταν υπερασπίζεται 
κανεις τη ζωή του και το βίος του?
Είναι δίκαιο να στέλνουμε βιοπαλεστες και ηλικιωμενους  
επιχειρηματιες στην φυλακή και αφήνουμε να περιφέρο-

νται ελεύθεροι νέοι άνθρωποι, χρήστες ναρκωτικών και 
άλλων  παραβατικών  συμπεριφορών?
Αν ο Ζακ έφευγε  με τα κλοπιμαία απειλώντας τη ζωη του 
ιδιοκτήτη, Θα επιχειρούσε άραγε να τον ξαναληστεψει  τρέ-
χει στο μέλλον, όπως εχει γινει σε άλλες περιπτώσεις στο 
παρελθόν?
Τι θα λέγαμε σήμερα αν είχε σκοτωθεί  ο κοσμηματοπώ-
λης?
Αν ο ληστής ήταν αλλοδαπός (Αλβανός, Πακιστανός κλπ) θα 
ειχε τον ίδιο βαθμό συμπάθειας όπως ο Ζακ?
Πρέπει να απαλλαγεί απ τις κατηγορίες κακουργήματος ο 
Καταστηματάρχης?
Είναι «σωστοί» αυτοί που επικροτούν το καταστηματάρχη 
και λένε «καλά του έκανε»?
Είναι «σωστός» ένας «νοικοκύρης» να  δείρει, ένα επίδοξο 

εγκληματία?
Είναι «σωστός» ένας «νοικοκύρης να σκο-
τώσει ένα επίδοξο εγκληματία?
Δεν είναι λιγότερο εγκληματική η ληστεία 
μπροστά στο θάνατο ενός ανθρώπου?
Μήπως δεν είναι ούτε ο Ζακ ούτε ο κατα-
στηματάρχης ο πραγματικός φταίχτης στο 
συμβάν, αλλα είναι οι κλιμακούμενες και 
ανεξέλεγκτες αντιδράσεις  του κόσμου στο 
περιβάλλον ανασφάλειας που η έλλειψη 
ελέγχου και προστασίας δημιουργεί?
Μηπως η καλλιέργεια αυτών των τάσεων 
δημιουργεί και καλλιεργεί καθεστώς αυτο-
δικίας?
Μήπως η αυτοδικία εχει επανέλθει στην 
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια της ηθικής και 
οικονομικής κρίσης γενικά όχι μόνο σ αυτή 
τη αποτυχημένη ληστεία?
Ποιος οδήγησε τον ληστή να κάνει αυτό 
που έκανε? Μήπως η γενική ένδεια της 
ελληνικής κοινωνίας η εξάρτησή του από 
τα ναρκωτικά μαζί με την έλλειψη κρατι-
κών δομών για άτομα που αντιμετωπίζουν 
παρόμοια προβλήματα?
Είναι «μια χυδαία πολιτική εκμετάλλευση 
του θέματος» αυτών με κυρίως  αριστερές 
συμπάθειες υπερ. της αυστηρής τιμωρίας 

του καταστηματάρχη?
Είναι «μια χυδαία πολιτική εκμετάλλευση του θέματος» 
αυτών με κυρίως δεξιές συμπάθειες υπερ. του δικαιώμα-
τος της αυτοάμυνας ?
Δεν  πολώνεται η κοινωνία με το να φωτογραφίζε-
ται  “φασίστας”, ο καταστηματάρχης  και αγωνιστής του 
δίκαιου ο ληστής?
Από ποτέ «νομιμοποιούνται» οι παράνομοι και κατηγο-
ρούνται οι νομιμόφρονες πολίτες?
Είναι όντως όπως υποστηρίζουν μερικοί η  αυτοδικία η 
υπέρτατη πράξη άμεσης δικαιοσύνης, όταν δεν λειτουργεί 
το κράτος?
Όλοι συμφωνούν ότι η σχέση με τα ναρκωτικά, οδηγεί στην 
παραβατικότητα, και η παραβατικότητα, σε ανεξέλεγκτες 
καταστάσεις. Δεν είναι λοιπόν η αποθέωση κάθε παραβα-
τικού στοιχείου ένα είδος προώθησης μιας γενικότερης 
ατμόσφαιρας ανομίας σαν μια φιλοσοφία και στάση ζωής?

Πολλά λόγια, πολλές απόψεις, ένας στο χώμα, 
και ένας στη φυλακή!
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Εύχομαι να σας βρίσκω κι αυτήν την εβδομάδα καλά με 
υγεία και δημιουργικούς στην καθημερινότητα σας. Η χει-
μερινή περίοδος έχει ξεκινήσει (όχι ο καιρός, ακόμα καλο-

καίρι έχει) και όλοι οι συμπολίτες μας οργανώνονται για το πώς να 
είναι πιο άνετη η ζωή των παιδιών τους και η δική τους.
Το ίδιο κάνουμε κι εμείς στην HELLAS NEWS που προσπαθώ-
ντας να επιβιώνουμε και να υπάρχουμε εκδοτικά, ενημερωτικά 
και καλλιτεχνικά έχουμε ανοίξει αρκετές σελίδες «δημιουργίας», 
πιστεύοντας ότι θα σας αρέσουν και θα τις υποστηρίξετε  εάν 
πιστεύετε ότι βάζουμε ένα μικρό λιθαράκι στην δημιουργική λει-
τουργία αυτής της παροικίας. Πιστεύοντας ότι περνώντας τα χρό-
νια δεν περισσεύει πλέον κανένας Έλληνας ή Ελληνίδα σ’ αυτή τη 
παροικία μακριά από ανούσιες αντιπαλότητες που καταλάβαμε 
ότι μόνο ζημιά κάνουν και διχασμό φέρνουν. Όχι μόνο μας διχά-
ζουν αλλά μας κάνουν μικρούς κι ανίσχυρους.  Το βλέπουμε, μιας 
και σε καθημερινή βάση συναναστρεφόμαστε και συνεργαζόμα-
στε με το σύνολο εκλεκτών συμπατριωτών μας, βρίσκουμε από 
τον ελληνισμό του Τορόντο αμέριστη υποστήριξη και συμπαρά-
σταση. 
Ο επιχειρηματικός τηλεφωνικός κατάλογος, που για πρώτη φορά 
εκδίδεται από εμάς, καθημερινώς γεμίζει τις σελίδες του και 
πιστεύουμε ότι θα είναι χρήσιμο χριστουγεννιάτικο δώρο στην 
ελληνική οικογένεια. Θα μπορεί να βρίσκει όλες τις επιχειρήσεις 
κι υπηρεσίες του Καναδά και τις Ελλάδος και μέσω της ιστοσελί-
δας του καταλόγου στο τηλέφωνο σας όπου κι αν βρίσκεστε, θα 
έχετε πρόσβαση για τις πληροφορίες των καλύτερων ελληνικών 

επιχειρήσεων στην περιοχή μας.
Φυσικά, η μεγάλη βραδιά για τα 25 χρόνια της Hellas News θα 
γνωρίσει όπως φαίνεται ανεπανάληπτη επιτυχία μιας και πάνω 
από 500 φίλοι, αναγνώστες και πελάτες έχουν αγοράσει ήδη τα 
εισιτήρια τους. Ο συνδυασμός τους θεάματος, που όπως πάντα 
σας προσφέρω με επιτυχία και με προσιτό εισιτήριο, με την 
φανταστική αίθουσα του RIVIERA BANQUET HALL με εξαίσιο 
φαγητό από Ιταλό σεφ είναι εγγύηση για να περάσουμε μια αξέ-
χαστη βραδιά και να μπούμε στο δεύτερο τέταρτο του αιώνα της 
εφημερίδος μας.
Θέλουμε να πιστεύουμε όλοι οι συντελεστές της HELLAS NEWS 
ότι όλοι εσείς και οι απλοί αναγνώστες που έχετε την τύχη να απο-
λαμβάνετε ΔΩΡΕΑΝ 70 σελίδες έκδοση, θα κάνετε μια παρέα και 
θα υποστηρίξετε για να γεμίσουμε την αίθουσα των 1.100 ατό-
μων. Αυτή θα είναι η καλύτερη ένεση αναγνώρισης για τους αγώ-
νες που κάνουμε για να φέρνουμε στα χέρια σας κάθε εβδομάδα 
την HELLAS NEWS. Ευχόμαστε να μην το περάσετε στο ντούκου.
Επίσης, μην ξεχνάτε ότι θα γίνει η πρώτη προβολή του βραβευ-
μένου ντοκιμαντέρ «MelanCholia» στις έξι οθόνες της αίθουσας, 
διάρκειας 58 λεπτών με θέμα της κατάστασης της χώρας και των 
φτωχογειτονιών της Αθήνας. Μια βραδιά που θα κινήσεις από τις 
7μμ και θα διαρκέσει μέχρι όσο έχετε κουράγιο να χορέψετε με 
τον ανεπανάληπτο Μάκη Χριστοδουλόπουλο, την Ελεάνα Παπαϊ-
ωάννου και τον Χριστοδουλόπουλο junior.
Περιμένουμε λοιπόν την παρουσία σας και μπορείτε να μας τηλε-
φωνήσετε για πληροφορίες στο 416-421-5562 ή 647-718-8012. 
ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ και πάμε τώρα στην κοινωνική μας ιστορία…

Τ
ην γνώρισα μαζί με την ξαδέρφη 
της σε ένα κλαμπ. Αφού χώθηκα 
σ την ξαδέρφη και τελικά έκανα 
σεξ μαζί της, έχασα επαφή με την 

κοπέλα. Δύο μήνες αργότερα συναντη-
θήκαμε σε ένα φεστιβάλ στην Αρχαία Ο-
λυμπία. Είχε έρθει μαζί με την ξαδέρφη 
της προκειμένου να αποφύγει το αγόρι 
της, όπως έμαθα στη συνέχεια. Εγώ τότε 
συνέχιζα να έχω σχέση με την ξαδέρφη. 
Από το πρώτο λεπτό που συναντηθήκα-
με κάτι άλλαξε μέσα μας, υπήρχε κάτι με-
ταξύ μας. Οι ματιές και τα πειράγματα έ-
δωσαν  και πήραν σε εκείνο το φεστιβάλ.
Ποτέ δεν θα το ξεχάσω αλλά δυστυχώς 
όλα τα ωραία φτάνουν σ το τέλος τους 
και το φεστιβάλ έφτασε στην τελευταία 
μέρα. Το μόνο που ήξερα για εκείνη ήταν 
πως δουλεύαμε σ την ίδια περιοχή και 
συγκεκριμένα σε ένα φαρμακείο δίπλα σε ένα 
κατάστημα με έπιπλα. Από την άλλη εγώ εκείνη τη 
περίοδο δούλευα delivery σε μια καφετέρια.

Και τότε μου ήρθε η πιο λαμπρή ιδέα, θα της 
πήγαινα πρωινό για να την ξαναδώ δεν έπρεπε να 
την χάσω ήταν η γυναίκα της ζωής μου. Ξεκινάω 

με το μηχανάκι, κοιτάω δεξιά, κοιτάω 
αριστερά τ ι να δω; Δύο φαρμακεία και 
δύο επιπλάδικα ακριβώς δίπλα. Μπερ-
δεύτηκα, απογοητεύτηκα και αγανά-
κτησα πετώντας τον καφέ στα σκουπίδια. 
Τελικά δεν ήταν τυχερό μου να τη δω.
Η τύχη όμως μου έκλεισε το μάτι με νάζι 
και έ τσ ι την επόμενη μέρα την πέτυχα 
σ ταμα τ ημέ νη σ το  φανάρι  μπροσ τά 
ακριβώς από το μαγαζί που δούλευα. 
Πετάω τους καφέδες από τη χαρά μου 
και τρέχω προς το μέρος της. Της κάνω 
νόημα, χάρηκε πολύ που με είδε και της 
ζήτησα να πάμε για καφέ. Την επόμενη 
κιόλας μέρα χώρισα την ξαδέρφη αφού 
είχα βρει τη γυναίκα της ζωής μου. Ο 
καφές όμως δεν ήταν η μόνη πρόταση 
που της έκανα αφού λίγο καιρό αργό-
τερα τη ζήτησα σε γάμο. Τώρα έχουμε 

δύο πανέμορφα παιδιά και πάντα μα πάντα θα 
θυμόμαστε εκείνο το φεστιβάλ που μας έφερε 
τόσο κοντά.

Το μπέρδεμα που τελικά έφερε τον γάμο



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ30 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

28 Σεπτεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com

ΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΙ ΑΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΚΑΙ Η 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 

Π
άρα πολύς κόσμος και φέτος στην Ημέρα Ευχαριστιών (Appreciation Day) της 
οικογένειας του Κώστα Μαργαρώνη που έλαβε χώρα στο πάρκινγκ μπροστά α-
πό τα καταστήματα του. Όπως κάθε χρόνο η ημέρα είχε φεστιβαλικό χαρακτήρα 
με μπόλικο ποιοτικό φαγητό από τα αγνά προϊόντα  του. Ευχάριστη νότα έδινε η 

ορχήστρα του κ. Ηλιάκη με την θαυμαστή τραγουδίστρια, Μαρία Ρωμαίου. 
Ο κόσμος, λοιπόν, απόλαυσε πάρα πολλά φαγητά όπως κοντοσούβλι, λουκάνικα, σουβλά-
κια και λουκουμάδες που με πολύ αγάπη και χαμόγελο σέρβιραν οι κυρίες από το «Χαμό-
γελο Ζωής». Μπράβο κ. Μαργαρώνη, τα πολλά καλά κόποις κτώνται» κι εσύ όχι μόνο το 
κατόρθωσε αλλά το ανταποδίδεις με όλους τους τρόπους σε συλλόγους και κοινότητες 
χωρίς τυμπανοκρουσίες σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη και συμπαράσταση.
Εύγε και του χρόνου!

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ο κ. Κώστας Μαργαρώνης με τους μικρούς θαυμαστές του

Η οικογένεια Χριστίδη Ο Κώστας Μαργαρώνης JuniorΟ κ. Κώστας Μαργαρώνης με τον κ. Ηλιάκη και την κα Μαρία Ρωμαίου

Η κα Πέννυ κα η κα Στέλλα από το «Χαμόγελο Ζωής»
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ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
100% ΜΑΓΑΖΙΑ ΤΟΥ: KOSTAS MEAT MARKET & KOSTAS BAKERY

Ο κ. Κώστας Μαργαρώνης με τον κ. Ηλιάκη

Ο κ. Κώστας Μαργαρώνης για άλλη μια χρονιά διοργάνωσε την 
Ημέρα Ευχαριστιών για την πολυπληθή πελατεία του

Κώστας Μαργαρώνης Χ 2
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Ν
α σας πω την αλήθεια, δεν το γνώ-
ριζα το μαγαζί. Μου το σύστησε 
εντελώς τυχαία κάποιος ξένος, 
που με είδε να κρατώ την HELLAS 

NEWS. Τηλεφώνησα στη κυρία Βέρα και 
στην άλλη άκρη της γραμμής άκουσα μία 
πολύ φιλική κυρία που δεν είχε απολύτως 
κανένα πρόβλημα να με γνωρίσει και να μου 
πει λίγα λόγια για το μαγαζί της. Διαφήμιση 
θα μου πείτε ήθελε. Σας διαβεβαιώνω πως 
όχι. Ο στόχος της κύριας Βέρας Τζουλας και 
του κ. Χριστόφορου Πρίφτη δεν είναι άλλος 
από την παραγωγή καλού σε ποιότητα και 
γεύση ελληνικού 100% παραδοσιακού φα-
γητού με 100% σπιτικές συνταγές και η εξυ-
πηρέτηση των πελατών τους. 
Όλα τα φτιάχνουν μόνοι τους, στο χέρι. Το 
αρνί, που είναι και ο τομέας τους, πραγμα-
τικά λιώνει στο στόμα και ευχαριστεί μέχρι 
και αυτούς που δεν είναι τόσο μεγάλοι 
φαν του είδους. Οι πίτες; Άλλο πράγμα! Το 
φύλλο έχει φτιαχτεί στο χέρι, ο μουσακάς με 
μία σπιτική μπεσαμέλ που σε κάνει να θες 
να φας όλο το ταψί. Μην ανησυχείτε, η κα 
Βέρα και ο κ. Χριστόφορος θα σας φτιάξουν 
ένα ταψί να το πάρετε μαζί σας στο σπίτι ή 
το γραφείο. Μία επίσκεψη στο μικρό εστι-

ατόριο αυτό θα σας πείσει. Πιστέψτε με! 
Εμείς με τον κ. Θανάση Κουρτέση πήγαμε 
να πάρουμε μια γεύση.  Μιλήσαμε με την κα 
Βέρα για να μας πει δύο λόγια και μείναμε 
έκπληκτοι από το πώς δύο νέοι άνθρωποι 
κατάφεραν με μεράκι να γίνουν το #1 μαγαζί 
στην διασταύρωση Bloor & Yonge.
Πως σας ήρθε η ιδέα για το μαγαζί και το 
όνομα;
Την ιδέα να κάνουμε ελληνικό εστιατό-
ριο την είχαμε από το 2015. Έχουμε και οι 
δύο μας ελληνική καταγωγή και θέλαμε 
να βάλουμε την δική μας υπογραφή στο 

καλό παραδοσιακό φαγητό. Αγαπάμε την 
Ελλάδα, την κουλτούρα μας και τον κόσμο 
μας και σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι πάνω 
σε αυτό. Περάσαμε έτσι ένα καλοκαίρι 
στην Ελλάδα, ταξιδεύοντας από τη Κρήτη 
στη Τζια, στην Αθήνα και μιλήσαμε με τις 
τοπικές «γιαγιάδες», μας έδωσαν πολλές 
ιδέες. Μας έδειξαν πολλές γευστικές σπιτι-
κές συνταγές και είπαμε ότι θα τις φέρουμε 
αυτές τις συνταγές και στο Τορόντο. Στην 
αρχή να είμαι ειλικρινείς δεν ξέραμε από 
πού να ξεκινήσουμε κι έπρεπε να βρούμε 
ένα όνομα. Καθίσαμε λοιπόν κάτω κι αρχί-
σαμε να κατεβάζουμε ιδέες. Σκεφτήκαμε ότι 
το πιο αυθεντικό ελληνικό φαγητό είναι το 
αρνί. Το ψήνουμε το Πάσχα και το βάζουμε 
σε σουβλάκια κι αμέσως είπαμε να συνδέ-
σουμε το όνομα μας με αυτό. 
Δηλαδή μάθατε την τέχνη στην Ελλάδα;
Ναι. Όπως σας είπαμε οι τοπικές «γιαγιά-
δες» μας βοήθησαν πάρα πολύ και μας έδει-
ξαν πως γίνονται τα αυθεντικά παραδοσι-
ακά φαγητά, όπως π.χ. ο μουσακάς, τα γεμι-
στά κι άλλες γευστικές παραδοσιακές λιχου-
διές που θα βρείτε στο μαγαζί μας.
Από τις οικογένειες σας είχε κάποιος 
τέτοια επιχείρηση για να κολλήσετε αυτό 

το «μικρόβιο»;
Οι γονείς μου είχαν ένα μικρό εστιατόριο 
και μεγάλωσα ουσιαστικά εκεί, ήμουν κάθε 
Σαββατοκύριακο εκεί και βοηθούσα όσο 
μπορούσα με τα πιάτα ή τα φαγητά. Η γιαγιά 
μου είναι πάρα πολύ καλή μαγείρισσα και 
πήρα κι από εκείνη αρκετά μυστικά  και την 
αγάπη μου για την μαγειρική. Πάντα τρώ-
γαμε το καλύτερο φαγητό στο σπίτι. Νομίζω 
ότι κι ο Χριστόφορος είχε την ίδια εμπει-
ρία με εμένα κι από νεαρή ηλικία περνούσε 
αρκετή ώρα στα σούπερ μάρκετ και τα 
μανάβικα για να διαλέγει τα καλύτερα υλικά 

για την μαγειρική, ζητώντας πάντα από την 
μαμά του να του κάνει μελιτζάνες.
Να σας πω την αλήθεια μου έχει κάνει 
πολύ θετική εντύπωση το γεγονός πως 
το κατά τ’ άλλα μικρό μαγαζί σας έχει 
τεράστια πέραση στο κόσμο, για το 
οποίο μάλιστα αναφέρθηκαν και μεγάλα 
ειδησεογραφικά μέσα του Τορόντο. Όλοι 
μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για εσάς. 
Πως αισθάνεστε με αυτό;
Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη κι υπε-
ρήφανη που ο κόσμος το αναγνωρίζει αυτό. 
Για εμένα έχει την ίδια σημασία το φαγητό 
που προσφέρουμε να είναι καλό και ο 
πελάτης μας να έχει την καλύτερη εμπει-
ρία. Όποτε έρχεται κάποιος στο μαγαζί μας 
θέλουμε να του συμπεριφερόμαστε όπως 
στους δικούς μας ανθρώπους.
Η επιτυχία σας που νομίζετε ότι οφείλεται;
Χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω, 
πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλής ποιότη-
τας φαγητό, ο κόσμος αγαπάει την ελλη-
νική κουζίνα. Επίσης, είμαστε πολύ ανοι-

χτοί άνθρωποι κι αυτό βγαίνει προς τα έξω. 
Προσπαθούμε να δείξουμε την ελληνική 
φιλοξενία και ο κόσμος φαίνεται να το απο-
λαμβάνει.
Θα θέλατε να μας πείτε τι άλλο να περι-
μένουμε από το Fat Lamb στο μέλλον;
Θα θέλαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. 
Αν ήταν να διαλέξω για το αμέσως επόμενο 
μας βήμα θα ήταν μία ακόμη τοποθεσία για 
το εστιατόριο μας, να μπορούσαμε να προ-
σφέρουμε υπηρεσίες σε ακόμη περισσό-
τερες περιοχές, ενώ ήδη σκεφτόμαστε να 
διοργανώνουμε μικρές ελληνικές παραδο-
σιακές βραδιές με ζωντανή μουσική.
Τέλος ποια συμβουλή θα δίνατε σε νέους 
ανθρώπους που σκέφτονται να επιχει-
ρήσουν να ανοίξουν κάποιο εστιατόριο;
Θα τους έλεγα πως αν αυτό είναι το πάθος 
σας, τότε πρέπει να ακολουθήσετε αυτό 
που σας λέει η καρδιά σας. Αν είναι κάτι 
που πετυχαίνει για όλους; Όχι, αλλά αυτό 
δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσει 
κάποιον από το να το προσπαθήσει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, 

ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΛΕΤΑ,

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ Η ΤΟ PC

www.hellasnews-radio.com

FAT LAMB: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΘΡΑΥΣΗ

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Η κα Βέρα Τζούλα και ο κ. Χριστόφορος Πρίφτης
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ΩΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
“Ελλάδα – Μακεδονία  

εσείς που όλα τα λέει τ’ αθάνατο όνομά σας
 πηγή, από σας πάντα αναβλύζει και ο ήρωας και ο σοφός, 

ακόμα και στο γέρμα σας, στο κατρακύλισμά σας 
της ιστορίας, είστε το φως”

 Ο μήνας Οκτώβριος είναι, ως επί το πλείστον, αφιερωμένος στο ιστορικό ΟΧΙ του 
Ελληνικού λαού ενάντια στον ιταλογερμανικό φασιστοναζισμό. Για φέτος, σκεφτή-
καμε πως, αφού η πολιτική ιστορία έχασε την ντροπή της και πήρε παράξενες στρο-
φές και οι βόρειοι γείτονές μας Σλάβοι, επιμένουν ναι και καλά να αποκτήσουν 
εθνολογική Μακεδονική ταυτότητα, που είναι καθαρά Ελληνική, σκεφτήκαμε να 
τους υπενθυμίσουμε  πως το πιο ξεχωριστό σημάδι της πολιτιστικής μας κληρονο-
μιάς, είναι η οικουμενικότητά της. Μια οικουμενικότητα που δεν αποκτήθηκε με την 
μίμηση ούτε την αρπαγή και προσαρμογή της σε άλλες κουλτούρες. Είναι αποτέλε-
σμα της υιοθέτησης των κατακτήσεών της από όλα τα πνευματικά, καλλιτεχνικά και 
επιστημονικά κινήματα στο πέρασμα των αιώνων. 
Τους υπενθυμίζουμε λοιπόν, πως μια τέτοια κληρονομιά, ούτε απαλλοτριώνεται 
αλλά ούτε και σιγουρεύεται με την κατοχύρωση των τίτλων και των ορίων που ως 
«επίδοξοι κληρονόμοι» αποφάσισαν να διεκδικήσουν με ένα δημοψήφισμα ή με 
μια συνθήκη.
Η ιστορία, η γλώσσα και ο πολιτισμός της Μακεδονίας, δεν είναι ούτε οικόπεδο, ούτε 
πραμάτεια. Γι αυτό είναι αδιαπραγμάτευτη.
Ακόμη, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι βόρειοι γείτονές μας, ότι κλεμμένο 
όνομα, από μόνο του, στην ταυτότητα ενός λαού, είναι στολίδι σε βρώμικο ρούχο.
Με την αίσθηση της ευθύνης και του χρέους που οφείλουμε να έχουμε στην ιστορία 
και την πολιτιστική μας κληρονομιά – καρπό τόσων χιλιετηρίδων – με πρωτοβουλία 
του πολιτιστικού συλλόγου ν. Ημαθίας “ΒΕΡΓΙΝΑ”,  διοργανώνουμε εκδήλωση στα 
πλαίσια του Μακεδονικού Μήνα, με τον γενικό τίτλο : “ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟ-
ΡΙΑ”..
Η εκδήλωση τελεί υπό την  αιγίδα:  της Ελληνικής κοινότητας και της Παμμακεδονι-
κής Ένωσης Οντάριο.
Με τη συμμετοχή της Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο, της ομοσπονδίας Θεσσαλών, 
της ομοσπονδίας Νήσων Αιγαίου, του συλλόγου Αθηναίων, του συλλόγου Πτολεμα-
ΐδας και περιχώρων, του συλλόγου Καστοριάς και περιχώρων, του συλλόγου Κιλκίς.
Στην εκδήλωση συμμετέχουν τα χορευτικά συγκροτήματα: “ΛΕΒΕΝΤΙΑ”  
“ΠΟΝΤΙΩΝ” και οι “ ΑΡΧΟΝΤΙΣΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ”.   
Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη Μακεδονία και στη μνήμη εκείνων των μαχητών 
της άγρυπνης και φωτεινής ελληνικής συνείδησης. 
Καλούμε τον  Ελληνισμό της παροικίας την Κυριακή το απόγευμα, στις 6:30, 14 
Οκτωβρίου 2018, στο Πολυμενάκειο Πολιτιστικό Κέντρο της Ελληνικής Κοινότητας 
*Η είσοδος είναι ελεύθερη
* Θα ακολουθήσει δεξίωση

Για την Οργανωτική Επιτροπή
Μιχάλης Μουρατίδης
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Κύριε Κουρτέση,

Αναγκάζομαι να επικοινωνήσω μαζί σας με αυτόν τον τρόπο και να διορθώσω 

τα ανακριβή στοιχεία του άρθρου της εφημερίδας σας ,της 21ης Σεπτεμβρίου 

2018 της σελίδας 28 και στο άρθρο «Μία άψογη Εξελεγκτική  Επιτροπή των κκ 

Κερογλίδου,  Μουρατίδη και Βοτέα στη Γεν. Συνέλευση της Παμμακεδονικής»  

Γράφτηκε λοιπόν εκεί ¨ Φυσικά, υπάρχουν ερωτήσεις, φυσικά έχουν γίνει λάθη, 

φυσικά δεν υπήρχαν… ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ(!) και ταμείου(!) τα τελευταία χρό-

νια¨. Εδώ δεν θα συμφωνήσω μαζί σας, τα στοιχεία είναι ανακριβή. Λάθος, 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ υπάρχουν και παραδόθηκαν την 9η Μαΐου 2018 στη γραμ-

ματέα κα. Καλομοίρη και στο ταμία κο. Μεδίτσκο, της Παμμακεδονικής Ομο-

σπονδίας Καναδά. Η διαδικασία παράδοσης και  παραλαβής της γραμματείας 

έχει γίνει πλήρης και ικανοποιητική  και από τις δύο πλευρές.

 Συνημμένως, το υπογεγραμμένο από τους ανωτέρω, το πρακτικό παράδοσης 

και παραλαβής . 

Η ομόνοια είναι πάντα ευλογημένη,  δεν επιτυγχάνεται  όμως με τέτοιου είδους 

ανακριθείς δημόσιες δηλώσεις οι οποίες προσβάλλουν, αντίθετα το μόνο που 

επιτυγχάνουν είναι ο διχασμός. 

Οφείλω με την αποστολή και τη δημοσίευση αυτής της επιστολής, την αποκατά-

σταση  της αλήθειας και την σωστή ενημέρωση των Μελών της Παμμακεδονικής 

Ομοσπονδίας Καναδά, μιας και τα μέλη άκουσαν και διάβασαν τις ανακριβείς 

δηλώσεις οι οποίες  προσβάλουν την προσωπικότητά μου και την μακρόχρονη 

συμβολή μου για την αναβάθμιση και την ΕΝΟΤΗΤΑ της Οργάνωσης.

Θα εκτιμούσα κ. Κουρτέση εάν εκ μέρους σας δημοσιευθεί η παρούσα επι-

στολή μου η οποία εκφράζει την αλήθεια και θα συμβάλει στην  αποκατάσταση 

της αξιοπιστίας μου στο αναγνωστικό κοινό σας. Επίσης θα εκτιμούσα την ίδια 

υπευθυνότητα και αναγνώριση της αλήθειας και την αντικειμενική ενημέρωση 

των Μελών της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά και από το διοικητικό 

συμβούλιο. Ευχαριστώ για τη δημοσίευση.

Εύχομαι σε όλους  υγεία.

 Μετά τιμής

Γιάνης Πύργος

Brooklin Ontario

Ανοιχτή επιστολή του κ. Γιάννη Πύργου σχετικά με  το δημοσίευμά μας της 
προηγούμενης έκδοσης για την Εξελεγκτική Επιιτροπή της Παμμακεδονικής

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ HELLAS 
NEWS ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Ο
πωσδήποτε στην εφημερί-
δα μας διέπονται πάντα δε-
οντολογικοί κανόνες στην 
κυκλοφορία της δημοσίευ-

σης της επιστολής του φίλου κι ανα-
γνώστη, κ. Πύργου, που ανεξάρτητα 
του περιεχομένου δεν αντιμαχεί και 
δεν αμφισβητεί τα δημιουργικά χρό-
νια που πραγματικά έχει κάνει εκεί-
νος στην παροικία μας και στην Παμ-
μακεδονική. Επειδή φυσικά η HELLAS 
NEWS δεν είναι η εφημερίδα ερωτοα-
παντήσεων, αλλά πληροφοριακή, εξ’ 
άλλου το βλέπετε στις σελίδες μας ε-
κτός αυτών της διαφήμισης που εκτι-
μούμε και σεβόμαστε όπως όλον αυτό 
τον κόσμο που μας έχει περιβάλλει με 

αγάπη, υποστήριξη και, το κυριότερο, 
εμπιστοσύνη.
Φυσικά, θα ήθελα να σας τονίσω κ. 
Πύργο εάν έχετε ώρα να κανονίσετε 
ένα ραντεβού με το συμβούλιο της 
Παμμακεδονικής ώστε να μπορέσετε 
να ανοίξετε αυτό το «στικάκι» που 
δώσατε με τα πρακτικά του 2014 μέχρι 
το 2017 γιατί δεν ανοίγει το άτιμο… 
Να τελειώσει αυτή η ιστορία και να 
ευχηθείτε κι εσείς καλή επιτυχία στο 
νέο συμβούλιο. Μην το αμελήσετε, 
πρέπει να ανοιχτεί αυτό το άτιμο «στι-
κάκι» να βγει κάποιο συμπέρασμα. 
Εμείς δεν δημοσιεύουμε άλλο γράμμα 
αυτής της διαμάχης και συμβουλεύ-
ουμε ξανά για ηρεμία και ομόνοια.
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Τ
ην Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου, ο Συλλογος Τριπολε-
ως σε συνεργασια με την Παναρκαδικη Ομοσπονδία 
Καναδά, εκτέλεσαν τρισάγιο για τους πεσόντες της 
Άλωσης της Τριπολιτσάς. Φιλοι και γνωστοι που πα-

ραβρέθηκαν, ειχαν την ευκαιρια να χαρουν μια ηλιολουστη 
μερα στην Φύση και να απολαυσουν εκλεκτό φαγητό που 
πρόσφερε το Συμβούλιο της Παναρκαδικης. 
Για αλλη μια φορα σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. 
Να σας υπενθυμισουμε πως στις 8 Δεκεμβρίου, στην 
αίθουσα της Παναρκαδικη, θα έχουμε Αρκαδική βραδιά. 
Θα έχουμε φαγητό, ποτό και μουσική.

Οι Τριπολιτιώτες της Παναρκαδικής είχαν και πάλι έναι πολύ όμορφο 
πικ-νικ προς τιμήν των πεσόντων της Άλωσης της Τριπολιτσάς



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ42 TOΡΟΝΤΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

28 Σεπτεμβρίου 2018
www.hellasnews-radio.com



ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ 43TOΡΟΝΤΟ
28 Σεπτεμβρίου 2018

www.hellasnews-radio.com
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

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

Μίκης Θεοδωράκης, Βασίλης Φωτόπουλος, 
Τζένη Καρέζη, Ιάκωβος Καμπανέλλης και 

Νίκος Κούρκουλος στην πρεμιέρα της 
“Γειτονιάς των Αγγέλων”, το 1964 στο 

θέατρο “Κοτοπούλη”

Παρθενώνας 1978

Tο μπακάλικο του Κίκιζα ήταν γνωστό σ' όλη την Αθήνα. Βρισκόταν στη 
γωνία Λένορμαν και Παλαμηδίου... Ήταν το μεγαλύτερο μπακάλικο της 

τότε Αθήνας και λειτουργούσε από το 1925.

Ο Ιλισός, εν μέρει καλυμμένος, όπως έτρεχε ανάμεσα στα δύο 
ρεύματα της Καλλιρόης, τη δεκαετία του ’60

Μύκονος 1960 Στην οδό Αιόλου με ροκάνες και σφυρίχτρες διώχνουν το 1907

Άποψη του Αργολικού κόλπου με τρεχαντήρι. Ναύπλιο, 1930

Κηφισιά 1903

Ύδρα 1967

Αναμνήσεις από το Πόρτο Χέλι Αργολίδα Πελοπόννησος
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Ο
ι 1.500 κάτοικοι μιας πολυκατοικίας στο 650 Parliament που έπιασε φωτιά τον πε-
ρασμένο μήνα, δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους μέχρι τις αρ-
χές του 2019, μήνες αργότερα από ό, τι τους είπαν την πρώτη φορά. Σε σημείωμα 
που δόθηκε στους ενοικιαστές, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είπαν στους ενοικι-

αστές της οδού Parliament Street ότι η εργασία αποκατάστασης πυρκαγιάς θα χρειαστεί το 
υπόλοιπο του χρόνου για να ολοκληρωθεί. Ο ιδιοκτήτης νωρίτερα είχε δηλώσει ότι τουλά-
χιστον κάποιοι ενοικιαστές θα μπορούσαν να επιστρέψουν την ημέρα των ευχαριστιών. Η 
πυρκαγιά της 21ης Αυγούστου προκάλεσε ελάχιστη ζημιά στις περισσότερες μονάδες του 
κτιρίου, αλλά κατέστρεψε εντελώς το ηλεκτρικό σύστημα του κτιρίου και προκάλεσε σημα-
ντική ζημιά στον καπνό. Η ηλεκτρική υποδομή του κτιρίου πρέπει να αντικατασταθεί πριν 
να μπορέσει κάποιος να επιστρέψει ξανά.

Έ
νας καθηγητής στο Scarborough 
Campus του Πανεπιστημίου του Τορό-
ντο έπαιξε ακούσια ένα πορνογραφικό 
βίντεο σε μια γεμάτη αίθουσα διαλέξε-

ων τη Δευτέρα το πρωί, σύμφωνα με πολλές 
μαρτυρίες στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης. Η 
εφημερίδα του campus «The Varsity» αναφέ-
ρει ότι το περιστατικό προφανώς συνέβη στην 
αρχή της διάλεξης του Steve Joordens για μια 
εισαγωγική τάξη ψυχολογίας με περίπου 500 

μαθητές παρόντες. Ένας από τους μαθητές κα-
τέγραψε το «ατύχημα» στο Snapchat και το δη-
μοσίευσε κι αλλού online. Το σχολείο δήλωσε 
ότι προσφέρει υποστήριξη σε όσους διαταρά-
χθηκαν. «Δεν μπορούμε να συζητήσουμε θέ-
ματα επί προσωπικού. Ωστόσο, γνωρίζουμε 
την κατάσταση και ενθαρρύνουμε τους μαθη-
τές που αισθάνονται ταραγμένοι να μιλήσουν 
με το προσωπικό στο Κέντρο Υγείας και Ευε-
ξίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος Don Campbell.

Ο 
Πρωθυπουργός του Καναδά, Justin 
Trudeau δήλωσε ότι δεν ζήτησε συ-
νάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ 
Donald Trump, ενώ οι δύο ηγέτες 

βρίσκονταν στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα 
για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. 
Την Τετάρτη, ο Trump δήλωσε στους δημοσιο-
γράφους ότι απέρριψε αίτημα για συνάντηση με 
τον Trudeau για να συζητήσει τις διαπραγματεύ-
σεις για την επικύρωση της συμφωνίας ελεύθε-
ρων συναλλαγών της Βόρειας Αμερικής, επειδή 
ήταν δυσαρεστημένος με την προσέγγιση του 
Καναδά στις συνεχιζόμενες εμπορικές συνομι-
λίες. Μιλώντας σε δημοσιογράφους σήμερα το 
πρωί στην Οτάβα, ο Trudeau διέψευσε τη δήλω-
ση του Trump - επιμένοντας ότι ο Καναδάς δεν 
ζήτησε συνάντηση με τον πρόεδρο αυτήν την 
εβδομάδα. Ο Trudeau λέει επίσης ότι οι Αμερι-
κανοί βρίσκουν δύσκολη τη διαπραγμάτευση 
της NAFTA επειδή οι Καναδοί είναι «σκληροί δι-
απραγματευτές». Επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Κα-
ναδάς δεν θα συμφωνήσει σε μια κακή συμφω-
νία. Στις παρατηρήσεις του την Τετάρτη, ο Trump 
είπε επίσης ότι στους Αμερικανού δεν άρεσαν 
πάρα πολύ ο εμπορικός αντιπρόσωπος του Κα-
ναδά - ένα σχόλιο που φαίνεται να απευθύνεται 
στην υπουργό Εξωτερικών Chrystia Freeland.

Καθηγητής του Πανεπιστημίου 
του Τορόντο πρόβαλε  πορνό σε 
κατάμεστη αίθουσα διαλέξεων

Ο Trudeau διέψευσε τους ισχυρισμούς του Trump 
ότι ο Καναδάς ζήτησε συνάντηση με τον πρόεδρο

Η κυβέρνηση του Οντάριο παρουσίασε νέο 
νόμο για την αγορά άδειας της κάνναβης

Η 
κυβέρνηση του Οντάριο υποστήριξε ότι το 
νομοσχέδιο θα επιτρέψει επίσης σε εκείνους 
άνω των 19 ετών να καπνίζουν κάνναβη για 
όπου επιτρέπεται το κάπνισμα, χαλαρώ-

νοντας τους κανόνες που θέσπισε το προηγούμενη 
κυβέρνηση. Η επαρχία λέει ότι η προτεινόμενη νομο-
θεσία θα καταστήσει την Επιτροπή Αλκοόλ και Τυχε-
ρών Παιχνιδιών του Οντάριο ως ρυθμιστική αρχή 
στην αγοράς κάναβης. Η Επιτροπή θα έχει την εξου-
σία να χορηγεί - και ενδεχομένως θα ανακαλεί - άδειες 
καθώς και να επιβάλλει επαρχιακούς κανόνες για τις 
πωλήσεις κάνναβης. Η επαρχία δήλωσε ότι όποιος 
θέλει να ανοίξει ένα κατάστημα θα πρέπει να υποβά-
λει αίτηση τόσο για μια άδεια λιανικής πώλησης και 
μια άδεια λιανικής πώλησης για κάθε πιθανή τοπο-
θεσία. Το νομοσχέδιο θα δημιουργήσει μια κυβερ-
νητική υπηρεσία που ονομάζεται Ontario Cannabis 
Retail Corp. για να διαχειριστεί τις πωλήσεις κάνναβης 
σε απευθείας σύνδεση, με ένα ιδιωτικό μοντέλο λιανι-
κής πώλησης που προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή 
μέχρι τον Απρίλιο. Η επαρχία ανακοίνωσε ότι ο οργα-
νισμός θα είναι επίσης ο χονδρέμπορος σε ιδιωτικά 
καταστήματα λιανικής πώλησης. Η παραβίαση των 
επαρχιακών κανόνων σχετικά με τις πωλήσεις κάννα-
βης θα απέκλειε κάποιον από την απόκτηση άδειας 
στο μέλλον, όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Οι εκτοπισμένοι κάτοικοι της πολυκατοικίας 
στο 650 Parliament δεν θα επιστρέψουν 
σπίτια τους μέχρι το 2019
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Jaclyn Swedberg:
«γεμίζει» το χώρο

Φορώντας ένα 
μικροσκοπικό 
μπικίνι και με 
τα κάλλη της να 
ξεχειλίζουν, η 
Jaclyn Swedberg  
μοιράζει… 
καρδιακά επεισόδια 
με τις καυτές 
φωτογραφίσεις της 
στην παραλία.
 

Η καυτή μελαχρινή 
ποστάρει συνεχώς 
ερασιτεχνικές και 
μη φωτογραφίες 
της, βλέποντας τους 
followers της να 
έχουν αυξηθεί σε 
ένα εκατομμύριο. 
Το 2012 το μοντέλο 
από την Καλιφόρνια 
κέρδισε τον τίτλο 
της Playmate της 
χρονιάς και έκτοτε 
η καριέρα της 
απογειώθηκε.
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Γ
ια την απόφαση 
του να ασχολη-
θεί με την υπο-
κριτ ική, πότε 

του μπήκε το μικρό-
βιο της τέχνης αλλά 
και για το αν υπήρξαν 
στιγμές που θέλησε 
να γυρίσει την πλάτη 
του στην υποκριτική, 
μίλησε σε πρόσφατη 
συνέντευξη του ο Δη-
μήτρης Γκουτζαμάνης.
«Ένας καλλιτέχνης 
κουβαλά πάντα μέσα 
του την τέχνη. Υπάρ-
χουν, λοιπόν, φορές 
που μόνο η υποκρι-
τική δεν αρκεί να σε 
συντηρήσει και πρέ-
πει να στραφείς και 
σε επιπλέον μονοπά-
τια», λέει ο ηθοποιός 
στο περιοδικό Τηλε-
θεατής.

Η Έλενα Τσαγκρινού 

και τα σέξι προσόντα 

της

Την Έλενα των Otherview δεν 
μπορείς να την ξεχάσεις! Δια-
τηρεί τη σιλουέτα της και ένα 
καλλίγραμμο σώμα. Η τραγου-
δίστρια των Otherview Έλενα 
Τσαγκρινού ξέρει πώς να τρα-
βάει τα βλέμματα.

Οι καυτές της εμφανίσεις στο 
Instagram γίνονται αντικεί-
μενο θαυμασμού και εκείνη 
φροντίζει να μην αφήνει παρα-
πονεμένους τους followers της.

Ο Γιάννης Αϊβάζης 

επιστρέφει στη μικρή 

οθόνη!

Μπορεί ο ηθοποιός να απείχε 
για αρκετό διάστημα όμως 
επιστρέφει και μάλιστα πολύ 
δυναμικά αφού θα τον δούμε 
σε ένα από τα επεισόδια 
της νέας σειράς του Δημή-
τρη Αρβανίτη «Έγκλημα και 
πάθος», η οποία θα προβάλ-
λεται στον Ant1

Η γνωστή DJ και μοντέλο 
από τη Θεσσαλονίκη Ιωάννα 
Μάρκου πήγε στο GNTM, 
ωστόσο, η πορεία της τελεί-
ωσε άδοξα στην οντισιόν, 
καθώς οι τέσσερις κριτές 
την απέρριψαν. Η σέξι Θεσ-
σαλονικιά δεν δέχτηκε αυτά 
που άκουσε, ειδικά από τους 
Ηλιάνα Παπαγεωργίου και 
Άγγελο Μπράτη και ξέσπασε 
στο τέλος.

Δημήτρης Γκουτζαμάνης: «Ένας 
καλλιτέχνης κουβαλά πάντα 
μέσα του την τέχνη»

Η Μαρία Αλεξάνδρου είναι 
η πιο «καυτή» Ελληνίδα 
επιχειρηματίας!

Ιωάννα Μάρκου: Η 

καυτή Θεσσαλονικιά

Η 
Ιωάννα Τούνη, κέρδισε τις εντυπώσεις 
πέρυσι στο my Style Rocks, τόσο με 
τον πληθωρικό της χαρακτήρα, όσο 
και με την εξωτερική της εμφάνιση.

Ωστόσο το νεαρό κορίτσι φαίνεται να βγήκε 
εκτός εαυτού με ένα μήνυμα που έλαβε στο 
κινητό της. Συγκεκριμένα, κάποιος άγνωστος 
της συστήθηκε ως μάνατζερ και την προσέγ-
γισε με σκοπό να συνεργαστούν κάνοντας 
της μάλιστα μία ανήθικη πρόταση.
«Καλησπέρα. Δεν γνωριζόμαστε. Έτυχε να 

βρω νούμερο σου. Είμαι ο Γιάννης, είμαι 
μάνατζερ και μένω Αθήνα. Την άλλη εβδο-
μάδα θα είμαι Θεσσαλονίκη. Θα χαρώ να 
γνωριστούμε από κοντά και να μιλήσουμε. 
Θα ήθελα κάποια συνεργασία μαζί σου. Επί-
σης… Θα σε ενδιέφεραν για απόψε γύρω 
στα €1400 καθαρά δικά σου»; Της έγραψε 
στο μήνυμα και η ίδια φανερά ενοχλημένη 
απάντησε: «Αντε και γ@μ$σ@@. Και τα 1400 
σε κέρματα στο κ@λ@ σου. Καθαρά δικά 
σου!».

Ανήθικη πρόταση στην Ιωάννα 
Τούνη: «Θα σε ενδιέφεραν για απόψε 
1400 ευρώ καθαρά δικά σου»;

Τ
η γνωρίσαμε ως 
μον τέλο, με τά 
μπήκε στη βιο-
μηχανία του πορ-

νό και στη συνέχεια δο-
κίμασε την τύχη της στο 
τραγούδι.
Η Μαρία Αλεξάνδρου 
είναι μόλις 24 χρονών, 
αλλά έχει ασχοληθεί ήδη 
με πολλά πράγματα και 
επαγγέλματα και πλέον 
μπορείς να την χαρακτη-
ρίσεις και επιχειρημα-
τία!
Το ελληνικό sex symbol 
έκανε… στροφή στην 
καριέρα της και πλέον 
διατηρεί κατάσ τημα 
ρούχων στον Ασπρό-
πυργο και έχει σκοπό να 
τα… αυξήσει.
Όπως βλέπουμε σ το 
προσωπικό της προφίλ 
στο Instagram, η μελα-
χρινή καλλονή ποζάρει 
και διαφημίζει τα ρούχα 
της, ενώ δεν λείπουν και 
οι σέξι φωτογραφίες.
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H 
Gina Stewart εί-
ναι γνωστή ως η 
πιο... σέξι γιαγιά 
του πλανήτη κα-

θώς είναι 48 ετών και έχει 
ήδη αποκτήσει το πρώτο 
της εγγόνι. Η Gina, έχει τέσ-
σερα παιδιά 27, 25, 23 και 
4 ετών τα οποία όπως έχει 
δηλώσει τα μεγαλώνει μό-
νη της και τα στηρίζει σε κά-
θε τους βήμα.  Η σέξι, λοι-
πόν, γιαγιά έχει πάρει μέρος 
στη διαδικτυακή ψηφοφορία 
του Maxim για να καταφέρει 
να γίνει ένα από τα σέξι εξώ-
φυλλά του.  Η ψηφοφορία θα 
διαρκέσει έως τα τέλη Νοεμ-
βρίου και ήδη η 48χρονη έ-
χει καταφέρει να αφήσει πί-
σω της μοντέλα που έχουν τα 
μισά της χρόνια. 
Σχεδόν καθημερινά, λοι-
πόν, ανεβάζει σέξι βίντεο και 
φωτογραφίες στο Instagram 
στο οποίο έχει καταφέρει να 
έχει χιλιάδες ακόλουθους.

Λ
ίγο καιρό μετά την 
πρώτη συνέντευ-
ξη της Jennifer 
Aniston  που αφο-

ρούσε το διαζύγιο και την 
προσωπική της ζωή μετά το 
χωρισμό, την δική του πρώ-
τη συνέντευξη δίνει και ο 
πρώην της, Justin Theroux. 
Ο 47χρονος ηθοποιός ήταν 
ιδιαίτερα αποκαλυπτικός 
σχετικά με το διαζύγιο με 
την 49χρονη Aniston που έ-
γινε γνωστό τον περασμέ-
νο Φεβρουάριο. Οι δύο η-
θοποιοί που χώρισαν μετά 
από δύο χρόνια γάμου και 
πολλά χρόνια σχέσης, πα-
ραμένουν σύμφωνα με τον 
Theroux φίλοι!
«Τα καλά νέα είναι ότι- και 
προσέχω ποιες λέξεις χρη-
σιμοποιώ- μιλάμε για τον 
πιο ευγενικό και αγαπη-
μένο χωρισμό και ευτυχώς 
δεν υπάρχει καμία εχθρό-
τητα. Kανείς από τους δυο 
μας, δεν κατέληξε νεκρός, 
κανείς δεν πετάει πράγματα 
στον άλλο. Είναι ένας φιλι-
κός χωρισμός και λίγο βαρε-
τός θα έλεγα, μιας και ξέρετε 
ότι ο ένας σέβεται τον άλλο 
τόσο πολύ που η διαδικασία 
δεν είναι επίπονη»

Justin Theroux: Το μωρό και 
το διαζύγιο με τη Jennifer

Σ
το Λονδίνο ε-
πέστρεψε με-
τά από πολυ-
ήμερες δια-

κοπές στην εξωτική 
Ίμπιζα η Demi Rose.

Το 23χρονο μοντέλο, 
όμως, φαίνεται ότι 
από τα πρώτα λεπτά 
ένιωσε νοσταλγία για 
τις καλοκαιρινές ημέ-
ρες ελευθερίας και 
έσπευσε να αναρτήσει 
μια φωτογραφία στο 
λογαριασμό της στο 
Instagram με επίκεντρο 
τα πληθωρικά της... προ-
σόντα.

Η Rose πόζαρε στην του-
αλέτα του διαμερίσματός 
της φορώντας ένα αθλη-
τικό στηθόδεσμο στον 
οποίο κατάφερε να «στρι-
μώξει» τα στήθη της.

Η πιο «σέξι γιαγιά του πλανήτη» 
θέλει να γίνει εξώφυλλο

Η Shaya αποκαλύπτει τις 
μπομπονιέρες του γάμου της 

Σ
την τελική ευθεία για τον γάμο της 
βρίσκεται η Shaya, καθώς το ερ-
χόμενο Σάββατο θα παντρευτεί 
τον εκλεκτό της καρδιάς της και 

πατέρα του γιου της, Θοδωρή Παπαντώ-
νη.  Το μυστήριο θα γίνει στο εκκλησά-
κι της Αγίας Κυριακής στη περιοχή Νυ-
δρί της Λευκάδας. Κουμπάρος του ζευ-
γαριού θα είναι ο καλός τους φίλος Νίκος 
Βερύκιος.

Η Shaya πετάει στα σύννεφα από χαρά 
καθώς μαζί με το γάμο θα γίνει και η 
βάφτιση του μικρού Jason. Η γνωστή 
τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους δια-
δικτυακούς της φίλους στο instagram 
τις μπομπονιέρες των μυστηρίων και 
οι ευχές άρχισαν να πέφτουν βροχή. Οι 
μπομπονιέρες είναι καφέ κουτάκια με 
κορδέλες σε γαλάζιες και μπλε αποχρώ-
σεις, άμμο, αστερίες και κοχύλια.

Η Demi Rose «στρίμωξε» 
αθλητικό στηθόδεσμο
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Ανακαλύπτουμε το δεύτερο μεγαλύτερο 
μοναστηριακό σύμπλεγμα της Ελλάδας 
μέσα από περιπατητικές διαδρομές και 
άγνωστα μονοπάτια.

Η 
μοναχή στην είσοδο είναι ντυμένη α-
πό πάνω μέχρι κάτω στα μαύρα, μας 
ζητά όμως να ντυθούμε πολύχρωμα, 
υποδεικνύοντας το καλάθι στη γω-

νία με τις ανακατεμένες εμπριμέ φούστες. Για 
να προχωρήσουμε, πρέπει η καθεμιά μας να 
φορέσει μία.
Παρά τη σύντομη μουρμουριστή γκρίνια που 
ακούγεται από ορισμένες συνοδοιπόρους, 
βάζουμε τις μακριές φούστες –κόκκινες, μπλε, 
ακόμα και πουά– πάνω από τα παντελόνια 
και μπαίνουμε στη Μονή Ρουσάνου. Πρώην 
ανδρική και μετέπειτα γυναικεία, η τριώροφη 
Μονή Ρουσάνου (που πήρε τη μορφή που έχει 
σήμερα κατά τον 16ο αιώνα και φημίζεται για 
μια εντυπωσιακή παράσταση της Δευτέρας 
Παρουσίας στον νάρθηκα) είναι ένα από τα 
ανοιχτά και επισκέψιμα μοναστήρια των Μετε-
ώρων.
Με τους τεράστιους βράχους από ψαμμίτη και 
τις υπεραιωνόβιες μονές και σκήτες, τα Μετέ-
ωρα (που ανήκουν στη λίστα με τα μνημεία 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της 
UNESCO) αποτελούν ένα από τα βασικότερα 
τουριστικά αξιοθέατα, όχι μόνο της Θεσσαλίας, 
αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Πλήθη τουρι-
στών καταφθάνουν για να θαυμάσουν το πανέ-
μορφο –και σίγουρα ιδιαίτερο– τοπίο. Αμέ-
τρητα είναι τα ζευγάρια Ασιατών που τριγυρί-
ζουν στις αυλές των μονών εντυπωσιασμένα, 
ίσως και ελαφρώς ζαλισμένα, από την ομορφιά 
του τοπίου, ή τα γκρουπ από τα Βαλκάνια με τις 
μεσήλικες Σλάβες με τα χρωματιστά μαντίλια 
στο κεφάλι, που έρχονται εδώ για θρησκευ-
τικό τουρισμό.
Ιστορικά, οι πρώτοι μοναχοί θεωρείται ότι έκα-
ναν την εμφάνισή τους στα Μετέωρα τον 11ο 
αιώνα, ενώ στην πορεία του χρόνου ο σπο-
ραδικός μοναχισμός αντικαταστάθηκε από 
τον οργανωμένο. Από τα 24 μοναστήρια που 
δημιουργήθηκαν, σήμερα τα περισσότερα 
είναι ερειπωμένα – επισκέψιμα είναι μόλις έξι, 
οι Μονές Ρουσάνου, Αγίου Στεφάνου, Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος (Μεγάλο Μετέωρο), 
Αγίας Τριάδας, Αγίου Νικολάου του Αναπαυσά 
και Βαρλαάμ.
Το επιβλητικότερο από όλα σε μέγεθος είναι 
το Μεγάλο Μετέωρο, στο δυτικό τμήμα των 
Μετεώρων, που ορθώνεται σε ύψος 613 μ. 
από την επιφάνεια της θάλασσας. Ιδρυτής του 
ήταν ο Αθανάσιος ο Μετεωρίτης, ο οποίος 
θεμελίωσε τη μονή στα μέσα του 14ου αιώνα, 
ενώ δεύτερος κτήτορας θεωρείται ο μοναχός 
Ιωάσαφ. Πρόκειται για τον πρώην βασιλιά 
Ιωάννη Ούρεση Παλαιολόγο (απ’ την πλευρά 
της μητέρας του είχε συγγένεια με τη βυζαντινή 
αυτοκρατορική οικογένεια των Παλαιολόγων), 
που κατέφυγε στο Μεγάλο Μετέωρο σε ηλι-
κία περίπου 22 ετών. Η κάρα του φυλάσσεται 
στη μονή.  
Είναι πράγματι εντυπωσιακό, αρκετά μαξιμαλι-
στικό από αρχιτεκτονικής άποψης και σίγουρα 
πολύ διαφορετικό από τη Μονή Ρουσάνου, 
που είναι πιο μικρή και μαζεμένη. Παρ’ όλα 
αυτά, το Μεγάλο Μετέωρο διαθέτει μερικούς 

πολύ ενδιαφέροντες εκθεσιακούς χώρους, 
όπως είναι το μουσείο χειρογράφων (όπου 
εκτίθενται από μεσαιωνικό τετραβάγγελο σε 
περγαμηνή μέχρι παλαίτυπο από τη Βασιλεία 
με τα Aπαντα του Πλάτωνα) ή μια έκθεση με 
διάφορα παράξενα κειμήλια, όπως είναι ένας 
δρακοσουγιάς και ένα μεδουλάρι, δηλαδή 
ένα εξάρτημα όπου έβαζαν μέσα μείγμα μυε-
λού των οστών (!) και λίπος και το χρησιμο-
ποιούσαν για να γυαλίζουν και να καθαρίζουν 
τα όπλα. Το ωραιότερο, πάντως, στο Μεγάλο 
Μετέωρο είναι ένα δωματιάκι με ένα μικρό 
άνοιγμα, από το οποίο, αν βάλεις το κεφάλι 
μέσα, διακρίνονται ράφια γεμάτα κρανία μονα-
χών. «Συμβολίζουν το πνεύμα των νεκρών 
καλόγερων», μας λέει ο οδηγός της εκδρομής 
μας και η εξήγησή του κάνει το θέαμα, εκτός 
από ανατριχιαστικό και καθηλωτικό, πιο κατα-
νοητό.

Περίπατος με θέα
Για μένα αυτή ήταν η πρώτη επίσκεψη στα 
Μετέωρα, κάτι που σημαίνει ότι όλα ήταν και-
νούργια και ενδιαφέροντα. Το συγκεκριμένο 
ταξίδι, όμως, είχε ακόμη μία ιδιαιτερότητα, 
που το έκανε πιο ξεχωριστό: γνωρίσαμε –σε 
μεγάλο βαθμό– τα Μετέωρα πεζοπορώντας, 
προσεγγίσαμε δηλαδή αρκετές μονές μέσα 
από τα μονοπάτια.
Δύο πράγματα είναι καλό να έχει κανείς στο 
μυαλό του σχετικά με την πεζοπορία στα Μετέ-
ωρα, για να ξέρει τι δεν πρέπει να φοβάται 
και τι αξίζει να προσμένει. Το πρώτο είναι ότι 
υπάρχουν διαδρομές σύντομες, εύκολες, για 
τις οποίες το μόνο που χρειάζεται είναι να είναι 
κάποιος διατεθειμένος να περπατήσει. Το δεύ-
τερο είναι ότι το να πεζοπορεί κανείς μέσα στο 
«πέτρινο δάσος», να ακροπατά σαν μυρμή-
γκι κάτω από τεράστιους βράχους, να έχει την 
ευκαιρία να παρατηρήσει από απόσταση (άρα 
να έχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα) τις μονές και 
τις εγκαταλελειμμένες σκήτες είναι το λιγότερο 
«...υπερθέαμα», όπως εύστοχα παρατηρούν 
οι δύο συνοδοιπόροι που βαδίζουν μπροστά 
μου.
Φανταστική είναι η διαδρομή που ξεκινάει 
από το Καστράκι και καταλήγει στις Φυλα-
κές Καλογέρων, γιατί πλην των άλλων είναι 

απολαυστικό να περπατάμε με τα ορειβα-
τικά παπούτσια πάνω στα πεσμένα φύλλα, 
που σπάνε σαν τραγανά πατατάκια σε κάθε 
μας βήμα. Ομορφη είναι και η πεζοπορία 
που περνάει απέναντι από το μοναστηράκι 
του Αγίου Νικολάου Μπάντοβα ή Κοφινά, το 
οποίο –κατά πάσα πιθανότητα– χρονολογεί-
ται στα μέσα του 14ου αιώνα και βρίσκεται 
σε χαράδρα ανάμεσα στην Καλαμπάκα και το 
Καστράκι, σε υψόμετρο 370 μ. Βλέποντας τη 
Μονή του Μπάντοβα από μακριά, μου κάνει 
εντύπωση ότι είναι τόσο ενσωματωμένη στον 
βράχο, που περισσότερο μοιάζει με μπάλωμα 
παρά με κατασκευή. Κοιτώντας το μικρό κτί-
σμα, κομμένο και ραμμένο πάνω στην πέτρα, 
καταλαβαίνω ότι μία από τις ιδιαιτερότητες 
των Μετεώρων είναι ότι οι μονές και οι βρά-
χοι δεν διαφοροποιούνται, είναι ένα αδιαί-
ρετο σύνολο.  
Στη διαδρομή για τον Αγιο Νικόλαο Μπάντοβα 
περνάμε κάτω από τις αξιοπρόσεκτες, αν και 
παραδομένες στη φθορά του χρόνου, σκή-
τες του Αγίου Γρηγορίου, τις οποίες ούτε καν 
ο οδηγός μας δεν έχει δει από μέσα. «Ψάξτε τα 
sites των αναρριχητών να δείτε φωτογραφίες, 
αυτοί ξέρουν πώς είναι εκεί επάνω». Αναρρι-
χητής ή σκληραγωγημένος ασκητής πρέπει 
να είσαι για να σκαρφαλώσεις σαν κατσίκι σε 
τόσο δυσπρόσιτα μέρη...

Μια μέρα στο μουσείο
Παλιότερα, ο παραδοσιακός τρόπος για να 
προσεγγίσει κανείς ένα μοναστήρι ήταν είτε με 
ανεμόσκαλα είτε με βριζόνι: ο μεταφερόμενος 
έμπαινε σε ένα δίχτυ (ή κλουβί), σαν ακροβά-
της τσίρκου, και τον ανέβαζαν πάνω τραβώντας 
τον με το σχοινί.
Την εικόνα αποτύπωσε πριν από πολλά χρόνια 
σε ολιγόλεπτο βίντεο ένας ξένος περιηγητής, 
κινηματογραφώντας έναν άντρα που, αφού 
πρώτα χαιρέτισε χαρούμενος την κάμερα, 
άρχισε να ανεβαίνει, με το δίχτυ να παλα-
ντζάρει δεξιά κι αριστερά σαν εκκρεμές... Το 
συγκεκριμένο φιλμάκι είναι ασπρόμαυρο και 
γυρίστηκε τη δεκαετία του 1920. Από τον 17ο 
αιώνα πλήθος ξένων περιηγητών, αρχαιολό-
γων και γεωλόγων συνέρρεαν στην περιοχή 
για να επισκεφτούν το δεύτερο σημαντικότερο, 

μετά το Αγιον Ορος, μοναστικό συγκρότημα 
του ελλαδικού χώρου, το οποίο χτίστηκε πάνω 
σε ένα εντυπωσιακό σύμπλεγμα από βράχους 
που σχηματίστηκε πριν από εκατομμύρια χρό-
νια. Το διεθνές ενδιαφέρον αντικατοπτρίζεται 
και σε δημοσιεύματα του ξένου Τύπου της επο-
χής, όπως το αγγλόφωνο περιοδικό Travel. Στο 
τεύχος Νοεμβρίου 1916, ανάμεσα σε μια πλού-
σια ταξιδιωτική θεματολογία («The Sights and 
Sounds of Bangkok», «Hawaii, a new Winter 
Resort»), έχει για εξώφυλλο τους επιβλητικούς 
βράχους των Μετεώρων, μπροστά από τους 
οποίους ανηφορίζουν στωικά δύο καβαλάρη-
δες πάνω στ’ άλογά τους.
Τόσο το βίντεο όσο και τα παλιά περιοδικά θα 
τα αναζητήσετε στο Μουσείο Ελληνικής Παι-
δείας, στην Καλαμπάκα. Το μουσείο, εκτός από 
εκθέματα σχετικά με τα Μετέωρα, διαθέτει 
και μια καλοστημένη συλλογή για την ελλη-
νική εκπαίδευση, που περιλαμβάνει διάφο-
ρων ειδών σχολικά αντικείμενα, τίτλους σπου-
δών, πηλήκια, ποδιές, παιχνίδια, τους Μύθους 
του Αισώπου σε αυθεντικές εκδόσεις από το 
1600 έως το 1850, αλλά και βιβλία από τα ελλη-
νικά σχολεία που λειτουργούσαν εκτός ελλα-
δικού χώρου (σε Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, 
Αλεξάνδρεια, Κύπρο, Αμερική και χώρες του 
πρώην σοσιαλιστικού μπλοκ).  
Το Μουσείο Ελληνικής Παιδείας είναι το ένα 
από τα δύο εξαιρετικά μουσεία που επισκε-
πτόμαστε στην Καλαμπάκα. Το άλλο είναι το 
(διπλής θεματολογίας) Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιτα-
ριών, που επίσης εκπλήσσει με την καλοστη-
μένη έκθεση και τους σύγχρονους χώρους του. 
Ακόμα κι εμένα, που δεν με ενθουσιάζει η ιδέα 
των ταριχευμένων ζώων (παρότι δεν αποτε-
λούν προϊόν κυνηγιού, όπως μας ενημερώ-
νουν), με εντυπωσιάζει η Κιτρινοσουσουράδα, 
η λευκή Χιονογλαύκα με τα κίτρινα μάτια και 
ο Ασπροπάρης, που τρέφεται με νεκρά ζώα, 
χελώνες και σκουπίδια. Η έκθεση με τα μανι-
τάρια είναι πανέμορφη. Περιλαμβάνει μανι-
τάρια-γλυπτά, αντίγραφα των πραγματικών, 
όπως εδώδιμο Βωλίτη, τοξικό Καλοβωλίτη, 
Αμανίτη μυγοκτόνο και Φαλλό αναίσχυντο, 
ένα μανιτάρι σε σχήμα φαλλού, φαρμακευτικό 
και βρώσιμο.  

Μετέωρα: Προσευχή στον βράχο
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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 280 γρ. Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις 
 ª 1 κουτ. γλυκού Μπέικιν Πάουντερ
 ª 1 κουτ. γλυκού αλάτι
 ª 200 ml φρέσκο γάλα, πλήρες
 ª 200 ml ελαιόλαδο + λίγο ακόμη, για το τηγάνι
 ª 4 αυγά, μεγάλα, ελαφρώς χτυπημένα
 ª 320 γρ. φέτα βαρελίσια, πικάντικη, θρυμματισμένη
 ª 2 κουτ. σούπας ξερό θυμάρι (ή ρίγανη)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Ρίχνουμε στον κάδο του μίξερ πάγκου (ή σε μια λεκάνη) το Αλεύρι για Όλες τις Χρή-

σεις, το Μπέικιν Πάουντερ και το αλάτι και ανακατεύουμε. Κάνουμε μια λακκούβα στο 
κέντρο, ρίχνουμε εκεί το γάλα, το λάδι και τα αυγά και τα χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα (ή 
ανακατεύουμε καλά με το χέρι), μέχρι να ετοιμάσουμε ένα πυκνό και ομοιογενές μείγμα. 
Τέλος, ρίχνουμε το τυρί και το θυμάρι και ανακατεύουμε για να σκορπίσουν ομοιό-
μορφα στο μείγμα.

 ª Ζεσταίνουμε 1 κουταλιά λάδι σε μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι και όταν κάψει 
ρίχνουμε μία δόση από το μείγμα, όση χωρά στην κουτάλα της σούπας. Ψήνουμε τη 
δόση για 3-4 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να ροδίσει και τη στραγγίζουμε σε χαρτί 
κουζίνας. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο, μέχρι να τελειώσει το μείγμα.

 ª Μυστικό: Μπορούμε να αδειάσουμε όλο το μείγμα σε ένα λαδωμένο ταψί διαμέ-
τρου 30 εκ. και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180° C, για περίπου 20-30 
λεπτά ή μέχρι να πάρει χρώμα το τυρόψωμο.

Άρωμα Κουζίνας
Ατομικά τυροψωμάκια με 
φέτα και θυμάρι
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Έβγαλαν σοκολάτες λέει με συσκευασία 
που ξανα κλεινει...
Έλα Παναιαμμμμ... Ποιος θέλει να την 
ξανα κλείσει???

Ένας μαθητής ρωτάει τον δάσκαλο του : 
Κύριε , αφού η γη περιστρέφεται , πως 
δεν πέφτουν οι άνθρωποι όταν γυρίζει 
ανάποδα ;
Τους κρατάει ο νόμος της βαρύτητας , εξη-
γεί ο δάσκαλος .
Καλά και πριν ψηφιστεί αυτός ο νόμος 
ποιος τους κρατούσε ;

Γυρνάει ο Γιαννάκης από το σχολείο και 
τον ρωτάει ο πατέρας του:
- Λοιπόν; Σήμερα δεν θα παίρνατε βαθ-
μούς; Πού είναι ο έλεγχος σου;»
- «Θα στον φέρω αύριο. Σήμερα τον 
δάνεισα στην Μαίρη.»
- «Στην Μαίρη; Αυτή δεν είναι η πρώτη 
στην τάξη;»
- «Ναι.»
- «Και τι τον ήθελε τον έλεγχό σου;»
- «Ήθελε να κάνει πλάκα στους γονείς 
της!»

-Η πρώην μου με χώρισε και πριν από 

λίγο μου έστειλε φωτογραφίες με τον δικό 
της στο κρεβάτι..!!
-Έλα ρε και εσύ τι έκανες?
-Τις έστειλα στον πατέρα της!!!!!!!!!!

- Γιατί κάνατε ληστεία στην τράπεζα,κατη-
γορούμενε;
- Αυτή άρχισε πρώτη..

-Θα βγω έξω συν τοις άλλοις
-Συν τοις άλλοις; Ποιας άλλης;
-Δοτική είναι
-Α είναι και δοτική η καριόλα ε;

Πήγα στο ΑΤΜ να κάνω ανάληψη και 
έβαλα κατά λάθος την τηλεκάρτα....
«λάθος κάρτα» έγραψε η οθόνη....
Βάζω μετά από λίγο την κανονική και 
πατάω να δω τα υπόλοιπα....
«καλύτερα βάλε την τηλεκάρτα» μου 
έγραψε η οθόνη....

-Μπαμπα σου αρεσουν οι γοβες μου;
-Ρε αγορι μου θελεις να με στειλεις πριν 
την ωρα μου;;
-Γιατι μπαμπα;
-ΜΑ 300 ΕΥΡΩ ΓΟΒΕΣ???

FUN

ΚΡΙΟΣ
Δείξτε φιλική συμπεριφορά απέναντι στους 
υφισταμένους σας και σε όσα άτομα σας προ-
σφέρουν τη βοήθειά τους. Πιθανόν να χρει-
αστεί να αναλάβετε κάποιες επιπλέον επαγ-
γελματικές υποχρεώσεις και να εργαστείτε 
σκληρά. Οι φίλοι σας θα είναι διατεθειμένοι, 
εάν βέβαια τους το ζητήσετε, να σας βοηθή-
σουν σε κάποια καθημερινά σας προβλήματα.

ΤΑΥΡΟΣ
Οι μέρες που διανύουμε είναι μέρες κατά 
τις οποίες πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας, 
αφού εσείς θα είστε στο επίκεντρο της προ-
σοχής όλων στο ευρύ κοινωνικό σας περιβάλ-
λον. Εσείς θα είστε που θα τους ανεβάσετε τη 
διάθεση, που θα τους συμβουλεύσετε, που 
θα τους παροτρύνετε ή θα τους αποτρέψετε… 
Είστε ένα άτομο στο οποίο όλοι θέλουν να στη-
ριχθούν! Μπράβο σας αλλά θέλει κουράγιο.

ΔΙΔΥΜΟΙ
Ίσως να αντιμετωπίσετε κάποια επαγγελμα-
τικά προβλήματα αυτή την εβδομάδα. Προ-
σοχή, θα χρειαστεί να δείξετε ιδιαίτερη 
σύνεση στα οικονομικά σας. Καλό θα ήταν 
να είστε πιο φιλικοί με τους ανθρώπους που 
σας περιβάλλουν. Σκεφτείτε πολύ πριν πρά-
ξετε και αποφύγετε συγκρούσεις και αντιπα-
ραθέσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Διακύμανση θα έχετε στην 
έκβαση των υποθέσέων 
σας και αυτό σας προ-
καλεί εσωστρεφείς και 
κυκλοθυμικές τάσεις. 
Προσέξτε μην σας 
εξαπατήσουν με ψεύ-
τικες υποσχέσεις και 
φυλαχτείτε από τη 
ρευστότητα της επο-
χής. Πρέπει να αντιλη-
φθείτε το φθόνο του περι-
βάλλοντος για μια σημα-
ντική σας επιτυχία και περισσό-
τερο πρέπει να φυλαχτείτε από το στενό 
σας περιβάλλον. 

ΛΕΩΝ
Μία από τις καλύτερες περιόδους αν όχι η 
καλύτερη που θα μπορούσε να δώσει πολύ 
ευχάριστα μηνύματα. Η καχυποψία και οι 
κριτικές διαθέσεις θα μπορούσαν να σας 
δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Να 
αποφύγετε σοβαρές συζητήσεις, ακόμα κι 
αν η ένταση της μέρας σας αφήνει ανεπηρέ-
αστους, επηρεάζει τους συνομιλητές σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Παρά την προοδευτική πορεία στην εργα-
σία σας που απαιτεί αρκετό κόπο και υπο-
μονή, πρέπει να θυμάστε, πως κάθε μετα-
βατική κατάσταση δεν είναι εύκολη, ούτε 
σύντομη. Οι αλλαγές που θα γίνουν, πρέ-
πει να υπαγορεύονται από τις δικές σας 
βαθύτερες ανάγκες και να είναι ζυγισμένες 
με πολλή σκέψη. Αυτές τις μέρες χωρίς να 
υπερβάλλετε, εντυπωσιάζετε το περιβάλ-
λον σας, με την ευστροφία σας και κατα-
κτάτε τους άλλους με τις επίμονες ιδέες και 
επιθυμίες.

ΖΥΓΟΣ
Θέλετε τόσο πολύ να πετύχετε τους στό-
χους σας, με αποτέλεσμα να δίνετε πολύ 
από τον εαυτό σας σε αρκετά θέματα και 
στο τέλος να μην γίνεται απολύτως τίποτα 
ή να μην γίνεται σωστά. Στην πραγματικό-
τητα υπάρχει χρόνος για όλα, απλώς πρέ-
πει επειγόντως να βάλετε προτεραιότη-
τες. Με αυτό τον τρόπο όλα θα μπουν σε 
μία τάξη και εσείς δεν θα είστε συνεχώς 
ψυχικά και σωματικά κουρασμένοι.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Αυτή την εβδομάδα θα σας απασχολήσουν 
πολύ τα επαγγελματικά σας. Όλοι έχουν 
μείνει πολύ ευχαριστημένοι με την από-
δοσή σας και είναι έτοιμοι να σας αναθέ-
σουν καινούργιες, περισσότερες και μεγα-
λύτερες ευθύνες. Είναι η κατάλληλη στιγμή 
να εντυπωσιάσετε τους γύρω σας με τις 
ικανότητές σας. Στο σπίτι τα πράγματα βρί-
σκουν το δρόμο τους.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Αυτές οι μέρες είναι καθοριστικές για να 
ξεκαθαρίσετε τις σχέσεις σας και να τις 
βάλετε κάτω από νέα δεδομένα. Υπάρχει 
περίπτωση να έχετε τσακωμούς έως και 
ρήξεις. Δεν είναι σίγουρο ότι οι ρήξεις είναι 
οριστικές, εκτός κι αν ήσασταν δυσαρεστη-
μένοι από την προηγούμενη περίοδο. Χρει-

άζεται προσοχή.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Αυτές οι μέρες σας βοη-

θούν να ανακτήσετε γρή-
γορα χαμένο έδαφος 
σ τον επαγγελματικό 
χώρο και να έχετε καλές 
αποδόσεις. Οι καθυ-
στερήσεις και οι αναβο-

λές θα μπορούσαν λίγο 
να μπλοκάρουν την ορμή 

σας, αλλά μην ανησυχείτε 
γιατί είναι περαστικό. Οι εντά-

σεις πάντως δεν θα λείψουν. 

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Το διάστημα αυτό που διανύουμε είναι 
ευνοϊκό για τις κοινωνικές και επαγγελμα-
τικές σας επιδιώξεις παρόλο που δεν θα 
λείψουν και κάποιες μικρές αντιξοότητες 
στην προσπάθειά σας για κάτι καινούργιο. 
Προσπαθήστε να ελέγξετε τους εκνευρι-
σμούς σας. Ύστερα από πάρα πολύ καιρό 
θα ανταμειφθείτε απλόχερα στην κοινω-
νική σας ζωή και θα βοηθήσετε να καλλιερ-
γήσετε την ποιότητα στη σχέση σας. 

ΙΧΘΕΙΣ
Οι συνθήκες που επικρατούν στον εργα-
σιακό σας χώρο, είναι πιθανό να φέρουν 
ξαφνικές αλλαγές. Μην προχωρήσετε 
χωρίς δεύτερη σκέψη σε συζητήσεις 
και ενέργειες και φανείτε διαλλακτικοί. 
Οργανώστε τις επιδιώξεις σας έτσι ώστε 
να μην είστε αναγκασμένοι να κάνετε 
υποχωρήσεις. Θα υπάρξουν αρκετές 
ευκαιρίες για να αυξήσετε τα έσοδά σας, 
αλλά είναι πιθανόν να μην τις αντιλη-
φθείτε γιατί παράλληλα αυξάνονται και 
τα έξοδά σας. 

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Τη μαγευτική πορεία των 
εικόνων στον χώρο και 
τον χρόνο ακολουθεί 
η έκθεση «Το ημέτερο 
κάλλος. Βυζαντινές εικόνες 
της Θεσσαλονίκης» με 
έργα που μοιράζονται την 
κοινή τους καταγωγή: τα 
εργαστήρια της βυζαντινής 
Θεσσαλονίκης, ένα από τα 
σπουδαιότερα καλλιτεχνικά 
κέντρα εφάμιλλο της 
Κωνσταντινούπολης. 

Ε
ίκοσι και πλέον βυζαντινά 
αριστουργήματα διασταυ-
ρώνουν τις ιστορίες τους, 
ατομικές ή συλλογικές, για 

να τις αφηγηθούν στο κοινό της 
Θεσσαλονίκης, μαζί μ’ αυτές και 
την πενηντάχρονη ιστορία του Πα-
τριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών 
Μελετών (ΙΠΜΜΒ) της Μονής Βλα-
τάδων που θα τις υποδεχθεί στους 
χώρους της. Ο πυρήνας της έκ-
θεσης προέρχεται από το σκευο-
φυλάκιο της πατριαρχικής μονής. 
Πλαισιώνεται από εφέστιες εικό-
νες οι οποίες συγκεντρώθηκαν α-
πό όμορες μητροπόλεις (Θεσσα-
λονίκης, Νεαπόλεως και Σταυρου-
πόλεως, Βεροίας, Ναούσης και Κα-
μπανίας, Κίτρους, Κατερίνης και 
Πλαταμώνος) και δύο πολύτιμα 
έργα τέχνης από τη Γερμανία και 
την Ιταλία που επιστρέφουν έπειτα 
από αιώνες στον τόπο παραγωγής 
τους. Από τον 15ο αιώνα βρίσκεται 
στο Φράισινγκ η Παναγία Αγιοσο-

ρίτισσα που βγαίνει για πρώτη φο-
ρά εκτός Γερμανίας. Εργο, κατά την 
παράδοση, του Ευαγγελιστή Λου-
κά, ήταν το δώρο που μετέφερε ο 
Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος προς τη 
Δύση στην εκπνοή του 14ου αιώ-
να. Ο αυτοκράτορας, σύμφωνα με 
τους δυτικογράφους, χάρισε την 
εικόνα στον Τζαν Γκαλεάτσο Βισκό-
ντι, δούκα του Μιλάνου αλλά κα-
τόπιν, μέσω συγγενικών σχέσεων, 
έφτασε στη βαυαρική επισκοπή 
του Φράισινγκ, ενσωματώθηκε το 
1629 σε ένα βαρύτιμο αργυρό αλ-
τάρι στον καθεδρικό ναό και από 
το 1974 φυλάσσεται στο Επισκοπι-
κό Μουσείο. Μια άλλη διαδρομή 
ακολούθησε η σπάνια εικόνα του 

μυροβλύτη Αγίου Δημητρίου που 
σήμερα φυλάσσεται στο Δημοτι-
κό Μουσείο της ιταλικής πόλης Σα-
σοφεράτο. Πρόκειται για ένα αρι-
στούργημα της λεγόμενης «μικρο-
γραφικής ομάδας» το οποίο διέ-
σωσε τον 15ο αιώνα ο ουμανιστής 
παράγοντας της εκκλησίας, συλλέ-
κτης έργων τέχνης, Νικολό Περότι 
από το Σασοφεράτο (1429-1480). 
Η εικόνα, πέρα από την αξία της 
ως προς την ψηφιδωτή απεικόνι-
ση του μυροβλύτη, φέρει ενσω-
ματωμένο «κουτρούβιο» - μολύ-
βδινο φιαλίδιο με το οποίο οι βυ-
ζαντινοί προσκυνητές έπαιρναν 
μαζί τους μύρο από τον τάφο του 
πάτρωνα αγίου της Θεσσαλονί-

κης.
Η έκθεση είναι ένα «προσκύνημα 
της πόλης στο “ημέτερο κάλ-
λος” της», αναφέρει στην «Κ» η 
Φλώρα Καραγιάννη, έφορος του 
Ιδρύματος Πατερικών Μελετών 
της Μονής Βλατάδων. Βυζαντινές 
εικόνες της Θεσσαλονίκης, εξηγεί, 
εκτίθενται σε μεγάλα βυζαντινά 
μουσεία της χώρας και του εξω-
τερικού, αλλά για πρώτη φορά 
με τη συγκατάθεση των οικείων 
μητροπολιτών αποσπάστηκαν 
από ενοριακούς ναούς μερικά 
από τα καλύτερα έργα της παλαι-
ολόγειας κυρίως Θεσσαλονίκης 
για να συναντηθούν με την ιστο-
ρία της.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
ην απίστευτη ζωή του Θεόδωρου Κουλί-
τση-Νικολαΐδη φέρνει στο φως η έκθεση 
«14 Ιστορίες Αντίστασης», που αποτελεί 
τον κεντρικό πυρήνα των φετινών εκδη-

λώσεων «Η Αθήνα ελεύθερη» με ιστορίες άγνω-
στων αγωνιστών της εποχής. «Είχα την τύχη να 
γνωρίσω ορισμένους από αυτούς τους ανθρώ-
πους που έρχονταν από έναν κόσμο με διαφο-
ρετικό αξιακό κώδικα. Δεν είχαν γεννηθεί ήρω-
ες, οι συνθήκες τούς έκαναν να δράσουν έτσι. 
Συμμετείχαν σε οργανώσεις, ενώ ήξεραν ότι το 
πιθανότερο ήταν να καταλήξουν στο εκτελεστι-
κό απόσπασμα αλλά ήταν πρόθυμοι να δώσουν 
τη ζωή τους για να κάνουν το καθήκον τους και 
χωρίς να ζητήσουν αργότερα ανταλλάγματα από 
το κράτος», μας λέει ο ιστορικός και επιστημονι-
κός υπεύθυνος της διοργάνωσης Μενέλαος Χα-
ραλαμπίδης.
Σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το γνωστικό 
χάσμα για τη δημόσια ιστορία μεταξύ των ιστο-
ρικών και του ευρύτερου κοινού και να μετατο-
πιστεί το ενδιαφέρον από την κήρυξη ενός πολέ-
μου στην απελευθέρωση της Αθήνας στις 12 
Οκτωβρίου 1944, η «Αθήνα ελεύθερη» διορ-
γανώνει μια σειρά από εκδηλώσεις για την ενί-
σχυση της συλλογικής μνήμης. Το Ιδρυμα της 
Βουλής θα παρουσιάσει έκθεση και ημερίδα για 

τον Νίκο Πλουμπίδη (1902-1954), ενώ το Ιστο-
ρικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας θα αναδείξει 
τεκμήρια και φωτογραφικά ντοκουμέντα στην 
έκθεση «Η βιβλιοθήκη της Κατοχής και της Αντί-
στασης». Το Ιστορικό Αρχείο της ΔΕΗ διοργα-
νώνει στο Κερατσίνι την έκθεση «Ετσι σώθηκε η 
Ηλεκτρική...», στην οποία περιγράφεται η μάχη 
που ακολούθησε της απελευθέρωσης προκει-
μένου να σωθεί το εργοστάσιο παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας από την ανατίναξή του κατά 
την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων.

Η Αλκη Ζέη, ο Χρήστος Χωμενίδης, η Μάρω 
Δούκα, ο Νίκος Δαββέτας και άλλοι συγγρα-
φείς θα συζητήσουν για τη σχέση λογοτεχνίας 
και Ιστορίας, ενώ θα προβληθούν ντοκιμαντέρ 
σύγχρονων κινηματογραφιστών που ασχολού-
νται με την Κατοχή, τα πρόσωπα και τα περι-
στατικά που σημάδεψαν την ιστορική περίοδο. 
«Η ύπαρξη και μόνο των ντοκιμαντέρ είναι μια 
απόδειξη ότι η ιστορική έρευνα αξιοποιείται 
από σύγχρονους δημιουργούς», σημείωσε ο κ. 
Χαραλαμπίδης.

Μεγάλη 
παράσταση για 
το «πνευματικό 
σύμπαν» της 
Ηπείρου

Η Ήπειρος ταξ ιδεύει» 
είναι το θέμα μεγά-
λης μουσικοχορευτι-

κής παράστασης που διορ-
γανώνει η Πανηπειρωτική 
Συνομοσπονδία Ελλάδος την 
Τετάρτη 3 Oκτωβρίου 2018, 
στο Ωδείο Ηρώδου του Αττι-
κού.

Πρόκειται, σύμφωνα με τους 
διοργανωτές, για ένα ταξίδι 
στον μύθο, στην πραγματι-
κότητα και στην ιστορία της 
Ηπείρου, από την αρχαιό-
τητα ως τις ημέρες μας, που 
μας αποκαλύπτει τις διαστά-
σεις του αρχαίου, του βυζα-
ντινού, του νεότερου και του 
σύγχρονου πολιτισμού της. 
Α π ό  τ ο  α ρχα ίο  θ έα τ ρ ο 
της Δωδώνης και το ιερό 
μαντείο, την αρχαία Νικό-
πολη και τον μυθικό Αχέ-
ροντα, μέχρι τα θαυμαστά 
τοξωτά ηπειρώτικα γεφύρια, 
την «λίμνη των θρύλων» με 
τ ην  κασ τ ροπολι τ ε ία  των 
Ιωαννίνων, και την ξακου-
στή μουσική παράδοση του 
Πωγωνίου, του Ζαγορίου, 
των Τζουμέρκων, της Πρέ-
βεζας και της Θεσπρωτίας.

Ο σκηνοθέ της της παρά-
σ τασης Αν τώνης Τσάβα-
λος σ τοχεύει να αναδείξει 
μέσα από αυτή τη μοναδική 
εκδήλωση την υπέρλαμπρη 
Ηπε ιρώτ ικη δημιουργ ία, 
τον ζηλευτό υλικό και άυλο 
πολιτισμό της που εκτείνε-
ται σ τους αιώνες της ισ το-
ρίας της.

Φιλοδοξία του είναι να προ-
σφέρει σε όσους βρεθούν 
στις 3 Οκτωβρίου στο Ηρώ-
δειο τον καρπό της Ηπειρώ-
τικης γης που είναι μια ωφέ-
λιμη και πλούσια πνευμα-
τική τροφή, όπως δηλώνει.

Θαύματα της αγιογραφίας στη Θεσσαλονίκη

Αναδεικνύοντας άγνωστες ψηφίδες της δημόσιας Ιστορίας
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αθλητικά

Τ
ο 201ο ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης δεν είχε νικητή. 
Η πρώτη μονομαχία τους, μετά από τεσσερά-
μιση χρόνια, έληξε ισόπαλο (1-1) με τις δύο 
ομάδες να παίρνουν τον πρώτο του βαθμό 

στη φάση των ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδας.

Με αλλαγές οι δύο «αιώνιοι»
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, έχοντας αφήσει εκτός απο-
στολής τους Βιεϊρίνια, Βαρέλα, Μαουρίσιο, Πασχα-
λάκη (τιμωρημένος) και Ουάρντα, ξεκίνησε το παι-
χνίδι με τον Ροδρίγο Ρέι, μετά από δέκα μήνες, κάτω 
από τα δοκάρια, ο Στέλιος Κίτσιου στην πρώτη 
φετινή συμμετοχή του να αρχίζει αντί του Μάτος 
και τους Κρέσπο, Χατσερίντι και Τόσκα να 
συμπληρώνουν την αμυντική τετράδα. 
Οι Βέρνμπλουμ και Σάχοφ ήταν οι εσω-
τερικοί μέσοι, έχοντας μπροστά τους 
Ζαμπά, Πέλκα, Ελ Καντουρί και τον 
Καρέλη στην κορυφή της επίθεσης.
Για τον Άρη ο Πάκο Ερέρα προχώ-
ρησε σε τέσσερις αλλαγές στο αρχικό 
σχήμα δίνοντας φανέλα βασικού στους 
Σόουζα, Μενέντεζ, Σιώπη και Μαβράι 
(ντεμπούτο), ενώ άφησε στον πάγκο τους Ντι-
γκινί, Μπάσα και εκτός αποστολής τους Δεληζήση 
και Τζανακάκη.

Στα ίσια μετά τα πρώτα 45 λεπτά
Ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο του αγώνα στα πρώτα 
δεκαπέντε λεπτά, απειλώντας για πρώτη φορά 
την εστία του Κουέστα με την κεφαλιά του Σάχοφ 
(17’) και φτάνοντας στο γκολ (1-0), με το εύστοχο 
χτύπημα πέναλτι του Πέλκα (25’), που κέρδισαν 
οι «ασπρόμαυροι» σε χέρι του Γιουνές πάνω στη 
γραμμή της μεγάλης περιοχής.
Ο Άρης ισορρόπησε, μετά το 30’, κέρδισε μέτρα και 
φάνηκε επικίνδυνος για πρώτη φορά στην κόντρα 
επίθεση, που έβγαλε με τον Ματέο Γκαρσία (37’), 
ωστόσο το σουτ του πέρασε δίπλα από το κάθετο 
δοκάρι του Ρέι. Όμως, ο Αργεντινός «χτύπησε» 
στις καθυστερήσεις, όταν ο Χατσερίντι έστειλε την 
μπάλα πάνω στον Κίτσιου, από τις κόντρες στρώ-
θηκε στον Γιουνές, που ψύχραιμα είδε τον συμπαί-
κτη να έρχεται ως «τρέιλερ» για να νικήσει εύκολα 
τον συμπατριώτη του τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ.

Με το ξεκίνημα του β’ μέρους ο Λουτσέσκου προ-
χώρησε σε δύο αλλαγές, που έφεραν τους Μάτος 
και Μπίσεσβαρ στο γήπεδο, αντί του Χατσερίντι 
και του Ελ Καντουρί, με τον Τόσκα να τελειώνει το 
ματς ως στόπερ μαζί με τον Κρέσπο, ενώ ο Κίτσιου 
πήγε και έπαιξε στο αριστερό άκρο της άμυνας. Στο 
αντίποδα ο Ερέρα άλλαξε τον μοναδικό προωθη-
μένο της ομάδας του, περνώντας τον Ναζλίδη αντί 
του Γιουνές.

Με παίκτη παραπάνω ο Άρης
Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήταν για τον «Δικέφαλο» 
στο 52ο λεπτό, όμως ο Πέλκας μόνος απέναντι στον 

Κουέστα αστόχησε από υπερβολική σιγου-
ριά. Η απάντηση των «κίτρινων» ήταν ένα 

σουτ του Σόουζα από καλή θέση, με 
την μπάλα να καταλήγει πάνω από τα 
δοκάρια της εστίας του Ρέι.
Στο 60’ ο ΠΑΟΚ έμεινε με δέκα παί-
κτες, μετά τη δεύτερη κίτρινη του 
Κίτσιου για το μαρκάρισμα πάνω στον 

Γκαρσία, με τον Άρη να απειλεί εκ νέου 
με το σουτ του Βέλεθ μέσα από τη μεγάλη 

περιοχή. Η αποβολή έφερε νέες ανακατα-
τάξεις στην άμυνα των γηπεδούχων, με τον Βέρν-
μπλουμ να γίνεται ο τρίτος στόπερ δίπλα στον Κρέ-
σπο και τους φιλοξενούμενους να αυξάνουν την 
πίεση τους θέλοντας να εκμεταλλευτούν το αριθμη-
τικό πλεονέκτημα. Στο 72’ ήταν η σειρά του Ματέο 
Γκαρσία να απειλήσει, με δυνατό σουτ εκτός περιο-
χής, την ώρα που οι «ασπρόμαυροι» προσπαθού-
σαν να αποκτήσουν την κατοχή της μπάλας και να 
ανταπεξέλθουν στην πίεση των «κίτρινων».
Ο Λουτσέσκου έριξε την τελευταία… ζαριά περνώ-
ντας στο γήπεδο τον Πρίγιοβιτς, αντί του Καρέλη, 
αλλά δεν μπόρεσε να αλλάξει τη ροή του αγώνα.
τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον επιθετικό του Άρη, 
ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Ρέι, Κίτσιου, Χατσερίντι 
(46’ Μάτος), Κρέσπο, Τόσκα, Βέρνμπλουμ, Σάχοφ, 
Ζαμπά, Πέλκας, Ελ Καντουρί (46’ Μπίσεσβαρ), 
Καρέλης (77’ Πρίγιοβιτς)
Άρης (Π. Ερέρα): Κουέστα, Σόουζα, Μαβράι, Βέλεθ, 
Μενέντεζ (66’ Μπάσα), Ματίγια (82’ Ντιγκινί), Σιώ-
πης, Γκαρσία, Κολάσο, Γκάμα, Γιουνές (46’ Ναζλί-
δης)
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Tο clasico επέστρεψε στην Θεσσαλονίκη μετά από 4.5 χρόνια, με τον Άρη να φεύγει αλώβητος από την 
γεμάτη Τούμπα στο 1-1 κόντρα στον ΠΑΟΚ για την 1η αγωνιστική των ομίλων του Κυπέλλου! Ο Δικέφαλος 
προηγήθηκε με πέναλτι του Πέλκα και οι «κίτρινοι» ισοφάρισαν με γκολάρα του Ματέο Γκαρσία. 

Ήταν clasico!
Μετά το εύκολο 3-0 της περασμένης Κυριακής για το πρω-
τάθλημα, η Ξάνθη αυτή την φορά δεν βρήκε γκολ και ο ΟΦΗ 
έφυγε από τα Πηγάδια με τον βαθμό στην 1η αγωνιστική των 
ομίλων του Κυπέλλου Ελλάδος! 

Στο 0-0 έμειναν σήμερα Ξάνθη και ΟΦΗ, ένα αποτέλεσμα που δεν 
επιτρέπει σε καμία να αισθάνεται «άνετα» ενόψει των άλλων δύο 
αγώνων του ομίλου. 
 Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με 4-2-3-1, ενώ ντεμπούτο για φέτος 
έκαναν οι Θυμιάνης (δεξί μπακ, Ξάνθη) και Μιχόγεβιτς (στόπερ, 
ΟΦΗ). Γενικότερα υπήρξαν αρκετές αλλαγές σε σχέση με τον κυρια-
κάτικο αγώνα τους για το πρωτάθλημα, όπου οι γηπεδούχοι κέρδι-
σαν τότε με 3-0.  
Το πρώτο ημίχρονο είχε έναν απόλυτο πρωταγωνιστή. Τον αέρα. 
Ηταν τόσο δυνατός που στο 38’ η μπάλα πήγε κόρνερ μετά από 
βολέ του Ζίβκοβιτς, σε ένα σπάνιο στιγμιότυπο στα γήπεδα. 
 Λόγω αυτού η Ξάνθη απείλησε στο 5’ με κεφαλιά του Κάστρο, ενώ 
ο ΟΦΗ ήταν ορεξάτος κυρίως από την αριστερή του πλευρά (είχε 
«σύμμαχο» τον άνεμο) και με τον Σασί, ο οποίος «βρίσκονταν» με 
τον Νέιρα και δημιουργούσε ρήγματα, κάτι που «ανάγκασε» τον 
Ράσταβατς να αλλάξει πλευρά στα μπακ του (περίπου στο 20’ ο 
Μπαξεβανίδης πήγε δεξιά και ο Θιμιάνης αριστερά). 
 Οι κρητικοί έφτασαν κοντά στο γκολ στο 11’ με τον Τυνήσιο 
ακραίο, ενώ στο 39’ απώλεσαν την καλύτερη ευκαιρία τους, όταν 
στο κόρνερ που αναφέραμε παραπάνω, ο Αραβίδης, ύστερα από 
σύγχυση στην άμυνα των γηπεδούχων, προσπάθησε να σπρώξει 
την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα, όμως ο Φλίσκας απομάκρυνε τον 
κίνδυνο.  
 Το φινάλε της ανάπαυλας βρήκε τις δύο ομάδες με μόλις 5 τελι-
κές(3-2 υπέρ των φιλοξενουμένων) και ένα 45λεπτο όπου παίχθηκε 
κυρίως παιχνίδι κέντρου. 
 Στο δεύτερο μισό η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε και η Ξάνθη 
πήρε τα ηνία. Αλλωστε πλέον εκείνη είχε «σύμμαχο» τον αέρα, 
κάτι που προσπάθησε να εκμεταλλευτεί ο  Ντουρίτσκοβιτς. Ο Σέρ-
βος χαφ με εξαιρετικά στημένα, ακόμη και με απευθείας εκτέ-
λεση κόρνερ, έβαλε δύσκολα στον Σωτηρίου, που όμως αντέδρασε 
σωστά σε όλες τις περιπτώσεις, κυρίως εκείνες του 54’ και του 55’. 
Σε ακόμη μία επαφή του έμπειρου μέσου, ο Αραβίδης έδιωξε την 
μπάλα πριν εκείνη περάσει τη γραμμή σε κεφαλιά του Φλίσκα και οι 
γηπεδούχοι προσπάθησαν να ανοίξουν το σκορ. 
 Οι κρητικοί από την πλευρά τους... άφησαν την αριστερή πλευρά 
και έπαιξαν πολύ με τον Ντίνα στα δεξιά, ο οποίος έκανε 2-3 καλές 
κούρσες, χωρίς όμως αποτέλεσμα.  
Μάλιστα ο ΟΦΗ μετά την ανάπαυλα δεν κατέγραψε τελική, αλλά η 
ουσία είναι πως πήρε  αποτέλεσμα και ψυχολογία για τη συνέχεια 
 ΞΑΝΘΗ: Ζίβκοβιτς, Αλμέιδα, Μπαξεβανίδης, Ντε Λούκας, Ντουρί-
τσκοβιτς, Κάστρο, Θιμιάνης, Κίκε (65’ Σαρπόνγκ), Φλίσκας, Σουλεϊ-
μάν (75’ Γέντρισεκ), Μελιόπουλος (58’ Κοβάσεβιτς). 
ΟΦΗ: Σωτηρίου, Νάστος, Ντίνας (84’ Πλατέλλας), Αραβίδης (70’ 
Βουό), Μιχόγεβιτς, Σασί, Μεγιάδο (62’ Παπαστεριανός), Κοροβέ-
σης, Μπολάκης, Νέιρα, Ποτουρίδης. 

Ξάνθη - ΟΦΗ 0-0
Ο αέρας... έδιωξε τα γκολ! 

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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αθλητικά

Η 
ομάδα του Βόλου διέσυρε ε-
ντός έδρας τον Απόλλωνα Λά-
ρισας με 5-1 σε ένα ματς με 
πολλές φάσεις αλλά και γκολ. 

Στο 21’ ο Κουτογλίδης έκανε τραγική έ-
ξοδο, χάνοντας τον Μάντζη που έκα-
νε το πλασέ για το 1-0 υπέρ του Βόλου. 
Στην φάση αυτή εάν δεν είχε βρει δίχτυα 
ο Μάντζης θα έπρεπε να είχε πάρει πέ-
ναλτι καθώς του έγινε παράβαση. Στο 
30’ χάθηκε ευκαιρία με τον Γκαλίτσιο με 
πλασέ προ κενής εστίας άουτ. Στο 38’ υ-
πήρξε δοκάρι για τον Απόλλωνα Λάρι-
σας, μετά το πλασέ του Μαρκολίνο, που 
βρέθηκε απέναντι από τον Καραγκιολί-
δη και στο 40’ ευκαιρία του Μάντζη.
 Στο 47’ ήρθε το 1-1 για τον Απόλλωνα 
Λάρισας. Ο Λίταινας με σουτ 
μέσα από την περιοχή έστειλε 
την μπάλα σ τα δίχ τυα. 
Αδράνησε ο Ουνγιαλίδης 
που δεν έκανε καλό υπο-
λογισμό γ ια να διώξει. 
Στο 60’έγινε ένα πλασέ του 
Μαρκολίνο. Έδιωξε ο Γκαλί-
τσιος σε κόρνερ πριν η μπάλα 
περάσει τη γραμμή. Στο 61’ ήρθε 
το 2-1 για τον Βόλο με τρομερή σέντρα 
- σουτ του Κότο που βρήκε δοκάρι και 
μετά στα δίχτυα.
 Στο 65’ ήρθε το 3-1 για την ομάδα του 
Βόλου. Σέντρα του Ντεντάκη από δεξιά, 
λανθασμένη έξοδος του Κουτογλίδη, 
πλασέ του Πέντα στο δεύτερο δοκάρι 
και στα δίχτυα η μπάλα. Στο 69’ ήρθε 
το 4-1. Ο Μάντζης κρέμασε τον Κουτο-
γλίδη μέσα από την περιοχή και σκό-
ραρε, έπειτα από εξαιρετική πάσα του 
Πίτου Γκαρσία. Στο 81’ διαμορφώθηκε 
το τελικό 5-1 μετά από πολύ καλό φάουλ 
του Πίτου Γκαρσία και τραγική αντί-
δραση του Κουτογλίδη που του έφυγε 
η μπάλα από τα χέρια. Ο κίπερ Κουτο-
γλίδης είχε καίρια λάθη σε τουλάχιστον 
δύο γκολ που δέχθηκε η ομάδα του. 
Προφανώς μεγάλος πρωταγωνιστής του 
αγώνα ήταν ο Μάντζης που έβαλε και 
τα πιο πολλά γκολ. Από τις δύο ομάδες 
υπήρξαν παράπονα για την διαιτησία 
για κάποιες κάρτες και ορισμένα φάουλ.
 Βόλος ΝΠΣ (Χ. Φεράντο): Καραγκιολί-
δης, Ντεντάκης, Γκαλίτσιος, Ρούσσος, 
Ουνγιαλίδης, Καμπαγιέρο, Πίτου Γκαρ-
σία (82’ Κορέλας), Κότο, Πέντα, Ηλιό-
πουλος (58΄Δόρης) και Μάντζης (75’ 
Πίσπας).

 Απόλλων Λάρισας (Μ.Τροΐζι): Κουτο-
γλίδης, Σκούπρα, Σουλιώτης, Κοντοές, 
Κουρτεσιώτης, Χατζής, Ντε Ολιβέιρα, 
Λίταινας, Μαρσολίνο (84’ Κοντοθα-
νάσης), Τασιούλης (79’ Καμπέρης) και 
Λουσάο.

ΟΦ Ιεράπετρας – ΑΟΧ Κισσα-
μικός 0-2
Η ομάδα του Γιώργου Πετράκη με δύο 
γκολ στο δεύτερο μέρος πήρε τη νίκη. 
Ζιούλης και Βρεττός οι σκόρερ.
Ηταν καλύτερος, βρήκε τα γκολ και πήρε 
τα ματς. Ο ΑΟΧ Κισσαμικός πήρε τρίπο-
ντο στον όμιλο του Κυπέλλου (Παναιτωλι-
κός, Παναθηναϊκός οι άλλες δύο ομάδες) 

κόντρα στον ΟΦ Ιεράπετρας και θα 
παίξει την πρόκρισή του στα επό-

μενα δύο ματς με τους συλλό-
γους της Super League.
Η ομάδα του Γιώργου 
Πετράκη δεν βρήκε γκολ 
σ το πρώτο ημίχρονο 
αλλά το έκανε με την 

έναρξη του δευτέρου. Στο 
48’ ο Σάλιακας εκτέλεσε το 

κόρνερ και ο Ζιούλης με κεφα-
λιά άνοιξε το σκορ. Το τελικό 2-0 δια-

μόρφωσε στο 90’ ο Βρεττός ο οποίος 
είχε περάσει ως αλλαγή.
ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Γιάννης Μάγγος): 
Παναγιώτου, Κορομηλάς, Αναστασό-
πουλος, Καλημέρης, Μίγγας, Μούτσα, 
Παπαδόπουλος (58’ Τοπούζης), Χύσι, 
Γκίκα, Μηνάς (64’ Γκέκας)
ΑΟΧ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ (Γιώργος Πετρά-
κης): Παπαδόπουλος, Τόλι, Ζιούλης, 
Φαζός, Αρναούτογλου, Γκίνη, Καντιμά, 
Σιμόν (73’ Βρεττός), Σάλιακας, Αρναρέλ-
λης (68’ Αποστολόπουλος), Ρίσκι (82’ 
Μαλόνγκα)

Αναβλήθηκε το Θύελλα Καμα-
ρίου – Ηρακλής
Αναβλήθηκε το Θύελλα Καμαρίου - 
Ηρακλής λόγω καιρού και απαγορευ-
τικού απόπλου για το επόμενο διή-
μερο! Το παιχνίδι ήταν να διεξαχθεί 
στη Νάξο εκεί όπου ο Ηρακλής θα μετέ-
βαινε μέσω Πάρου ενώ η Θύελλα από 
την Σαντορίνη. 
Τελικά καμία από τις δύο ομάδες δεν 
μπόρεσε να φτάσει στη Νάξο με τις δύο 
ομάδες πάντως, να είχαν καταθέσει 
αίτημα από την Τρίτη  να γίνει το παι-
χνίδι την επόμενη Τετάρτη.

Πεντάρα ο Βόλος με MVP Μάντζη 
και... γκέλες Κουτογλίδη!

Στην... επίσημη επιστροφή του 
«αρχηγού» Γιάγια Τουρέ με την 
φανέλα του Ολυμπιακού, οι 
«ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν με νίκη 
(1-0 τον Λεβαδειακό) τις υποχρεώσεις 
στο Κύπελλο χάρη στο γκολ του 
ορεξάτου Μάνου! Σε καλό δρόμο ο 
Ιβοριανός, στα ρηχά η «πρώτη» ο 
Ναουέλ!

Η
ταν ευκαιρία για τον Μαρτίνς. Να 
ξεκουράσει βασικούς αλλά κυρίως 
να δει αρκετούς παίκτες. Παίκτες 
που δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ 

ξανά φέτος (8) και παίκτες που θα έβλεπε και 
ο κόσμος για πρώτη φορά (Τουρέ, Γκιγιέρμε, 
Ναουέλ).
Το επαγγελματικό 1-0 δείχνει και την εικόνα 
του αγώνα. Ναι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε 
να είχε σκοράρει κάποιο γκολ ακόμα, όμως 
θα μπορούσε να είχε σκοράρει και ο Λεβα-
δειακός στο πρώτο μέρος με τις ευκαιρίες 
που είχε.
Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τους τρεις βαθ-
μούς που ουσιαστικά αρκούν για να τους 
στείλουν στην επόμενη φάση (έχει ματς με 
Παναχαϊκή και Αρη Αβάτου) και μπαίνουν 
σε μια τριάδα αγώνων φωτιά. ΠΑΟΚ (μέσα), 
Μίλαν (έξω), ΑΕΚ (έξω). Και θα φανεί ποιοι 
έπεισαν τον Μαρτίνς για να πάρουν χρόνο 
συμμετοχής στα ματς που έρχονται.
Οι δέκα από τους έντεκα για τον Ολυμπιακό 
ξεκινούσαν για πρώτη φορά φέτος βασικοί. 
Οι οκτώ από αυτούς έκαναν ντεμπούτο για 
την σεζόν! Και παρά το γεγονός ότι ο σχη-
ματισμός δεν άλλαξε (4-2-3-1) αποδείχθη-
καν δύο πράγματα. Αρχικά το προφανές. 
Πως ήταν δύσκολο να βρουν ρυθμό μεταξύ 
τους. Ταυτόχρονα όμως αποδείχθηκε πως 
ο Πέδρο Μαρτίνς είχε τους λόγους του που 
δεν είχε ανοίξει το rotation νωρίτερα στην 
σεζόν.
Ο Ναουέλ έδειχνε πως θέλει ακόμα αρκετά 
παιχνίδια, ο Γκιγιέρμε πως δεν είναι ακόμα 
στο επίπεδο των άλλων χαφ και ο Τουρέ θα 
χρειαστεί κι άλλα ματς για να αποκτήσει... 
ανάσες. Απολύτως λογικό και το 0-0 του 
πρώτου ημιχρόνου.
Με υψηλά ποσοστά κατοχής (74-26) με 
κάποιες φάσεις (σουτ από Ανδρούτσο, Μάνο 
και Τουρέ), αλλά τον Λεβαδειακό να κλείνει 
το ημίχρονο με την πιο κλασική ευκαιρία.
Ο Σαβαντογκό βρέθηκε στο σημείο του 
πέναλτι μόνος έκανε το πλασέ αλλά πέρασε 

λίγο άουτ η μπάλα. Τόσο λίγο που και ο 
πάγκος του Λεβαδειακού πανηγύρισε και 
ο Μαρτίνς ήταν έξαλλος γιατί πίστεψε ότι η 
μπάλα κατέληξε γκολ... Παρά την προειδο-
ποίηση του Λεβαδειακού, οι «ερυθρόλευ-
κοι» δεν αφυπνίστηκαν και λίγο πριν τελειώ-
σει το πρώτο ημίχρονο ο Σα έκανε διπλή 
επέμβαση (σε σουτ του Ιωαννίδη και πλασέ 
του Γιακουμάκη που πήρε το ριμπάουντ).
Ηταν δεδομένο πως ο Μαρτίνς θα έκανε 
αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Πριν καν 
συμπληρωθεί μια ώρα αγώνα (στο 58’) ο 
Πορτογάλος έριξε και Νάτχο (αντί Τουρέ) και 
Χασάν (αντί Ανδρούτσου) στο ματς για να 
πιέσει περισσότερο.
Αμεσα οι δύο αλλαγές έβγαλαν φάση (σέντρα 
ο Ισραηλινός, κεφαλιά ο Αιγύπτιος η μπάλα 
άουτ) και στο 68’ η περιοχή ήταν γεμάτη για 
να βρει την αφορμή να σεντράρει ο Μασού-
ρας. Ο Μάνος στο δεύτερο δοκάρι έπιασε τη 
δυνατή κεφαλιά κι άνοιξε το σκορ για τους 
«ερυθρόλευκους».
Ο Ολυμπιακός δεν σταμάτησε μετά το γκολ 
δημιούργησε καταστάσεις αλλά ο Χασάν 
ήταν άστοχος (τρεις φάσεις για γκολ) ενώ και 
το σουτ του Γκιγιέρμε πέρασε μόλις άουτ.

Εν κατακλείδι
Ο Σα έδειξε καλά στοιχεία μιας και χρειά-
στηκε στο πρώτο ημίχρονο για να κρατήσει 
το μηδέν.
Ο Μασούρας είχε την ασίστ στο γκολ αλλά 
φάνηκε πως ήθελε ρυθμό που τον βρήκε στο 
δεύτερο.
Ο Γκιγιέρμε ήταν ο πιο έτοιμος από τους 
νέους κι ανέβασε ταχύτητα στο δεύτερο.
Ο Τουρέ έδειξε ότι η κλάση του είναι πολυτέ-
λεια για την Ελλάδα αλλά για την ώρα μπορεί 
να την βγάλει στο 100% για 20-25 λεπτά.
Ο Ναουέλ δεν έκανε τίποτα το θετικό ούτε 
στις στατικές φάσεις που εκτέλεσε αλλά ούτε 
και στο παιχνίδι.
Ο Μάνος ήταν ο κορυφαίος του αγώνα. Οχι 
μόνο για το γκολ αλλά και τη συνολική του 
παρουσία στο ματς. Δεν εκβίασε καταστά-
σεις κι εκτέλεσε την στιγμή που βρήκε την 
ευκαιρία.
Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Μασού-
ρας, Μιράντα, Σισέ, Κούτρης, Γκιγιέρμε, 
Ανδρούτσος (59’ Χασάν), Βρουσάι, Τουρέ 
(58’ Νάτχο), Ναουέλ (83’ Πάρντο), Μάνος
Λεβαδειακός (Ακης Μάντζιος): Μπάγιτς, 
Μανγκά, Παντελιάδης, Γιακουμάκης, Καρα-
χάλιος, Χατζηλάμπρος, Κρνέτα, Σαβαντογκό, 
Μητρόπουλος, Αντιλέχου, Ιωαννίδης

Ο παλιός (Τουρέ) είναι αλλιώς, 
αλλά ο νέος (Μάνος) καθάρισε...
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Συνεδρίαση του διοικητικού 
συμβουλίου της Football League θα 
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 
πριν την κλήρωση. 

Σ
υνεδρίαση του διοικητικού συμβου-
λίου της Football League θα πραγ-
ματοποιηθεί την Παρασκευή, πριν 
την κλήρωση. 

Εκεί, θα υπάρξει ενημέρωση για τις εξελί-
ξεις στο τηλεοπτικό.
Αναλυτικά η ενημέρωση:
«Σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της FOOTBALL LEAGUE θα συνεδρι-
άσει  την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 
και ώρα 12:00΄ στα γραφεία της Ένωσης – 
Θεμιστοκλέους 42 – 4ος όροφος –  Αθήνα, 
με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής : 
1. – Ενημέρωση σχετικά με την παραχώ-
ρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και τη 
σύναψη συμβολαίου αγωνιστικής περιόδου 
2018 – 2019.
2. –  Διάφορα Θέματα.
Θα ακολουθήσει στις 14:00΄ η Κλήρωση 
του Πρωταθλήματος της FOOTBALL LEAGUE 
αγωνιστικής περιόδου 2018 – 2019».

Μοιρασιά στα Σπάτα!
Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου σε μια 
στιγμή αδράνειας βρέθηκε πίσω στο σκορ. 
Ωστόσο, ισοφάρισε με τον Γροντή με απί-
στευτο γκολ, από το οποίο διαμορφώθηκε 
και το τελικό 1-1.
Στο πρώτο μέρος, οι δυο ομάδες δεν είχαν 
πολλές φάσεις, με το ματς να είναι μοιρα-
σμένο.
Στο 33′ ύστερα από όμορφη συνεργασία, ο 
Γροντής έδωσε στον Κολλαρά ο οποίος υπο-
δείχτηκε σε θέση οφσάιντ. Ένα λεπτό αργό-
τερα, ο Χαντί έκανε τη σέντρα, η μπάλα πήγε 
στον Μαρουκάκη ο οποίος με δυνατό σουτ 
είδε την προσπάθειά του να καταλήγει άουτ.
Κόντρα στη ροή του αγώνα, οι φιλοξενού-
μενοι εκμεταλλεύτηκαν την αμυντική αδρά-
νεια της ομάδας των Σπάτων και με τον 
Καπνίδη στο 42′ άνοιξαν το σκορ.
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε χωρίς αλλαγές 
από τους δύο προπονητές.
Στο 47′ ο Γροντή γλίστρησε στο σημείο του 
πέναλτι και δεν κατάφερε να σουτάρει, ενώ 
στο 51′, από δυνατό σουτ του Ματσούκα 
έξω από την περιοχή η μπάλα κατέληξε κόρ-
νερ.
Ο Γροντής στο 65′ εκτέλεσε έξυπνα στο 
πρώτο δοκάρι το κόρνερ αλλά ο τερματο-

φύλακας του Εργοτέλη έδιωξε με γροθιές. 
Στο 78′ ο Μαρουκάκης έπιασε την κεφαλιά, 
η μπάλα κόντραρε και βγήκε κόρνερ με το 
διαιτητή όμως να… βλέπει άουτ!
Στα επόμενα δύο λεπτά ο επιθετικός μονό-
λογος του Αήττητου συνεχίστηκε με τον Γρο-
ντή αρχικά να σουτάρει από το ημικύκλιο με 
την μπάλα να βγαίνει κόρνερ από κόντρα. Ο 
Γροντής εκτέλεσε το κόρνερ απευθείας κερ-
δίζοντας εκ νέου κόρνερ το οποίο πέρασε 
ανεκμετάλλευτο.
Στο 80΄ο Γροντής από πλάγια θέση λίγο κάτω 
από το κέντρο έπιασε ένα ψηλοκρεμαστό 
σουτ το οποίο αιφνιδίασε τον Καλογεράκη 
κάνοντας το 1-1 με εντυπωσιακό τρόπο.
Λίγο αργότερα, ο Μαρουκάκης δοκίμασε το 
πόδι του από κέντρο θέλοντας να εκμεταλ-
λευτεί και τον δυνατό άνεμο, με την μπάλα 
να περνάει λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι κι 
ο Ματσούκας στην επόμενη φάση μέσα από 
τη μικρή περιοχή έστειλε την μπάλα άουτ σ’ 
ακόμα μία τεράστια ευκαιρία για τον Αήτ-
τητο!

Ο Λεουτσάκος διαψεύδει την ανα-
κοίνωση της ΕΡΤ!
Φρενοκομείο η Ελλάς… Παρά την επί-
σημη ανακοίνωση της ΕΡΤ, ο Πρόεδρος της 
FL τόνισε πως δεν υπάρχει καν… πρόταση 
συνεργασίας!
«Φωτιά» στο πρωτάθλημα της Football 
League έβαλε ο πρόεδρος της λίγκας, Λεω-
νίδας Λεουτσάκος, διαψεύδοντας την ανα-
κοίνωση της ΕΡΤ για συμφωνία σχετικά με 
τη τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων.
«Δεν έχουμε καμία συγκεκριμένη πρό-
ταση. Δεν έχουμε μιλήσει με κανέναν. Μπο-
ρεί αυτή να είναι η επιθυμία της ΕΡΤ, αλλά η 
Football League δεν έχει μιλήσει με κανέ-
ναν και δεν έχει δεσμευτεί σε κανέναν. Δεν 
υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση. Ακόμα 
δεν γνωρίζουμε τίποτα. Ως τώρα δεν έχει 
γίνει ούτε ραντεβού, ούτε έχουμε δεσμευτεί 
σε κάποιον. Είμαστε σε αναμονή», δήλωσε ο 
Λεουτσάκος στη «Live Sport».

Καραϊσκάκης: Σημαντική χορηγία 
από την Ήπειρος ΑΕΒΕ
Οικονομική ένεση για τον αρτινό σύλλογο 
από τη μεγάλη εταιρεία τυυροκομικών.
Τη συμφωνία ανακοίνωσε η ίδια η Ήπειρος 
ΑΕΒΕ. 
Αναλυτικά:
Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ, μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες παραγωγής τυροκομικών προϊ-
όντων, με καταγωγή από τον Αμμότοπο 

Άρτας, στηρίζει έμπρακτα για ακόμη μία 
χρονιά τον αθλητισμό στην πατρίδα της, 
ανακοινώνοντας τέσσερις σημαντικές χορη-
γίες για τη σεζόν 2018/2019, καλύπτοντας 
ένα ευρύ φάσμα αθλητικών δραστηριοτή-
των από ποδόσφαιρο μέχρι χάντμπολ και 
μπάσκετ.
Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ ανακοινώνει τη νέα χορη-
γία της στην  ποδοσφαιρική ομάδα ΠΑΕ 
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ, που για 2η συνεχή 
χρονιά θα αγωνιστεί στη Football League. 
Με τη χορηγία της αυτή, η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ 
γίνεται αρωγός στην προσπάθεια της ομά-
δας να διεκδικήσει έναν πρωταγωνιστικό 
ρόλο στη φετινή αγωνιστική σεζόν.

Ηρακλής: Συμπόρευση της ΠΑΕ με 
τον Ερασιτέχνη
Οι διοικούντες τους δύο φορείς του Ηρα-
κλή συναντήθηκαν και επιβεβαίωσαν τη 
διάθεση για ομόψυχη πορεία σε όλα τα 
θέματα.
Ως εκπρόσωποι του νέου διοικητικού 
καθεστώτος του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, 
συναντήθηκαν οι παράγοντες της ΠΑΕ, 
Νίκος Υψηλάντης, Παναγιώτης Λεωντα-
ράς, Σάκης Χατζόγλου, Μιχάλης Παλαιο-
βράχας και Γιώργος Κυρίτσης (ο τελευταίος 
εκπροσωπούσε και τους δύο φορείς, ως 
μέλος της διοίκησης, τόσο της ΠΑΕ, όσο και 
του ΓΣ), με τον αναπληρωτή πρόεδρο του 
«κυανόλευκου» Ερασιτέχνη, Φώτη Θέο.
Συζήτησαν την προοπτική συνεργασίας 

μεταξύ των δύο πλευρών και τόνισαν την 
εκατέρωθεν διάθεση για κοινή γραμμή σε 
όλα τα αμοιβαίου ενδιαφέροντος θέματα.
Μάλιστα, ο Τομ Παπαδόπουλος έχει προ-
γραμματίσει προσωπική συνάντηση με 
τους επιτελείς του Γυμναστικού Συλλόγου, 
κατά το προσεχές διάστημα, καθώς αποδί-
δει μεγάλη σπουδαιότητα στις σχέσεις της 
ποδοσφαιρικής έκφανσης του Συλλόγου με 
τον μητρικό φορέα του.

Δυο προβλήματα για Βοσνιάδη
Δύο επιλογές λιγότερες  ενόψει της αναμέ-
τρησης κυπέλλου με τη Θύελλα Καμαρίου 
στη Νάξο μετρά ήδη ο Αλέκος Βοσνιάδης, 
καθώς Τάι και Μάρκος Ντούνης έχουν τεθεί 
εκτός μάχης.
Ο Βραζιλιάνος εμφάνισε μια αρχική βελτί-
ωση, ως προς τα συμπτώματα του τραύμα-
τός του, ωστόσο η ιατρική εκτίμηση είναι 
ότι μπορεί να υποκρύπτεται βλάβη, που θα 
τον κρατήσει για κάποιο διάστημα εκτός 
προπονήσεων. Αυτός είναι και ο λόγος για 
τον οποίο επελέγη – τελικά – να υποβληθεί 
σε μαγνητική τομογραφία, ώστε να απο-
δειχθεί το πλήρες μέγεθος του προβλήμα-
τος.
Όσο για τον Έλληνα εξτρέμ, υπεβλήθη σε 
μαγνητική και διαπιστώθηκε ότι υπέστη 
θλάση στον δεξιό προσαγωγό. Ως εκ τού-
του δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση 
της Πέμπτης και υποβάλλεται σε πρό-
γραμμα θεραπείας.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Συνεδριάζει το ΔΣ πριν την κλήρωση
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Η 
Νέα Σμύρνη είναι έτοιμη να υπο-
δεχθεί 7.000 δρομείς, την Κυρια-
κή 14 Οκτωβρίου, στον 4ο αγώνα 
Ιστορικής Μνήμης που φέτος ανα-

μένεται να σπάσει και πάλι ρεκόρ συμμετο-
χών, όπως επισήμανε στην παρουσίαση του 
αγώνα, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού και 
Αθλητικού Οργανισμού της Νέας Σμύρνης 
Βαγγέλης Χατζατουριάν.  
«Ο αγώνας Ιστορικής Μνήμης της Νέας 
Σμύρνης έχει καταφέρει τα τελευταία χρό-
νια να γίνει η πιο μεγάλη και οργανωμένη 
γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού στην 
Αθήνα, εκτός του Μαραθωνίου και του Ημι-
μαραθωνίου της Αθήνας. Αυτός ο αγώνας 
έχει καταφέρει σε τέσσερα μόλις χρόνια 
ζωής, με όπλο του την αγάπη για τον αθλη-
τισμό και το μεράκι κάποιων ανθρώπων, 

να απογειωθεί και να προσελκύει δρομείς 
όχι μόνο από τη Νέα Σμύρνη, αλλά από την 
υπόλοιπη Αθήνα, αλλά και άλλες περιοχές 
της Ελλάδας.
Αυτό έγινε με πολλές προσπάθειες, αλλά για 
μένα η καλύτερη προβολή του αγώνα, έγινε 
από στόμα σε στόμα και για μας αυτό, απο-
τελεί την καλύτερη επιβράβευση και ηθική 
ικανοποίηση. Από 2.500 δρομείς το 2015, 
4.000 το 2016, 6.000 το 2017, φέτος ο αγώ-
νας θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και τους 
10.000 καθώς υπάρχει μία τεράστια δυνα-
μική.
Ο στόχος μας είναι για φέτος οι 7.000 δρο-
μείς και θα βάλουμε εκεί το όριο, γιατί 
θέλουμε να διατηρήσουμε το πολύ υψηλό 
επίπεδο διοργάνωσης καθώς και τις εξαιρε-
τικές παροχές προς τους δρομείς.»

Περιμένουν 7000 δρομείς στον Αγώνα 
Ιστορικής Μνήμης Νέας Σμύρνης

Π
ροσφυγή στο Αθλητικό Διαιτη-
τικό Δικαστήριο (CAS) κατέθεσε 
η Ρωσική Ομοσπονδία Στίβου 
(Rusaf), με την οποία ζητά την 

πλήρη επανένταξή της στα μέλη της διε-
θνούς ομοσπονδίας (IAAF), η οποία εξα-
κολουθεί να το αρνείται. 
Η προσφυγή, που κατατέθηκε την Τρίτη 
από τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπον-
δίας, Ντμίτρι Τσλιάκτιν, ζητά την ακύρωση 
του οδικού χάρτη που επιβλήθηκε στην 
Rusaf στο τελευταίο Συμβούλιο της IAAF 
στις 27 Ιουλίου.
Σύμφωνα με τον οδικό αυτό χάρτη, επι-
διώκεται η αναγνώριση από τις ρωσικές 
αρχές των πορισμάτων που συνέταξαν 
οι ΜακΛάρεν και Όσβαλντ, σύμφωνα με 
τα οποία στελέχη του υπουργείου Αθλη-
τισμού της Ρωσίας, συμμετείχαν στο 
σύστημα συγκάλυψης υποθέσεων ντό-

πινγκ, ενώ ζητείται και η πρόσβαση στα 
αρχεία το εργαστηρίου της Μόσχας.
«Η έλλειψη βάσης σε αυτά τα κριτήρια και 
η παρουσία τους στον οδικό χάρτη, κατά 
τη γνώμη μας, είναι παράνομη, καθώς δεν 
υπάγονται στις αρμοδιότητες της Rusaf», 
δήλωσε ο Ντμίτρι Τσλιάκτιν. Σύμφωνα με 
τον ίδιο, η Rusaf περίμενε δύο μήνες για 
να καταθέσει την προσφυγή, αφού ήλπιζε 
σε «κάποια αντίδραση της IAAF που δεν 
ήρθε».
Η προσφυγή κατατέθηκε λίγες ημέ-
ρες μετά την απόφαση του Παγκόσμιου 
Οργανισμού κατά του Ντόπινγκ (WADA) 
να άρει την αναστολή της Ρωσικής Υπηρε-
σίας κατά του Ντόπινγκ (Rusada). Αμέσως 
όμως έσπευσε η IAAF και έθεσε τις δικές 
της προϋποθέσεις για την επανένταξη της 
ρωσικής ομοσπονδίας στίβου στα μέλη 
της.

Η ρωσική ομοσπονδία στίβου 
προσέφυγε στο Αθλητικό Δικαστήριο

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Η ομάδα του Γιάννη Λύτρα νίκησε εκτός 
έδρας τον Αετό Λιδορικίου με 3-1.

Π
αιχνίδι για την 1η φάση του κυ-
πέλλου Φωκίδας έδωσε το από-
γευμα της Τετάρτης (26/9) ο Φω-
κικός. Για την 6η αγωνιστική στον 

4ο όμιλο η ομάδα του Γιάννη Λύτρα αντιμε-
τώπισε εκτός έδρας τον Αετό Λιδορικίου ε-
πικρατώντας με 3-1. Σκόρερ για τους νικη-
τές ήταν οι Βασιληάς, Πελτέκης με πέναλτι 
και Μεγάλος.
Πλέον ο Φωκικός στρέφει το ενδιαφέρον 
του στην πρεμιέρα του 4ου ομίλου της Γ’ 
Εθνικής όπου την Κυριακή (30/9, 16:00) θα 
αντιμετωπίσει τον Αχιλλέα Νεοκαισάρειας 
εκτός έδρας.

Ακόμα σκοράρει ο Εδεσσαϊκός!
Σε εξ αναβολής παιχνίδι κυπέλλου που έγινε 
στην Δωροθέα ο Εδεσσαϊκός επιβλήθηκε με 
το εξωπραγματικό σκορ 1-13 της τοπικής 
Αναγέννησης.
Η αναμέτρηση ήταν βαθμολογικά αδιάφορη 
αφού και οι δύο ομάδες είχαν περάσει 
στους 16 του κυπέλλου και είχε χαρακτήρα 
προπόνησης με τους προπονητές έχουν την 
ευκαιρία και να δίνουν χρόνο συμμετοχής 
σε κάποιους παίκτες που δεν είχαν αγω-
νιστεί αρκετά κυρίως από την πλευρά των 
φιλοξενούμενων.
Οι Εδεσσαίοι σαφώς ανώτεροι δεν είχαν 
πρόβλημα να πάρουν μια εύκολη νίκη με 
σκορ μαμούθ, ενώ για τους γηπεδούχους 
ήταν μια ευκαιρία να αντιμετωπίσουν μια 
ομάδα Εθνικού πρωταθλήματος και σίγουρα 
ήταν μια εμπειρία έστω και λίγο άσχημη 
αυτο το παιχνίδι λόγω του αποτελέσματος.
Σκόρερ των νικητών ήταν οι Δημήτρης 
Λαφαζανίδης (7’, 32’), Γιώργος Καράκουτης 
(26’), Νάσος Τσιάκαλος (28′,30’, 34’, 40’’, 
61’), Δημήτρης Σφέτκος (48’, 55’), Γρηγόρης 
Προύντσης (61’, 78’), Τάσος Καραγιάννης 
(67’), ενώ των ηττημένων το γκολ της τιμής ο 
Χρήστος Σταματιάδης (45’)
Διαιτητές ήταν οι κ.κ Δαργινίδης, Μιχάλο-
γλου, Σιώνης που αρίστευσαν.
Αναγέννηση Δωροθέας (Γ.Μπογδάνης):
Ντεμπρόβα, Σούσουλας, Γρηγορίου, Πανα-
γιωτίδης, Πέικος Π., Αδέμης, Σταματιάδης, 
Μανωγλής, Κλεισούρης, Κόγιος, Κουρου-
καφόπουλος.

Εδεσσαϊκός (Η.Σαπάνης):
Βόλτσης, (46’ Βαλαβάνης), Μαυρόπουλος, 
(46’ Λατίφυ), Σφέτκος, Πούπης, Χαραβητί-
δης, Πασσαλής, Τσιάκαλος,Προύντσης,Λα-
φαζανίδης, (46’ Καραγιάννης), Μεταξάς, 
Καρακούτης.

“Καθάρισε” την πρόκριση ο Βε-
στάκης
Με το… μυαλό στο ματς της πρεμιέρας με 
τον Ιωνικό το ΣΥΝΚΑ επικράτησε της μαχη-
τικής Θύελλας με 3-0, παίρνοντας την πρό-
κριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου 
Χανίων.
Ο Κισσαμίτης επιθετικός του ΣΥΝΚΑ και 
αρχηγός της ομάδας Λευτέρης Βεστάκης 
“καθάρισε” την πρόκριση απέναντι στην 
ομάδα του τόπου του.
Στο 14’ άνοιξε το σκορ και στο 59’ διαμόρ-
φωσε το 2-0. Στις καθυστερήσεις ο Σοφού-
λης πέτυχε το τελικό 3-0.

Με το… βλέμμα στην πρεμιέρα
Στα προημιτελικά σταμάτησε φέτος η 
πορεία του Παμίσου στο κύπελλο Μεσ-
σηνίας, καθώς ηττήθηκε την Κυριακή στην 
παράταση με 2-1 από την κάτοχο του τρο-
παίου “Μαύρη Θύελλα”.
Η ομάδα της Μεσσήνης εξέφρασε πάντως 
μέσω ανακοίνωσης, πολλά παράπονα για τη 
διαιτησία, η οποία θεωρεί ότι καθόρισε το 
αποτέλεσμα. Οπως και να ‘χει, το κύπελλο 
τελείωσε για τους Νησιώτες, που κινούνται 
πλέον σε ρυθμούς πρωταθλήματος, μιας και 
την Κυριακή ξεκινά η Γ’ εθνική.
Ο Πάμισος θα υποδεχτεί στην πρεμιέρα 
την Πελλάνα Καστορείου από τη Λακωνία 
και θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Η 
προετοιμασία για την αναμέτρηση με τους 
Λάκωνες θα συνεχιστεί σήμερα με διπλή 
προπόνηση (πρωί – απόγευμα). Τα προβλή-
ματα έχουν να κάνουν με τους Νινιό, Σαρα-
ντόπουλο οι οποίοι αποχώρησαν τραυ-
ματίες από το μεσσηνιακό ντέρμπι και θα 
φανεί σήμερα σε τι κατάσταση βρίσκονται, 
αφού χθες ο Νίκος Κακαλέτρης είχε δώσει 
ρεπό. Από εκεί και πέρα, δεν έχουν εκδο-
θεί ακόμα τα δελτία των Καρβάλιο, Ρήγα και 
Οδεμισιώτη ώστε να αποκτήσουν δικαίωμα 
συμμετοχής.
Τέλος, εντός της εβδομάδας αναμένονται 
νέες μεταγραφές στον Πάμισο, που χρειά-
ζεται ενίσχυση για να φανεί ανταγωνιστικός 

στο πρωτάθλημα της Γ’ εθνικής.

Στον Παλληνιακό ο Δημητρίου
Την απόκτηση του Χρήστου Δημητρίου 
ανακοίνωσε ο Παλληνιακός.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοι-
νώσουμε ακόμη μία μεταγραφική κίνηση, 
καθώς σήμερα η ομάδα μας απέκτησε τον 
Χρήστο Δημητρίου.
Πρόκειται για έναν παίκτη που έχει εμπει-
ρίες από τη Β’ Εθνική με τον Ηρακλή 
Ψαχνών, ενώ έχει παίξει και στη Γ’ Εθνική 
με τις φανέλες της Χαλκίδας και του Βυζά-
ντιου Κοκινοχώματος. Επίσης έχει φορέσει 
τη φανέλα του ΑΠΟΚ Βελούχι, ενώ πέρυσι 
αγωνιζόταν στον Πανλευκάδιο. Ο Δημη-
τρίου είναι 22 ετών και αγωνίζεται ως αμυ-
ντικός χαφ.
Χρήστο σου ευχόμαστε καλή σεζόν με υγεία 
και επιτυχίες!

«Μίλησε» ο κόσμος της ΑΣΑ στις 
Καμινάδες!
Μπορεί η ΑΣΑ να φέτος να διαθέτει ένα 
ολοκαίνουριο και νεανικό ρόστερ, όμως 
αυτό που την κάνει και φέτος να ξεχωρίζει 
είναι ο κόσμος της.
Μία νίκη σε τοπικό ντέρμπι, έστω και αν 
πρόκειται για το κύπελλο ΕΠΣΚ και οι δύο 
ομάδες έχουν διαφορά μιας κατηγορίας, 
είναι πάντοτε τονωτική για το γόητρο και 
η Αναγέννηση κατάφερε να την πετύχει 

κόντρα στον ΑΟΚ σε ένα ιδανικό χρονικό 
σημείο, αφού ήρθε πριν την πρεμιέρα πρω-
ταθλήματος.
Μπορεί η ΑΣΑ να φέτος να διαθέτει ένα 
ολοκαίνουριο και νεανικό ρόστερ, όμως 
αυτό που την κάνει και φέτος να ξεχωρίζει 
είναι ο κόσμος της. Η δυναμική της ανέκα-
θεν πήγασε από τους φιλάθλους της, ανε-
ξαρτήτως στόχων, κατηγορίας και επιτυχιών 
και αυτό αποδείχτηκε σήμερα (25/9) στο 
γήπεδο των Καμινάδων όπου ο κόσμος της 
τραγουδούσε ασταμάτητα για τους ποδο-
σφαιριστές, οι οποίοι αντιλαμβάνονται το 
μέγεθος της φανέλας και ζουν πρωτόγνω-
ρες εμπειρίες.
Η λαοφιλής ομάδα της πόλης αναμφίβολα 
αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο για την περι-
οχή και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, 
αυτός που θα  την κρατήσει ζωντανή είναι 
ο κόσμος της.
Η επιτυχία αυτή τη στιγμή δε θα είναι η Ανα-
γέννηση να διαγράψει κάποια πρωταγω-
νιστική πορεία αλλά να δώσει σε αυτά τα 
παιδιά το ερέθισμα να παλέψουν για έναν 
ιστορικό Σύλλογο και να διαφυλάξουν τη 
διαδρομή του μεταλαμπαδεύοντας και στις 
νέες γενιές την Κιτρινόμαυρη ιδέα.
Το φινάλε του αγώνα βρήκε τους οργανωμέ-
νους Ultras Gate 3 με το αγωνιστικό τμήμα 
να τραγουδούν μαζί σε ένα σκηνικό που 
καθιερώθηκε και πλέον αποτυπώνει τον 
άρρηκτο σύνδεσμο των όσων αναφέρουμε 
παραπάνω.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Με το δεξί στο κύπελλο ο Φωκικός
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αθλητικά

Οι επόμενοι αντίπαλοι της ΑΕΚ 
στον όμιλο του Champions League 
καθάρισαν 2-0 την Αβες και 
παρέμειναν μόνοι στην 1η θέση.

Σ
το Champions League μπορεί να 
γνώρισε την ήττα από την Μπά-
γερν εντός, αλλά στο πρωτάθλη-
μα η Μπενφίκα δεν έχει πρόβλημα 

κανένα. Όχι μόνο συνεχίζει αήττητη στην 
5η αγωνιστική, μα με το 2-0 επί της Αβες 
έφτασε τις τέσσερις επιτυχίες και παρέμει-
νε μόνη στην κορυφή και στο +1 από την 
Πόρτο.
Η ομάδα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου (ξανά 
βασικός) είδε τον 18χρονο εξτρέμ Ζοάο 
Φέλιξ να κάνει ντεμπούτο με γκολ στο 1-0 
(34’), ενώ ο Τσέρβι (62’) κλείδωσε το τρί-
ποντο για την επόμενη αντίπαλο της ΑΕΚ 
στον όμιλο.
Μπενφίκα (Ρουί Βιτόρια): Βλαχοδήμος, 
Αλμέιδα, Ζαρντέλ, Γκριμάλντο (82’ Αλεξ 
Σίλβα), Ρουμπέν Ντίας, Φέισα, Πίτσι, Γκά-
μπριελ, Σάλβιο (72’ Ζόνας), Ζοάο Φέλιξ 
(54’ Τσέρβι), Σεφέροβιτς.

Αϊντχόφεν – Άγιαξ 3-0
Απότομη προσγείωση για τον Άγιαξ, που 
ηττήθηκε με 3-0 από την Αϊντχόφεν, με 
το σκορ να διαμορφώνεται από το πρώτο 
ημίχρονο.
Ο Άγιαξ είχε κερδίσει την ΑΕΚ με 3-0 στο 
Champions League, η Αϊντχόφεν είχε 
ηττηθεί με 4-0 από την Μπαρτσελόνα 
και στο μεταξύ τους ντέρμπι για το πρω-
τάθλημα τα πράγματα αποδείχθηκαν εκ 
διαμέτρου αντίθετα. Οι γηπεδούχοι ήταν 
καταιγιστικοί στο πρώτο μέρος και πέτυ-
χαν όλα τους τα τέρματα μέχρι το 35’!
Ο Περέιρο έκανε το 1-0 στο 21’, ενώ μόλις 
3’ αργότερα ο Ντε Γιονγκ έκανε το 2-0, 
τελειώνοντας από νωρίς τα πάντα. Αν 
υπήρχε κάποια ελπίδα επιστροφής για τον 
Αίαντα αυτή εξαφανίστηκε στο 35’, όταν ο 
Λοσάνο έκανε και το 3-0, που έμεινε μέχρι 
το τέλος.

Μπάγερν - Άουγκσμπουργκ 1-1
Ένα λάθος του Νόιερ στο τέλος και ένα
γκολ του Φέλιξ Γκέτσε, που ήρθε από τον
πάγκο για να πετύχει το πρώτο του επαγ-
γελματικό γκολ απέναντι στην πρώην

ομάδα του, έφεραν την πρώτη απώλεια
βαθμών για την Μπάγερν, που έμεινε στο
1-1 με την Άουγκσμπουργκ στο βαυαρικό
ντέρμπι.
Η έμπνευση του Κόβατς να ξεκινήσει με
αριστερό μπακ τον Γκορέτσκα δεν του
βγήκε, όμως η ομάδα του ήταν ανώτερη.
Στο 7’ ο Μίλερ είδε την μπάλα να κοντρά-
ρει και να σταματάει στο δοκάρι του
Λούτε, με τους γηπεδούχους να πιέζουν,
να χάνουν τις καλύτερες ευκαιρίες, ειδικά
στο τέλος του πρώτου μέρους, όμως το
0-0 έμεινε μέχρι το ημίχρονο. Ο Αλάμπα
πέρασε στη θέση του Γκορέτσκα με το
ξεκίνημα της επανάληψης και οι γηπεδού-
χοι ενέτειναν τις προσπάθειές τους για το
γκολ, το οποίο ήρθε με υπέροχη ενέργεια
του Ρόμπεν στο 48’.
Το 2-0 έμοιαζε πολύ πιθανό να ακολου-
θήσει, με τους παίκτες του Κόβατς να
είναι καλύτεροι, αλλά να μην μπορούν
να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα. Όταν
το έκαναν το γκολ ακυρώθηκε σωστά για
οφσάιντ και στο τέλος τιμωρήθηκαν για
αυτό, με τον Γκέτσε να κάνει από κοντά το
1-1 ύστερα από λάθος του Νόιερ και γύρι-
σμα του Γκούβελεουβ, δίνοντας το βαθμό
στην Άουγκσμπουργκ.
Μπάγερν (Νίκο Κόβατς): Νόιερ, Κίμιχ,
Χούμελς, Ζίλε, Γκορέτσκα (46’ Αλάμπα),
Σάντσες, Χάβι Μαρτίνεθ, Ρόμπεν, Γκνα-
μπρί (59’ Ριμπερί), Μίλερ, Βάγκνερ (75’
Τιάγκο)
Άουγκσμπουργκ (Μάνουελ Μπάουμ):
Λούτε, Μαξ, Χίντερεγκερ, Κεντίρα, Γκού-
βελεουβ, Φράμπεργκερ, Μπάιερ, Μόρα-
βεκ (61’ Γκέτσε), Χαν, Καϊούμπι, Γκρέγκο-
ριτς (77΄Κόρδοβα)

Απίστευτη κατρακύλα για Σάλκε
που έχει μόνο ήττες
Τερμάτισε 2η, παίζει στους ομίλους του
Champions League και θα περίμενε κανείς
στο Γκελζενκίρχεν να ζουν το όνειρό τους.
Αντιθέτως όμως, βιώνουν τον απόλυτο
εφιάλτη. Η Σάλκε που πέρσι εντυπωσίασε
με τη σταθερότητά της, φέτος έχει κάνει το
χειρότερο ξεκίνημά της στην Μπουντεσλί-
γκα, μετρώντας πέντε ήττες σε ισάριθμες
αγωνιστικές. Η νίκη 1-0 της Φράιμπουργκ
(52’ Νίντερλεχνερ) επιβεβαίωσε ότι οι
Βασιλικοί Μπλε έχουν τεράστιο πρόβλημα
από τον πάτο της βαθμολογίας.

Ευρώπη

Ανετα κορυφή η Μπενφίκα

Από το κακό στο χειρότερο η 
Γιουνάιτεντ του Μουρίνιο η οποία 
ηττήθηκε 7-8 στα πέναλτι από την 
Ντέρμπι της Championship (κ.α. 2-2) 
και αποκλείστηκε από τον 3ο γύρο του 
League Cup.

Δ
εν λένε να σηκώσουν κεφάλι πουθενά 
οι Κόκκινοι Διάβολοι καθώς μετά τη 
νέα γκέλα στην Premier League αν και 
προηγήθηκαν στο 3’ ηττήθηκαν στα 

πέναλτι από την ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ 
και βυθίστηκαν στην μιζέρια. Ο Χουάν Μάτα 
ήταν ο άνθρωπος που άνοιξε το σκορ για τους 
γηπεδούχους, όμως στο δεύτερο μέρος και το 
59’ ο - δανεικός από την Λίβερπουλ - Χάρι Γου-
ίλσον με εκπληκτικό φάουλ έγραψε το 1-1. Στο 
67’ τα πράγματα έγιναν χειρότερα με την 
πρώτη αποβολή στην καριέρα του 
Σέρχιο Ρομέρο και αφού ο Λουκά-
κου είχε δοκάρι, στο 85’ ο Μάρι-
οτ έβαλε την Ντέρμπι σε θέση ο-
δηγού. Στο 95’ ο Φελαϊνί έκανε 
το 2-2 και έστειλε το ματς στην 
ρουλέτα, όμως εκεί όλοι οι παί-
κτες της Ντέρμπι ευστόχησαν και 
ο Τζόουνς δεν τα κατάφερε για να 
πάρει η ομάδα της Championship τερά-
στια πρόκριση και να ρίξει ακόμα μεγαλύτερη 
μιζέρια στον Special One...

Χαλαρά η Σίτι
Τρένο και στο League Cup η Μάντσεστερ Σίτι, 
η οποία δεν είχε κανένα πρόβλημα να επικρα-
τήσει εκτός έδρας της Οξφορντ με 0-3 και να 
βρεθεί στην επόμενη φάση. Η ομάδα του Πεπ 
Γκουαρδιόλα άνοιξε το σκορ στο 36’ με τον Γκα-
μπριέλ Ζεσούς και στο δεύτερο μέρος καθά-
ρισε πανηγυρικά τη νίκη και την πρόκριση. Το 
0-2 άγινε στο 78’ από τον Ριγάντ Μαχρέζ και το 
τελικό 0-3 έγραψε στις καθυστερήσεις ο πιτσι-
ρικάς, Φιλ Φόντεν.
Τα αποτελέσματα
Μπλάκπουλ - ΚΠΡ 2-0
Μπόρνμουθ - Μπλάκμπερν 3-2
Μπέρτον - Μπέρνλι 2-1
Μίλγουολ - Φούλαμ 1-3
Οξφορντ - Μάντσεστερ Σίτι 0-3
Πρέστον - Μίντλεσμπρο 2-2 (3-4 πεν.)
Γουλβς - Λέστερ 0-0 (1-3 πεν.)
Γουίκομπ - Νόριτς 3-4
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ντέρμπι 2-2 (7-8 πεν.)
Γουέστ Μπρομ - Κρίσταλ Πάλας 0-3

Μουρίνιο σε Πογκμπά: «Τελείωσες 
από αρχηγός»
Ο Ζοσέ Μουρίνιο βγαίνει μπροστά και το πρωί 
της Τρίτης στο Carrington υπενθύμισε στους 
παίκτες ποιος είναι το αφεντικό στην ομάδα. Ο 
Πολ Πογκμπά μετά την ισοπαλία με τη Γουλβς 
άφησε υπονοούμενα για τον Πορτογάλο 
τεχνικό και την τακτική που εφαρμόζει και ο 
Special One δεν το... ξέχασε. Αντίθετα, βγήκε 
μπροστά και... τελείωσε τον Γάλλο από αρχηγό 
της Γιουνάιτεντ «Ο Ζοσέ Μουρίνιο τόνισε στους 
παίκτες πως ο Πολ Πογκμπά δεν θα είναι αρχη-
γός της ομάδας, γιατί με τον τρόπο του δεν αντι-
προσωπεύει τον αρχηγό ενός συλλόγου. Η Γιου-
νάιτεντ είναι πάνω απ΄ όλους» τόνισε μια πηγή 
από το Carrington στους Times.
O Πογκμπά φόρεσε τρεις φορές το περιβρα-
χιόνιο του αρχηγού μετά τον τραυματισμό του 

Βαλέντσια. «Οι παίκτες ήταν χαρούμενοι 
με αυτή την απόφαση και με τον λόγο 

που αποφασίστηκε κάτι τέτοιο» 
τονίζουν οι Times. «Όταν παί-
ζουμε εντός έδρας πρέπει να 
βρισκόμαστε στην επίθεση. Οι 
αντίπαλοι φοβούνται όταν βλέ-
πουν τη Γιουνάιτεντ να επιτίθε-

ται. Αυτό είναι το λάθος μας. Δεν 
μπορώ να σας πω εγώ τι φταίει που 

αυτό δεν συμβαίνει. Εγώ είμαι παίκτης. 
Δεν είναι δικό μου θέμα. Δεν είμαι ο προπονη-
τής, οπότε δεν μπορώ να απαντήσω. Πρέπει να 
έχουμε περισσότερες επιλογές, αλλά δεν μπορώ 
να πω κάτι γιατί είμαι παίκτης» είχε πει ο Γάλλος.

Οι παίκτες της Γιουνάιτεντ ζήτησαν 
το «κεφάλι» του Μουρίνιο
Σύμφωνα με το «ESPN», μερίδα ποδοσφαιρι-
στών αξιώνουν την -εδώ και τώρα- απόλυση 
του προπονητή τους.
Το ρεπορτάζ το υπογράφει ως αποκλειστικό το 
«ESPN» και αναφέρει ότι είναι πληροφορίες 
που προέρχονται μέσα από τα αποδυτήρια, 
δηλαδή από κάποιον ποδοσφαιριστή της ομά-
δας. Οπως αναφέρει λοιπόν το δημοσίευμα, 
μερίδα παικτών της Γιουνάιτεντ φέρονται να 
απαίτησαν από τον εκτελεστικό διευθυντή του 
συλλόγου, Εντ Γούντγουορντ, να διώξει εδώ και 
τώρα τον Ζοσέ Μουρίνιο.
Σε περίπτωση μάλιστα που δεν το κάνει, του 
είπαν ότι θα κάνουν ότι μπορούν εκείνοι, ώστε 
να αλλάξουν ομάδα. Στο δημοσίευμα αναφέ-
ρεται ότι μεταξύ αυτών δεν βρισκόταν ο Πολ 
Πογκμπά, με τον οποίο ο Μουρίνιο βρίσκεται 
ξεκάθαρα πλέον σε διαμάχη. 

Αποκλεισμός-σοκ για την 
Γιουνάιτεντ από την Ντέρμπι
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Ο ΑΠΟΕΛ δέχθηκε βαριά ήττα από την Δόξα με 2-5 στο πλαίσιο 
της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος σε παιχνίδι που έγινε 
στο ΓΣΠ. Σκόρερ για τους φιλοξενούμενους οι Σαντίκ (4’,35’,67’) 
, Ζατλ(27’) και Παπαφώτης (47’) ενώ για τους γαλαζοκίτρινους οι 

Σόουζα (66’) και Ντε Βινσέντι(70’).
Ο ΑΠΟΕΛ μπήκε ορεξάτα στο παιχνίδι και στα πρώτα λεπτά του αγώνα 
προσπάθησε να επιβάλλει τον ρυθμό του, χάνοντας μάλιστα και ευκαι-
ρία στο 1ο λεπτό με τον Ντε Βινσέντι ο οποίος έκανε το σουτ αλλά ο 
Γκρεμσλ απόκρουσε δύσκολα.
Η επόμενη φάση ήταν για την Δόξα στο 4’ η οποία μετατράπηκε σε 
γκολ. Mετά από μπαλιά του Παπαφώτη, ο Νικόλας Ιωάννου από-
κρουσε λανθασμένα, με αποτέλεσμα η μπάλα να πάρει ύψος και ο 
Σαντίκ μέσα από την περιοχή με ωραία κεφαλιά νίκησε τον Βάτερμαν 
και έκανε το 0-1.
Οι γαλαζοκίτρινοι προσπάθησαν να αντιδράσουν το επόμενο δεκάλε-
πτο κρατόντας μπάλα, χωρίς όμως να είναι επικίνδυνοι προς την αντί-
παλη εστία.
Μάλιστα στο 21’ η ομάδα της Κατωκοπιάς έφτασε κοντά στο 0-2 όταν 
ο Παπαφώτης μπήκε στην περιοχή και έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα 
κόντραρε και έφυγε κόρνερ.
Εν τέλει το 0-2 έγινε στο 27’με τον Ζατλ να νικά με σουτ τον Βάτερμαν 
μετά από σέντρα του Νελσίνιο.
Η ομάδα του Χατζηλούκα δεν σταμάτησε εκεί και στο 36’ κατάφερε να 
βρει τον δρόμο στα δίκτυα για τρίτη φορά με τον Σαντίκ να στέλνει την 
μπάλα με ωραίο πλασέ στα δίκτυα, μετά από σέντρα του Χατζηβασίλη. 
Δύο λεπτά αργότερα ο Παπαφώτης απείλησε και με τέταρτο γκολ αλλά 
η μπάλα έφυγε λίγο έξω.
Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους ο Παπαφώτης και πάλι έκανε το 
σουτ αλλά και πάλι ήταν άστοχος. Αυτή ήταν και η τελευταία ευκαιρία 
για το πρώτο μέρος με τις δύο ομάδες να πάνε στα αποδυτήρια με το 
σκορ να είναι στο 0-3.
Η Δόξα κατάφερε να σκοράρει και τέταρτο γκολ με το καλημέρα του 
δευτέρου μέρους με τον Σαντίκ να φεύγει μόνος απέναντι από τον 
Βάτερμαν, να τον περνά και να κάνει το σουτ, με τον Παπαφώτη να 
μπαίνει στην πορεία της μπάλας και να τη σπρώχνει στα δίκτυα.
Πέντε λεπτά αργότερα ο ΑΠΟΕΛ απείλησε με απευθείας εκτέλεση 
φάουλ του Ρέζα αλλά η μπάλ σταμάτησε στο δοκάρι.
Στο 61’ η Δόξα έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 1-5 με τον Σαντίκ ο οποίος 
βρέθηκε απέναντι από τον Βάτερμαν, αλλά το σουτ του σταμάτησε στο 
δοκάρι.
Τελικά η ομάδα του Κωστή έφτασε στο γκολ στο 66’ με τον Σόουζα να 
σκοράρει με ωραίο σουτ. Αμέσως μετά όμως η ομάδα της Κατωκοπιάς 
βγήκε στην επίθεση με τον Ζατλ ο οποίος έκανε την σέντρα στην περιοχή 
και ο Σαντίκ με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Βάτερμαν.
Στο 70’ οι γαλαζοκίτρινοι κατάφερεαν να μειώσουν σε 2-5 με διαγώνιο 
σουτ του Ντε Βινσέντι μέσα από την περιοχή.
Δέκα λεπτά αργότερα ο Σαντίκ έκανε το σουτ αλλά η μπάλα κόντραρε 
στον Μοράις και κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Βάτερμαν. Τίποτα 
δεν άλλαξε μέχρι το τέλος του αγώνα και έτσι η Δόξα πανηγύρισε μια 
μεγάλη νίκε απέναντι στον ΑΠΟΕΛ.
ΑΠΟΕΛ: Bάτερμαν, Μιλάνοφ (46΄ Σόουζα), Καρλάο, Βούρος (24΄ Αλω-
νεύτης), Ιωάννου (61΄ Κασίνι), Μοράις, Αρτυματάς, Ντε Βιντσέντι, 
Ζαχίντ, Ντελατόρε, Ρέζα
ΔΟΞΑ: Γκρεμσλ, Περέιρα, Μουκτάρης, Μιτρέα, Νελσίνιο, Μπόλιεβιτς 
(90΄ +1  Παχίπης), Ασαμόα, Παπαφώτης (76΄ Τίνκου), Χατζηβασίλης (82΄ 
Λουίς Κάρλος), Ζατλ, Σαντίκ

Σε ένα παιχνίδι με πολλές φάσεις, ο 
Ιβάν Τριτσκόφσκι ήταν ο μοναδικός 
ποδοσφαιριστής που ήταν εύστοχος 
χαρίζοντας την νίκη στην ΑΕΚ, 1-0 (62’) 
την Ομόνοια στην Αρένα της Λάρνακας. 
Καλύτεροι οι φιλοξενούμενοι στο Α’ 
ημίχρονο, ουσιαστικοί οι γηπεδούχοι που 
πήραν την νίκη.

Μ
ε την Ομόνοια να υπερέχει στο μεγαλύ-
τερο χρονικό διάστημα του πρώτου ημι-
χρόνου ολοκληρώθηκε το 45λεπτο στην 
Αρένα της Λάρνακας. Οι Πράσινοι μπή-

καν από την αρχή του αγώνα με σκοπό να πιέσουν ψη-
λά, με την ΑΕΚ να έχει την κατοχή της μπάλας στα αρ-
χικά στάδια της αναμέτρησης.
Με την πάροδο του χρόνου η ομάδα του Χουάν 
Κάρλος Ολίβα δημιούργησε σημαντικές φάσεις για 
το προβάδισμα, όμως υστέρησε στην τελική προ-
σπάθεια. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι με την 
συμπλήρωση του ημιώρου η Ομόνοια δημιούργησε 

έξι φάσεις και η ΑΕΚ μία. Στο τελευταίο 15λεπτο η ΑΕΚ 
κυνήγησε το γκολ και απείλησε τους φιλοξενούμε-
νους χωρίς αντίκρισμα.
Με πρωταγωνιστές του Ζίβετς και Ραμίρες η Ομόνοια 
ήταν καλύτερη από τους γηπεδούχους που ήταν ιδιαί-
τερα επικίνδυνοι με τον Ακοράν έχοντας κύριο στοι-
χείο στις προσπάθειες τους τον αιφνιδιασμό.
Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός κυμάνθηκε σε ψηλά επί-
πεδα με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τρόπους για να 
κάνουν την ζημιά στον αντίπαλο. Οι γηπεδούχοι κατά-
φεραν να πάρουν προβάδισμα με τον Ιβάν Τριτσκόφ-
σκι στο 62’ μετά από ασίστ του κορυφαίου Ακοράν ο 
οποίος υποδέχθηκε ιδανικά την μπάλα πριν τροφο-
δοτήσει με… μισό γκολ τον Σκοπιανό.
Στα τελευταία στάδια του αγώνα οι γηπεδούχοι προ-
σπάθησαν να… σκοτώσουν το ματς με δεύτερο γκολ 
και οι γηπεδούχοι κυνήγησαν το γκολ της ισοφάρισης 
ανεπιτυχώς.

Απόλλωνας-Νέα Σαλαμίνα 1-0
Ο Απόλλωνας, με 4 αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα 
με τη Λάτσιο στο «Ολίμπικο», μπήκε φουριόζος και 

δημιούργησε την πρώτη του ευκαιρία 
στα 20 δευτερόλεπτα (!), αλλά ο Ζοάο 
Πέδρο δεν βρήκε στόχο. Στο 3’ ήταν ο 
Βεσελόφσκι που έσωσε σε επικίνδυνη 
κεφαλιά του Σαρδινέρο.
Πριν συμπληρωθεί το λεπτό η Νέα Σαλα-
μίνα είχε χάσει τον Μιντίκκη με τραυ-
ματισμό και ο Σάββας Πουρσαϊτίδης 
προχώρησε σε αναγκαστική αλλαγή. Η 
πρώτη καλή στιγμή για τους «ερυθρό-
λευκους» ήρθε στο 28’ με καλό σουτ 
του Παύλου που έφυγε εκτός. Απείλη-
σαν ξανά στις καθυστερήσεις με τον 
Ελουντού, αλλά εκεί δήλωσε “παρών” 
ο Βάλε.
Ο Σωφρόνης Αυγουστή προχώρησε σε 
αλλαγή στο ημίχρονο με τον Μάγκλιτσα 
αντί του Παπουλή, ψάχνοντας το γκολ 
που ήθελε η ομάδα του. 
ΤΗ Νέα Σαλαμίνα αμυνόταν με κάθε 
τρόπο και έψαχνε να κάνει τη ζημιά σε 
αντεπιθέσεις. Και θα μπορούσε να την 
κάνει στο 74’ όταν ο Κίνγκλσεϊ βρέθηκε 
σε θέση τετ-α-τετ με τον Βάλε, αλλά νική-
θηκε από τον Πορτογάλο γκολκίπερ. Στη 
συνέχεια ο Γκολομπάρτ προσπάθησε να 
κρεμάσει τον Βάλε χωρίς αποτέλεσμα.
 Ο Απόλλωνας αύξησε την πίεση του και 
δικαιώθηκε για την επιμονή του με το 
γκολ του Φακούντο Περέιρα στο 88’! 
Με κεφαλιά έκανε το 1-0, με τους “γαλά-
ζιους” να πανηγυρίζουν έξαλλα.

αθλητικά
ΑΕΚ-Ομόνοια 1-0

Είχε την λύση με Ιβάν 
Πεντάστερη Δόξα, «διέλυσε» 
τον ΑΠΟΕΛ
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αθλητικά
Παναθηναϊκός - Χίμκι 90-63

Ωραίος και ελκυστικός...

Εξαιρετικό ήταν το πρώτο δείγμα γραφής του νέου Παναθηναϊκού στο τουρνουά «Παύλος 
Γιαννακόπουλος» και με την... εύκολη νίκη του κόντρα στην Χίμκι με 90-63, άφησε πολλές 
υποσχέσεις ενόψει των επίσημων αγώνων. 

Α
ν ο Παναθηναϊκός που είδαμε στο κλειστό 
του ΟΑΚΑ και δη στην πρώτη μέρα του 1ου 
τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» είναι 
ανέτοιμος και χρειάζεται αρκετές προπονή-

σεις ακόμα προκειμένου να «δέσουν» και οι 15 παί-
κτες μεταξύ τους, τότε οι φίλοι των «πρασίνων» μπο-
ρούν να αισιοδοξούν ενόψει της έναρξης της νέας σε-
ζόν.
Όπως φάνηκε η άμυνα θα αποτελέσει την... αρχή και το 
τέλος του νέου Παναθηναϊκού, αφού υπήρχαν στιγμές 
που... άπειρα χέρια έμοιαζαν να σκεπάζουν το καλάθι 
της ομάδας. Και να ‘ταν μόνο αυτό; Συνεχόμενη κίνηση 
στην επίθεση, με τον Πασκουάλ να έχει... έτοιμα σχή-
ματα για όλες τις περιστάσεις. Και το κυριότερο; Έχει 
στα χέρια του πολλές λύσεις τις οποίες μπορεί να χρη-
σιμοποιήσει και να συνδυάσει ανά πάσα ώρα και 
στιγμή.
Ο Ιωάννης Παπαπέτρου ήταν ο καλύτερος 
του παρκέ και έδειξε ότι θα έχει πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στο «πράσινο» project 
της νέας σεζόν. Εξαιρετικό το δίδυμο 
Λάσμε-Γκιστ κάτω από τα καλάθια, 
αφού αμφότεροι δεν άφηνα να... 
περάσει τίποτε απολύτως. Ο Καλάθης 
ήταν ο γνωστός... δημιουργός (έστω 
και αν δεν κατάφερε να σκοράρει), 
πολύ καλό βαθμό πήρε ο Λεκαβίτσιους 
όσο διάστημα έμεινε στο παρκέ, ενώ οι Λάν-
γκφορντ (αρχικά) και ο Τόμας (κατά δεύτερο λόγο) 
έδειξαν την ποιότητά τους αναλογικά -πάντα- με τις 
υποχρεώσεις που θα έχουν στο παρκέ.
Εκείνος που φάνηκε αμέσως να αποτελεί πρώτη επι-
λογή του Τσάβι Πασκουάλ είναι ο Ιωάννης Παπαπέ-
τρου, ο οποίος κατάφερε στο ξεκίνημα του αγώνα με 
τρεις διαφορετικούς τρόπους έχοντας πάρει τρεις από 
τις τέσσερις πρώτες επιθέσεις της ομάδας του. Με post 
παιχνίδι, με «κόψιμο» από τη baseline αλλά και με 
υποδειγματικό τζαμπ σουτ. Ο Νικ Καλάθης απέδειξε 
ότι όσο θα είναι στο παρκέ θα προσπαθεί να «φτιά-
χνει» καταστάσεις για τους συμπαίκτες, ενώ ιδιαίτερο 
θετικό ήταν και το πρόσημο για τον Ντίνο Μήτογλου, 
ο οποίος φάνηκε ιδιαίτερα επιθετικός και μαχητικός 
σε αυτό το διάστημα. Με το αρχικό σχήμα στο παρκέ 
(Καλαθης, Λοτζέσκι, Παπαπέτρου, Μήτογλου, Λάσμε) 
η διαφορά έφτασε τους 5 πόντους (14-9 στο 7’) αλλά 
στη συνέχεια -όπως ήταν αναμενόμενο- ο Πασκουάλ 
άρχισε να ανακατεύει την τράπουλα.
Άφησε τον Νικ Καλάθη εκτός παρκέ στο δεύτερο δεκά-
λεπτο και παρουσιάστηκε πρόβλημα όσον αφορά την 

δημιουργία στην επίθεση. Όχι ότι η Χίμκι παρουσίασε 
κάτι το ιδιαίτερο. Και αυτό λόγω της εξαιρετικής άμυ-
νας του Παναθηναϊκού που πήρε... άριστα σε πολλά 
σημεία του αγώνα. Τόσο στις αλλαγές στα σκριν, όσο 
φυσικά και στις βοήθειες, με τον Ιωάννη Παπαπέτρου 
να αποτελεί τον παίκτη-κλειδί ως δεύτερος αμυντικός. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι έδωσε δύο τάπες ερχόμενος 
στην βοήθεια, ενώ αμέσως μετά, και με την επιστροφή 
των Γκιστ, Μήτογλου στο παρκέ, η άμυνα έδεσε ακόμα 
περισσότερο, ενώ βοήθειες πρόσφερε και ο Νίκος 
Παππάς με την είσοδό του στο παρκέ. Σημαντικό στοι-
χείο ήταν τα επιθετικά ριμπάουντ με τους Πασκουάλ να 
μαζεύουν 8 επιθετικά και να έχουν το προβάδισμα στο 
σύνολο (22-17). Αποτέλεσμα; Η διαφορά να ανέβει και 
πάλι στους έξι πόντους (35-29) στο 26’ και να παρα-
μείνει μέχρι το τέλος του ημιχρόνου (40-34). Ένα διά-

στημα όπου ο Παναθηναϊκός είχε 12/25 δίπο-
ντα, 2/7 τρίποντα, 10/13 βολές, ενώ είχε 

υποχρεώσει την Χίμκι σε 10/26 εντός 
παιδιάς και 7 λάθη.
Ακόμα καλύτερο ήταν το τρίτο δεκά-
λεπτο για τον Παναθηναϊκό! Για την 
ακρίβεια το πρώτο πεντάλεπτο της 
τρίτης περιόδου, όταν με ένα 12-0 
κατάφερε να στείλει την διαφορά 

στους 18 πόντους (56-38) στο 25’. 
Ήταν το διάστημα όπου δεν... περνούσε 

τίποτα στην άμυνα! Λάσμε, Γκιστ και Θανά-
σης Αντετοκούνμπο είχαν καλύψει τα... πάντα με 

τα χέρια τους, με την Χίμκι να μην μπορεί να σκοράρει 
ούτε με... αίτηση. Για την ακρίβεια ούτε προσπάθεια 
δεν έκανε! Και παρά το γεγονός ότι μείωσε και πάλι 
κάτω από τους 10 πόντους, ο Πασκουάλ είχε τις λύσεις 
και μπόρεσε να ανακτήσει την διαφορά στην τελευ-
ταία περίοδο έχοντας στο παρκέ τους Λεκαβίτσιους, 
Παππά, Παπαπέτρου, Τόμας και Παπαγιάννη με τον 
νεαρό σέντερ να χρησιμοποιείται στην τελευταία περί-
οδο. Όταν ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +20 (78-
58 στο 36’) με τον Παναθηναϊκό να αφήνει πολύ καλό 
δείγμα γραφής.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Άμυνα, άμυνα και πάλι... άμυνα! 
Φοβερή ενέργεια στην άμυνα οι παίκτες του Παναθη-
ναϊκού, αλληλοκαλύψεις, πολλά... χέρια και μάλιστα 
παντού, ενώ υπήρχε ενέργεια και διάθεση απ’ όλους!
ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Ιωάννης Παπαπέτρου ήταν 
ο καλύτερος του παρκέ, τόσο στην επίθεση όπου είχε 
15 πόντους με 4/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/4 βολές 
όσο στα ριμπάουντ (6 στο σύνολο) στη δημιουργία (3 
ασίστ) και στην άμυνα με 2 κλεψίματα και 2 τάπες!

Αποκλείστηκε το Λαύριο 
στην Ουκρανία

Τ
ο Λαύριο δεν κατάφε-
ρε να προφυλάξει το 
+9 του πρώτου αγώ-
να κόντρα στην Ντνί-

προ, αφού ητ τήθηκε με 76-
58 σ την Ουκρανία και απο-
κλείσ τηκε από την επόμενη 
προκριματική φάση του FIBA 
Europe Cup.       
Δεν κατάφερε να προκριθεί 
σ τον δεύτερο προκριματικό 
γύρο του FIΒΑ Europe Cup το 
Λαύριο.
Η  ο μ ά δ α  τ ο υ  Χ ρ ή σ τ ο υ 
Σερέλη δεν θύμισε την ομάδα 
του πρώτου ματ ς και ητ τή-
θηκε με 76-58 από την Ντνί-
προ στην Ουκρανία, αποχαι-
ρετώντας τη διοργάνωση. 
Ο ε λλην ικός σύλλογος ε ίχε 
ν ικήσε ι με 9 πόν τους δια-
φορά στο πρώτο ματς, αλλά 
δεν μπόρεσε να προφυλάξει 
το σκορ.
Για το Λαύριο 18 είχε ο Μέλ-
σον και 10 ο Μιλόσεβιτς, ενώ 
για τους νικητές πρώτος σκό-
ρερ ήταν ο Μίσουλα με 21.
Ο ι  η τ τ ημ έ νο ι  ή τ α ν  π ολύ 
άστοχοι, αφού τελείωσαν το 
ματς με 20/65 σουτ.

To ματς
Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύ-
τερα στο ματς και προηγήθη-
καν με 16-8 χάρη στο καλάθι 
του Προκοπένκο σ το 8’. Ο 
Σίζοφ έγραψε το 20-11, αλλά 
ο Κουζέλογλου ήταν αυτός 
που διαμόρφωσε το αποτέ-
λεσμα του δεκαλέπτου (20-
13).
Το Λαύριο ανέβασε στροφές 
σ το δεύτερο δεκάλεπτο και 
με τον Μιχάλη Λούντζη μπό-
ρεσε να περάσε ι μπροσ τά 
(27-28 στο 17’). Οι Ουκρανοί 
ξαναπήραν το προβάδισμα 
και έκλεισαν το ημίχρονο στο 
+6(34-28) με το καλάθι του 
Μίσουλα.
Οι γηπεδούχοι απέκ τησαν 
τον απόλυτο έλεγχο στο ματς 
σ την τρίτη περίοδο, αφού 
έφτασαν σε σκορ πρόκρισης 
(54-41) στο 29’.
Οι Ουκρανοί συνέχισαν στο 
ίδιο τ έμπο με τον Τιμοφε-

γέ νκο να γράφε ι το 72-51 
σ το 38’.  Το Λαυριο έκανε 
μια απέ λπιδα προσπάθε ια 
να επιστρέψει στην υπόθεση 
πρόκριση, αφού μείωσε σε 
72-58 με τον Νίξον σ το 39’. 
Στη συνέχεια η Ντνίπρο δεν 
έκανε λάθη και κράτησε το 
προβάδισμα πρόκρισης.
Τα δεκάλεπτα: 20-13, 34-28, 
54-44, 76-58

Φενέρμπαχτσε - Μακά-
μπι Τελ Αβίβ 94-92
Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε 
της Μακάμπι Τε λ Αβίβ με 
94-92 σε ένα συγκλονιστικό 
ματς που κρίθηκε στην παρά-
ταση και χάρη σ τον Κώστα 
Σ λούκα πήρε το ε ισ ιτήριο 
για τον τελικό του τουρνουά 
«Παύλος Γιαν νακόπουλος» 
28/9, 20:30)
 Με τον Κώσ τα Σλούκα να 
χειροκροτείται σε κάθε πετυ-
χημένη του προσπάθεια από 
τους φίλους του Παναθηναϊ-
κού, η τουρκική ομάδα κατά-
φερε να πάρε ι το πρώτο... 
τεστ EuroLeague κόντρα στην 
Μακάμπι. 
Ο διεθνής πλέι μέικερ ήταν 
και  εκε ίνος που ξε χώρισε 
περισσότερο απ’ όλους, τόσο 
στην κανονική διάρκεια έχο-
ντας στείλει το ματς σε έξτρα 
πεντάλεπτο χάρη σε δικό του 
layup, όσο και σ την παρά-
ταση. Συγκεκριμενα τ ε λε ί-
ωσε το ματ ς με 22 πόν τους 
και ήταν ο πρώτος σκόρερ 
της αναμετρησης. Ο Λοβέρν 
τον  ακολούθησ ε  σ ε  από -
δοση, ειδικά στην παράταση 
σημειώνοντας 7 από τους 13 
συνολικά πόντους του.
Για λογαριασμό της Μακά-
μπι ο Πάργκο είχε 21 πόντους 
και χε ιροκροτήθηκε με τη 
σε ιρά του γ ια τ ις εξαιρε τ ι-
κές του προσπάθειες, ενώ ο 
Ρέι έβαλε το κερασάκι σ την 
τούρτα με  τ ρίπον το π ίσω 
από το κέντρο με τη λήξη του 
αγώνα. 
Τα δεκάλεπτα: 15-20, 39-35, 
57-53,  78 -78 (κ.α),  94 -92 
(παρ.)
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