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Μαίνεται ο πολιτικός «εμφύλιος» στα Σκόπια - Σενάριο 
πρόωρων εκλογών στις 25 Νοεμβρίου

Α
νοιχτή σύγκρουση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρ-
νηση και την εθνικιστική αντιπολίτευση στην ΠΓΔΜ α-
ναφορικά με όσο πρέπει να γίνουν μετά το δημοψήφι-
σμα της περασμένης Κυριακής, με τον πρωθυπουργό 

Ζόραν Ζάεφ να διαμηνύει πως οι αποφάσεις πρέπει να έχουν λη-
φθεί έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
Ο Ζάεφ απέρριψε αιτήματα του κόμματος VMRO για τεχνοκρα-
τική κυβέρνηση θητείας 100 ημερών και για ειδική έρευνά με 
καινούργιο γενικό εισαγγελέα όσον αφορά στις καταγγελίες της 
αντιπολίτευσης για παρατυπίες στην ψηφοφορία.
Άφησε παράλληλα να εννοηθεί ότι πρόθεσή του είναι να επι-
σπεύσει την προσφυγή σε πρόωρες εκλογές, εάν δεν συγκε-
ντρώσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία δύο τρίτων για αναθε-
ώρηση του Συντάγματος -ένα σενάριο, που φαντάζει πλέον όλο 
και πιο πιθανό, δεδομένων των διαφωνιών με το VMRO. Δίχως 
την αντιπολίτευση, δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν οι απαι-
τούμενες 80 έδρες στην 120μελή Βουλή των Σκοπίων. Πιθανό-
τερη ημερομηνία πρόωρων εκλογών είναι η 25η Νοεμβρίου.
«Γύρω στις 10 Οκτωβρίου είναι η διορία για να πούμε στους 
πολίτες ποια θα είναι τα επόμενα βήματα, ελπίζω πως θα μπο-
ρούμε να ανακοινώσουμε την διασφάλιση της πλειοψηφίας δύο 
τρίτων» δήλωσε ο Ζάεφ, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο 
MIA.
Σε μια ακόμη ένδειξη του πολιτικού χάσματος, ο Ζάεφ ξεκαθά-
ρισε πως δεν προτίθεται να συναντηθεί με τον επικεφαλής του 
VMRO, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, καθώς δεν υπάρχει τίποτα να συζη-
τήσουν.

Ιβάνοφ: Άδικη η στάση της ΕΕ - Άλλες χώρες, με ά-
λυτα διμερή ζητήματα, είναι μέλη της
Ο πρόεδρος της πΓΔΜ Γκιόργκι Ιβάνοφ κατηγόρησε σήμερα την 
Ευρωπαϊκή Ένωση για «αδικία» και χαρακτήρισε «κακή» τη Συμ-
φωνία των Πρεσπών.
Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Πράγα μαζί με τον 
Τσέχο ομόλογό του Μίλος Ζέμαν, ο Ιβάνοφ επέκρινε τις Βρυ-
ξέλλες ότι τηρούν «δυο μέτρα και δύο σταθμά» απέναντι στην 
πΓΔΜ.
«Υπάρχουν χώρες που έχουν άλυτα διμερή ζητήματα που είναι 
ήδη μέλη της ΕΕ», είπε, αναφερόμενος στη συνοριακή διαμάχη 
μεταξύ Σλοβενίας και Κροατίας.
«Σε αυτές τις χώρες δόθηκε η δυνατότητα να ενταχθούν στην ΕΕ, 
ενώ στην «Μακεδονία» δεν επετράπη ποτέ η έναρξη των ενταξι-
ακών της διαπραγματεύσεων», τόνισε ο Ιβάνοφ.

Συμπλήρωσε ότι: «Το γεγονός είναι ότι το δημοψήφισμα απέ-
τυχε», ενώ τόνισε ότι «η ένταξη στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί 
να αποτελέσει δικαιολογία για μια κακή συμφωνία μεταξύ της 
«Μακεδονίας» και της Ελλάδας».

Ζάεφ: Απαράδεκτες οι απαιτήσεις της αντιπολί-
τευσης 
«Μπαρούτι» μυρίζει το πολιτικό κλίμα στα Σκόπια, καθώς λίγες 
ημέρες μετά το δημοψήφισμα για τη Συμφωνία των Πρεσπών, 
δεν έχει ακόμη υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στα πολιτικά κόμ-
ματα για τη συνταγματική αναθεώρηση.
Ο πρωθυπουργός, Ζόραν Ζάεφ απέρριψε τις απαιτήσεις της αντι-
πολίτευσης, λέγοντας ότι είναι «απολύτως απαράδεκτες» και 
ξεκαθάρισε ότι αν το VMRO-DPMNE δεν συναινέσει σε συνταγ-
ματική αναθεώρηση, η χώρα θα οδηγηθεί σε εκλογές.
Σύμφωνα με τον Ζάεφ, καταληκτική ημερομηνία για να ολοκλη-
ρωθούν οι διαβουλεύσεις και να ληφθεί απόφαση για τα επό-

μενα βήματα είναι η 10η Οκτωβρίου. Σε περίπτωση εκλογών, το 
πιθανότερο είναι να γίνουν στα τέλη Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με τον Ζάεφ «δεν επιθυμεί τις εκλογές», ωστόσο είναι 
αναγκαίες εάν δεν υπάρξει συμφωνία. «Θα ήθελα να ολοκλη-
ρώσω τη θητεία μου, επειδή θέλω η χώρα να έχει σταθερή οικο-
νομία, να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις και τις διαδικασίες για 
τη συμφωνία των Πρεσπών», ανέφερε, σημειώνοντας ότι ελπίζει 
ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει σοβαρότητα και κλίμα συναί-
νεσης στη Βουλή.
Ωστόσο, ο VMRO-DPMNE εκτίμησε χθες το βράδυ ότι το δημο-
ψήφισμα, λόγω της μεγάλης αποχής που σημειώθηκε, έχει απο-
τύχει και η Συμφωνία των Πρεσπών είναι «νεκρή» και ξεκαθά-
ρισε ότι κανείς βουλευτής του δεν θα πει «ναι» στη συνταγματική 
αναθεώρηση.
Το αντιπολιτευόμενο κόμμα ζήτησε τον σχηματισμό υπηρεσιακής 
κυβέρνησης 100 ημέρες πριν από τις εκλογές, τον ορισμό νέου 
Γενικού Εισαγγελία της χώρας, ο οποίος θα προταθεί από την 
αντιπολίτευση, και τον σχηματισμό εξεταστικής επιτροπής στη 
Βουλή, προκειμένου να διερευνηθούν παρατυπίες που, όπως 
ισχυρίζεται η αντιπολίτευση, σημειώθηκαν πριν και κατά τη διάρ-
κεια του δημοψηφίσματος.

Στόλτενμπεργκ: Τα Σκόπια θα ενταχθούν στο ΝΑ-
ΤΟ μόνο αν εφαρμοστεί η Συμφωνία των Πρε-
σπών
Νέο μήνυμα προς τα Σκόπια έστειλε ο Γενικός Γραμματέας του 
ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ που ξεκαθάρισε ότι η ένταξή τους στο 
ΝΑΤΟ μπορεί να γίνει το 2019, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρ-
μοστεί η Συμφωνία των Πρεσπών.
Δύο ημέρες μετά το δημοψήφισμα στα Σκόπια, ο Στόλτενμπεργκ 
κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να δείξουν υπευθυνότητα και 
να αδράξουν την ευκαιρία για ένταξή τους στη Συμμαχία.
«Καλωσορίζω το “ναι” στο δημοψήφισμα. Είναι στο χέρι της 
πΓΔΜ να αποφασίσει τα επόμενα βήματα. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο 
να καλωσορίσει τη χώρα ως το 30ό μέλος της, αλλά ο μόνος τρό-
πος για να συμβεί αυτό είναι η εφαρμογή της συμφωνίας. Δεν 
υπάρχει κανένας άλλος δρόμος για ένταξη στο ΝΑΤΟ», τόνισε.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε ο Στόλτεν-
μπεργκ, οι ενταξιακές συνομιλίες θα μπορούσαν να ολοκληρω-
θούν τον Ιανουάριο του 2019 με άμεση ένταξη των Σκοπίων στη 
Συμμαχία, μέσω υπογραφής ενός πρωτοκόλλου. Όμως, ανα-
γκαία συνθήκη είναι η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας με την 
Ελλάδα για το ζήτημα του ονόματος.

Κοινοβουλευτικούς συμμάχους 
για να περάσει τις αλλαγές στο 
Σύνταγμα της χώρας αναζητά ο 
πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ
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Τ
ο ελεύθερο να σηκώσουν όσα λεφτά 
θέλουν από τα ΑΤΜ και τα γκισέ των 
τρααπεζών, έχουν από σήμερα οι Έλ-
ληνες πολίτες. Τα όρια αναλήψεων με 

τον μήνα, με τα οποία ζούσαν για πάνω από 
3 χρόνια, από σήμερα καταργούνται, μετά 
την απόφαση του υπουργού Οικονομικών 
Ευκλείδη Τσακαλώτου που δημοσιεύθηκε 
την περασμένη εβδομάδα στην Εφημερίδα 
τη Κυβερνήσεως. Για πρώτη φορά μπορούν 
επίσης να γίνονται αναλήψεις σε ξένο νό-
μισμα (πχ από δολαριακούς λογαριασμούς 
κλπ).
Στο οικονομικό επιτελείο είχαν κάνει ήδη 
τις μετρήσεις και τους υπολογισμούς τους, 

που έδειχναν πως οι καταθέτες δεν έσπευ-
σαν να κάνουν αθρόες αναλήψεις τον 
τελευταίο έναν χρόνο, όταν τα όρια ανα-
λήψεων είχαν αυξηθεί από 1.800 σε 5.000 
ευρώ το μήνα.
Ωστόσο τα χρήματα που βγαίνουν από το 
τραπεζικό σύστημα θα διακινούνται κυρίως 
στο εσωτερικό, αφού για μεταφορές χρημά-
των στο εξωτερικό εξακολουθούν να ισχύ-
σουν περιορισμο΄θ και απαγορεύσεις. Το 
προνόμιο για ελεύθερη εξαγωγή κεφαλαίων 
έχουν μόνον όσοι έφεραν χρήματα από το 
εξωτερικό (ξένοι επενδυτές και επιχειρήσεις 
κυρίως) και μέχρι το 100% του ποσού που 
έφεραν στη χώρα μας.

Ελεύθερες οι αναλήψεις και πάνω από 
5.000 ευρώ τον μήνα 

Πρόκληση της Άγκυρας για την κυπριακή 
ΑΟΖ: Θα διασφαλίσουμε τα δικαιώματά 
μας στην υφαλοκρηπίδα μας

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών 
με μία σκληρή ανακοίνωση τονίζει 
ότι η απόφαση της Κύπρου για 
την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για το τεμάχιο 
7  αγνοεί  επιδεικτικά την 
τουρκοκυπριακή πλευρά, ενώ κάνει 
λόγο για συμφέροντα και δικαιώματα 
στην περιοχή

Τ
ην έντονη αντίδραση της Άγκυρας 
προκάλεσε η απόφαση του υπουρ-
γικού Συμβουλίου Κύπρου να καλέ-
σουν τους αδειούχους στα τεμάχια 

της κυπριακής ΑΟΖ που συνορεύουν με το 
τεμάχιο 7 να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 
αδειοδότηση του τεμαχίου.
Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών με ανα-
κοίνωσή του απάντησε σε υψηλούς τόνους 
στα σχέδια της Λευκωσίας, υπογραμμίζο-
ντας ότι η απόφαση αυτή είναι μία απόδειξη 
ότι η τουρκοκυπριακή 
πλευρά εξακολουθεί να 
μην αντιμετωπίζεται ισό-
τιμα, ενώ κάνει λόγο «για 
δικαιώματα και συμφέ-
ροντα στο νησί και στους 
φυσικούς του πόρους».
«Εκφράζουμε την ανησυ-
χία ότι η Ελληνοκυπριακή 
Κυβέρνηση αποφάσισε να προσκαλέσει διε-
θνείς εταιρείες για την λεγόμενη αδειοδό-
τηση του τεμαχίου 7, περιορίζοντας μονο-
μερώς την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Η 
απόφαση αυτή είναι απόδειξη ότι εξακο-
λουθούν να αγνοούν τα ισότιμα και αναπό-
σπαστα δικαιώματα και συμφέροντα των 
Τουρκοκυπρίων στους φυσικούς πόρους 
του νησιού», αναφέρει η ανακοίνωση.
«Από την άλλη, η απόφαση αυτή παραβιάζει 
τα δικαιώματα της χώρας μας που απορρέ-
ουν από το διεθνές δίκαιο στην υφαλοκρη-
πίδα της περιοχής. Ένα σημαντικό μέρος του 
τεμαχίου 7, που ονομάζεται περιοχή αδειών, 
βρίσκεται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα της 
στην Ανατολική Μεσόγειο.
Όπως έχει γίνει γνωστό με τις αποφάσεις 
μας τον Μάρτιο του 2004 και του 2013, 
οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιη-
θεί με στόχο τις έρευνες για φυσικές πηγές 
στην υφαλοκρηπίδα μας, την οποία έχουμε 
δηλώσει στον ΟΗΕ, θα πρέπει να ζητηθεί 

άδεια από την χώρα μας. Επισημαίνουμε ότι 
η χώρα μας δεν θα επιτρέψει σε οποιαδή-
ποτε ξένη χώρα, εταιρεία ή πλοίο να πραγ-
ματοποιήσει έρευνες για υδρογονάνθρα-
κες χωρίς την άδειά μας. Θα συνεχίσουμε 
να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για 
να προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα 
συμφέροντά μας στην υφαλοκρηπίδα και 
θα διεξάγουμε κάθε είδους δραστηριό-
τητα, συμπεριλαμβανομένων και γεωτρή-
σεων. Στην πραγματικότητα σχεδιάζονται 
γεωτρήσεις στο εγγύς μέλλον στην υφαλο-
κρηπίδα μας στην Ανατολική Μεσόγειο και 
στις αδειοδοτημένες περιοχές της Τουρκικής 
Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», σημει-
ώνει το τουρκικό υπουργείο.
Σημειώνεται ότι η Κύπρος χθες αποφά-
σισε να κληθούν οι αδειούχοι στα τεμάχια 
της κυπριακής ΑΟΖ που συνορεύουν με το 
τεμάχιο 7 να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 
αδειοδότηση του τεμαχίου. Παράλληλα, στα 
θέματα της ενέργειας, το Υπουργικό Συμ-

βούλιο ενέκρινε τα έγγραφα 
για το διαγωνισμό για τις υπο-
δομές για εισαγωγή υγροποιη-
μένου φυσικού αερίου.
Σε δηλώσεις του μετά τη συνε-
δρίαση, ο Υπουργός Ενέργειας, 
Γιώργος Λακκοτρύπης είπε πως 
για το τεμάχιο 7 για το οποίο 
υπήρξε ενδιαφέρον για γεωλο-

γικούς λόγους από διάφορες εταιρείες, απο-
φασίστηκε να ενεργοποιηθεί το άρθρο του 
Νόμου 5.6 που επιτρέπει για γεωλογικούς 
λόγους να καλέσουν τους αδειούχους στα 
συνορεύοντα τεμάχια για όσους το επιθυ-
μούν να καταθέσουν αιτήσεις. «Αυτή η δια-
δικασία είναι παρόμοια σε υφή με αυτή του 
τρίτου γύρου αδειοδοτήσεων και θα αφορά 
ουσιαστικά τους αδειούχους στα τεμάχια 6, 
8, 10, 11».
Ερωτηθείς γιατί επέλεξε η Κυβέρνηση να 
πάει στη λύση της πρόσκλησης ενδιαφέρο-
ντος για αδειοδότηση του τεμαχίου 7 από τα 
γειτονικά τεμάχια και όχι στην προκήρυξη 
ενός νέου γύρου αδειοδότησης, ο κ. Λακ-
κοτρύπης είπε πως για το τεμάχιο 7 υπάρ-
χουν πολύ συγκεκριμένοι γεωλογικοί λόγοι 
που έχουν να κάνουν με την ανακάλυψη του 
Κοιτάσματος Καλυψώ. «Επιτρέψτε μου να 
μην επεκταθώ γιατί αφορά ουσιαστικά και 
το θέμα της ανακάλυψης του Κοιτάσματος 
Καλυψώ», είπε.
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Εδωσε 52 εκατ. ευρώ για 200 αγώνες το κρατικό κανάλι - Μόλις 24 εκατ. προσέφερε το «Epsilon» 
του Σαββίδη - Με 30 εκατ. η Cosmote TV αγόρασε 343 αγώνες του Champions League και Europa 
League. Και... δώρο 2 εκατ. ευρώ στη Nova για τις τηλεοπτικές παραγωγές

Σ
την εφαρμογή μιας σκανδαλώ-
δους συμφωνίας για την τηλεο-
πτική μετάδοση μέρους των πο-
δοσφαιρικών αγώνων της ελλη-

νικής Super League προχωρά ακάθεκτη η 
ΕΡΤ, φυσικά με την πλήρη στήριξη της κυ-
βέρνησης. Με απόφασή του ο υπουργός 
Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς ενέ-
κρινε κονδύλι 51.715.110,40 ευρώ κρατι-
κού χρήματος, το οποίο η ΕΡΤ ήδη πετά-
ει στην εξέδρα. Χρεώνοντας τον Ελληνα 
φορολογούμενο τουλάχιστον 28 εκατ. 
ευρώ πάνω από το πραγματικό κόστος 
και ενώ οι περικοπές έχουν παραλύσει 
ζωτικούς τομείς όπως η δημόσια υγεία, 
η ΕΡΤ δαπανά σχεδόν 52 εκατ. ευρώ για 
κάποιες συγκεκριμένες ποδοσφαιρικές 
μεταδόσεις.
Πέρα από κάθε λογική και προφανώς 
υπερκοστολογημένα, αυτά τα περί ων ο 
λόγος παιχνίδια είναι περίπου 100 ανα-
μετρήσεις κατ’ έτος για το πρωτάθλημα 
της Α’ Εθνικής Κατηγορίας. Πρόκειται για 
ματς ως επί το πλείστον περιορισμένου 
ενδιαφέροντος, κι αυτό διότι είτε δίνο-
νται στην έδρα ή μεταξύ των 7 ομάδων 
που αποδέχθηκαν την απίθανα γενναιό-
δωρη, κυριολεκτικά ηγεμονική πρόταση 
τηλεοπτικής «υιοθεσίας» που παρουσί-
ασε η ΕΡΤ.
Συγκεκριμένα η «χρυσή» επτάδα, για 
χάρη της οποίας ξοδεύονται ασυλλό-
γιστα τα 52 εκατ. ευρώ (27.977.996,80 
ευρώ για τη σεζόν 2018-19 και 
23.737.113,60 για την 2019-20), απο-
τελείται από τις εξής ΠΑΕ: Απόλλωνα 
Σμύρνης, Ατρόμητο, Λαμία, Παναιτω-
λικό, Ξάνθη, τον επανεμφανιζόμενο στη 
μεγάλη κατηγορία Αρη και τον Παναθη-
ναϊκό, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, βρί-
σκεται σε κατάσταση διοικητικής αβεβαι-
ότητας. Ενδειξη της θηριώδους υπερβο-
λής δίνει το ποσό που αναλογεί σε κάθε 
αγώνα που αγόρασε με τη συμφωνία 
της η ΕΡΤ: Κάπου 267.000 ευρώ ανά παι-
χνίδι δίνει η διαίρεση των 28 εκατ. ευρώ 
που έχουν εγκριθεί για το 2018-19. Και 
το ακόμη πιο εξοργιστικό στοιχείο στην 
υπόθεση είναι ότι, παρόλο που τα λεφτά 
ημών και υμών τρέχουν από τα μπατζά-
κια της ΕΡΤ, παρά την υπάρχουσα υπο-

δομή, την τεχνογνωσία κ.λπ., με 267.000 
ευρώ ο δημόσιος αυτός οργανισμός με 
τους 2.256 υπαλλήλους δεν αναλαμβάνει 
καν την παραγωγή. Αντιθέτως, το τεχνικό 
έργο της τηλεοπτικής κάλυψης η  ΕΡΤ το 
χρηματοδοτεί (διαμέσου της Σούπερ 
Λίγκας) σε έναν από τους, θεωρητικώς 
έστω, ανταγωνιστές της, τη Nova.
Οι προσφορές που αντιπρότειναν -έστω 
και σε διερευνητικό επίπεδο- λοιποί 
ενδιαφερόμενοι εκτός της ΕΡΤ δίνουν το 
μέτρο για την αληθινή αξία του συγκε-
κριμένου προϊόντος: ο σταθμός EPSILON 
του Ιβάν Σαββίδη έκανε λόγο για 12 εκατ. 
ευρώ ανά σεζόν, ενώ η συνδρομητική 
Nova για πολύ λιγότερα. Οταν λοιπόν 

στην ελεύθερη αγορά θεωρείται κάτι 
σαν εμπορική αυτοκτονία το να πληρω-
θεί έστω και ένα ευρώ πάνω από τα 24 
εκατ. (12x2), η ΕΡΤ «τινάζει την μπάνκα 
στον αέρα» χωρίς κανέναν απολύτως 
λόγο πετώντας στο τραπέζι συνολικά 52 
εκατ. ευρώ. Βάσει της κοινής λογικής, 
είναι αδύνατον να εξηγηθεί η ξαφνική 
κρίση γαλαντομίας της ΕΡΤ, η οποία επι-
δοτεί με δημόσιο χρήμα ιδιωτικές ανώ-
νυμες ποδοσφαιρικές εταιρείες. Και το 
κάνει αυτό ανεξήγητα και αναιτιολόγητα, 
πληρώνοντας δύο και πλέον φορές πάνω 
από την αληθινή τιμή του ένα προϊόν που 
σε μεγάλο βαθμό δεν είναι α’ διαλογής».
Ο τρόπος με τον οποίο η ΕΡΤ παρεμβαί-
νει στην αγορά των δικαιωμάτων μετά-
δοσης της Super League, εκτός από ακα-
τανόητος, είναι έως και έντονα προβλη-
ματικός, εφόσον ως επιχείρηση αδια-
φορεί πλήρως για τις δικές της ζημίες. 
Οπότε μόνο με αναγωγή στην προεκλο-
γική περίοδο μπορεί ίσως να ερμηνευ-
τεί η στρατηγική της. Η κρατική τηλεό-
ραση χρησιμοποιείται σαν ψηφοθηρικός 

μηχανισμός και επενδύει ένα κολοσσιαίο 
ποσό ώστε να εκμεταλλευτεί τη μαζική 
απήχηση του ποδοσφαίρου προφανώς 
υπέρ του κυβερνώντος κόμματος.
Το μέγεθος της εξωφρενικής σπατάλης εκ 
μέρους της ΕΡΤ καταδεικνύει η εξής αντι-
παραβολή: με 30 εκατ. ευρώ ανά σεζόν, 
η συνδρομητική πλατφόρμα COSMOTE 
TV προβάλλει τους 138 αγώνες των 32 
ομάδων του Champions League και 
205 ματς των 48 συλλόγων του Europa 
League. Στο πακέτο των 343 συνολικά 
παιχνιδιών εξυπακούεται ότι περιλαμ-
βάνονται και αυτά που δίνουν στις ευρω-
παϊκές διοργανώσεις οι τρεις ελληνι-
κές ομάδες που συνεχίζουν την πορεία 
τους (ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ). Και ενώ 
η ΕΡΤ ραίνει με τα εκατομμύρια ευρώ 
των Ελλήνων φορολογουμένων μερικές 
από τις λιγότερο ανταγωνιστικές ελληνι-
κές ομάδες, η COSMOTE TV προσφέρει 
στους συνδρομητές της αυτό που αντι-
κειμενικά θεωρείται ένα από τα πλέον 
περιζήτητα και δημοφιλή ποδοσφαιρικά 
θεάματα στον πλανήτη.
Η διαφορά σε επίπεδο ποδοσφαιρι-
κής ποιότητας είναι αβυσσαλέα, επί της 
ουσίας δεν μπορεί να γίνει καν σύγκριση 
ανάμεσα σε Champions και Europa 
League και ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή 
όμως μπορεί κάλλιστα να γίνει σε ό,τι 
αφορά το χρήμα που επενδύεται για την 
εξασφάλιση των δικαιωμάτων τηλεοπτι-
κής μετάδοσης: η ΕΡΤ αγοράζει με δημό-
σιο χρήμα αντί περίπου 28 εκατ. ευρώ 
105 παιχνίδια του ΠΑΟ, της Ξάνθης, του 
Αρη, του Παναιτωλικού κ.λπ. για το πρω-
τάθλημα 2018-19 της Super League, ενώ 
η ιδιωτική COSMOTE TV, με μόλις 2 εκατ. 
παραπάνω, μεταδίδει Μπαρτσελόνα, 
Ρεάλ, Γιουβέντους, Μάντσεστερ - και τις 
υπόλοιπες 80 κορυφαίες ευρωπαϊκές 
ομάδες. Η αντιπαράθεση ενός προϊόντος 
που όλοι επιθυμούν με ένα προϊόν για 
το οποίο δραματικά λιγότεροι ενδιαφέ-
ρονται προφανώς στερείται νοήματος. 
Απλώς η μικρή διαφορά στο κόστος των 
δικαιωμάτων για ΕΡΤ και COSMOTE TV 
τονίζει εκκωφαντικά την ογκώδη σπα-
τάλη η οποία μεθοδεύτηκε και συντελεί-
ται με κύριο αυτουργό την ΕΡΤ.

Η ΕΡΤ πληρώνει τρεις φορές ακριβότερα τη 
Λαμία από τη Ρεάλ 

Η Ελλάδα «μικραίνει»: 
36.000 περισσότεροι οι 
θάνατοι από τις γεννήσεις 
το 2017 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, πέρυσι οι γεννήσεις 
ήταν 88.553 την ώρα που οι θάνατοι ήταν 
124.501 - Αυξήθηκαν κατά περίπου 30% τα 
σύμφωνα συμβίωσης - Ανάμεσά τους και 134 
μεταξύ ανδρών και γυναικών

Μ
είωση στις γεννήσεις κατά 4,7% κατα-
γράφουν τα στοιχεία που αντλεί από τα 
ληξιαρχεία η ΕΛΣΤΑΤ για το 2017, ενώ 
αντιθέτως οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 

4,8%, σε σχέση με το 2016.
Συνολικά το 2017, οι θάνατοι στη χώρα μας ήταν σχε-
δόν 36.000 περισσότεροι από τις γεννήσεις.
Την ίδια περίοδο, το 2017, οι γάμοι αυξάνονταν, 
αλλά η πλειοψηφία τους αφορούσε πολιτικό γάμο 
ή σύμφωνα συμβίωσης, ενώ οι θρησκευτικοί γάμοι 
ήταν μειοψηφία. Επίσης το 2017 καταγράφονται και 
134 σύμφωνα συμβίωσης μεταξύ ομόφυλων ζευγα-
ριών.
Συγκεκριμένα, πέρυσι οι γεννήσεις στην Ελλάδα 
ανήλθαν σε 88.553 (εκ των οποίων 45.686 αγό-
ρια και 42.867 κορίτσια), καταγράφοντας μείωση 
κατά 4,7% σε σύγκριση με το 2016 που ήταν 92.898 
(47.882 αγόρια και 45.016 κορίτσια). Στις γεννήσεις 
δεν συνυπολογίζονται οι γεννήσεις νεκρών βρεφών, 
οι οποίες ανήλθαν σε 363, αυξημένες κατά 7,1 % σε 
σχέση με το 2016, που ήταν 339.
Αντιθέτως οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 4,8% και 
ανήλθαν σε 124.501. Το 2017 έφυγαν από τη ζωή 
63.168 άνδρες και 61.333 γυναίκες, έναντι 118.792 
θανάτων (60.526 άντρες και 58.266 γυναίκες) που 
είχαν καταγραφεί το 2016. Το ευχάριστο είναι όμως 
ότι οι θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους μειώ-
θηκαν σε 306, μειώνοντας τον δείκτη βρεφικής θνη-
σιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους 
ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) σε 3,5 έναντι 4,2 το 
2016.
Το 2017 καταγράφηκαν στα ληξιαρχεία 1% περισσό-
τεροι από το 2016, καθώς 50.138 ζευγάρια έκαναν το 
πρώτο τους ξεκίνημα στην κοινή ζωή. Ωστόσο ούτε 
οι μισοί εξ αυτών των γάμων δεν ήταν «με παπά και 
με κουμπάρο», καθώς έγιναν μόλις 24.975 θρησκευ-
τικοί γάμοι.
Η πλειοψηφία των ζευγαριών επέλεξε άλλους τρό-
πους, καθώς έγιναν 25.163 πολιτικοί γάμοι. Έγιναν 
επίσης 4.921 σύμφωνα συμβίωσης, αυξημένα κατά 
29,5% έναντι του 2016 που ήταν 3.799. Στα σύμ-
φωνα συμβίωσης του 2017 περιλαμβάνονται και 94 
σύμφωνα συμβίωσης μεταξύ ανδρών, καθώς και 
άλλα 40 σύμφωνα μεταξύ γυναικών.
Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι οι θρησκευτικοί 
γάμοι κερδίζουν έδαφος σε σχέση με το 2016 (τότε 
είχαν γίνει 23.778 θρησκευτικοί γάμοι) ενώ, παρότι 
αποτελούν πλειοψηφία, και οι πολιτικοί γάμοι μειώ-
θηκαν (το 2016 είχαν φτάσει στους 25.854).

επικαιρότητα
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... «και τότε θα 
ανακαλύψουμε τα 
μυστικά της Βουλής 
και τους πραγματικούς 
συσχετισμούς» είπε 
χαρακτηριστικά

Τ
ο δημοψήφισμα στα Σκό-
πια δεν αποτελεί νομικό ό-
ρο ή προϋπόθεση για την 
υλοποίηση της Συμφωνί-

ας των Πρεσπών, υπογράμμισε ο 
υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κο-
τζιάς, επικαλούμενος σχετικό άρ-
θρο του κειμένου που υπεγράφη 
στις Πρέσπες.
«Η Συμφωνία των Πρεσπών λέει 
πως η ΠΓΔΜ, εφόσον το αποφα-
σίσει, θα διεξάγει δημοψήφισμα. 
Δεν είναι όρος νομικός στη συμ-
φωνία. Η συμφωνία λέει πως το 
δημοψήφισμα είναι επιλογή της 
κυβέρνησης, αλλά ούτε όρος, 
ούτε νομική απαίτηση της συμφω-
νίας» είπε συγκεκριμένα.
Η τοποθέτησή του αυτή ερμηνεύ-
εται ως έμμεση απάντηση στον 
υπουργό Εθνικής Άμυνας, Πάνο 
Καμμένο, που χαρακτήρισε άκυρη 
την εκλογική διαδικασία στη γεί-
τονα.
Απαντώντας σε ερώτηση ειδικά 
για την στάση του κ. Καμμένου, ο 
υπουργός Εξωτερικών σχολίασε 

ότι εξωτερική πολιτική ασκούν 
ο πρωθυπουργός και ο ίδιος ο 
υπουργός Εξωτερικών. Κανένας 
άλλος δεν ασκεί εξωτερική πολι-
τική, σχολίασε, για να προσθέσει 
ότι ο Πάνος Καμμένος, ως αρχη-
γός του συγκυβερνώντος κόμμα-
τος, έχει δικαίωμα να εκφράζει 
διαφορετική άποψη. Χαρακτη-
ριστικά, έκανε λόγο για... καβγα-
δάκι εντός γάμου, επιχειρώντας 
να υποβαθμίσει τη διαφοροποί-
ηση του αρχηγού των Ανεξαρτή-
των Ελλήνων.
Ανέβασε ωστόσο τους τόνους 
αμέσως μετά, λέγοντας: «Ακούω 
το σενάριο ότι οι ΑΝΕΛ θα πάνε 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
για να πέσει η κυβέρνηση. Οι 
κυβερνήσεις δεν πέφτουν έτσι, 
αλλά με ψηφοφορία. Οποιος θέλει 
ας φέρει πρόταση στη Βουλή και 
τότε θα ανακαλύψουμε τα μυστικά 
της Βουλής και τους πραγματικούς 
συσχετισμούς».
Μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας 
στην ΕΡΤ, ο κ. Κοτζιάς εκτίμησε 
επίσης ότι, σε πιθανότητα πρόω-
ρων εκλογών στα Σκόπια, ο Ζόραν 
Ζάεφ πιθανότατα θα τις κερδίσει, 
όπως προκύπτει από την ποιοτική 
ανάλυση των αποτελεσμάτων του 
δημοψηφίσματος.
Ο κ. Κοτζιάς τόνισε πως το χαμηλό 
ποσοστό συμμετοχής στο δημο-

ψήφισμα της ΠΓΔΜ, οφείλεται στο 
γεγονός ότι οι εκλογικοί κατάλο-
γοι στη γείτονα, δεν έχουν εκκα-
θαριστεί εδώ και 20 χρόνια. «Ο 
Ιβάνοφ εξελέγη ως πρόεδρος με 
520.000 ψήφους. Το «ναι» στο 
δημοψήφισμα είχε 620.000. Πώς 
μπορεί ο Ιβάνοφ, που βγήκε με 
100.000 λιγότερες ψήφους, να 
βγάζει παράνομη τη συμφωνία. 
(…) Επίσης, εδώ και 20 χρόνια δεν 
έχει γίνει εκκαθάριση στους εκλο-
γικούς καταλόγους της ΠΓΔΜ, ενώ 
πάνω από 300.000 είναι απόδη-
μοι» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε: «Το πραγματικό 
εκλογικό σώμα είναι λίγο πάνω 
από ένα εκατομμύριο πολίτες. 
Η αντιπολίτευση λογικά αποφά-
σισε να προσθέσει το «όχι» της 
στην αποχή και δημιουργεί την 
αίσθηση ενός πραγματικά χαμη-
λού ποσοστού προσέλευσης. Το 
«ναι» πήρε το μέγιστο που μπο-
ρούσε να πάρει, είναι απόλυτη 
πλειοψηφία σ το πραγματικό 
εκλογικό σώμα, αλλά εμφανίζε-
ται μικρότερο στους εκλογικούς 
καταλόγους, που δεν έχουν εκκα-
θαριστεί».

«Δεν υπάρχει καλύτερη συνερ-
γασία για το μέλλον της περιο-
χής από την συνεργασία Ελλάδας 
- ΠΓΔΜ, είναι ένας άξονας που 
σταθεροποιεί τα Βαλκάνια» είπε 
ακόμη ο κ. Κοτζιάς, κάνοντας λόγο 
για συμφωνία-πρότυπο.
Εκτίμησε, δε, ότι οι Ανεξάρτητοι 
Έλληνες δεν θα ρίξουν την κυβέρ-
νηση και πως η χώρα θα οδηγηθεί 
σε εκλογές, όταν το αποφασίσει 
ο πρωθυπουργός. Τόνισε ακόμη 
ότι η Συμφωνία των Πρεσπών 
θα έρθει στη Βουλή πριν από τις 
εκλογές.

Ρελάνς Κοτζιά σε Καμμένο: Όποιος θέλει, ας φέρει πρόταση στη 
Βουλή να πέσει η κυβέρνηση... 

επικαιρότητα
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«Η ηγεσία των Σκοπίων ήξερε ότι 
δεν θα έβρισκε πιο βολική ελληνική 
κυβέρνηση - Είχε δεχθεί και το 
Μακεδονία του Ίλιντεν» λέει η 
αξιωματική αντιπολίτευση και 
καταμετρά «πέντε ψέματα του κ. 
Τσίπρα» μετά την αποκάλυψη των 
πρακτικών από τις συναντήσεις των 
πολιτικών αρχηγών στα Σκόπια - 
Πόσες φορές και γιατί συναντήθηκε 
η Σπυράκη με τον Ζάεφ, «απαντά» η 
κυβέρνηση

Σ
φοδρή κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνη-
ση και την αντιπολίτευση προκάλεσε η 
αποκάλυψη των πρακτικών από τις συ-
ναντήσεις των πολιτικών αρχηγών των 

Σκοπίων και της σπουδής που επικρατούσε 
στη γειτονικη χώρα, προκειμένου να επιτευ-
χθεί συμφωνία στη θητεία 
της παρούσας κυβέρνησης.
Η αξιωματική αντιπολίτευση 
επικέντρωσε την κριτική της 
σε τρία σημεία: ότι δηλαδή, 
στο πρώτο στάδιο της δια-
πραγμάτευσης η κυβέρνηση 
είχε συμφωνήσει στο απα-
ράδεκτο όνομα - επιτομή του 
αλυτρωτισμού της γειτονι-
κής χώρας, το Μακεδονία του Ίλιντεν, ότι ήταν 
σαφές τόσο στη διεθνή κοινότητα, όσο και 
στην ηγεσία των Σκοπίων ότι η ΝΔ δεν επρό-
κειτο να συναινέσει σε μια συμφωνία όπως 
αυτή των Πρεσπών και ότι η πολιτική ηγεσία 
των Σκοπίων διαπίστωνε ότι η χώρα τους δεν 
θα έβρισκε πιο βολική ελληνική κυβέρνηση, 
από την παρούσα.
Σ’ αυτή την κριτική, η κυβέρνηση επέλεξε να 
εστιάσει σε δημοσίευμα της γερμανικής FAZ, 
το οποίο μιλά για δύο συναντήσεις της εκπρο-
σώπου Τύπου της ΝΔ Μαρίας Σπυράκη, ως 
ειδικής απεσταλμένης του Κυριάκου Μητσο-
τάκη, με τον Ζόραν Ζάεφ. Ετσι, αντί να απαντή-
σει στα ερωτήματα της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης όπως αυτά προκύπτουν από την απο-
κάλυψη των πρακτικών από την Καθημερινή, 
ζητά απαντήσεις από τη ΝΔ για το πόσες φορές 
συνάντησε η κ.Σπυράκη τον Ζάεφ, τί του μετέ-
φερε και ποιός ήταν ο σκοπός των μυστικών 
συναντήσεών τους. Μάλιστα, στις κατηγορίες 
της Πειραιώς για τυχοδιωκτική και ερασιτε-
χνική τακτική στη διαπραγμάτευση από τους 
κ.κ.Τσίπρα και Κοτζιά, το Μαξίμου αντεπιτέ-
θηκε καταλογίζοντας στη ΝΔ συμπόρευση με 
τους πλέον αντιδραστικούς και εθνικιστικούς 
κύκλους των Σκοπίων. Η ίδια η κ.Σπυράκη, 

πάντως, μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6, είπε ότι 
είχε συναντηθεί, δημοσίως και για πέντε λεπτά 
με τον Ζόραν Ζάεφ:«Μιλήσαμε για 4-5 λεπτά. 
Με ρώτησε ποια στάση θα κρατήσουμε, του 
είπα ότι έχουμε πληροφορίες από τον τύπο και 
από την εικόνα που διαμορφώνουμε θα κατα-
ψηφίσουμε το συμβιβασμό που προτείνει ο κ. 
Τσίπρας», είπε χαρακτηριστικά.
Η αξιωματική αντιπολίτευση πάντως, καταμε-
τρά πέντε ψέματα του κ.Τσίπρα, που όπως επι-
σημαίνει, αναδεικνύονται από την αποκάλυψη 
των πρακτικών. 
Έτσι, στη ΝΔ επισημαίνουν πως ο Αλέξης Τσί-
πρας: 
1. Συμφώνησε στην ονομασία «Δημοκρατία 
της Μακεδονίας του Ίλιντεν». 
Χ. Μιτσκόσκι (επικεφαλής της αντιπολίτευσης): 
«Η ερώτηση του δημοψηφίσματος είναι ‘συμ-
φωνείτε με μία αλλαγή του Συντάγματος, να 
αλλάξει το όνομα σε δημοκρατίας της Μακε-

δονίας του Ίλιντεν’
2. Υποσχέθηκε έναρξη δια-
πραγματεύσεων των Σκο-
πίων με την Ε.Ε και μεσολά-
βησε στον Πρόεδρο της Γαλ-
λίας, Εμ. Μακρόν ώστε να 
κάνει τα στραβά μάτια για τα 
κριτήρια που δεν πληρούν τα 
Σκόπια.
Ζ. Ζάεφ: «O Τσίπρας μου 

υποσχέθηκε ‘θα μιλησω με τον Μακρόν. Δεν 
είναι δίκαιο να μην έχετε ημερομηνία για δια-
πραγματεύσεις’».
3. Έδωσε «μακεδονική» ταυτότητα και 
γλώσσα.
Ζ. Ζάεφ: «Από την ενδιάμεση συμφωνία και 
μετά, το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης 
ήταν το όνομα. Τώρα προστίθεται η γλώσσα 
και η ταυτότητα. Νομίζω ότι πρέπει να λύσουμε 
το ζήτημα όσο έχουμε ακόμη την ευκαιρία».
4. Αγνόησε τις ευαισθησίες των Ελλήνων και 
έκλεισε τα μάτια μπροστά στον αλυτρωτισμό 
όσων ανιστόρητα θέλουν να αυτοαποκαλού-
νται «Μακεδόνες».
Ζ. Ζάεφ: «Όσον αφορά την ταυτότητα, ο Τσί-
πρας είπε ότι δεν αναφέρεται στην ταυτότητα 
των ανθρώπων αλλά αποτελεί περιγραφή της 
υπηκοότητας και της γλώσσας».
5. Δεν φρόντισε ούτε καν να συμπεριλάβει ως 
πρόβλεψη στην εθνικά επιζήμια συμφωνία 
που υπέγραψε ότι θα παγώσει η ένταξη των 
Σκοπίων στο ΝΑΤΟ εάν επανέλθει στην αρχική 
του εκδοχή το Σύνταγμά τους.
Ζ. Ζάεφ: «Του είπα, τι θα γίνει αν ανέβει στην 
εξουσία πάλι το VMRO-DPMNE και ζητή-
σει να επιστρέψει στην αρχική του μορφή το 
Σύνταγμα».

Πόλεμος Μαξίμου - ΝΔ μετά τις 
αποκαλύψεις Ζάεφ

Έντονη κριτική Μαλέλη σε Ραγκούση και στελέχη που ζητούν μονομέτωπο αγώνα 
κατά της ΝΔ

«Υπολείμματα ΣΥΡΙΖΑ» αντιδρούν στη 
στρατηγική Γεννηματά για κυβέρνηση 
ευρείας πλειοψηφίας 

Ν
Δ και ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να ε-
γκλωβίσουν το Κίνημα Αλλαγής 
στη συζήτηση αριστερά ή δεξιά. 
Η Φώφη Γεννηματά αρνείται να α-

παντήσει στο δίλημμα αυτό, θεωρώντας ότι 
είναι πλαστό.
Στο πλαίσιο αυτό, χάραξε τη στρατηγική της 
ανάγκης η χώρα να αποκτήσει κυβέρνηση 
ευρείας πλειοψηφίας. Μόνο έτσι θα συμμε-
τείχε το Κίνημα Αλλαγής σε μία συνεργασία 
με ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ.
Στη θέση αυτή ο Γιάννης Ραγκούσης είδε... 
συμφωνία με τη ΝΔ. Εικόνα που ενίσχυσε 
η θέση Ρέππα στην εκτελεστική γραμματεία 
για την ανάγκη να αποκλειστεί η συνεργασία 
με την Πειραιώς. 
Έντονη ήταν η απάντηση από τον γραμματέα 
του τομέα επικοινωνίας του κόμματος. «Ο 
Γιάννης Ραγκούσης λειτουργεί σαν βοηθός 
της Σβίγγου» τόνισε ο Σταμάτης Μαλέλης. 
Ξεκαθάρισε, όμως, ότι η έκφραση απόψεων 
εντός του κινήματος είναι ελύθερη, καθώς 
κάθε στέλεχος έχει απόλυτο δικαίωμα να 
λέει τις απόψεις του. 
Αρκεί κανείς να μη λειτουργεί ως πέμπτη 
φάλαγγα. 
Άλλωστε στην εκτελεστική γραμματεία 
συζητούνται τα πάντα και δε θα πρέπει να 
αθροίζονται με τοποθετήσεις στελεχών που 

λειτουργούν ήδη εκτός του πλαισίου του 
νέου φορέα της Κεντροαριστεράς. 
Στον Δημήτρη Ρέππα απάντησε ο Χρή-
στος Πρωτόπαπας, ο οποίος επισήμανε 
ότι το Κίνημα Αλλαγής δε μπορεί να λέει 
όχι σε όλα, όπως το ΚΚΕ. Στόχος μας είναι 
να φέρουμε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ αντιμέτωπους 
με τις ευθύνες τους, προσέθεσε ο Μανώλης 
Όθωνας. 
Στην επιμονή του Δημήτρη Ρέππα ότι πρέπει 
σε κάθε περίπτωση να αποκλειστεί η συνερ-
γασία με τη ΝΔ η Φώφη Γεννηματά επισή-
μανε πως η κουβέντα αυτή του τεχνητού 
διπολισμού εξυπηρετεί μονάχα τη ΝΔ και 
τον ΣΥΡΙΖΑ.

Μαλέλης για Ραγκούση: Λειτουρ-
γεί ως βοηθός της Σβίγγου!
Σταμάτης Μαλέλης και Παύλος Χρηστίδης 
εγκαινίασαν το απόγευμα της Πέμπτης την 
επανέναρξη των συναντήσεων των επιτε-
λών του νέου φορέα της Κεντροαριστεράς 
με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν 
το ρεπορτάζ. 
Το θέμα που κυριάρχησε δεν ήταν άλλο από 
το ζήτημα των συνεργασιών. Και οι δύο τους 
επανέλαβαν τη θέση της Φώφης Γεννηματά 
πως η χώρα έχει ανάγκη από κυβέρνηση 
ευρείας πλειοψηφίας. 
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Ακυρώθηκε η συνάντηση 
Βαρθολομαίου-Ιερώνυμου -Το 
παρασκήνιο της ρήξης

παλαιότεροι ιεράρχες της 
Αθήνας, τονίζουν ότι δεν είναι 
η πρώτη φορά που το Φανάρι 
προκαλεί ένταση με την Εκκλησία 
Ελλάδος

Β
αθύ και ίσως αγεφύρωτο ε ί-
ναι πλέον το ρήγμα σ τ ις σχέ-
σεις του Αρχιεπισκόπου Αθη-
νών και Πάσης Ελλάδος Ιερώ-

νυμου με τον Οικουμενικό Πατριάρχη 
Βαρθολομαίο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του romfea.
gr ακυρώθηκε η προγραμματ ισμένη 
γ ια το πρωί σ τ ις 8 της Παρασκευής 
σ υ νά ν τ ησ η  τ ων  δύο  π ροκα θημέ-
νων, την οποία είχε προαναγγείλει το 
Φανάρι.
Υπενθυμίζεται ότι ο Πατριάρχης Βαρ-
θολομαίος βρίσκε τα ι  σ την Αθήνα, 
μάλισ τα το πρωί έκανε επίσκεψη σ το 
πυρόπληκτο Μάτι. Ωστόσο, δίπλα του 
δεν βρίσκονταν, ως είθισται ο Αρχιεπί-
σκοπος Ιερώνυμος, επιβεβαιώνοντας 
το ρήγμα στις σχέσεις των δύο ανδρών.
Πληροφορίες του ief imerida.gr ανα-
φέρουν ότι η πρωτοβουλία ακύρωσης 
της αυριανής συνάντησης ανήκει στον 
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών.
Επισήμως, σύμφωνα με τον διευθυντή 
του Γραφείου Τύπου, Επικοινωνίας και 
Ενημέρωσης της Αρχιεπισκοπής Αθη-
νών, Χάρη Κονιδάρη, τον οποίο επικα-
λείται το ΑΠΕ, η συνάντηση αναβλή-
θηκε «λόγω φόρτου εργασίας της Ιεράς 
Συνόδου της Ιεραρχίας», η οποία μάλι-
σ τα καλείται σήμερα Παρασκευή, να 
εκλέξει τον νέο μητροπολίτη Λαρίσης.
Ωστόσο, είναι γνωστή η έντονη δυσα-
ρέσκεια της Ιεραρχίας με τις συνεχείς 
παρεμβάσεις σ την εκκλησία Ελλάδος 
εκ μέρους του κ. Βαρθολομαίου γεγο-
νός που οδήγησε σ την απόφαση της 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών να μην παρα-
στεί ο κ. Ιερώνυμος σε καμία από τις 
εκδηλώσεις που θα πραγματοποιη-
θούν σ την Αθήνα με την συμμετοχή 
του Οικουμεν ικού Πατριάρχη, όπως 
συνέβη στο Μάτι. Απών ήταν ο Αρχιε-

πίσκοπος Αθηνών και απόψε, κατά την 
τελετή βράβευσης του Οικουμενικού 
Πατριάρχη από τη Βουλή των Ελλήνων 
και την ανακήρυξή του σε ισόβιο, επί-
τ ιμο πρόεδρο του Συλλόγου Κωνστα-
ντινουπολιτών.
Είναι σαφές,  ότι λόγο στη ματαίωση 
της συνάντησης έπαιξε και η πρόσφατη 
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας σχετικά με τον Ναό του Κληρο-
δοτήματος Προμπονά. Το ΣτΕ δικαί-
ωσε το Φανάρι, μια απόφαση για την 
οποία διατυπώνονται από την Ιεραρχία 
ενστάσεις για παρασκηνιακές διεργα-
σίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Η υπόθεση Προμπονά, φυσικά, ήταν 
απλώς η θρυαλλίδα καθώς οι σχέσεις 
Αρχιεπισκόπου-Βαρθολομαίου είναι 
εδώ και καιρό σε ένταση.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής περι-
πτώσεις:

 ª Η διαμάχη για τις λεγόμενες «Νέες 
Χώρες», (εκκλησ ίες από την Λάρισα 
και πάνω) τις οποίες το Φανάρι επιδιώ-
κει να τις εντάξει στο Πατριαρχείο

 ª Η πρόθεση του Ο ικουμε ν ικού 
Πατριάρχη να ανοίξε ι εκκλησ ία σ το 
κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι.

 ª  Η παρέμβαση του Οικουμενικού 
Πατριάρχη γ ια να εκλεγε ί εκλεκ τός 
του στην Μητρόπολη Ιωαννίνων. Οταν 
έχασε, έχρισε τον υποψήφιό του, τον 
Αδριανουπόλεως Αμφιλόχιο, εκπρό-
σωζπο του Πατριάρχη στην Αθήνα.

 ª Η παρασκηνιακή δράση του Αδρι-
ανουπόλεως Αμφιλόχιου, με έν τονες 
υπόγειες διεργασίες και παρεμβάσεις 
ενόχλησε, όπως ήταν φυσικό, τα μάλα 
την Αρχ ιεπισκοπή Αθηνών η οποία 
θεωρεί τον Αμφιλόχιο «persona non 
grata».
Αλλωσ τε, παλαιότεροι ιεράρχες της 
Αθήνας, τονίζουν ότι δεν είναι η πρώτη 
φορά που το Φανάρι προκαλεί ένταση 
με την Εκκλησία Ελλάδος θυμίζοντας 
ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρ-
θολομαίος είχε επιβάλει ακοινωνησία 
στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος Χριστόδουλο, ενώ 
τον είχε διαγράψει από τα Δίπτυχα της 
Εκκλησίας.
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Τ
ην απόφαση να καλέσουν τους αδειούχους 
στα τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ που συνο-
ρεύουν με το τεμάχιο 7 να εκδηλώσουν εν-
διαφέρον για αδειοδότηση του τεμαχίου 7, 

πήρε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, 
στα θέματα της ενέργειας, το Υπουργικό ενέκρινε τα 
έγγραφα για το διαγωνισμό για τις υποδομές για ει-
σαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου και απο-
φάσισε την προκήρυξη του σχεδίου για τη θερμομό-
νωση των οροφών των κτιρίων, ύψους 3 εκ. ευρώ.
Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργι-
κού, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού Γιώργος Λακκοτρύπης είπε πως για 
το τεμάχιο 7 για το οποίο υπήρξε ενδιαφέρον για 
γεωλογικούς λόγους από διάφορες εταιρείες, απο-
φασίστηκε να ενεργοποιηθεί το άρθρο του Νόμου 
5.6 που επιτρέπει για γεωλογικούς λόγους να καλέ-
σουν τους αδειούχους στα συνορεύοντα τεμάχια για 
όσους το επιθυμούν να καταθέσουν αιτήσεις. «Αυτή 
η διαδικασία είναι παρόμοια σε υφή με αυτή του τρί-
του γύρου και θα αφορά ουσιαστικά τους αδειού-
χους στα τεμάχια 6, 8, 10, 11».
Ερωτηθείς γιατί επέλεξε η Κυβέρνηση να πάει στη 
λύση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για αδειοδό-
τηση του τεμαχίου 7 από τα γειτονικά τεμάχια και όχι 
στην προκήρυξη ενός νέου γύρου αδειοδότησης, ο 
κ. Λακκοτρύπης είπε πως για το τεμάχιο 7 υπάρχουν 
πολύ συγκεκριμένοι γεωλογικοί λόγοι που έχουν να 

κάνουν με την ανακάλυψη του Κοιτάσματος Καλυψώ. 
«Επιτρέψτε μου να μην επεκταθώ αφορά ουσια-
στικά και το θέμα της ανακάλυψης του Κοιτάσματος 
Καλυψώ», είπε.
Σε άλλη ερώτηση σχετικά με πληροφορίες που 
φέρουν την TOTAL με την EXXON να μην αποκλεί-
ουν τη δημιουργία μιας κοινοπραξίας για να προχω-
ρήσουν μαζί στην εκμετάλλευση, ο κ. Λακκοτρύπης 
είπε πως δεν θέλει να προκαταλάβει τι θα κάνουν οι 
εταιρείες. «Σας ανέφερα τους λόγους για τους οποί-
ους επιλέξαμε αυτή τη διαδικασία που προβλέπε-
ται από το νόμο, απ’ εκεί και πέρα είναι θέμα που 
αφορά τους ιδίους. Ο χρόνος που θα δοθεί για να 
καταθέσουν τις αιτήσεις τους όσοι ενδιαφέρονται 
είναι ένας μήνας. Απ’ εκεί και πέρα θα ακολουθηθεί 
η ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε στους υπόλοι-
πους γύρους και που προνοεί ο νόμος, δηλαδή θα 
πάει στη συμβουλευτική επιτροπή και διαδικασία 
διαπραγμάτευσης»
Επίσης, όπως είπε ο κ. Λακκοτρύπης, το Υπουργικό 
Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τα έγγραφα διαγωνι-
σμού που θα δημοσιευτεί άμεσα και αφορά τη δημι-
ουργία απαραίτητων υποδομών για εισαγωγή υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου στην Κύπρο, με ένα υπο-
λογιζόμενο κεφαλαιουχικό κόστος των περίπου 300 
εκ. ευρώ. Σε αυτό τον προϋπολογισμό περιλαμβά-
νονται περίπου 100 εκ. ευρώ τα οποία δόθηκαν από 
την ΕΕ ως χορηγία.

Στην αδειοδότηση του τεμαχίου 7 
προχωρεί η Κυβέρνηση 

ΓΓ ΑΚΕΛ: Προδοτικό να μιλούν για λύση 
δύο κρατών 

Η 
τακτική που έχει ακολουθήσει η Κυβέρνη-
ση στο Κυπριακό τους τελευταίους 15 μή-
νες έχει δώσει την ευκαιρία σε κάποιους να 
θέτουν επί τάπητος λύση δυο κρατών, ανέ-

φερε σήμερα ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού, λέγο-
ντας ότι είναι προδοτικό να συζητιέται λύση δύο κρα-
τών. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για το 
μέλλον των διαπραγματεύσεων, θεωρώντας πως «σε 
σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα υπάρχουν Τουρ-
κοκύπριοι για να συζητούμε μαζί τους».
Την ίδια ώρα ο Άντρος Κυπριανού διερωτήθηκε γιατί 
τη Δευτέρα δεν συγκλήθηκε Εθνικό Συμβούλιο αλλά 
Συμβούλιο Αρχηγών των κομμάτων και σημείωσε 
πως, «θα πάμε να ακούσουμε και σίγουρα να πούμε 
πολλά».
Σε δηλώσεις του, στο περιθώριο επίσκεψης αντιπρο-
σωπείας του ΑΚΕΛ στο Δήμο Λεμεσού, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ 
αναφέρθηκε στο σωστό περιεχόμενο της λύσης του 
Κυπριακού, διαμηνύοντας πως το περιεχόμενο της 

ΔΔΟ «καταγράφεται σε επανειλημμένα ψηφίσματα 
του ΟΗΕ, τα οποία λέμε ότι σεβόμαστε, αυτό κατα-
γράφεται στις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου, αυτό 
καταγράφεται στις πρόσφατες εκθέσεις του ΓΓ του 
ΟΗΕ».
«Ως εκ τούτου, αν θέλουμε πραγματικά λύση, μέσα 
σε αυτό το περιεχόμενο θα πρέπει να την αναζητή-
σουμε», είπε και εξήγησε τους λόγους που το ΑΚΕΛ 
ασκεί κριτική στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την 
Κυβέρνηση.
Ο πρώτος, συνέχισε, είναι πως «με την τακτική που 
έχει ακολουθήσει (ο ΠτΔ) μετά το Κραν Μοντανά, έχει 
δώσει την ευκαιρία σε κάποιους, όποιοι και να είναι 
αυτοί – είτε η Τουρκία, είτε κάποιοι εδώ στην Κύπρο, 
υπάρχει και μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα ότι είναι 
από τον ίδιο τον Πρόεδρο που ξεκινούν κάποια πράγ-
ματα, αλλά εγώ δεν μπορώ να επιβεβαιώσω κάτι 
τέτοιο – να θέτουν επί τάπητος λύση δυο κρατών, που 
μιλούμε για διχοτόμηση».

ΣΥΚΑΛΑ: Θα συνεχίσουμε 
τον αγώνα όσες θυσίες κι αν 
χρειαστεί 

Ο 
Σύνδεσμος Καταθετών Λαϊκής (ΣΥΚΑΛΑ) σε ανακοίνωσή του ε-
νημερώνει για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με «το θέμα της 
ληστείας των αποταμιεύσεων μας το 2013», ενώ διαβεβαιώνει ότι 
θα συνερίσει το αγώνα, όσες θυσίες και κόπους κι αν χρειαστεί.

«Ο ΣΥΚΑΛΑ ευρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή του αγώνα για 
ανάκτηση των κλαπέντων και προς τούτο δεν θα φεισθούμε κόπων και 
μόχθων, για να πραγματοποιηθεί ο στόχος», αναφέρεται.
Το Δ.Σ. του ΣΥΚΑΛΑ σημειώνει ότι συνεδριάζει κάθε βδομάδα και μελετώ-
νται τα διάφορα δεδομένα και εξελίξεις και ότι ο σύνδεσμος δεν αποτελείται 
από έμμισθα μέλη αλλά από εθελοντές.
«Με αυτή την ευκαιρία καλούμε τους μαχητές του καναπέ και του πληκτρο-
λογίου να εμπλακούν σοβαρά σε αυτό τον τιτάνιο αγώνα διεκδίκησης. Χρει-
αζόμαστε και άλλους εθελοντές, οι οποίοι, όμως, θα πρέπει είναι έτοιμοι να 
εργαστούν, όχι μόνο να σχολιάζουν και να ασκούν κριτική» προστίθεται.
Σε σχέση με τις αγωγές που εκκρεμούν στα επαρχιακά δικαστήρια της 
Κύπρου αναφέρει ότι οι αστικές αγωγές δεν έχουν ακόμα αρχίσει να εκδικά-
ζονται και καταβάλλονται προσπάθειες από τους νομικούς τους συμβούλους 
όπως πετύχουν ομαδοποίηση των
αγωγών ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν να εκδικάζονται σύντομα, χωρίς 
την ανάγκη να εκδικάζεται κάθε αγωγή ξεχωριστά.
Όσον αφορά την ομαδική αγωγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αναφέρεται 
ότι παρ’ όλο που αυτή η αγωγή κατετέθη και ζητήθηκε τοποθέτηση των ενα-
γομένων επί των κατηγοριών, στο μεταξύ εκδικάστηκε μια παρόμοια αγωγή 
από ομάδα καταθετών (όχι πρωτοβουλία
του ΣΥΚΑΛΑ) και η οποία αγωγή δεν δικαίωσε τους καταθέτες. Σε εκείνη την 
απόφαση καταχωρήθηκε έφεση από τους καταθέτες.
« Φαίνεται, προς το παρόν, ότι η δική μας αγωγή θα αναμένει την εκδίκαση 
της έφεσης της άλλης αγωγής. Η συμβουλή των νομικών μας (εντός και εκτός 
Κύπρου) είναι ότι είναι
προτιμότερο να αναμένουμε το αποτέλεσμα της έφεσης πριν προχωρή-
σουμε», αναφέρεται.
Σε σχέση με την προσφυγή στο διαιτητικό δικαστήριο εναντίον του Ελλη-
νικού Δημοσίου, αναφέρεται ότι μετά και από προτροπές του ΣΥΚΑΛΑ, ο 
Ειδικός Διαχειριστής της Λαϊκής / Αρχή Εξυγίανσης καταχώρησαν προσφυγή 
στο Διαιτητικό Δικαστήριο εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου. Η προσφυγή 
αφορά την αγορά από την Λαϊκή των Ελληνικών Κρατικών Ομολόγων, όπως 
επίσης και την πώληση των εργασιών της Λαϊκής στην Ελλάδα. Διεκδικού-
νται αποζημιώσεις για ζημιές και στις δύο περιπτώσεις. Το Διαιτητικό Δικα-
στήριο, αναφέρεται, έχει συμπληρώσει τις ακροάσεις και την διαδικασία 
διαιτησίας. Εκκρεμεί η απόφαση η οποία αναμένεται σε περίπου 3 με 4 
μήνες.
Σε σχέση με τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής, αναφέρε-
ται ότι η αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων έχει μειωθεί σε κλάσμα 
της αρχικής τους αξίας, διαχειριστές παραιτήθηκαν διαφωνώντας με την 
Κεντρική Τράπεζα, θυγατρικές της
Λαϊκής στο εξωτερικό χάθηκαν / πτώχευσαν, εκατομμύρια ξοδεύτηκαν σε 
λογιστές, δικηγόρους, συμβούλους «και φυσικά, δεν φταίει, πάλι, κανέ-
νας!!»
«Είμαστε στον έκτο χρόνο «εξυγίανσης» και συνεχίζουμε να ακούμε τις ίδιες 
δικαιολογίες για την ανεπάρκεια και τα σφάλματα των διορισθέντων από την 
Πολιτεία να προστατεύσουν, δήθεν, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, που ανή-
κουν στους σφαγιασθέντες της Λαϊκής», αναφέρεται.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
εδώ Κύπρος

Τ
ην άποψη ότι το εγχεί-
ρημα της Συνεργατι-
κής Κεντρικής Τράπεζα 
(ΣΚΤ) να ελέγξει 18 ΣΠΙ 

ήταν αδύνατο, κάτι που δημι-
ουργούσε και θέματα εταιρι-
κής διακυβέρνηση, εξέφρασε 
στην κατάθεσή του ενώπιον της 
Ερευνητικής Επιτροπής για τα 
αίτια κατάρρευσης του Συνερ-
γατισμού ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Grant Thornton 
Κύπρου, Σταύρος Ιωάννου.
Η εταιρία Grant Thornton είχε 
αναλάβει το ρόλο του εντο-
λοδόχου παρακολούθησης 
(monitoring trustee) που είχε 
οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, για έλεγχο της υλοποίη-
σης του σχεδίου αναδιάρθρω-
σης του Συνεργατισμού.
Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, 
το πιο σημαντικό σε σχέση με 
τις δεσμεύσεις που αναλήφθη-
καν, ήταν ότι δεν υλοποιήθηκε η 
αποδέσμευση του κράτους από 
τη συμμετοχή του στη ΣΚΤ.
Ο κ. Ιωάννου εξέφρασε την 
άποψη ότι το σχήμα με τα 18 ΣΠΙ 
ήταν δυσλειτουργικό και επιβά-
ρυνε τον οργανισμό παράλληλα 
με τις πολλές προκλήσεις που 
είχε να τρέξει.
Είπε επίσης ότι το θέμα της 
λήψης αποφάσεων ήταν πολύ 
αργό ιδιαίτερα στις αρχές ενώ 
το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΣΚΤ είχε πολλές προκλήσεις να 
διαχειριστεί ταυτόχρονα. Πρό-
σθεσε ότι καταβαλλόταν προ-
σπάθεια από το ΔΣ και τις Επι-
τροπές του ΔΣ, ωστόσο όπως 
αποδείχθηκε, το εγχείρημα 
ήταν πολύ μεγάλο, με πολύ 
μεγάλες δυσκολίες για να αντε-
πεξέλθουν.
Ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι τα 
σημεία των δεσμεύσεων στα 
οποία δεν κατάφερε να συμ-
μορφωθεί η τράπεζα ήταν αυτά 
του ενιαίου πιστωτικού κιν-
δύνου, το θέμα των δάνειων 
σε συνδεδεμένα πρόσωπα 
(connected borrowers), ενώ το 
πιο σημαντικό ήταν η μη απο-
δέσμευση του κράτους από τη 
συμμετοχή του στην ΣΚΤ.

Αδύνατο η ΣΚΤ 
να ελέγξει τα 18 
ΣΠΙ 

Νομοσχέδιο με βάση το 
οποίο στις περιπτώσεις 
καταδίκης για παράλειψη 
πληρωμής οποιασδήποτε 
δόσης που διατάχθηκε 
από το δικαστήριο, όταν η 
παράλειψη δεν οφείλεται 
σε οικονομική ή φυσική 
αδυναμία, το δικαστήριο 
να μπορεί να εκδώσει 
σχετικό διάταγμα είσπραξης 
οφειλόμενων δόσεων ως 
χρηματική ποινή, χωρίς να 
αποτελεί προϋπόθεση η 
υποβολή γραπτής αίτησης, 
ενέκρινε σήμερα το 
Υπουργικό Συμβούλιο.

Σ
υγκεκριμένα όπως αναφέ-
ρεται σε ανακοίνωση της 
Προεδρίας, σκοπός του νο-
μοσχεδίου με τίτλο: «Ο πε-

ρί Καταδολίευσης των εκ Δικαστι-
κής Αποφάσεως Πιστωτών (Τρο-
ποποιητικός) Νόμος του 2018» εί-
ναι «η τροποποίηση του βασικού 
Νόμου, ώστε στις περιπτώσεις κα-
ταδίκης για παράλειψη πληρωμής 
οποιασδήποτε δόσης που διατά-
χθηκε από το Δικαστήριο, η οποία 
παράλειψη δεν οφείλεται σε οικο-
νομική ή φυσική αδυναμία, το Δι-
καστήριο να μπορεί να εκδώσει 
σχετικό διάταγμα είσπραξης οφει-
λόμενων δόσεων ως χρηματική 
ποινή, χωρίς να αποτελεί προϋπό-
θεση η υποβολή γραπτής αίτησης».
Εξάλλου, το Υπουργικό Συμβού-
λιο στη σημερινή του συνεδρία 
ενέκρινε νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο 
περί Συμβάσεων Πίστωσης για 
Καταναλωτές σε σχέση με Ακί-
νητα που Προορίζονται για Κατοι-
κία (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2018».
Το θέμα αφορά καταναλωτές που 
συνάπτουν συμβάσεις πίστωσης 
που εξασφαλίζονται με υποθήκη 
ή με άλλη παρόμοια εξασφάλιση 
και ακίνητα που προορίζονται για 
κατοικία καθώς και συμβάσεις 
σκοπός των οποίων είναι η από-

κτηση ακίνητης ιδιοκτησίας.
Το νομοσχέδιο προβλέπει:
• Την υποχρέωση του μη συνδε-
δεμένου μεσίτη αφενός για ενημέ-
ρωση του καταναλωτή, εφόσον το 
ζητήσει, σε σχέση με πληροφορίες 
για τη διακύμανση των επιπέδων 
προμηθειών που καταβάλλουν 
στους εν λόγω μεσίτες οι διάφο-
ροι πιστωτές που παρέχουν συμ-
βάσεις πίστωσης καθώς και αφε-
τέρου για επεξήγηση την οποία 
παρέχει ο μη συνδεδεμένος μεσί-
της για τυχόν συμψηφισμό, στην 
περίπτωση που ο ίδιος λαμβάνει 
προμήθεια από τον πιστωτή και 
παράλληλα χρεώνει αμοιβή τον 
καταναλωτή.
• Την υποχρέωση του πιστωτή για 
μετατροπή δανείου εκφρασμένο 
σε ξένο νόμισμα, σε εναλλακτικό 
νόμισμα, όταν ζητηθεί από κατα-
ναλωτή και τις προϋποθέσεις στις 
οποίες υπόκειται αυτό το δικαί-
ωμα του καταναλωτή.
• Τις απαιτήσεις προληπτικής επο-
πτείας των μη πιστωτικών ιδρυ-
μάτων από την Κεντρική Τράπεζα 
της Κύπρου, για διασφάλιση της 
εφαρμογής των διατάξεων του 
βασικού Νόμου.
Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο 
ενέκρινε σήμερα 
την Εθνική Στρατη-
γική για την Προ-
στασία και Προα-
γωγή των Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων 
και σχετικό Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης.
Σ τ ο  π λ α ί σ ι ο 
αυτό ενέκρινε τη 
σύσταση Ad- hoc Υπουργικής Επι-
τροπής που θα αποτελείται από 
τους Υπουργούς Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως, Εσωτερι-
κών, Παιδείας και Πολιτισμού και 
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων, η οποία θα είναι 
αρμόδια για την εποπτεία της ετοι-
μασίας της Εθνικής Στρατηγικής 
για Προστασία και Προαγωγή των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την 

υποβολή της στο Υπουργικό Συμ-
βούλιο για έγκριση.
Επίσης εξουσ ιοδότησε τον 
Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημο-
σίας Τάξεως να ορίσει, σε συνεν-
νόηση με τους Υπουργούς Εσωτε-
ρικών, Παιδείας και Πολιτισμού, 
και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων, υπηρεσι-
ακή Eπιτροπή που θα απαρτίζε-
ται από λειτουργούς των εν λόγω 
Υπουργείων, η οποία να διαβου-
λευτεί με όλους τους εμπλεκό-
μενους φορείς/ υπηρεσίες και 
να συντάξει προσχέδιο της Εθνι-
κής Στρατηγικής για Προστασία 
και Προαγωγή των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων και σχετικού Σχε-
δίου Δράσης εντός περιόδου έξι 
μηνών από τη σύσταση της υπη-
ρεσιακής Επιτροπής.
`Οπως αναφέρεται, για τη σύνταξη 
μίας τέτοιας Εθνικής Στρατηγικής 
απαιτείται η συνεργασία όλων των 
εμπλεκόμενων Αρχών, εφόσον το 
ζήτημα των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων είναι οριζόντιο, ευρύ 
και πολύπλευρο. Προς το σκοπό 
αυτό, το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως προτίθεται 
να προβεί σε διαβούλευση με όλες 
τις αρμόδιες/ συναρμόδιες κρατι-

κές Αρχές, την Κοι-
νοβουλευτική Επι-
τροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, την 
Επίτροπο Διοική-
σεως και οποιεσδή-
ποτε άλλες σχετικές 
ανεξάρτητες αρχές 
ή οργαν ισμούς, 
Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις και επαγγελματικούς 
φορείς, για την εκπόνηση Εθνι-
κής Στρατηγικής για Προστασία 
και Προαγωγή των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.
Η Στρατηγική για προστασία 
και προαγωγή των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων θα εστιάζεται 
κυρίως στους εξής πυλώνες:
• Προστασία και σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

• Προαγωγή των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και συμμόρφωση 
με διεθνείς και ευρωπαϊκές υπο-
χρεώσεις της Κυπριακής Δημο-
κρατίας.
• Πρόληψη, ενημέρωση, ευαισθη-
τοποίηση για δημιουργία κουλ-
τούρας σεβασμού των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων.
Με άλλη του απόφαση, το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο ενέκρινε τα νομο-
σχέδια με τίτλο: α) Τροποποίηση 
προνοιών του Σχεδίου παραχώ-
ρησης ενίσχυσης στους δικαιού-
χους «χρωματισμένου» γεωργι-
κού πετρελαίου για το πετρέλαιο 
κίνησης που χρησιμοποιείται στα 
οχήματα για γεωργικούς σκο-
πούς, β) Τροποποίηση προνοιών 
του Σχεδίου Παροχής Ενίσχυσης 
στους Μελισσοκόμους για Πετρέ-
λαιο Κίνησης.
Στο πλαίσιο εφαρμογής των Σχε-
δίων και σε σχέση με τη συμμε-
τοχή των εν δυνάμει δικαιούχων 
στα Σχέδια παρατηρήθηκαν προ-
βλήματα που εστιάζονται κυρίως 
α) στη μη τήρηση του κριτηρίου 
συμμετοχής αναφορικά με την 
υποχρέωση του αιτητή να ήταν 
εγγεγραμμένος στο Μητρώο 
Αγροτών και Γεωργικών Εκμεταλ-
λεύσεων και β) στο ότι δεν μπο-
ρούν να συμμετέχουν στο σχέδιο 
και αιτητές που είναι Ιδρύματα, 
Επισκοπές, Μονές, Ναοί ή άλλοι 
Εκκλησιαστικοί ή/και Θρησκευτι-
κοί Οργανισμοί.
Συνεπώς, αναφέρεται, το Υπουρ-
γείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Περιβάλλοντος θεώρησε 
αναγκαία την τροποποίηση εκεί-
νων των προνοιών των Σχεδίων, 
έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι 
αγρότες και οι εκκλησιαστικοί ή/ 
και θρησκευτικοί οργανισμοί να 
συμμετέχουν στα Σχέδια.
Οι τροποποιήσεις επί των Σχεδίων 
δεν απαιτούν οποιεσδήποτε πρό-
σθετες πιστώσεις από αυτές που 
προβλέπονται ήδη στους ετήσιους 
Προϋπολογισμούς του Τμήματος 
Γεωργίας ύψους €1.100.000.

Σειρά νομοσχεδίων ενέκρινε το Υπουργικό 
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Γ
ια παραποίηση της πραγματικότη-
τας κατηγόρησε όλους όσους μι-
λούν για νίκη του «ναι» στο δη-
μοψήφισμα της πΓΔΜ ο πρόεδρος 

της χώρας Γκιόργκι Ιβάνοφ, σε διάγγελ-
μά του.
Ο κ. Ιβάνοφ χαιρέ τ ισε την επιλογή, 
όπως είπε, της μεγάλης πλειοψηφίας 
των ψηφοφόρων της χώρας να απέχει 
από το χθεσινό δημοψήφισμα επί της 
Συμφωνίας των Πρεσπών. 
«H πραγματικότητα είναι πως το χθε-
σινό δημοψήφισμα απέτυχε και αυτοί 
που ισχυρίζον ται το αν τ ίθετο ας μην 
προσπαθήσουν να παραποιήσουν την 
πραγματικότητα» είπε ο κ. Ιβάνοφ, και 
συμπλήρωσε: «Στο χθεσινό δημοψήφι-

σμα, ο λαός απέρριψε τη Συμφωνία των 
Πρεσπών και εξέφρασε τη διαφωνία του 
με βιαστικές και επιζήμιες αποφάσεις,-
που εγκρίθηκαν χωρίς προηγουμένως 
να έχει επιτευχθεί εθνική συναίνεση. 
Η σιωπηρή πλειοψηφία ήταν αυτή που 
αποφάσισε. Το μποϊκοτάζ είναι η φωνή 
εκείνων που είναι υποτιμημένοι και δεν 
ακούγονται».
Ο Γκιόργκι Ιβάνοφ σημείωσε ακόμη 
ότι η βούληση της συντριπιτικής, όπως 
είπε, πλειοψηφίας των ψηφοφόρων να 
απέχουν από το δημοψήφισμα πρέπει 
να γίνει σεβαστή απ΄ όλους και ζήτησε 
από την κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ να 
αναλάβει τις ευθύνες της για το «αποτυ-
χημένο δημοψήφισμα».

διεθνή νέα

Ν
ομικά μπλεξίματα και με την αυτοδιοί-
κηση έχει τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, με-
τά τις αποκαλύψεις των New York Times 
ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είναι και 

τόσο αυτοδημιούργητος όσο ισχυρίζεται, αλλά 
κληρονόμησε από τον πατέρα του ένα ποσό που 
σήμερα θα είχε αξία 413 εκατ. δολαρίων και μά-
λιστα φοροδιέφευγε υποτιμώντας τα περιουσια-
κά στοιχεία.
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι η 
πόλη θα κυνηγήσει τον Αμερικανό πρόεδρο για το 
ποσό που ενδεχομένως φοροδιέφυγε.
«Η πόλη της Νέας Υόρκης προσπαθεί να ανακτήσει 
τα χρήματα που ο Ντόναλντ Τραμπ οφείλει στους 
ανθρώπους της Νέας Υόρκης, τελεία», έγραψε 
μεταξύ άλλων στο λογαριασμό του στο twitter.
Μετά την αποκάλυψη των New York Times, που 
στηρίχθηκε σε εκατοντάδες χιλιάδων φορολο-
γικά και οικονομικά έγγραφα, οι υπηρεσίες για τη 
φορολογία της Νέας Υόρκης δήλωσαν ότι το θέμα 
θα διερευνηθεί.
Ο δήμαρχος ανακοίνωσε ότι η πόλη θα συνερ-
γαστεί με τις φορολογικές αρχές για την έρευνα. 
«Είναι μια ένδειξη ότι η κουλτούρα και ο πολιτι-
σμός της πόλης και της πολιτείας της Νέας Υόρκης 
πηγαίνει πίσω δεκαετίες», υποστήριξε ο ντε Μπλά-
ζιο, λέγοντας ότι ο Τραμπ μέσω ενός δικτύου κατά-
φερε να αποφύγει το είδος της ρύθμισης και της 
έρευνας που θα έπρεπε να του έχει γίνει.
«Η Αμερική δεν έχει αρκετά χρήματα για βετερά-
νους, παιδιά και ηλικιωμένους εξαιτίας πλούσιων 
ανθρώπων που κλέβουν στη φορολογία όπως 
εσύ, Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε στο twitter του.
Πάντως, ο Τραμπ αρνείται μέσω του δικηγόρου 
του, Τσαρλς Χάρντερ τις κατηγορίες, λέγοντας ότι 
είναι 100% ψευδείς. «Δεν υπήρξε απάτη ή φορο-
διαφυγή από κανέναν. Τα γεγονότα στα οποία στη-
ρίζεται η εφημερίδα στηρίζονται σε ψευδείς καταγ-
γελίες και είναι εξαιρετικά ανακριβή», λέει το δημο-
σίευμα.

New York Times: Ο Τραμπ όχι μόνο δεν 
είναι αυτοδημιούργητος αλλά έκρυψε 
χρήματα από την εφορία
Νέο διπλο χτύπημα επιφύλαξαν για τον Ντόναλντ 
Τραμπ οι New York Times με άρθρο-αποκάλυψη 
για φοροδιαφυγή του προέδρου των ΗΠΑ στη 
δεκαετία του ‘90 που καταρρίπτει και το «μύθο» 
που ο ίδιος έχει καλλιεργήσει ότι είναι αυτοδημι-
ούργητος.
Οι ΝΥΤ επικαλούνται συνεντεύξεις με πρώην εργα-

ζομένους του πατέρα Τραμπ αλλά και περισσό-
τερα από 100.000 εμπιστευτικά έγγραφα για το 
πώς ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ «κληρονό-
μησε ένα ποσό που σήμερα θα ανερχόταν σε 413 
εκατ. δολάρια από την αυτοκρατορία ακινήτων του 
πατέρα του».
Η εκδοχή αυτή καταρρίπτει το προφίλ του αυτο-
δημιούργητου που έχει χτίσει για τον εαυτό του ο 
Τραμπ. Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι η αυτοκρατο-
ρία ακινήτων του πατέρα του ήταν «μικρή» και ότι 
από αυτόν πήρε μόνο ένα δάνειο ύψους 1 εκατ. 
δολαρίων το οποίο, μάλιστα, αποπλήρωσε με 
τόκο.
«Πήρα ψίχουλα» έχει υποστηρίξει σε συνέντευξή 
του ο Τραμπ. «Ο πατέρας μου δεν είχε καμια 
μεγάλη περιουσία. Ήταν μεσίτης στο Μπρούκλιν 
και το Κουίνς. Εγώ έχτισα αυτή την αυτοκρατορία 
και το έκανα μόνος μου. Κανείς δεν με βοήθησε» 
είχε προσθέσει.
Σύμφωνα με τους Times, όμως, ο Τραμπ κληρονό-
μησε 295 περιουσιακά στοιχεία που δημιούργησε 
ο Φρεντ Τραμπ σε διάστημα πέντε δεκαετιών. Αυτό 
έκανε τον Ντόναλντ Τραμπ εκατομμυριούχο από 
την ηλικία των 8 ετών, αναφέρεται στο ρεπορτάζ.
Όπως ήταν αναμενόμενο το δημοσίευμα προ-
κάλεσε την αντίδραση του Λευκού Οίκου με την 
εκπρόσωπο τύπου Σάρα Σάντερς να αναφέρει 
σε δήλωσή της ότι «ο Φρεντ Τραμπ έχει πεθάνει 
εδώ και 20 χρόνια», χαρακτηρίζοντας το ρεπορ-
τάζ «παραπλανητικό». «Εδώ και δεκαετίες η εφο-
ρία έχει ελέγξει και έχει υπογράψει για αυτές τις 
συναλλαγές».
Ωστόσο, όπως παρατηρεί ο βρετανικός Guardian, 
η απάντηση του Λευκού Οίκου αλλά και ενός εκ 
των δικηγόρων του Τραμπ ήταν γενική και αναντί-
στοιχη των λεπτομερειών που περιλαμβάνονται 
στο ρεπορτάζ των New York Times..
Εξίσου σοβαρό πλήγμα μπορεί να αποτελέσουν 
για τον πρόεδρο των ΗΠΑ και οι αποκαλύψεις για 
φοροδιαφυγή που μπορεί ακόμα και σήμερα να 
επιφέρουν πρόστιμα.
Ένα από τα παραδείγματα που επικαλούνται οι 
Times είναι ότι ο Τραμπ και τα αδέρφια του πλή-
ρωσαν μόνο 52,2 εκατ. δολαρία σε φόρους για μια 
συναλλαγή ύψους 1 δισ. δολαρίων. Πρακτικά αυτό 
σημαίνει ότι πλήρωσαν φόρο 5% σε μια περίοδο 
που οι γονικές παροχές φορολογούνταν με 55%. 
Σύμφωνα με τους Times τα αδέρφια Τραμπ το κατά-
φεραν αυτό με μια συστηματική υποτίμηση περι-
ουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονταν στη 
συναλλαγή.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης θα 
κυνηγήσει τον Ντόναλντ Τραμπ για 
φοροδιαφυγή
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μπιλ ντε Μπλάζιο ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει 
από τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει όλα τα χρήματα που χρωστάει στους 
Νεοϋορκέζους από τυχόν φοροδιαφυγή

Ιβάνοφ: Το δημοψήφισμα απέτυχε
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Το Ιράν εξαπέλυσε ένα σμήνος 
από 11 «αόρατα» πολεμικά μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη, τα 
οποία διέσχισαν ολόκληρο το Ιράκ, 
έφτασαν στη Συρία, χτύπησαν τους 
στόχους τους, δεν εντοπίστηκαν – 
ή δεν ενοχλήθηκαν- από τα ραντάρ 
και τις δυνάμεις των Αμερικάνων 
και των Ισραηλινών και επέστρεψαν 
στη βάση τους.

Η 
ενέργεια αυτή, που αποκαλύ-
πτεται εκ των υστέρων από τις 
ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, 
αποτελεί το δεύτερο κύμα επί-

θεσης κατά στόχων του Ισλαμικού Κρά-
τους που παραμένουν σε εδάφη της Α-
νατολικής Συρίας μέσα σε 
ελάχιστα 24ωρα, έπειτα 
από την εκτόξευση 8 πυ-
ραύλων μεγάλου βεληνε-
κούς εδάφους-εδάφους 
την 1η Οκτωβρίου. Το Ι-
ράν άλλωστε είχε προα-
ναγγείλει σκληρά αντίποι-
να για την πολύνεκρη επί-
θεση τζιχαντιστών κατά τη 
διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης, στις 8 
Σεπτεμβρίου.
Σημειώνεται ότι η Τεχεράνη δεν ζήτησε 
ποτέ την άδεια της Βαγδάτης για αυτή την 
«αθόρυβη» επίθεση…

Έντεκα «Saeqehs» απογειώθη-
καν από το Ιράν και έπληξαν 
στόχους στη Συρία
Η επίθεση αυτή, είχε σαφώς διπλό στόχο: 
Αφενός να τιμωρήσει το Ισλαμικό Κράτος 
(οι Ιρανοί άλλωστε είναι Σιίτες) και ταυ-
τόχρονα να περάσει ένα ισχυρό μήνυμα 
προς τους Αμερικανούς και Ισραηλινούς, 
ότι το Ιράν είναι σε θέση να διαδραματί-
σει πολύ σημαντικό ρόλο στις στρατιωτι-
κές επιχειρήσεις σε ολόκληρη την περι-
οχή, εφόσον το αποφασίσει. Και μάλιστα, 
επιφέροντας σημαντικά πλήγματα στους 
εχθρούς, και χωρίς να έχει απώλειες…
 Φαίνεται πως η συμμαχία της Συρίας με 
το Ιράν μεταφράζεται πλέον και στη δημι-
ουργία δυνάμεων άμυνας αλλά και κρού-
σης
Φαίνεται πως η συμμαχία της Συρίας με 
το Ιράν μεταφράζεται πλέον και στη δημι-
ουργία δυνάμεων άμυνας αλλά και κρού-
σης, προκειμένου να ανασχεθούν, σε 
πρώτη φάση, οι πολλές –και αναπάντητες- 

αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ κατά 
ιρανικών στόχων στη Συρία τους τελευταί-
ους μήνες, που είχαν ως αποτέλεσμα και 
την κατά λάθος ρίψη του ρωσικού κατα-
σκοπευτικού αεροσκάφους Ιl-20.
Η Τεχεράνη άλλωστε έχει ενεργοποιήσει 
προ καιρού τις δυνάμεις των Φρουρών 
της Επανάστασης τόσο στη Συρία, όσο 
και στο Ιράκ, δημιουργώντας ομάδες 
ταχείας επέμβασης ώστε να επιχειρούν 
άμεσα από τη μία χώρα στην άλλη. Και 
η Συρία μόλις παρέλαβε το αντιαεροπο-
ρικό πυραυλικό σύστημα S-300 από τους 
Ρώσους...

 Το νέο «αόρατο» όπλο του Ιράν
Ελάχισ τες πληροφορίες έ χουν γ ίνε ι 
γ νωσ τέ ς γ ια τα συγκεκριμένα ιρα-

ν ικά μη επανδρωμένα 
αεροσκάφη,  τ ε χ νολο -
γ ίας  s tealth.  Πρόκε ι -
ται  γ ια τα «Saeqehs» 
( «T h u n d e r b o l t s »  - 
«Κεραυνοί»), που κατα-
σκευάστηκαν κατά τα πρό-
τυπα του αμερικάνικου 
κατασκοπευτικού drone 
«RQ-170 Sentinel», το 

οποίο κατέρριψαν οι Ιρανοί πριν από επτά 
χρόνια. Προφανώς, η αμερικάνικη τεχνο-
γνωσία αξιοποιήθηκε από τα συντρίμμια 
του και οι Ιρανοί, με τη βοήθεια Κινέζων 
μηχανικών, κατάφεραν να το εξελίξουν.
Πριν από εννέα μήνες, η ισραηλινή αντια-
εροπορία κατέρριψε ένα οπλισμένο drone 
παρόμοιου τύπου στο αέρα της Ιορδα-
νίας, πριν προλάβει να εισέλθει σ τη 
Συρία. Όμως, το γεγονός ότι αυτή τη φορά 
ολοκλήρωσαν την αποστολή τους 11 
τέτοια drone, «καταδεικνύει το μέγεθος 
της απειλής που ελοχεύει για τα αμερικά-
νικα συμφέροντα στη Συρία και το Ιράκ», 
όπως σχολιάζουν αναλυτές...

Η πυραυλική επίθεση της 1ης Ο-
κτωβρίου
Η Τεχεράνη ανακοίνωσε την περασμένη 
Δευτέρα ότι πύραυλοι έπληξαν τα «κέντρα 
τρομοκρατών» ανατολικά του Ευφράτη 
στη Συρία, στην περιοχή όπου εκτιμά-
ται ότι ζει ο αρχηγός του ISIS, Abu Bakr 
al-Baghdadi. Το καθεστώς Άσαντ δεν σχο-
λίασε το παραμικρό για την επίθεση, ενώ 
σύμφωνα με μαρτυρίες, οι 2 από τους 8 
πυραύλους που εκτοξεύτηκαν εξερράγη-
σαν στον αέρα και δεν βρήκαν τον στόχο 
τους.

διεθνή νέα

Το Ιράν «τύφλωσε» 
Αμερικάνους και Ισραηλινούς

Υ
ψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Ευρω-
παϊκής Ένωσης εκτιμούν ότι η Ιταλία 
είναι αντιμέτωπη με μια τεράστια α-
ναδιάρθρωση χρέους και κούρεμα 

των καταθέσεων, αν δεν κάνει πίσω στη δια-
μάχη της με τις Βρυξέλλες για τον προϋπολο-
γισμό.
«Όταν ο Τρία ανέφερε στο Eurogroup ότι ο στό-
χος για το έλλειμμα την επόμενη τριετία είναι 
στο 2,4%, πέσαν σε όλους τα σαγόνια» τόνισε 
αξιωματούχος της ευρωζώνης. «Το κλίμα ήταν 
πως αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ κακό 
σήμα» πρόσθεσε, όπως μεταδίδει το Reuters.
«Η θετική αντίδραση των αγορών στην πρό-
ταση της Ιταλίας για το 2020 και 2021 είναι 
απόλυτα γελοία, είναι απεγνωσμένοι να βρουν 
κάποιο καλό νέο, αλλά αυτό σημαίνει ότι έχουν 
ψευδαισθήσεις» σημείωσε δεύτερος αξιωμα-
τούχος.
«Υποτιμούν το μέγεθος, την απόλυτη τρέλα της 
απόκλισης. Και οι προβλέψεις των Ιταλών για 
την ανάπτυξη είναι αστείες. Η ανάπτυξη, ειδικά 
με την κυβέρνηση αυτή, δεν θα βελτιωθεί, θα 
επιδεινωθεί» πρόσθεσε. «Τα δημοσιονομικά 
σχέδια για τα επόμενα τρία χρόνια σημαίνουν 
ότι η Ιταλία και η ευρωζώνη μαζί της υπνοβα-
τούν προς την επόμενη κρίση» προειδοποίησε 
τρίτος αξιωματούχος.

«Υπάρχει ευρεία συμφωνία ότι η Ιταλία είναι 
πολύ μεγάλη για να διασωθεί μέσω του ESM. 
Και δεν είναι μόνο τεχνικά ζητήματα για το 
μέγεθος του ESM, αλλά πρώτα από όλα πολι-
τικά: οι πολίτες, ειδικά των βόρειων χωρών, 
αλλά και άλλοι, δεν θέλουν καν να δοκιμάσουν 
να χρησιμοποιηθεί ο ESM για την Ιταλία» υπο-
στήριξε τέταρτος αξιωματούχος. «Οπότε μια 
μεγάλη, τεράστια αναδιάρθρωση θα είναι ο 
μόνος τρόπος», επισήμανε ο αξιωματούχος.
«Αν τα πράγματα εξελιχθούν άσχημα, θα πρέ-
πει να ακολουθήσει μια αναδιάρθρωση και 
αυτό θα διαγράψει τις αποταμιεύσεις μιας 
μεγάλης μερίδας του ιταλικού λαού» υπογράμ-
μισε ο τρίτος αξιωματούχος, αναφερόμενος 
στο «κούρεμα» των καταθέσεων.
Το ερώτημα είναι, σύμφωνα με το Reuters, 
κατά πόσον η άσκηση πίεσης από την ευρω-
ζώνη, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει και 
την απόρριψη του προϋπολογισμού από την 
Κομισιόν, μπορεί να φέρει γρήγορα αποτελέ-
σματα και να οδηγήσει σε αλλαγές στους στό-
χους για το έλλειμμα.
«Η αντιπαράθεση που θα τους περιμένει είναι 
πολύ μεγαλύτερη από αυτή που φαντάζονται» 
τόνισε ο δεύτερος αξιωματούχος. «Ζουν στον 
κόσμο τους. Είναι τελείως ανεύθυνο αυτό που 
συμβαίνει», πρόσθεσε.

Πηγές Eurogroup: Οι Ιταλοί είναι ανεύθυνοι - 
Ρισκάρουν κούρεμα καταθέσεων! 

Ερντογάν: Μπορεί να πάμε σε 
δημοψήφισμα για την ένταξη της 
Τουρκίας στην ΕΕ

Έ
να δημοψήφισμα για ένταξη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αρμό-
ζει στην Τουρκία, δήλωσε ο πρόε-
δρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημει-

ώνοντας θα συζητήσει με συνεργάτες του 
το ενδεχόμενο διεξαγωγής του.
«Είναι 2018 και συνεχίζουν να μας αφήνουν 
να περιμένουμε» δήλωσε ο Τούρκος πρόε-
δρος, μιλώντας σε φόρουμ στην Κωνστα-
ντινούπολη.
«Μένει σε μας να πάμε σε 81 εκατομμύρια 
πολίτες και να δούμε τι απόφαση παίρνουν 
αυτοί οι 81 εκατομμύρια πολίτες» είπε, ανα-
φερόμενος στο τουρκικό εκλογικό σώμα.
Παράλληλα, είπε ότι η Τουρκία δεν θα απο-
χωρήσει από τη Συρία, έως ότου οι πολίτες 
της Συρίας διεξάγουν εκλογές. «Οποτεδή-
ποτε οι Σύροι πολίτες διεξάγουν εκλογές, 
εμείς θα αφήσουμε τη Συρία στους ιδιοκτή-
τες της μετά τη διεξαγωγή των εκλογών» 
επισήμανε.

Ζητά από τους Γερμανούς την έκ-
δοση 136 ατόμων
Η Τουρκία παρέδωσε έναν κατάλογο 136 προ-
σώπων τους οποίους θέλει να εκδώσει τη Γερ-
μανία, καθώς φέρονται να έχουν διασυνδέ-
σεις με τρομοκρατικές οργανώσεις, έγραψε η 
εφημερίδα Hurriyet επικαλούμενη σημερινές 
δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν. Η εφημερίδα έγραψε ότι ο Ερντογάν 
είπε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της 
πτήσης του από το Βερολίνο: «Δεν γνωρίζω 
όλα τα ονόματα αλλά είναι σημαντική λίστα. 
Μια λίστα 136 προσώπων στη Γερμανία».
Ο πρόεδρος της Τουρκίας δεν διευκρίνισε 
ποιες οργανώσεις περιλαμβάνονται, αλλά, 
όπως μεταδόθηκε, επισήμανε ότι η Γερμανία 
θα πρέπει να είναι αποτελεσματικότερη στην 
αντιμετώπιση των μελών του δικτύου του 
ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, του Εργατι-
κού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK) και της οργά-
νωσης DHKP-C.
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Το υπουργείο Δικαιοσύνης των 
ΗΠΑ αναφέρει ότι επιχείρησαν 
να απονομιμοποιήσουν διεθνείς 
οργανισμούς αντιντόπινγκ

Δ
ιώξεις άσκησαν σήμερα οι αμε-
ρικανικές αρχές σε βάρος 7 αξιω-
ματούχων της ρωσικής υπηρεσί-
ας πληροφοριών, καθώς κατηγο-

ρούνται ότι συνωμότησαν με στόχο να χακά-
ρουν υπολογιστές και να υποκλέψουν δεδο-
μένα σε μια προσπάθεια να απονομιμοποι-
ήσουν διεθνείς οργανισμούς αντιντόπινγκ 
και να εκθέσουν τους αξιωματούχους που 
αποκάλυψαν το πρόγραμμα ντόπινγκ με τη 
στήριξη της Ρωσίας.
Οι αμερικανικές αρχές κάνουν λόγο για μια 
εκστρατεία κυβερνοεπιθέσεων εναντίον 
αθλητικών οργανισμών, μιας διεθνούς υπη-
ρεσίας και μια αμερικανικής εταιρείας που 
ειδικεύεται στην πυρηνική ενέργεια.
Οι κατηγορίες της συνωμοσίας για τη διά-
πραξη ηλεκτρονικής απάτης, της κατάχρη-
σης, της διάπραξης διαδικτυακής απάτης και 
του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος απαγ-
γέλθηκαν ώρες αφότου οι ολλανδικές αρχές 
έκαναν γνωστό ότι εμπόδισαν μια απόπειρα 
από Ρώσους πράκτορες των υπηρεσιών 
πληροφοριών να χακάρουν, τον Απρίλιο, τον 
Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημι-
κών Όπλων, που εδρεύει στη Χάγη.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγόρησε τους 
χάκερ ότι χρησιμοποιούν 
εικονικά προφίλ, διακομι-
στές μεσολάβησης, κακό-
βουλα λογισμικά προκειμέ-
νου να πάρουν τον έλεγχο 
των σέρβερ.
Μεταξύ των προσώπων σε 
βάρος των οποίων ασκήθη-
καν οι διώξεις είναι τέσσε-
ρις Ρώσοι πράκτορες που 
απελάθηκαν σήμερα από την Ολλανδία, 
επισήμανε ο Τζον Ντέμερς, ο αναπληρωτής 
υπουργός Δικαιοσύνης για την Εσωτερική 
Ασφάλεια.
Συγκεκριμένα, ασκήθηκαν διώξεις στους 
επτά πράκτορες, καθώς χάκαραν διεθνείς 
αθλητικούς οργανισμούς όπως τον WADA 
και την αμερικανική εταιρεία Westinghouse, 
που παράσχει μεταξύ άλλων καύσιμα σε 
πυρηνικές μονάδες της Ουκρανίας.
Οι τρεις από τους επτά Ρώσους σε βάρος των 
οποίων ασκήθηκαν διώξεις είναι μεταξύ 
των 12 προσώπων που κατηγορήθηκαν τον 
Ιούλιο από τον ειδικό εισαγγελέα Ρόμπερτ 

Μιούλερ για ανάμιξη στις προεδρικές εκλο-
γές του 2016.
Οι δύο υποθέσεις είναι διαφορετικές αλλά 
αλληλοεπικαλύπτονται, υπογράμμισε ο Ντέ-
μερς.

Στην υπηρεσία του NATO τα συ-
στήματα για την αντιμετώπιση κυ-
βερνοεπιθέσεων
Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να 
θέσουν στη διάθεση του ΝΑΤΟ τα μέσα που 
διαθέτουν για την κυβερνοασφάλεια προ-
κειμένου να βοηθήσουν να αντιμετωπι-
στούν οι κυβερνοεπιθέσεις εκ μέρους της 
Ρωσίας, ανακοίνωσε από τις Βρυξέλλες ο 
Αμερικανός υπουργός Άμυνας Τζέιμς Μάτις.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο υπουρ-
γός εξήγησε ότι η Ουάσινγκτον ακολουθεί 
κατ’ αυτόν τον τρόπο το παράδειγμα άλλων 
χωρών-μελών που έχουν ήδη δεσμευθεί να 
παράσχουν «κυβερνο-πόρους» στη Συμμα-
χία και κατονόμασε τη Βρετανία, τη Δανία, 
την Ολλανδία και την Εσθονία.
Ο Μάτις αναφέρθηκε επίσης στην απόπειρα 
κυβερνοεπίθεσης στην έδρα του Οργα-
νισμού για την Απαγόρευση των Χημικών 
Όπλων (ΟΑΧΟ) τον περασμένο Απρίλιο. Για 
την υπόθεση αυτή η Ολλανδία απέλασε τέσ-
σερις Ρώσους που τους θεωρεί κατασκό-
πους της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας 
GRU. Η απόπειρα αυτή, είπε ο Μάτις, απο-
δεικνύει ότι οι κυβερνοεπιθέσεις έχουν γίνει 
«πιο συχνές, πιο σύνθετες και πιο καταστρο-

φικές».
Ο Αμερικανός υπουρ-
γός τόνισε ότι η Ρωσία 
θα πρέπει να λογοδοτή-
σει για τις πράξεις της. 
«Το πώς θα απαντήσουμε 
είναι μια πολιτική από-
φαση των κρατών που 
εμπλέκονται στην υπό-
θεση», συνέχισε. «Έχω 

δει αρκετές από τις αποδείξεις ώστε να 
διαπιστώσω ότι οι Ολλανδοί και οι Βρε-
τανοί είναι 100% ακριβείς στην απόδοση 
ευθυνών», κατέληξε.
Οι δηλώσεις αυτές έγιναν με την ευκαιρία 
της συνόδου των υπουργών Άμυνας του 
ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.
Η Ρωσία δέχεται σφοδρές επικρίσεις από το 
ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που την 
κατηγορούν για κυβερνοεπιθέσεις μεγάλης 
εμβέλειας αλλά και για «μαζικές εκστρατείες 
παραπληροφόρησης», όπως υπογράμμισε 
ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Γενς 
Στόλτενμπεργκ.

ΗΠΑ: Διώξεις σε βάρος 7 Ρώσων 
πρακτόρων για τις κυβερνοεπιθέσεις

Τ
ους νέους κανόνες μετανάστευσης 
που θα τεθούν σε ισχύ μετά το Brexit 
ανακοίνωσε σήμερα η πρωθυπουρ-
γός της Βρετανίας, Τερέζα Μέι. Σύμ-

φωνα με αυτούς η προτεραιότητα θα δίδεται 
στους εξειδικευμένους εργαζόμενους η δε 
ελεύθερη κυκλοφορία Ευρωπαίων πολιτών 
στη χώρα θα καταργηθεί.
«Όταν θα εγκαταλείψουμε (την Ευρωπαϊκή 
Ένωση) θα θέσουμε σε ισχύ ένα σύστημα 
μετανάστευσης που βάζει τέλος μια και καλή 
στην ελεύθερη κυκλοφορία» των ευρω-
παίων πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανέ-
φερε σε ανακοίνωσή της η πρωθυπουργός. 
«Θα είναι ένα σύστημα βασισμένο στις ικα-
νότητες των εργαζομένων και όχι στην προ-
έλευσή τους».
«Αυτό το νέο σύστημα θα επιτρέψει να μει-
ωθεί η μετανάστευση των προσώπων με 
χαμηλή εξειδίκευση», πρόσθεσε η επικεφα-
λής της κυβέρνησης. «Θα θέσει το Ηνωμένο 
Βασίλειο στην οδό της μείωσης της μετανά-
στευσης σε βιώσιμα επίπεδα, όπως είχαμε 
υποσχεθεί».
Η Τερέζα Μέι είχε δεσμευθεί στο πρόγραμμα 

που είχε παρουσιάσει ενόψει των βουλευ-
τικών εκλογών του Ιουνίου 2017 να μειώ-
σει την καθαρή μετανάστευση σε λιγότερους 
από 100.000 ανθρώπους τον χρόνο, έναντι 
273.000 το 2016. Η βρετανή πρωθυπουρ-
γός θα αναπτύξει λεπτομερώς αυτό το νέο 
σύστημα στην ομιλία που θα εκφωνήσει 
αύριο Τετάρτη στο συνέδριο του Συντηρη-
τικού Κόμματος στο Μπέργμιγχαμ (κεντρική 
Αγγλία).
Σύμφωνα μ’ αυτούς τους νέους κανόνες, τα 
πρόσωπα που επιθυμούν να εγκατασταθούν 
στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να έχουν 
ένα ορισμένο εισοδηματικό επίπεδο για να 
εγγυώνται ότι δεν θα πάρουν δουλειές «που 
θα μπορούσε να αναλάβει» ο βρετανικός 
πληθυσμός.
Οι βίζες που χορηγούνται στους φοιτητές δεν 
θα υπόκεινται στα ίδια κριτήρια.
Ο υπουργός Εσωτερικών Σατζίντ Τζαβίντ 
πρότεινε από την πλευρά του μια μεταρρύθ-
μιση του τεστ που πρέπει να περνούν τα πρό-
σωπα τα οποία επιθυμούν να λάβουν βρετα-
νικό διαβατήριο, με την ενσωμάτωση σ’ αυτό 
αναφορών στις «βρετανικές αξίες».

Τέλος η ελεύθερη κυκλοφορία των 
Ευρωπαίων στη Βρετανία μετά το Brexit 

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ 
σε επίσημη επίσκεψη στο... δουκάτο τους 

Ο 
δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ 
έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό την 
Τετάρτη στην ομώνυμη κομητεία της 
νοτιοανατολικής Αγγλίας. Πριν πέντε 

μήνες, όταν ο πρίγκιπας Χάρι ενώθηκε με τα δε-
σμά του γάμου με τη Μέγκαν Μαρκλ η βασίλισ-
σα Ελισάβετ παραχώρησε στο λαμπερό ζευγά-
ρι τον τίτλο του «δούκα και της δούκισσας του 
Σάσεξ», όπως άλλωστε είχε κάνει και με τον 
πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον, που 
μετά τον γάμο τους έλαβαν τον τίτλο του «δού-
κα και της δούκισσας του Κέιμπριτζ».
Όπως συμβαίνει πάντα στις εμφανίσεις του 
ζευγαριού η Αμερικανίδα, πρώην ηθοποιός, 
έκλεψε τις εντυπώσεις με την κομψή της 
παρουσία. Η Μέγκαν επέλεξε να φορέσει για 
την πρώτη της επίσκεψη στο Σάσεξ μια στενή 
μίντι δερμάτινη φούστα σε σκούρα πράσινη 
απόχρωση του οίκου Hugo Boss αξίας 415 
ευρώ, μαύρο πουκάμισο του brand «And 
Other Stories» αξίας 78 ευρώ και ένα παλτό 
του οίκου Armani σε κρεμ χρώμα αξίας 2250 
ευρώ. Η δούκισσα του Σάσεξ ολοκλήρωσε την 
εμφάνισή της με ψηλοτάκουνες σουέτ nude 

γόβες και ένα μαύρο τσαντάκι.
Το ζευγάρι συναντήθηκε με μικρούς μαθητές 
σε σχολείο του Μπράιτον και ο πρίγκιπας Χάρι 
τους συμβούλευσε να μην παίζουν το διαδι-
κτυακό παιχνίδι Fortnite, στο οποίο οι παίκτες 
πολεμούν ζόμπι και τέρατα, αλλά να ασχολη-
θούν με παιχνίδια που είναι κατάλληλα για 
την ηλικία τους. Μερικοί μαθητές βρήκαν την 
ευκαιρία να ρωτήσουν τη Μέγκαν την ηλικία 
της ενώ κάποιοι ρώτησαν το ζευγάρι «πόσο 
μεγάλο είναι το παλάτι». Ο Χάρι και η Μέγκαν 
ήταν ευδιάθετοι και χαιρετούσαν τους θαυ-
μαστές τους, που είχαν συγκεντρωθεί για να 
δουν το ζευγάρι από κοντά.
Στο Μπράιτον ο Χάρι και η Μέγκαν επισκέ-
φθηκαν, επίσης, την φιλανθρωπική οργά-
νωση Survivors’ Network, που φροντίζει 
θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Εκεί το 
ζευγάρι επιβεβαίωσε πως μετά τον γάμο του 
έχει αποκτήσει ένα μαύρο λαμπραντόρ, που 
ακούει στο όνομα Οζ. Η Μέγκαν έφερε στο 
παλάτι από το Τορόντο, όπου διέμενε, τον ένα 
από τους δύο σκύλους της, τον Γκάι, ράτσας 
μπιγκλ. 
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οικογένεια

Ο
ι περισσότεροι από μας θέλου-
με στη ζωή μας χαρά, ειρήνη 
και ηρεμία. Αναπόφευκτα ό-
μως οι παρεξηγήσεις και οι συ-

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

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

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

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

To παιδί μου και εγώ
Οι 4 κλασικοί τύποι 

bullying

Ο 
εκφοβισμός ορίζεται ως κα-
κή συμπεριφορά που πλη-
γώνει και συμβαίνει επα-
ναλαμβανόμενα σε μία σχέ-

ση όπου δεν υπάρχει ισορροπία αλλά 
παιχνίδι δύναμης. Παίρνει διάφορες 
μορφές: λεκτικός, σωματικός, ιντερ-
νετικός αλλά και σχεσιακός. Αν και τα 
σχολεία κάνουν πλέον περισσότερα 
πράγματα για να το αποτρέψουν, οι 
γονείς παραμένουν το κλειδί για να 
ενδυναμώσουν τα παιδιά και να το α-
ποτρέψουν σαν γεγονός. Παρακάτω 
θα δείτε τα 4 κλασικά είδη και το πώς 
θα χειριστείτε.
Λεκτικό bullying: ο εκφοβισμός με 
χρήση σκληρών λέξεων περιλαμβά-
νει συνεχόμενες προσβολές, απει-
λές και ασεβή σχόλια για την εμφά-
ν ιση, τη θρησκεία, την εθν ικότητα 
και το σεξουαλικό προσανατολισμό 
κάποιου.
Πώς εντοπίζετε τα σημάδια: τα παι-
διά παύουν να συμμετέχουν σε πράγ-
ματα, αποκτούν κακή διάθεση και 
αλλάζει η όρεξή τους. Μπορεί να σας 
αναφέρουν κάποιο σχόλιο που έκα-
ναν για το ίδιο και να ρωτήσει αν αλη-
θεύει.
Τι να κάνετε: πρώτον, διδάξτε στα παι-
διά σας σεβασμό. Μέσα από τη δική 
σας συμπεριφορά, δείξτε πώς φερό-
μαστε καλά σε όλους τους ανθρώπους 
ισότιμα. Κάθε παιδί πρέπει να μαθαί-
νει πώς να εκτ ιμά τον ίδιο του τον 
εαυτό και να γνωρίζει τα δυνατά του 
σημεία. H καλύτερη προστασία που 
μπορούν να προσφέρουν οι γονείς 
σ τα παιδιά είναι τα κάνουν ανεξάρ-
τητα και γεμάτα αυτοπεποίθηση.
Σωματικό bullying: ο εκφοβισμός 
με σωματική επιθετικότητα, επανα-
λαμβανόμενο χτύπημα, σπρώξιμο και 
άγγιγμα με ακατάλληλους τρόπους.
Πώς να ε ν τοπίσε τ ε τ ις  ε νδε ίξε ις: 
πολλά παιδιά δεν το λένε στους γονείς 
τους όταν συμβαίνει, οπότε προσέξτε 
τα πιθανά προειδοποιητικά σημάδια 
όπως ανεξήγητα κοψίματα, μελανιές, 
ρούχα που έχουν σκιστεί ή λείπουν 
και συχνά παράπονα για πονοκέφαλο 

ή στομαχόπονο.
Τι να κάνετε: αν υποπτεύεστε ότι το 
παιδί σας δέχεται σωματικό εκφοβι-
σμό, ξεκινήστε μία χαλαρή συζήτηση 
για το τι γίνεται στο σχολείο. Αν είναι 
κάποιος κακός μαζί του και πώς νιώ-
θει για αυτό. Να είστε σε επικοινωνία 
με τους δασκάλους και να επέμβετε αν 
χρειαστεί, με τη βοήθεια του νόμου.
Σχεσιακό bullying: όταν αφήνουν 
κάποιον εκτός παρέας ή δραστηριό-
τητας με πρόθεση.
Πώς το εν τοπίζ ε τ ε: προσέξ τε γ ια 
αλλαγές σ τη διάθεση, και μία τάση 
να είναι περισσότερο μόνο του από 
πριν. Τα κορίτσια είναι πιθανότερο 
να βιώσουν κοινωνικό αποκλεισμό 
συγκριτικά με τα αγόρια και ο πόνος 
είναι εξίσου μεγάλος με το σωματικό 
bullying.
Τι να κάνετε: μιλήστε με το παιδί το 
βράδυ πριν κοιμηθεί και ενθαρρύ-
νετε τις ικανότητές του, επιβραβεύστε 
το και υπενθυμίστε του την ύπαρξη 
ανθρώπων που το αγαπούν. Αν ασχο-
ληθεί με άλλες δραστηριότητες, θα 
δημιουργήσει εξωσχολικούς κοινω-
νικούς δεσμούς.
Ιντερνετικό bullying: ο εκφοβισμός 
που ξεκινά από φήμες μέσω μηνυ-
μάτων κοινωνικών εφαρμογών και 
email. Έχουν ρατσιστικό και σεξιστικό 
χαρακτήρα και δημιουργούν εχθρική 
ατμόσφαιρα.
Πώς θα εν τοπίσε τε το πρόβλημα: 
αν το παιδί περνά πολλές ώρες στο 
Διαδίκτυο αλλά είναι λυπημένο και 
αγχωμένο, αν πάσχει από αϋπνίες και 
αρνείται να πάει στο σχολείο και αν 
αρνείται να συμμετάσχει σε δραστη-
ριότητες.
Τι να κάνετε: πρώτα θέστε όρια για τη 
χρήση του Ίντερνετ. Ελέγξτε τις εφαρ-
μογές που θα μπορούσαν να γίνουν 
κακοποιητικές για το παιδί. Το βασι-
κότερο όμως είναι να μιλάτε συνε-
χώς με το παιδί ώστε να σας ενημερώ-
σει πάραυτα, σε περίπτωση που είναι 
θύμα ιντερνετικού bullying. Εκτυπώ-
στε τα μηνύματα και ενημερώστε τη 
δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
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Τ
ο συκώτι είναι το μεγα-
λύτερο συμπαγές όργανο 
του ανθρώπινου σώμα-
τος. Βρίσκεται στο κατώ-

τερο τμήμα του θωρακικού κλω-
βού, στη δεξιά πλευρά της κοιλι-
ακής χώρας.
Στις βασικές του λειτουργίες 
συγκαταλέγονται η απομά-
κρυνση των τοξινών από τον 
οργανισμό, η σύνθεση πρωτε-
ϊνών και η παραγωγή βιοχημι-
κών ουσιών που διευκολύνουν 
την πέψη.
Πολλές από τις παθήσεις που 
προσβάλλουν το συκώτι, όπως 
η κίρρωση και η λιπώδης νόσος, 
είναι αποτέλεσμα ενός ανθυγι-
εινού τρόπου ζωής και βλαβε-
ρών συνηθειών. Οι βλάβες στο 
συκώτι μπορεί σε βάθος χρόνου 
να οδηγήσουν σε σοβαρές και 
απειλητικές για τη ζωή επιπλο-
κές, όπως η ανεπάρκεια.
Δείτε παρακάτω 7 υγιεινές 
συνήθειες που θα προ-
στατεύσουν το συκώτι σας 
από σοβαρά προβλήματα 
τώρα και στο μέλλον.
1. Συχνή κατανά-
λωση καφέ: Μπορεί 
να το κάνετε ήδη, 
χωρίς όμως να γνω-
ρίζετε ότι ωφελεί το 
συκώτι σας. Πολυάριθμες 
μελέτες έχουν υποδείξει ότι 
ο καφές μειώνει τον κίν-
δυνο εκδήλωσης δια-
φόρων παθήσεων στο 
συκώτι, συμπεριλαμ-
βανομένου του καρκί-
νου.
2. Μείωση της κατανάλω-
σης ζάχαρης: Η ζάχαρη 
μ ε τ α τ ρ έ π ε τ α ι  σ τ ο 
συκώτι σε λίπος κι έτσι 
η υψηλή κατανάλωσή 
της μπορεί να οδηγήσει 
μακροπρόθεσμα στη λεγό-
μενη μη αλκοολική λιπώδη 
νόσο του ήπατος, όταν 
δηλαδή συσσωρεύεται μεγάλη 
ποσότητα λίπους στο συκώτι.
3. Μεσογειακή διατροφή: Μια 
υγιεινή και ισορροπημένη δια-
τροφή στα πρότυπα της μεσογει-
ακής ωφελεί το συκώτι, καθώς 
αποτελεί ένα όργανο-φίλτρο διά 
μέσου του οποίου περνά κάθε 

τροφή και θρεπτικό συστατικό 
που μπαίνει στο σώμα. Τα χαρα-
κτηριστικά της μεσογειακής 
διατροφής, δηλαδή τα υγιεινά 
λιπαρά σε συνδυασμό με τους 
ποιοτικούς υδατάνθρακες ολι-
κής άλεσης και το ψάρι, αλλά και 
τις ελάχιστες ποσότητες κρέατος, 
βοηθούν το συκώτι να λειτουρ-
γεί σωστά και να αποφεύγονται 
βλάβες και επιπλοκές.
4. Αντιοξειδωτικά: Το συκώτι 
λειτουργεί εντατικά ώστε να 
εξουδετερώνει τ ις τοξίνες, 
τα χημικά και άλλες βλαβε-
ρές ουσίες στις οποίες εκτίθε-
ται καθημερινά ο οργανισμός. 
Η ενίσχυση της διατροφής με 
προϊόντα πλούσια σε αντιοξει-
δωτικά ενισχύουν και διευκολύ-
νουν τη διαδικασία αυτή και ταυ-
τόχρονα μειώνουν τις φλεγμονές 
που χαρακτηρίζουν πολλές από 
τις παθήσεις που προσβάλλουν 

το συκώτι.
5. Μείωση του αλκοόλ: Είναι 
ευρέως γνωστό ότι η κατά-
χρηση αλκοόλ επιβαρύ-

νει το συκώτι και οδη-
γεί σε παθήσεις όπως 
η κίρρωση και η αλκο-

ολική λιπώδης νόσος. Η 
κατανάλωση με μέτρο –

δηλαδή ένα ποτό ημε-
ρησίως για τις γυναί-
κες και δύο ποτά για 

τους άντρες– μπορεί 
να μειώσει τον κίνδυνο 

τέτοιων επιπλοκών, ιδανικά 
όμως το αλκοόλ πρέπει να 

αποφεύγεται εντελώς για 
να εξασφαλιστεί η καλύ-
τερη δυνατή λειτουργία 

του συκωτιού σε βάθος 
χρόνου.

6. Σωματική άσκηση: Αν 
και δεν υπάρχει ιδα-
νική «δόση» γυμναστι-
κής για να προστατεύ-

σετε το συκώτι σας, τα δια-
θέσιμα ερευνητικά δεδομένα 

δείχνουν ότι η τήρηση των επί-
σημων συστάσεων σωματι-
κής άσκησης του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας –δηλαδή 
τα 150 ή και περισσότερα 
λεπτά άσκησης σε εβδομαδιαία 
βάση– είναι ωφέλιμη και για το 
συκώτι.

Ό
λοι γνωρίζουν ότι το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα 
της ημέρας. Παρόλα αυτά οι περισσότεροι άνθρωποι είτε το 
παραλείπουν είτε τρώνε κάτι στα γρήγορα. Οι επιλογές όμως 
που κάνετε το πρωί θα σηματοδοτήσουν όλη την υπόλοιπη η-

μέρα και θα επηρεάσουν το βάρος σας. Επομένως είναι πολύ σημαντικό 
να μάθετε να τρώτε σωστά όταν ξυπνάτε. Δείτε παρακάτω όλα όσα είναι 
καλό να αποφεύγετε να καταναλώνετε το πρωί.
1ο Λάθος: Προσθέτετε ζάχαρη και λιπαρές κρέμες στον καφέ ή στο 
τσάι σας
Ένα φλιτζάνι καφέ με σαντιγί μπορεί να είναι λαχταριστό, όμως θα σας 
προσθέσει και πολλές θερμίδες. Αντ αυτού επιλέξτε να πίνετε καφέ 
χωρίς ζάχαρη και λίγο γάλα ή ένα φλιτζάνι πράσινο τσάι με λίγο μέλι.
2ο Λάθος: Τρώτε πρωινό πλούσιο σε λιπαρά
Θα χρειαστούν πολλές ώρες διάδρομο στο γυμναστήριο για να μπορέ-
σετε να κάψετε τις θερμίδες που πήρατε από ένα λιπαρό πρωινό γεύμα. 
Καλό είναι να επιλέγετε κάτι πιο ελαφρύ, όπως ένα μπολ γάλα με δημη-
τριακά ή μια ομελέτα ή ένα τοστ, οι επιλογές είναι άπειρες.
3ο Λάθος: Παρακολουθείτε τηλεόραση ενώ τρώτε πρωινό
Εάν παρακολουθείτε τηλεόραση ενώ τρώτε, οποιαδήποτε ώρα της ημέ-
ρας και αν είναι, μπορεί να σας οδηγήσει στην υπερκατανάλωση τροφής. 
Επίσης είστε συγκεντρωμένοι σε αυτό που βλέπετε και δεν απολαμβά-
νετε το φαγητό σας
4ο Λάθος: Παραλείπετε το πρωινό
Όταν ξυπνάτε το σώμα σας έχει μείνει πάρα πολλές ώρες νηστικό, γι 
αυτό και χρειάζεται ενέργεια για να λειτουργήσει. Έτσι λοιπόν το πρωινό 
γεύμα είναι απαραίτητο. Επίσης εάν φύγετε από το σπίτι νηστικοί είναι 
πιο πιθανό να φάτε περισσότερο τις επόμενες ώρες μέσα στην ημέρα.

Η 
γυμναστική είναι εκεί-
νο που αποφεύγεις δι-
αρκώς να ξεκινήσεις, 
αλλά άπαξ και το ξεκι-

νήσεις δεν σου πάει η καρδιά να 
το τελειώσεις. Αυτό δεν είναι κά-
ποιο απόφθεγμα κάποιου γκου-
ρού της γυμναστικής.
Είναι μια πραγματικότητα. Όλα 
βρίσκονται σε εκείνη τη μία από-
φαση. Και όταν έρθει η στιγμή να 
την πάρεις, θα πρέπει κάποιος 
να σε καθοδηγήσει για αρχή. 
Θα πρέπει να σου δώσει μια πιο 
ωραία αναπαράσταση, ώστε να 
μην δειλιάσεις.
Αν είσαι αυτός που περιγρά-
φουμε πάνω και ετοιμάζεσαι να 
περάσεις το κατώφλι της εκγύ-
μνασης, τότε οφείλεις να ακολου-
θήσεις μερικές τακτικές.
-Να μην αφήσεις μέρα να περά-
σει χωρίς γυμναστική. Το πιο 
πιθανό είναι να ξεκινήσεις με 
ελαφρύ πρόγραμμα. Κι αφού θα 
είναι ελαφρύ θα είναι πιο διαχει-
ρίσιμο. Στόχος είναι να το κάνει 
συνήθεια ο οργανισμός σου για 
να πας παρακάτω. Όσο αφήνεις 
κενά, τόσο πιο αργά θα δεις απο-
τελέσματα.
-Μείνε σταθερός. Μην προ-
σπαθήσεις να ανέβεις απότομα 
σε ένταση, διάρκεια και είδος 
προγράμματος. Ακολούθησε το 
πλάνο. Αν το πλάνο λέει 2 μήνες 
σε αυτό το είδος, τότε θα κάνεις 
αυτό που λέει.
-Μην είσαι απότομος και αδέξιος. 
Η σωστή θέση του σώματος, οι 
ανάσες, τα μικρά διαλείμματα, 
είναι όλα σημαντικά. Και για να 
μην πάθεις τραυματισμό, αλλά 
και για να απορροφήσει ο οργα-
νισμός σου σωστά την άσκηση.
-Φρόντισε τα παπούτσια σου. 
Φρόντισε τα πόδια σου μέσω 
των παπουτσιών. Θες ένα ζευ-
γάρι που να κάνει τη δουλειά κι 
όχι απλώς να είναι ωραίο. Θες να 
ταιριάζει στο πόδι σου και στις 
ασκήσεις που κάνεις.
-Βάλε ισορροπία. Μην υπερ-
φορτώνεις το cardio ή τα πόδια. 
Δώσε πάσα σε κάθε συμπαίχτη. 
Η αρχή της γυμναστικής υπάρχει 
για να εκτοξεύσεις από το έδα-
φος όλο το κορμί. Από κει και 
μετά θα μπορέσεις να εστιάζεις 
σε διάφορα σημεία κατά και-
ρούς.

5 συμβουλές για 
αρχάριους στη 
γυμναστική Τα λάθη που κάνετε το πρωί 

και παίρνετε κιλά!

Συνήθειες που θα 
προστατεύσουν το συκώτι

υγεία

Οι άνδρες που υποφέ-
ρουν από γενικευμένο 
άγχος έχουν υπερδιπλά-

σια πιθανότητα να πεθάνουν 
πρόωρα από καρκίνο. Όμως, το 
άγχος δεν φαίνεται να συνδέε-
ται με αυξημένους θανάτους από 
καρκίνο στην περίπτωση των 
γυναικών, σύμφωνα με μια νέα 
μεγάλη βρετανική επιστημονική 
έρευνα.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την 
Ολίβια Ρέμες της Σχολής Δημό-
σιας Υγείας του Πανεπιστημίου 
Κέμπριτζ της Βρετανίας, που έκα-
ναν τη σχετική ανακοίνωση στο 
συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κολ-
λεγίου Νευροψυχοφαρμακολο-
γίας στη Βιέννη (17-20 Σεπτεμ-
βρίου), ανέλυσαν στοιχεία για 
σχεδόν 16.000 άτομα άνω των 
40 ετών, συσχετίζοντας το επί-
πεδο άγχους καθενός, με τον 

χρόνο και τον τρόπο θανάτου 
του σε βάθος 15ετίας.
Από τους συμμε τ έ χον τ ε ς, 
126 άνδρες (σε σύνολο 7.139, 
δηλαδή το 1,8%) και 215 γυναί-
κες (σε σύνολο 8.800, δηλαδή 
το 2,4%) είχαν διαγνωσθεί με 
γενικευμένη αγχώδη διαταραχή 
(ΓΑΔ). Σε διάστημα 15 ετών, 796 
άνδρες και 648 γυναίκες πέθα-
ναν από καρκίνο.
Η ανάλυση έδειξε ότι οι άνδρες 
με ΓΑΔ είχαν υπερδιπλάσια 
πιθανότητα να πεθάνουν από 
καρκίνο, σε σχέση με όσους 
δεν είχαν τέτοιο άγχος. Όμως 
κάτι ανάλογο δεν διαπιστώθηκε 
στην περίπτωση των γυναικών 
με ΓΑΔ. Μελλοντική έρευνα θα 
διερευνήσει από ποια συγκεκρι-
μένα είδη καρκίνου κινδυνεύ-
ουν περισσότερο οι άνδρες με 
ΓΑΔ.

Από καρκίνο κινδυνεύουν οι 
πολύ αγχώδεις άνδρες
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Τ
α ίχνη της ιδεολογίας για τη σημασία 
της θετικής σκέψης πρωτοεμφανίζονται 
στο κίνημα του 19ου αιώνα ‘’Χριστιανι-
κή Επιστήμ’’ με τη συμβουλή να χειρο-

κροτήσεις, να πεις ότι πιστεύεις στις νεράϊδες, 
ότι ναι, πιστεύεις με όλη τη δύναμη της ύπαρ-
ξής σου, και τότε ο ουρανός θα βρέξει ...κέρμα-
τα! Τότε πολλοί υπέφεραν από νευρασθένεια 
με ψυχοσωματικά αποτελέσματα και κάποιος 
είχε την ιδέα ότι η πίστη των Καλβινιστών ότι 
όλοι είμαστε αμαρτωλοί και ίσως καταραμένοι 
από τη στιγμή της γέννησης, έκανε τους ανθρώ-
πους να αισθάνονται άρρωστοι γι’ αυτό έπρεπε 
ν’ αλλάξει ο τρόπος σκέψης, να γίνει πιο θετικός 
για να αισθάνονται καλύτερα. 
   Πρόσφατα το τμήμα επιστημών της εφημε-
ρίδας Washington Post αναφέρθηκε σε ψυχο-
λογικά πειράματα που κατέδειξαν ότι οι επα-
ναλαμβανόμενες θετικές σκέψεις δε βοηθούν 
ανθρώπους που υποφέρουν από χαμηλή 
αυτοεκτίμηση να νιώσουν καλύτερα για τον 
εαυτό τους. Μάλιστα, τείνουν να νιώθουν 
χειρότερα. Δυστυχώς δεν θα είμαι υπέροχη, 
όμορφη, πανέξυπνη και αξιαγάπητη όσες 
φορές κι αν το επαναλάβω στον εαυτό μου! 
Αντιλαμβάνομαι ότι μπορώ να γίνω καλύτερη 
μέχρι έναν ορισμένο βαθμό κι όταν το παρα-
κάνω ξέρω ότι επαναλαμβάνω στομφώδεις 
ανοησίες. Ευτυχώς όμως όλοι γνωρίζουμε 
ότι έχουμε την ικανότητα ως κάποιο σημείο 
να δημιουργούμε την τύχη μας – να μην αφή-
νουμε τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται 
και μετά να μετανιώνουμε επειδή τις χάσαμε. 
Τότε η θετική σκέψη δεν είναι προσωπική 
πλάνη ή κάτι μαγικό. Οι αποφάσεις, η ενεργη-
τικότητα και η φιλοδοξία παίζουν μεγάλο ρόλο 
στη ζωή μας. Είναι τρέλλα όμως να σκέπτεσαι 
ότι ό κόσμος λειτουργεί ολοκληρωτικά με τη 
σκέψη αν και υπάρχει διάκριση μεταξύ θετικής 
και αρνητικής σκέψης. Μερικοί άνθρωποι είναι 
συνεχώς αρνητικοί και καταθλιπτικοί, φαντάζο-
νται το χειρότερο, και αφήνουν συγκινήσεις και 
αναμονές να μετασχηματίζουν τις αντιλήψεις 
τους για τον κόσμο. Aυτοί οι άνθρωποι είναι 
κινητή αποτυχία!  Η ιδεολογία περί θετικής 
σκέψης συναντάται περισσότερο στον εργα-
σιακό χώρο - για το χειρισμό και την πειθαρ-
χία των υπαλλήλων – και για κοινωνικό έλεγχο 
ιδιαίτερα σε εποχή οικονομικής ύφεσης. Σε μια 
συζήτηση που άκουσα τυχαία, ο ένας είπε ότι 
όταν θα σταματήσει να εισπράττει το επίδομα 
ανεργίας θα ζήσει μέσα στο αυτοκίνητό του και 
ο άλλος απάντησε ότι βασίζεται στη δύναμη 
της θετικής σκέψης που σημαίνει να μην παρα-

κολουθεί τις ειδήσεις στην τηλεόραση και να 
μην διαβάζει εφημερίδα, μόνο να αυτοσυγκε-
ντρώνεται!
Ο καθένας μπορεί να πετύχει τροποποιώντας 
την σκέψη του με κατεύθυνση προς το σωστό 
δρόμο. Μάλλον το μέτρο της ευτυχίας είναι  
πόσο δεχόμαστε το παρών καθεστώς. Επειδή 
μπορεί να θεωρώ τον εαυτό μου ενεργητικό 
και ζωηρό, όμως συνήθως δεν συμπληρώνω 
τα απαιτούμενα κριτήρια ευτυχίας όπως ορίζο-
νται από τους ψυχολόγους. Επειδή οι καταμε-
τρήσεις δείχνουν πάντοτε ότι οι συντηρητικοί 
είναι πιο χαρούμενοι από τους φιλελεύθερους 
και οι παραδοσιακές μαμάδες πιο χαρούμε-
νες από τις φεμινίστριες. Αντί να προσπαθώ να 
σκέπτομαι θετικά, όταν βρίσκομαι σε δυσάρε-
στη κατάσταση, προτιμώ να είμαι ...οργισμένη 
για ότι μου συμβαίνει.  Η Παλαιά Διαθήκη είναι 
γεμάτη από δίκαιη και ενάρετη οργή. Πως 
μπορώ να σκεφτώ θετικά όταν έχω μπροστά 
μου τον Γολιάθ; Καλύτερα να σκεφτώ πρακτικά!

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

ΘΕΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 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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απόψεις

«Γ
ίναμε ρόμπα» η «Τον έκανα ρόμπα» είναι οι 
«απλές ρόμπες!»
Φυσικά υπάρχει και η ακραία ρόμπα, 
“ρόμπα λουλουδάτη”, 

Και ο υπερθετικός βαθμός της ρόμπας. “ρόμπα ξεκού-
μπωτη”
Αμάν πια αυτές οι ρόμπες!
Μα τι είναι τελος πάντων αυτή η «ρόμπα»? Η εκφραση 
αυτή δεν συνηθιζόταν  όταν ζούσα στην Ελλάδα. Προ-
έκυψε κάπως αργότερα. . Πότε και πως δεν γνωρίζω. 
Όταν την πρώτο -άκουσα παραξενεύτηκα λιγάκι . 
Τι σημαίνει λοιπόν το «γίναμε ρόμπες?» Σημαίνει γελοι-
οποιούμαι, εξευτελίζομαι, γίνομαι ρεντικολο.  Και τον 
«έκανα ρομπα», τον γελοιοποίησα, τον εξευτέλισα. 
Στα αγγλικά θα λέγαμε We became a laughing stock, we 
made asses of ourselves.
«Γίναμε ρόμπες ξεκούμπωτες »  μαρτυρα ότι η ρομπα 
είναι ανοιχτη και αποκαλυπτει το περιεχομενο. Δηλαδη 
όλα στη φορα. Τιποτα κρυφο. Είναι γνωστο ότι «τα εν 
οικω μη εν δημω» οποτε η αποκαληψη της ξεκουμπωτης 
ρομπας επιτιμαται δεν ειναι επιθυμητη γιατι μας κανει 
δυο φορες ρεζίλι.  Μα και η κουμπωμένη “ρομπα” παλι 
μας ρεζιλεύει. 
Γιατι ντροπιάζει η ρομπα?
Και τι σχέση έχει η ρόμπα με τον εξευτελισμό?
Είναι γιατι τη φορουν οι απλές «λαϊκές» γυναικες? 
Είναι γιατι τις φορουν  ηλικιωμένες γυναικες? 
Είναι γιατί οι ρόμπες είναι παλαιομοδίτικες?
Η Ρόμπα είναι ένα πρόχειρο γυναικείο μακρύ ρούχο που 
κουμπώνει μπροστά. Τη φοράνε συνήθως οι γυναίκες 
κάποιας ηλικίας στην Ελλάδα. Υπάρχουν χοντρές χειμω-
νιάτικες ρόμπες αλλά και ελαφρές καλοκαιρινές ρόμπες. 
Οι γιατροί και οι νοσοκόμες στα νοσοκομεία φορούν 
επίσης ρόμπες για τη δουλεία τους 
Η τήβεννος που φορούν οι δικαστές ή οι απόφοιτοι στη 
τελετή αποφοίτησης είναι επίσης γνωστές σαν  ρόμπες.
Οι ποδιες που φορούσαν παλιά οι μαθήτριες γυμνασίου 
στην ουσία ήταν και αυτές ρόμπες. Βέβαια οι ρόμπες- 
ποδιες με το λευκό γιακαδακι και τα κουμπιά επάνω ως 
κάτω όχι μόνο δεν ηταν εξευτελιστικές αλλά ήταν τρο-
μερά σέξι. Ίσως  γιατί υπήρχε κορμί που σάλευε από 
κάτω.  Καμία σχέση όμως με τις ρόμπες των γιαγιάδων .  
Σκέφτηκα  πίσω τις προσωπικές μου εμπειρίες με τις 
ρόμπες. Η γυμνασιακή ποδιά- ρομπα   των κοριτσιών 
της εποχής μου για μένα ηταν μια απόλαυση . Μ άρεσε 
πολύ, τι να μη σ αρέσει σ ένα έφηβο κορίτσι. Ακόμα και 
σήμερα βρίσκω τα φορέματα με κουμπιά η φερμουάρ 
πανω ως κάτω σέξι.  Ειδικά τα φορέματα Τζην ίσως 
γιατί είναι ότι πιο κοντά υπάρχει στις μαθητικές ποδιες. 
Πολλά κορίτσια όμως τη μισούσαν όμως και ήθελαν να 
τηε πετάξουν να δείξουν την προσωπικότητα τους με τις 
δίκες τους επιλογές ντυσίματος. Χαρά που έκαναν όταν 
καταργήθηκαν … .
Οι ρόμπες που φορούσαν παλιά και που ακόμα φορούν 
οι ηλικιωμένες γυναίκες ήταν πάντα οι ίδιες.  Μόνο 
αυτές που τις φορούσαν ήξεραν ότι είναι διαφορετικές!  
Που πανε και τις βρίσκουν αναρωτιόμουν πάντα. Και 
κάθε φόρα που προσθετέ η γειτόνισσα μια καινούργια 
«ρομπίτσα» στη συλλογή της καμάρωνε καίτοι σε τίποτα 
δεν διάφερε από τις παλιές… Απλά ήταν σε άλλο χρώμα, 
η ήταν δώρο από μια άλλη νύφη, κόρη, η γιο.  Τώρα 

πια διαφορά υπάρχει μεταξύ ρόμπας και ρομπίτσας δεν 
είμαι απόλυτα σίγουρος . Ίσως η ρομπιτσα να υποδει-
κνύει ένα πιο πρόχειρο ένδυμα.
Και οι δυο μου γιαγιάδες –Ο θεός να τις έχει καλά στο 
παράδεισο που είναι -.  φορούν ρόμπες . 
Τις περισσότερες ρόμπες της γιαγιας τις έπαιρνε η κόρη 
της. Η γιαγιά μου ειχε τη «καλή ρόμπα» για την εκκλη-
σιά, τη παλιά για τις δουλείες του σπιτιού και τη «άλλη» 
που φορούσε όταν πήγαινε για επίσκεψη στη γειτονιά.  
Κάθε συνομήλικη της γιαγιάς, ειχε τις ίδιες περίπου 

ρόμπες. Μαζί όταν τα έλεγαν  σχολίαζαν το χρώμα τους, 
ποσό δροσερή ήταν η καλοκαιρινή το καλοκαίρι, και 
ποσό ζεστή ήταν η χειμωνιάτικη το χειμώνα.
Στα μάτια μου ήταν όλες ίδιες: Μαύρες η τελος πάντων 
σκούρες. Ένδειξη πένθους η και ηλικίας θα μου πεις . 
«Μεγάλη γυναίκα πια εγώ δεν θα φορέσω παρδαλές» 
έλεγε η γιαγια όταν η θεια μου προσπαθουσε να φωτη-
σει το τοπειο με μια ρομπα με πιο χαρουμενα χρωματα. 
Οι ρόμπες της γιαγιας ηταν εμπριμέ  με μικρά λουλου-
δάκια,  με κουμπιά από πάνω μέχρι κάτω, με μήκος λίγο 
κάτω από γόνατο και πάντα φαρδιές. Οι ρομπες ποτε δεν 
ειναι στενες.  Κοντομάνικες το καλοκαίρι και μακρυμά-
νικες το χειμώνα. Οι τσεσπες μια δεξιιά και μια αριστερα 
ειναι ενδεικτικες της ρομπας καλης ποιοτητος.  Μα μια 
καλοκαιρινη ρομπα χωρις τσεπες είναι σχεδον νυχτικια 
Τι τρέλα πια είχε με αυτές τις ρόμπες! Τι μανία να είναι 
πάντα καθαρές και φρεσκοσιδερωμένες  
Θυμάμαι μια φορά,  πρωτοετής φοιτητης ημουνα,  σε 
καλοκαιρνες δικοπες στη πατρίδα και χρειαστηκε να 
παμε στη Πατρα για καποια δουλεια . Ο παπους μου 

ζητησε να συνοδευσω τη γιαγια  γιατι όπως παντα ηταν 
απησχολημενος στα κτηματα του . Η γιαγια θεωρούσε 
μεγαλο το ταξιδι Ναυπακτος- Πατρα καιτοι είναι μόνο 
25 χιλιομετρα.  Τοτε έπρεπε να περασει κανεις τε το 
φερρυ  μπωτ απ το Αντριρριο απέναντι στο Ριο.   Εγω 
ενοιωσα καπως σπουδαιος που θα συνοδευα τη γιαγια 
-δεν νομιζω το ειχα ξανακσνει μεχρι τοτε. Μεχρι τοτε 
ηταν αυτή που με  πρόσεχε, τωρα ηταν η σειρα μου  να 
τη προστατεψω εγώ . Η γιαγια στολιστηκε κατάλληλα 
για το ταξιιδι . Εφτιαξε τα μαλια της και εδεσε τις κοτσι-
δες της γυρω απ το κεφαλι της. Μ’ άρεσε όπως φαινόταν. 
Φόρεσε - το μαντέψατε σωστά-τη καλή της ρομπα. Ηταν  
καφετα με μπεζ  μικρά λουλουδάκια. Φυσικά με τα συνη-
θισμένα κουμπιά από πανω ως κατω και μακρια σχεδον 
στο μεσον της γαμπας κατω απ το γόνατο. 
Πήγαμε στο πρακτορείο του  ΚΤΕΛ, τότε αρχές του 70 
κανεις δεν ειχε αυτοκίνητο στο σοι μας, (τώρα όταν 
μαζευόμαστε δεν έχουμε που να τα παρκάρουμε) .  Σαν 
υπευθυνος καβαλιερος έβγαλα δυο εισητηρια, και την 
έβαλα να καθίσει σε μια αδεία καρέκλα στο πρακτορείο.  
Στάθηκα πλάι της και περιμέναμε την ώρα αναχώρη-
σης  Σε καποια στιγμή αυτός που φόρτωνε τις βαλίτσες 
πανω στη οροφή του λεωφορείου όχι  όπως τώρα στο 
κάτω μέρος του λεωφορείου φώναξε όπως φώναζαν 
τοτε «Έλα για Πατρα» !
Μπήκαμε στη σειρα -το λεωφορείο ήταν πλήρες - και 
ανεβήκαμε από τους τελευταίους. Βρήκαμε τις θέσεις 
μας η μια διπλά  στην άλλη.  Η γιαγιά μού ζήτησε να 
κάτσω εγώ πρώτος μεσα, διπλά στο παράθυρο και αυτή 
προτίμησε να κάτσει στο διάδρομο.  Όλα μέλι γάλα  
μέχρι εδώ ώσπου η γιαγιά αποφάσισε «να μας κάνει 
ρόμπα» . 
Μόλις βολεύτηκα στη θέση μου η γιαγιά με μια κίνηση 
σήκωσε τη ρόμπα πανω της σχεδόν μέχρι τη μέση της 
και φάνηκε από μεσα το κάτασπρο κομπινεζόν της  με 
λίγη δαντέλλα στο κάτω μέρος . Δεν κατάλαβα τι έκανε. 
Για δευτερόλεπτα σάστισα  με ολο το λεωφορείο να τη 
παρακολουθεί . Ντροπιάστηκα μάλιστα ιδιαιτέρα με τις 
δυο  συνομήλικες μου ομορφούλες στο απέναντι κάθι-
σμα .Η γιαγια απτόητη μάζεψε τη φρεσκοσιδερωμένη 
ρόμπα της  όμορφα με τα δυο της χέρια και έκατσε διπλά 
μου. Φαίνεται είδε τη ταραχή στο πρόσωπο μου και 
μου είπε με το πιο φυσικό τρόπο . «Μόλις τ σδέρωσα 
τη ρόμπα’μ  και δεν θέλω να τη τσαλακώσω πριν φτά-
σουμε.» 
Προσπάθησα δειλά να της εξηγήσω ότι φαινόταν το 
κομπινεζόν της . Και παλι η γιαγια με το πιο φυσικό 
τρόπο με καθησύχασε . 
«Μ’ το φέρε η θυγατέρα μ απ του Καναδά, ολοκάθαρο 
είναι σαν του χιον» . 
«Μα σε κοιτάνε»  διαμαρτυρήθηκα.   «Ας μας  τραν» 
απαντησε αταραχα. 
Αυτή ηταν η πρώτη και μοναδική φορά που έζησα από 
κοντά και από πρώτο χέρι το «γίναμε ρόμπες» ονομα 
και πραμα. Τις λεπτομεριες της δουλειας  στη Πατρα δεν 
τις θυμάμαι πια . Τη ρομπα της γιαγιας όμως  δεν την 
ξεχασα ποτε   
Η γλυκια γιαγιά μου (αιώνια της η μνήμη) ας ζούσε 
σήμερα και ας «με έκανε ρόμπα» όσες φόρες ήθελε με 
το ντόμπρο χαραχτήρα της, και την αγνότητα της ψυχής 
της. 

Αμάν αυτές οι ρόμπες! 
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Ε
υγενικοί μου αναγνώστες κι αναγνώστριες,
Εύχομαι να σας βρίσκω και πάλι όλους καλά, γερούς 
και κοτσονάτους ώστε να ανταπεξέρχεστε σε όλες τις 
δυσκολίες που σας παρουσιάζονται. Όσο περνούν τα 

χρόνια η ηλεκτρονική «επιστήμη» μας κάνει την ζωούλα μας 
ακόμη πιο δύσκολη. Όλα παρακολουθούνται, όλα ελέγχονται. 
Παίρνουν άλλοι τις αποφάσεις για εμάς και δεν ξέρουμε ποιο 
είναι, γιατί απλούστατα είναι «χαμένοι» με ένα όνομα στον 
κυκεώνα του διαδικτύου. Δεν σου απαντάνε ποτέ, μόνο διατά-
ζουν κι εσύ δεν έχεις πολλές επιλογές. Take it or leave it.
Η οικονομική κατάσταση εκτός από κάποια βαλάντια που είναι 
σταθερά δεν είναι και τόσο ρόδινη. Όπου και να πας ένα καφε-
δάκι με μια τυροπιτούλα μαζί  με τα τυχερά περίπου στα $12. 
Επί δύο (χ2) γιατί θέλει και η παρεΐτσα σου, φτάνουμε τα $24 
και προσέχεις να μην πέσει και κανένα φυλλαράκι από την 
τυρόπιτα γιατί είναι και πανάκριβη. Μήπως πραγματικά έχουν 

βαλθεί να καταργήσουν την μεσαία τάξη που αντιπροσωπεύει 
το 70%; 
Αδέλφια, Έλληνες κι Ελληνίδες και ειδικά εσείς οι μεγαλύτεροι 
οι πιο σιτεμένοι δώστε στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας όλα 
τα εφόδια που πρέπει να έχουν για να «πολεμήσουν» αυτή τη 
κοινωνία, που δυστυχώς κάθε μέρα γίνεται και πιο δύσκολη, 
φιλύποπτη. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκουν τρόπους να μάχονται 
σκληρά για την καθημερινότητα τους. Ακόμα κι αυτά που τα 
βρήκαν έτοιμα από τους γονείς τους γιατί όλα τα αγαθά έγιναν 
δύσκολα μεν, αλλά μπορεί να χαθούν εύκολα. Χωρίς σωστή 
καθοδήγηση, η οποία δεν θα υπάρχει και για πάντα, γιατί 
κάποια στιγμή αποδημούμε. 
Εύχομαι σε όλους υγεία, το κυριότερο αγαθό, και ας προσπα-
θούμε να βοηθάμε τον συνάνθρωπο μας όσοι μπορούμε. Να 
είστε σίγουροι ότι οι περισσότεροι θα το βρείτε μπροστά σας. 
Πάμε τώρα στην κοινωνική μας ιστορία…

Μ
ια συγκινητική ιστορία ήρθε στο φως της 
δημοσιότητας μέσω μιας ανάρτησης στο 
Facebook. Δύο αδελφές, η Robie και η α-
δελφή της Rebecka από τη Σουηδία ψά-

χνουν να βρουν ένα σημάδι για το τι έχει απογίνει ο 
παππούς τους από την Ελλάδα.
Έχουν κάνει ανάρτηση στο Facebook όπου και ανε-
βάζουν φωτογραφίες και αναφέ-
ρουν μεταξύ άλλων «σκεφτόμασταν 
τον παππού μας για χρόνια. Είναι 
το μεγάλο οικογενειακό μυστήριο. 
Είχε έρθει προσωρινά στη Σουηδία 
για μικρό χρονικό διάστημα. Τόσο 
η γιαγιά μου, όσο και η μητέρα μου 
πέθαναν νωρίς και κανείς άλλος δεν 
ξέρει».
Η Robie μιλώντας στο tempo24, 
εξήγησε πως «η γιαγιά πάντοτε 
απέφευγε να μιλήσει για τον παπ-
πού και όταν την ρωτούσαμε με την 
αδελφή μου γιατί δεν παντρεύτη-
καν ποτέ, μας απαντούσε πάντα 
πως δεν πρόλαβαν γιατί σκοτώθηκε 
στον πόλεμο, αλλά δεν μας έλεγε 
περισσότερες λεπτομέρειες».
Το όνομα του παππού της, όπως 
είπε η Robie είναι Παναγιώτης Γιαν-
νόπουλος, ή αλλιώς στα σουηδικά 
είχε δηλωθεί ως Panayutis (Panayotis or Panagiotis) 
Yannopoulos.
Γεννήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 1911, ήταν δημο-
σιογράφος στην ελληνική εφημερίδα Αθηναϊκά Νέα 

(Athens News) και φαίνεται πως ζούσε στην Αθήνα.
Βρέθηκε στη Σουηδία και εργάστηκε για μικρό χρονικό 
διάστημα στα τέλη του 1952 με 1953, εκεί όπου γνώ-
ρισε και ερωτεύτηκε την Gullan Blomqvist (γιαγιά της 
Robie), η οποία ήταν γεννημένη το 1931.
Εννέα μήνες μετά, στις 10 Δεκεμβρίου του 1953, γεννή-
θηκε ο καρπός του έρωτά τους, η μικρή Jeanette, όμως 

ο παππούς της έφυγε λίγο πριν και δεν επέστρεψε ποτέ, 
παρ’ όλο που είχε υποσχεθεί στη γιαγιά των κοριτσιών 
ότι θα επιστρέψει για να παντρευτούν.
Η γυναίκα γέννησε σε ένα ίδρυμα για ανύπαντρες μητέ-

ρες στην μικρή πόλη Vingiker, εκεί όπου διέμενε κιό-
λας.
Η αναζήτηση των εγγονών του και οι μέχρι τώρα επα-
φές
Οι δύο αδελφές Robie Aqvilin (γεννημένη το 1978) και 
η Rebecka Svensson (το 1975), άρχισαν να ψάχνουν 
τον τελευταίο καιρό για τον παππού τους αναζητώ-

ντας κάποιες πληροφορίες για το αν 
τελικά ζει ακόμα ο παππούς τους ή 
αν υπάρχει έστω κάποιος συγγενής 
τους στην Ελλάδα.
Και αυτό γιατί η γιαγιά τους απέ-
φευγε να μιλήσει γ ια αυτόν. Η 
μητέρα τους μάλιστα δεν πρόλαβε 
να ψάξει για τον πατέρα της, αφού 
πέθανε πολύ νωρίς σε ηλικία, το 
1989, ενώ η γιαγιά τους το 1993.
Αρχικά απευθύνθηκαν στην Υπηρε-
σία Εθνικών Αρχείων της Σουηδίας, 
όπου ένας υπάλληλος ενδιαφέρ-
θηκε και τους βρήκε αρκετές πληρο-
φορίες, όπως τα στοιχεία του παπ-
πού, ημερομηνία γέννησης, πότε 
πήγε στη Σουηδία και πότε έφυγε.
Πλέον, μετά τη δημοσιοποίηση στο 
facebook, αρκετοί είναι αυτοί που 
προσφέρθηκαν να βοηθήσουν και 
ανέφεραν στη Robie, την Ένωση 

Συντακτών Ημερήσιων Αθηναϊκών Εφημερίδων, ενώ 
ήδη ήρθαν σε μία πρώτη επαφή με την χήρα του ιδιο-
κτήτη της εφημερίδας που φέρεται να εργαζόταν ο παπ-
πούς της, των «Αθηναϊκών Νέων».

Δύο Σουηδέζες αναζητούν μετά από 65 χρόνια
τα ίχνη του παππού τους στην Ελλάδα 
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58 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ 

Γ
ια άλλη μία χρονιά η Κυπριακή Κοινότητα έκανε πε-
τυχημένες εκδηλώσεις. Μία από αυτές ήταν και η 
έπαρση της σημαίας στο Δημαρχείο του Τορόντο, 
για να θυμίσει στους παλαιούς αλλά και να μάθουν 

οι νεότεροι ότι η Κύπρος και η απανταχού διασπορά δεν 
ξεχνά και θα συνεχίσει να προοδεύει κοινωνικά κι ιστο-
ρικά.
Ειλικρινά, συγκίνηση κι υπερηφάνεια μπορεί μόνο να 
αισθανθεί κάποιος από τις φορτισμένες εθνικά ομι-
λίες του Ύπατου Αρμοστή της Κύπρου στον Καναδά, κ. 
Βασίλη Φιλίππου. Ο κ. Φιλίππου είναι ένας πραγματικά 

σεβαστός διπλωμάτης, του οποίου η πορεία σε όποια 
χώρα κι αν υπηρετούσε άφησε πίσω μόνο φίλους και 
νοσταλγούς της ηθικής του και της παρουσίας του στις 
κυβερνητικές αρχές κάθε χώρας. Ειδικότερα τελευταία 
στην Νέα Υόρκη, που δεν υπήρχε εκδήλωση που να μην 
τιμά με την αξιοσέβαστη σύζυγο του. Οι Ελληνοκύπριοι 
θα πρέπει να τον αγκαλιάσουν και να βοηθήσουν το έργο 
του για είναι γερός ΓΝΩΣΤΗΣ του αντικειμένου.
Φυσικά, η παρουσία του Πρέσβη της Ελλάδος στον 
Καναδά, κ. Δημήτρη Αζεμόπουλο, έδωσε ξεχωριστή 
βαρύτητα στις εκδηλώσεις. Οι ομιλίες του και οι προτρο-

πές του μόνο σιγουριά φέρνουν, που για άλλη μία φορά 
πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι οι αντιπρόσωποι μας από 
Ελλάδα και Κύπρο μόνο σεβασμό και σιγουριά εμπνέ-
ουν για τους χιλιάδες συμπατριώτες μας στον Καναδά. 
Επίσης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας, κ. Νίκος 
Λαγούδης, και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχί-
σουν με τον ίδιο ζήλο να εργάζονται για το μεγαλείο της 
Μεγαλονήσου και να διεκδικούν τα δίκαια από τις κυβερ-
νήσεις των χωρών που μας φιλοξενούν.

ΖΗΤΩ Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΑΣ.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΪΔΑΡΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΙΕΣΚΟΥ

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον 
Καναδά, κ. Βασίλης Φιλίππου

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τζιμ Καρύγιαννης

Ο Πρέσβης της Ελλάδος κ. Δημήτρης Αζεμόπουλος ανάμεσα από τον Γεν. 
Πρόξενο κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Τζιμ Καρύγιαννη, τον 
Ύπατο Αρμστή κ. Βασίλη Φιλίππου και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Κοινότητας 

κ. Νίκο Λαγούδη
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ΠΡΟΟΔΕΥΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ

Η κα Μάρθα Χέντη έδωσε κι εκείνη το παρών

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά, κ. 
Βασίλης Φιλίππουμ με τον Βουλευτή της περιοχής του 
Σκάρμπορο, κ. Άρη Μπαμπικιάν και τον πρόεδρο της 

Κυπριακής Κοινότητας, κ. Νίκο Λαγούδη

Η κα Φιλίππου με τον Πρέσβη, κ. 
Αζεμόπουλο, και τον Βουλευτή της περιοχής 

του Scarborough, κ. Ari Babikian

Η κα Φιλίππου δέχθηκε μία ανθοδέσμη 
ως καλωσόρισμα από την Κυρπιακή 

Κοινότητα

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον 
Καναδά, κ. Βασίλης Φιλίππου, με την 

σύζυγο του

Ο Πρέσβης της Ελλάδος στον Καναδά, κ. 
Δημήτρης Αζεμόπουλος

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας, κ. 
Νίκος Λαγούδης

Η Γραμματέας της Κυπριακής Κοινότητας, 
κα Ειρήνη Ράμφαλη

Οι κυρίες Αναστασία Ζάικος, Μαρία Ιωάννου 
και Παμ Παπαϊωάννου

Ο Πρέσβης της Ελλάδος στον Καναδά, κ. 
Δημήτρης Αζεμόπουλος, με τον εκδότη της 

εφημερίδος Hellas News, κ. Θανάση 
Κουρτέση

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου, κ. 
Βασίλης Φιλίππου, με τον πρόεδρο της 

Κυπριακής Κοινότητας, κ. Νίκο Λαγούδη
Θέρμο ήταν το καλωσόρισμα της Κυπριακής Κοινότητας στον Ύπατο 

Αρμοστή της και την σύζυγο του

Ο Πρέσβης της Ελλάδος, κ. Δ. 
Αζεμόπουλος, με την πρόεδρο του 

Γυναικείου τμήματος του Ελληνικού 
Γηροκομείου, κα Ειρήνη Ντότσικα

Ο Πρέσβης της Ελλάδος, κ. Δ. Αζεμόπουλος, με τον Ύπατο Αρμοστή της 
Κύπρου, κ. Βασίλη Φιλίππου, με τον πρόεδρο της Αδελφότητας Ποντίων, κ. 
Χρήστο Κοτσαμποϊκίδη, τον κ. Γιώργο Μάνιο με την  κα Πένυ Κόντο και τον 

σύζυγο της Μάικ από το Χαμόγελο Ζωής

Ο Πρέσβης της Ελλάδος στον Καναδά, κ. 
Δημήτρης Αζεμόπουλος, με τον Ύπατο 
Αρμοστή της Κύπρου στον Καναδά, κ. 

Βασίλη Φιλίππου

Ο Πρέσβης της Ελλάδος στον Καναδά, 
κ. Δημήτρης Αζεμόπουλος, με τον 

πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων, 
κ. Χρήστο Κοτσαμποϊκίδη
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Με λαμπρότητα η έπαρση σημαίας στο Queen’s Park

Μ
έσα στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσε-
ων για την 58η επέτειο ανεξαρτησίας της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας και σε μια ευχάριστη και 
εορταστική ατμόσφαιρα έγινε και πάλι φέτος η 

καθιερωμένη εκδήλωσης έπαρξης της Κυπριακής σημαίας 
στο Queens Park Legislative Assembly του Oντάριου και α-
κολούθησε δεξίωση.
Την εκδήλωση οργάνωσε  η Κυπριακή Ομοσπονδία Καναδά 
κάτω από την αιγίδα του Εξοχωτάτου Υπάτου Αρμοστή 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Καναδά κυρίου Βασίλη 
Φιλίππου.  Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 
οι πιο κάτω επίσημοι προσκεκλημένοι.  H.E. The High 

Commissioner of the Republic of Cyprus Vasilis Philippou, 
along with his lovely wife Anthea Vanech Philippou, H.E. 
the Ambassador of Greece Mr. Dimitris Azemopoulos. 
Many thanks to the Hon. Premier of Ontario Doug Ford, 
the Hon. Speaker of the House Ted Arnott MPP, Effie 
Triantafylopoulos MPP Oakville North, Aris Babikian, 
MPP Scarborough Agincourt, Peter Tabuns, MPP Toronto 
Danforth, John Fraser MPP Ottawa South and Leader of 
the Liberal Party, Michael Coteau, MPP Don Valley East, 
Christina Mitas, MPP Scarborough Centre, Daisy Wai, MPP 
Richmond Hill, Logan Kanapathi, MPP Markham Thornhill, 
Vincent KE, MPP Don Valley North, Belinda Karahalios, 

MPP Cambridge, the Hon. Consul-General of Greece Victor 
Maligoudis, the Hon. Consul-General of Serbia Vasilije 
Petkovic, προέδροι και στελέχοι κυπριακών και ξένων 
οργανώσεων, μέλη της Κυπριακής παροικίας και φίλοι της 
Κύπρου.  
Στην ομιλία του ο Εξοχώτατος Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου 
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στους στενούς δεσμούς και την 
αλληλεγγυη  που επικρατεί μεταξύ των δύο χωρών η οποία 
θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί και εις το μέλλον.
Τελετάρχισσα της όλης εκδήλωσης ήταν η κυρία Χριστίνα 
Αμυγδαλίδη, Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Καναδά.

Εξοχώτατος Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στο Τορόντο κ. Βασίλης 
Φιλίππου, η κ.α Χριστίνα Αμυγδαλίδη, Πρόεδρος Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Καναδά, the Speaker of the House of the Legislative Assembly of Ontario 

Hon. Ted Arnott, Peter Tabuns, MPP Toronto Danforth, Effie 
Triantafilopoulos MPP, Oakville North, Michael Coteau, MPP Don Valley East

Ο Εντιμότατος Premier of Ontario Hon. Doug Ford, 
Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο 

Τορόντο κύριος Βασίλης Φιλίππου και η σύζυγος Άνθη 
Φιλίππου και η πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας 

Καναδά κυρία Χριστίνα Αμυγδαλίδη

O κ. Ted Arnott, Πρόεδρος της Βουλής του Οντάριο, ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου κ. 
Βασίλης Φιλίππου με τη σύζυγό του Anthea, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο 

Τορόντο κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ο Γεν. Πρόξενος της Σερβίας κ. Vasilije Petkovic, οι 
βουλευτές του Οντάριο κκ Michael Coteau, Aris Babikian και Έφη Τριανταφυλλόπουλος 

και η Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη

Ο Πρέσβης της Ελλάδος κ. Δημήτρης Αζεμόπουλος, ο Ύπατος 
Αρμοστής της Κύπρου κ. Βασίλης Φιλίππου, ο Πρόεδρος της 

Βουλής κ. Ted Arnott και η Πρόεδρος της Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Καναδά κα Χριστίνα Αμυγδαλίδη
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για την 58η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κύπρου

Ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Τορόντο κ. 
Δημήτρης Αζεμόπουλος, η βουλευτής καΈφη 
Τριανταφιλόπουλος και ο Γεν. Πρόξενος στο 

Τορόντο κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης

Εξοχώτατος Πρέσβης της Ελλάδας Δημήτρης 
Αζεμόπουλος, η Βουλευτής Ελληνικής καταγογής, Έφη 

Τριανταφιλόπουλος, Ο Εντιμότατος Πρόξενος της 
Ελλάδας, κύριος Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Aris Babikian MPP
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Φθινοπωρινή συνεδρίαση 
Μητροπολιτικού Συμβουλίου

Ι.Μ. Τορόντο

Υπό την προεδρία του Μητροπολίτη Σωτηρίου συνήλθε το Μητροπολιτικό 
Συμβούλιο στην φθινοπωρινή του συνεδρίαση. Τα μέλη του προσήλθαν 
με μεγάλη απαρτία, από την μία άκρη του Καναδά έως την άλλη.
Η συνεδρίαση άρχισε με προσευχή και το αγιογραφικό ανάγνωσμα “Πᾶσα 

βασιλεία µερισθεῖσα καθ’ ἑαυτὴν ἐρηµοῦται, καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία µερισθεῖσα καθ’ 
ἑαυτὴν οὐ σταθήσεται.” Ματθ. ιβ’ 25.

Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης Σωτήριος διεβίβασε τις ευχές και ευλογίες του Πανα-
γιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.
Τις εργασίες παρακολούθησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ο Πρέσβης της 
Ελλάδας κ. Δ. Αζεμόπουλος και ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου κ. Β. Φιλίππου, οι 
οποίοι απηύθυναν και θερμότατο χαιρετισμό.
Στις εργασίες της συνεδρίας συμμετείχε και ο Γεν. Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορό-
ντο κ. Β. Μαλιγκούδης. Τους εξοχωτάτους, Πρέσβη και Ύπατο Αρμοστή ευχαρίστησε 
εγκάρδια ο Μητροπολίτης.
Παρουσιάσθηκαν γραπτές εκθέσεις είκοσι τριών (23) επιτροπών και αφού συζητή-
θηκαν διεξοδικά ελήφθησαν οι απαραίτητες αποφάσεις.
Προγραμματίστηκαν πρωτοβουλίες για την καινούργια εκκλησιαστική χρονιά.
Στην έκθεσή του ο Μητροπολίτης Σωτήριος ανέφερε όλα τα θέματα μεταξύ της 
ανοιξιάτικης συνεδρίασης και της τρέχουσας, αναφερόμενος και στη Σύναξη των 
Ιεραρχών του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Ο Μητροπολίτης Σωτήριος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την μέχρι τώρα 
πορεία της Εκκλησίας και ολοκάρδια ευχαρίστησε τα μέλη του Μητροπολιτικού 
Συμβουλίου για την ενεργό συμμετοχή τους και την άριστη εργασία τους.
Δοξολόγησε τον Πανάγαθο Θεό, γιατί έχουμε τόσο καλούς συνεργάτες, αλλά και για 
το θεάρεστο έργο το οποίο γίνεται στις Κοινότητές μας από τη μια άκρη του Καναδά 
στην άλλη.
Η συνεδρίαση έκλεισε με προσευχή και με το πολυχρόνιο του Παναγιωτάτου Οικου-
μενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.
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Επίσκεψη στελέχους του 
Γενικού Προξενείου Τορόντο 

στο Winnipeg
26-28 Οκτωβρίου 2018

Στέλεχος του Γενικού Προξενείου Τορόντο θα βρίσκεται 
στο Winnipeg της πολιτείας Manitoba το διάστημα α-
πό 26 έως 28 Οκτωβρίου 2018, για να παράσχει προ-
ξενικές υπηρεσίες στους Έλληνες πολίτες που διαβιούν 

στην περιοχή.
Για την έγκαιρη προετοιμασία των προξενικών πράξεων, παρα-
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν μήνυμα στο 
toronto@mfa.gr , αναφέροντας, μεταξύ άλλων, στο τίτλο του 
μηνύματος τη λέξη «MANITOBA» και στο κυρίως σώμα του 
μηνύματος ακριβή στοιχεία επικοινωνίας τους καθώς και το 
θέμα, για το οποίο επιθυμούν να εξυπηρετηθούν.
Οι προξενικές υπηρεσίες θα παρασχεθούν, τις ημέρες και 
ώρες που θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους, στους 
χώρους της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου Winnipeg:

St Demetrios Greek Orthodox Church & MHCC
2255 Grant Avenue, Winnipeg, MB  R3P 0S2  Canada

Phone: 204-889-8723, Fax: 204-837-4340
Email: greekcom@mymts.net 
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Α
γαπητά Μέλη του Ελληνικού Σπι-
τιού:
Είναι τιμή για μένα να υπηρετήσω 
αυτόν τον υπέροχο οργανισμό 

ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου 
και τις Κυρίες του Γυναικείου Τμήματος για 
μια ακόμη χρονιά.
Εκ μέρους όλων μας στο Ελληνικό Σπίτι, θα 
ήθελα επ’ ευκαιρίας αυτής να ευχαριστήσω 
όλα τα μέλη, τους εθελοντές, τους δωρητές, 
τα μέλη των οικογενειών, τους κατοίκους και 
τους ενοίκους μας, τον Διευθυντή και τους 
στενούς συνεργάτες του, το προσωπικό και 
τους επαγγελματικούς μας συνεργάτες για 
την συνεχή υποστήριξη και αφοσίωση προς 
το Σπίτι.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και να 
συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο και το 
Γυναικείο Τμήμα για την άψογη συνεργασία 
που έχουμε. Η ηγεσία τους, η διαφάνεια, η 
γενναιοδωρία και η πραγματική αγάπη και 
αφοσίωσή τους στον κοινό μας στόχο για 
τους Ηλικιωμένους μας, οι εξαίρετες σχέ-
σεις μας με τα διάφορα επίπεδα της Κυβέρ-
νησης απ' όπου δεχόμαστε το μεγαλύτερο 
μέρος της χρηματοδότησής μας, η ευρύτερη 
παροικία, οι εθελοντές μας και οι δωρητές 
μας και οι ικανότατοι και στοργικοί ιατροί 
μας, η διοίκηση και οι υπάλληλοί μας είναι 
όλα όσα διασφαλίζουν την άριστη λειτουρ-
γία του οργανισμού μας.
Το Σπίτι μας παρέχει στους αγαπημένους 
μας εξαιρετική φροντίδα που όμοιά της 
δεν υπάρχει. Προσφέρουμε τις υπηρε-
σίες μας σε ένα περιβάλλον που οι ηλικιω-
μένοι περήφανα αποκαλούν «σπίτι τους» 
και όπου η Ελληνορθόδοξη πίστη έχει εξέ-
χουσα θέση και ο Ελληνικός πολιτισμός και 
οι αξίες μας βρίσκονται στο επίκεντρο της 
στρατηγικής μας. Αναζητούμε συνέχεια 
εποικοδομητική κριτική από τους φιλοξε-
νούμενους και τους ενοίκους μας, τις οικο-
γένειές τους, από ελέγχους τρίτων, από τα 
διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης και χρη-
σιμοποιούμε ως σημείο αναφοράς για την 
επίδοσή μας τους άλλους παρόχους υπηρε-
σιών υγείας ώστε να είμαστε πάντα σίγου-
ροι ότι παρέχουμε ποιοτική φροντίδα και 
υπηρεσίες στους ηλικιωμένους μας σεβό-
μενοι ταυτόχρονα τις προσωπικές τους προ-
τιμήσεις, τον ιδιωτικό τους χώρο και την αξι-
οπρέπειά τους.
Το 2017 ήταν άλλη μία εξαιρετική χρονιά 
για το Σπίτι και θα θέλαμε να μοιραστούμε 
μαζί σας ορισμένες σημαντικές στιγμές και 
επιτυχίες:
Για τις δύο εγκαταστάσεις Μακροχρόνιας 
Φροντίδας, ξεκινήσαμε συνεργασία με έναν 
νέο φαρμακείο, πιο τεχνολογικά προηγμένο 
μετά από διαγωνισμό και έλεγχο που διε-
νήργησε το Συμβούλιό μας.
Το Γηροκομείο μας στο Τορόντο έλαβε από 
το Υπουργείο Υγείας και Μακροχρόνιας 
Φροντίδας κατακάθαρο έλεγχο χωρίς παρα-
τηρήσεις, ένα εντυπωσιακό επίτευγμα, για 
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επιδιώκοντας 
διαρκώς την καινοτομία, το Γηροκομείο του 
Τορόντου συνεργάζεται με το Νοσοκομείο 
Sunnybrook Hospital και τον Οργανισμό 

«Connecting Ontario» για την ηλεκτρονική 
πρόσβαση σε όλους τους ιατρικούς φακέ-
λους των κατοίκων μας. Είμαστε το τρίτο 
Γηροκομείο στο Τορόντο που συμμετέχει 
στο εν λόγω πρόγραμμα.
Επιπλέον, το Γηροκομείο εγκατέστησε ανυ-
ψωτήρες στερεωμένους στην οροφή σε όλα 
τα δωμάτια των φιλοξενούμενων, αγόρασε 
άλλα δώδεκα κρεβάτια με μηχανισμούς 
ανύψωσης, αντικατέστησε τα πατώματα, 
τους πάγκους για νιπτήρες και τις βρύσες 
σε επτά δωμάτια φιλοξενούμενων και πρό-
σθεσε επιπλέον περισσότερο φωτισμό.
Επίσης, το Γηροκομείο στο Τορόντο μείωσε 
την χρήση ψυχολογικών φαρμάκων, και τις 
επισκέψεις στο τμήμα πρώτων βοηθειών 
στα διαφορά νοσοκομεία, και αγόρασε έναν 
νέο κυλιόμενο τάπητα που βοηθάει αυτούς 
που είναι σε αναπηρική καρέκλα να περ-
πατάνε. Επίσης, εισαγάγαμε νέα προγράμ-
ματα όπως η yoga με γέλιο και η θεραπεία 
με ρομποτικά ζωάκια.
Στο Γηροκομείο του Σκάρμπορο, δημιουρ-
γήσαμε στο ισόγειο έναν ειδικό χώρο για 
την καλύτερη διαχείριση αυτών που υπο-
φέρουν από άνοια. Στον ίδιο χώρο αντι-
καταστήσαμε επίσης τις πολυθρόνες στα 
δωμάτια τους καθώς και τα ρυθμιζόμενα 
τραπέζια στις τραπεζαρίες, τα έπιπλα στους 
κοινόχρηστους χώρους και επενδύσαμε 
σε νέα στρώματα, νέο πάτωμα στην κου-
ζίνα, νέα πατώματα σε ορισμένες τραπεζα-
ρίες και μπάνια και προσθέσαμε φωτογρα-
φικές μηχανές ασφαλείας για τη βελτίωση 
της ασφάλειας των φιλοξενούμενων και του 
προσωπικού. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί 
η ασφάλεια των φιλοξενούμενων όταν τους 
μετακινούμε προσλάβαμε επιπλέον προσω-
πικό, και τους προσφέρουμε περισσότερη 
ψυχαγωγία τα απογεύματα και τα Σαββατο-
κύριακα.
Επιπροσθέτως, εφαρμόσαμε τη χρήση τηλε-
οράσεων σε κοινόχρηστους χώρους για να 
μπορούμε πιο εύκολα να ανακοινώνομε το 
πρόγραμμα της ημέρας, το μενού και να 
κάνουμε άλλες ανακοινώσεις καθώς επί-
σης και στις αίθουσες συνεδριάσεων για 
την αποφυγή χρήσης έντυπου υλικού. Επι-
πλέον, χρειάστηκε να αλλάξουμε ένα από 
τους πέντε κλιματισμούς μας για περισσό-
τερο φρέσκο αέρα που ήταν ένα σημαντικό 
κόστος για το Γηροκομείο.
Και οι δύο εγκαταστάσεις Μακροχρόνιας 
Φροντίδας συνεχίζουν να είμαστε η πρώτη 
εκλογή Γηροκομείου όπως προκύπτει από 
Έρευνες Ικανοποίησης για την επίδοσή μας 
όπου λάβαμε με τους υψηλότερους βαθ-
μούς στις δεκαεννέα από τις είκοσι-δύο 
ερωτήσεις.
Στο Τμήμα Στέγασής (διαμερίσματα) μας 
καταφέραμε να λάβουμε επιδότηση ύψους 
$471.500 από τον Δήμο για την Δεύτερο 
Στάδιο αντικατάσταση της στέγης του κτι-
ρίου. Επιπλέον, επενδύσαμε $270.000 από 
το απόθεμα μας για ανακαινίσεις και βελτι-
ώσεις διαμερισμάτων και για ανακαινίσεις 
των δημόσιων τουαλετών και του κύριου 
χώρου υποδοχής μας. Στο Τμήμα Στέγασής 
μας επίσης, το Σπίτι έλαβε υψηλούς βαθ-
μούς στις έρευνες ικανοποίησης των φιλο-

ξενούμενων.
Το μεγαλύτερο ίσως επίτευγμά μας για τους 
ενοίκους μας ήταν η πρόσληψη μιας νεα-
ρής Ελληνίδας ιατρού, της Σοφίας Νάστη, 
η οποία εξετάζει τους ασθενείς σε κλινική 
που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις μας μια 
φορά το μήνα.
Οι λίστες αναμονής μας συνεχίζουν να 
μεγαλώνουν με περίπου 227 άτομα να περι-
μένουν ένα κρεβάτι στο Γηροκομείο του 
Σκάρμπορο, 102 άτομα για το Γηροκομείο 
του Τορόντο και 226 ηλικιωμένους Έλλη-
νες που περιμένουν για διαμέρισμα. Συνε-
χίζουμε να εξυπηρετούμε περίπου 300 
άτομα στα διαμερίσματα μας, 210 στις εγκα-
ταστάσεις μακροχρόνιας φροντίδας (ανα 
πάσα στιγμή), 10 ηλικιωμένους στο Ημε-
ρήσιο Πρόγραμμα Ενηλίκων, και με σύνολο 
555 αιτήσεις στις λίστες αναμονής μας, 300 
υπαλλήλους και πάνω από 200 εθελοντές, 
το Ελληνικό Σπίτι είναι η μόνη επιλογή που 
ανταποκρίνεται και υπερβαίνει τις προσδο-
κίες της Παροικίας μας. Είναι πραγματικά το 
Διαμάντι του Ελληνισμού.
Στο φάκελό σας, συμπεριλάβαμε τις συγκε-
ντρωτικές, ελεγμένες οικονομικές μας κατα-
στάσεις. Και πάλι, ο Οργανισμός μας διά-
νυσε ένα εξαιρετικό οικονομικό έτος με 
έσοδα που υπερέβησαν τα έξοδα κατά περί-
που $1.380.920 πριν από την απόσβεση και 

$1.324.538 μετά την αποπληρωμή μέρους 
του κύριου ποσού για το Παρεκκλήσι του 
Σκάρμπορο.
Το Σπίτι βρίσκεται σε ισχυρή οικονομική 
θέση. Ωστόσο, τα κτίριά μας παλιώνουν και 
οι αναμενόμενες ανάγκες θα επιβαρύνουν 
τη λειτουργία μας στο κοντινό μέλλον. Το 
Ελληνικό Σπίτι θα έχει ελλείψεις περίπου 
$2.011.084 στα επόμενα πέντε χρόνια, για 
να μπορέσει να διαχειριστεί τις αναμενόμε-
νες αναγκαίες κτιριακές επισκευές.
Τέλος, σας προτρέπω όλους να υποστηρί-
ξετε τις διάφορες εκδηλώσεις που κάνουμε 
για να αντιμετωπίσουμε τα έξοδά μας στο 
μέλλον. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές 
μου ευχαριστίες στους Συμπροέδρους των 
Επιτροπών μας και τα μέλη τους για τις προ-
σπάθειες που κάνουν να συγκεντρώσουν το 
χρήμα στις διάφορες εκδηλώσεις.
Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη συνερ-
γασία μαζί σας για τη βελτίωση του Σπιτιού 
μας.

Με εκτίμηση,

Ιωάννης Κ. Φαναράς
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ελληνικό Σπίτι

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- 2018
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Ο κ. Πολίτης με τον κ. Ηλιόπουλο

Ο γνωστός δικηγόρος, κ. Γιάνης Σώτος έδωσε το 
παρών 

Ο Γενικός Πρόξενος του Τορόντο, κ. Βίκτωρ 
Μαλιγκούδης, με τον παραγωγό της ταινίας 

MelanCholia, κ. Γιώργο Πολίτη

Ο Πρέσβης της Ελλάδος στον Καναδά, κ. Δημήτρης 
Αζεμόπουλος,, με τον Πρέσβη του Καναδά στην 

Ελλάδα, κ. Mark Allen με τον κ. Θανάση Κουρτέση

Ο Πρέσβης της Ελλάδος στον Καναδά, κ. Δημήτρης 
Αζεμόπουλος,, με τον Πρέσβη του Καναδά στην 

Ελλάδα, κ. Mark Allen

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Μαλιγκούδης με τον κ. Φαναρά, τον κ. 
Κερογλίδη και τον κ. Κηπουρό

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Σπιτιού, κ. Γιάννης Φαναράς, 
έδωσε το παρών στην πρώτη εκδήλωση του νέου Γενικού 

Προξένου στο Τορόντο

Ο κ. Mark Allen πρόκειται σε λιγότερο από δύο 
εβδομάδες να αναλάβει την θέση του Πρέσβη του 

Καναδά στην  Ελλάδα
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στον Καναδά, κ. Δημήτρης 

ΑζεμόπουλοςΟ καθηγητής, κ. Δημήτρης Παντερμαλής
Ο νέος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στον 

Καναδά, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης

Διακρίνονται ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στον Καναδά, κ. Βίκτωρ 
Μαλιγκούδης, ο Πρέσβης του Καναδά στην Ελλάδα, κ. Mark Allen, ο 

Πρέσβης της Ελλάδος στον Καναδά, κ. Δημήτρης Αζεμόπουλος, ο Ύπατος 
Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά, κ. Βασίλης Φιλίππου, με την σύζυγο του

Κατάμεστη η αίθουσα του Royal Ontario Museum στην πρώτη εκδήλωση του νέου Γενικού Πρόξενου της Ελλάδος στο Τορόντο, κ. Βίκτωρα Μαλιγκούδη
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ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ, ΣΤΟ ROYAL ONTARIO MUSEUM 

Ο πρόεδρος του HHF, κ. Τόνυ Λουράκης, έδωσε 
το παρών

Ο Γενικός Πρόξενος, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδγς, με τον πρόεδρο 
του Ελληνικού Σπιτιού, κ. Γιάννης Φαναράς

Η κα Είρηνη Κερογλίδου με δύο από τα παιδιά της, κ. Γιώργο και 
κα Παρθένα Κερογλίδη

Ο Γενικός Πρόξενος του Τορόντο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, με τον κ. 
Γιώργο Κερογλίδης 

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά, κ. 
Βασίλης Μαλιγκούδης, με τον εκδότη της 

εφημερίδας HELLAS NEWS, κ. Θανάση Κουρτέση

Ο αξιαγάπητος ιδιοκτήτης του εστιατορίου 
ITHACA στο Markham με την  όμορφη κόρη του

Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά, κ. 
Βασίλης Φιλίππου, με την σύζυγο του Ο κ. Τάσσος Καραντώνης έδωσε κι εκείνος το παρών

Ο Πρέσβης της Ελλάδος στον Καναδά, κ. Δημήτρης 
Αζεμόπουλος, με το αεικίνητο μέλος του Δ.Σ. του 

HHF, κ. Γιώργο Κερογλίδη

Ο κ. Γιώργος Πολίτης, παραγωγός της ταινίας MelanCholia,  
με τον Πρέσβη της Ελλάδος, κ. Δημήτρη Αζεμόπουλο και 

τον Πρέσβη του Καναδά, κ. Mark Allen

Ο κ. Γιώργος Πολίτης, παραγωγός της ταινίας MelanCholia, συνομιλεί 
με τον Πρέσβη της Ελλάδος, κ. Δημήτρη Αζεμόπουλο και τον Πρέσβη 

του Καναδά, κ. Mark Allen

Ο Γενικός Πρόξενος στο Τορόντο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ο Πρέσβης της Ελλάδος 
στον Καναδά, κ. Δημήτρης Αζεμόπουλος, ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον 

Καναδά, κ. Βασίλης Φιλίππου και ο Πρέσβης του Καναδά στην Ελλάδα, κ. Mark Allen 
με τον καθηγητή, κ. Δημήτρη Παντερμαλή

Ο Γενικός Πρόξενος στο Τορόντο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, ο Πρέσβης 
της Ελλάδος στον Καναδά, κ. Δημήτρης Αζεμόπουλος, ο Ύπατος 
Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά, κ. Βασίλης Φιλίππου και ο 

Πρέσβης του Καναδά στην Ελλάδα, κ. Mark Allen

Ο κ. Παντερμαλής ανάμεσα από τον Γενικό Πρόξενο στο 
Τορόντο, τον Πρέσβη της Ελλάδος και τον Πρέσβη του Καναδά 

στην Ελλάδα

Ο Πρέσβης της Ελλάδος κ. Δημήτρης 
Αζεμόπουλος με την νεαρή φωτογράφο 

Χριστίνα Κουτσούγερας
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ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΟΝΙΚΕΩΝ ΤΟΡΟΝΤΟ 
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Η κα Ανθούλα Παπάζογλου, Β’ Αντιπρόεδρος
Η κα Κέλυ Μανούκα-Φακλάρη. Υπεύθυνη 

Διαχείρησης Έργων

Η κα Ευγενία και κ. Παύλος Μανούκα βραβεύτηκαν για την προσφορά 
τους. Το βραβείο παρέδωσαν η κα Καλομοίρη και η κα Τσικουρλή

Ο κ. Νίκος και η κα Μαίρη Μανούκα στην βράβευση τους για την 
προσφορά τους στον σύλλογο από ένα πρώην μέλος του Δ.Σ. και 

νυν Γραμματέα της Παμμακεδονικής, κα Ειρήνη Καλομοίρη

Η κα Παναγιώτα Αμανατίδου, Τεχνικός Σύμβουλος 
Κτιρίου, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για την 

κατάσταση του κτιρίου του Συλλόγου 
Θεσσαλονικέων Η Δήμητρα Κοτζιά, Υπεύθυνη Εκδηλώσεων

O ταμίας του συλλόγου, κ. Κωνσταντίνος 
Μανούκας.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Θεσσαλονικέων, κα 
Δόμνα Σισκόπουλος

Ο κ. Κώστας Τσιλφίδης που ήταν και προεδρεύων της 
Γενικής Συνέλευσης

Δύο από τα νέα μέλη του Συλλόγου 
Θεσσαλονικέων

Ο κ. Θανάσης Κουρτέσης με τους κ. Βασίλη Νούση, κ. Γιώργο Καλομοίρη και την 
σύζυγο και γραμματέα της Παμμακεδονικής, κα Ειρήνη Καλομοίρη και την Δήμητρα 

Κοτζιά, μέλος του Δ.Σ, του συλλόγου Θεσσαλονικέων

Ο κ. Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης, Γραμματέας του 
Συλλόγου Θεσσαλονικέων

Η αίθουσα της Παμμακεδονικής ήταν γεμάτη για την Γενική Συνέλευση του 
Συλλόγου Θεσσαλονικέων

Από δεξιά προς τα αριστερά το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Θεσσαλονικέων: Νίκος Χρηστίδης (Υπεύθυνος Κτιρίου), Παναγιώτα 
Αμμανατίδου (Τεχνικός Σύμβουλος Κτιρίου), Κέλυ Μανούκα - Φακλάρη (Υπεύθυνη Διαχείρησης Έργων), Μιλτιάδης Τσαβδαρίδης 
(Γενικός Γραμματέας), Δόμνα Σισκόπουλος (Πρόεδρος), Κωνσταντίνος Μανούκας (Ταμίας), Ανθούλα Παπάζογλου (Αντιπρόεδρος 

Β’), Καίτη Νικολαΐδου (Αντιπρόεδρος Α’), Δήμητρα Κοτζιά (Υπεύθυνη Εκδηλώσεων)
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ 
ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 Από τον Σύλλογο Κιλκίς έδωσε το παρών ο πρόεδρος, κ. 
Αλέξανδρος Τσικουρλής
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Το καινούριο
Cosmos Agora
(ΣΤΟ LAWRENCE & WARDEN)

ZHTEI ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ - ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο

(416) 285-4443

Η μεγάλη εταιρεία τροφίμων

EMPIRE FOODS
ΖΗΤΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (WAREHOUSE)
& ΒΟΗΘΟΥΣ ΟΔΗΓΩΝ

(ΣΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ)
ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΤΗΛ ΣΤΟΝ Κ. ΠΗΤΕΡ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

416.571.1472
ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

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

ΓΙΑ COUNTER ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Τηλεφωνείστε στην κα Θεοδώρα

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

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

ΖΗΤΑΕΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΜΙΣΘΟ

 || ΟΔΗΓΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ||
ΕΠΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ

ΓΙΑ ta ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΟΝ κ. CHRIS
416-454-3254

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΟ RICHMOND HILL & SCARBOROUGH
ZHTEI

ΔΑΣΚΑΛΕΣ/ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ
Οι ενδιαφερόμενοι τηλεφωνήστε στο

647-300-5656

ΚΥΡΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΖΗΤΑ ΝΕΑ ΚΟΠΕΛΑ

ΓΙΑ MASSAGE
ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΕΣ

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

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΟΠΩΣ VW, AUDI, TMP SUPPLIES, HONDS 

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

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

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

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΚΙΕΣΚΟΥ

Άποψη του Αστεροσκοπείου και τα Προπύλαια στην Ακρόπολη

Είσοδος του Παναθηναϊκού σταδίου πριν μπουν οι κερκίδες το 1880

Ιλυσσός ποταμός στην Αθήνα το 1940 Τα Αναφιώτικα στην Πλάκα

Το 1960 το ζαχαροπλαστείο ΚΡΙΝΟΣ στην οδό Αιόλου 
πουλούσε τους καλύτερους λουκουμάδες

Ο Υμηττός χιονισμένος. (δεκαετία 1930). Διακρίνεται 
μέρος του τότε Βύρωνα, το Κακόρεμα, ο λόφος της 

Ζωοδόχου Πηγής, η Μονή Αναλήψεως και τα γύρο σπίτια

Η παραλία Βοτσαλάκια στον Πειραιά , το 1950. Γνωστή και ως 
παραλία του Παρασκευά , από το όνομα παρκείμενης ταβέρνας 

και μετέπειτα κοσμικού κέντρου των 50ς και 60ς

Η είσοδος της Ακρόπολης το 1869

Μπασκετικός αγώνας θηλέων στο Παλαιό Φάληρο

Ακτή «Αστέρας», Βουλιαγμένη, 1957
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…ΕΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΦΥΓΕ…
Ένας άγγελος έφυγε
Γρήγορα απ΄τη ζωή

Και βύθισε όλους σε πένθος
Εμάς που την αγαπήσαμε πολύ.

Μια αφοσιωμένη σύζυγος
Μια στοργική μητέρα

Πως θα προσφέρει περισσότερα
Αγωνιζόταν κάθε μέρα.

…ΕΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΦΥΓΕ…
Με ανεκπλήρωτα τα όνειρα της

Να αγκαλιάσει εγγονάκια
Με αγάπη και στοργή

Στην αγκαλιά της.

Τι μεγάλη αδικία 
να φεύγουν τόσο καλοί άνθρωποι

σ’ αυτή την ηλικία.

…ΕΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΦΥΓΕ…
Μπορεί εσύ να έφυγες 
για πάντα μακριά μας

Όμως η γλυκιά σου η μορφή
Θα μείνει ανεξίτηλη

Βαθιά μεσ’ την καρδιά μας.

Αφιερωμένο στην φίλη της καρδιάς μας
Τέση Μαυρίδη Παπαδάκη

Πέπη – Μαίρη – Γιώργος Κρέσσος

Αποκλειστική δήλωση στην 
HELLAS NEWS του νέου 

Πρέσβη του Καναδά στην 
Ελλάδα, κ. Mark Allen
«Θέλω να ευχαριστήσω τον 

ομόλογο μου (σ.σ. τον Πρέσβη της 
Ελλάδος, κ. Δ. Αζεμόπουλο) που 
άνοιξε αυτή τη πόρτα για εμένα»

Σ
την παρουσίαση του Μουσείου της 
Ακρόπολης για τα 10 χρόνια λει-
τουργίας του, που διοργάνωσε με ε-
πιτυχία ο νέος Γενικός Πρόξενος της 

Ελλάδος στο Τορόντο, κ. Βίκτωρ Μαλιγκού-
δης, είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε α-
πό κοντά το νέο Πρέσβη του Καναδά στην 

Ελλάδα κ. Mark Allen. Μια πολύ καλή πρω-
τοβουλία του δικού μας Πρέσβη, κ. Δημή-
τρη Αζεμόπουλου, που επί της ευκαιρίας της 
παρουσίασης από τον πρόεδρο του Μου-
σείου της Ακρόπολης, κ. Δημήτρη Παντερ-
μαλή, θέλησε ο ελληνισμός του Τορόντο 
να γνωρίσει πρώτος τον ομόλογο του. Ο κ. 
Allen είπε αποκλειστικά στην HELLAS NEWS 
δύο λόγια για το έργο του, αλλά και την βρα-
διά στο Royal Ontario Museum.
«Σε δύο εβδομάδες θα βρίσκομαι στην 
Αθήνα και στοχεύω στο να διευρύνω τις 

σχέσεις μεταξύ της Ελλάδος και του Καναδά. 
Θα είναι μια καλή ευκαιρία να δουλέψω για 
την ανάδειξη των δύο χωρών όχι μόνο πολι-
τικά και πολιτιστικά, αλλά και όσον αφορά 
τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων στις δύο 
αυτές χώρες.» Όσον αφορά την παρουσί-
αση του κ. Παντερμαλή ανέφερε: «Η βρα-

διά που διοργανώθηκε στο ROM για τα 10 
χρόνια του Μουσείου της Ακρόπολης ήταν 
πραγματικά αξιοσημείωτη. Σήμερα ήταν η 
πρώτη μου εκδήλωση που επίσημα έδωσα 
παρών ως Πρέσβης. Ήταν μια πραγματική 
χρυσή ευκαιρία και για το ROM και για μένα 
να δω την παρουσίαση από τον κ. Παντερ-
μαλή για το Μουσείο της Ακρόπολης που 
είναι σύμβολο παγκοσμίως. Θέλω να ευχα-
ριστήσω τον ομόλογο μου (σ.σ. τον Πρέσβη 
της Ελλάδος, κ. Δ. Αζεμόπουλο) που άνοιξε 
αυτή τη πόρτα για εμένα».

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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Σ
ε επιστολή που στέλνεται κατ’ οίκον στους γονείς του Δημοτικού Σχολείου Chester 
στη οδό Gowan, ανάμεσα στις λεωφόρους Broadview και Pape,  από το TDSB ανα-
φέρει ότι ο κύριος Sean Hume κατηγορήθηκε για μία επίθεση, που φέρεται να συ-
νέβη μία ε-βδομάδα πριν κι είχε ως θύμα ένα μαθητή. Συγκεκριμένα στις 25 Σεπτεμ-

βρίου η αστυνο-μία ανέφερε πως ο μαθητής μίλησε για το περιστατικό που είχε συμβεί στις 
19 του ίδιου μήνα. Ειδικότερα ο διευθυντής φέρεται να διαπληκτίστηκε με τους νεαρούς και 
προ-σπάθησε να διασπάσει τον καβγά μεταξύ τους. Η αστυνομία προέβη στην σύλληψη 
του, ωστόσο, λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να βγει ακόμη η δικαστική α-πόφα-
ση για την ενοχή του.

Ο 
διακεκριμένος ολυμπιονίκης Adam 
van Koeverden δήλωσε ότι θέλει να 
κατέβει ως υποψήφιος με το Φιλε-
λεύθερο κόμμα στις επόμενες ομο-

σπονδιακές εκλογές. Ο τέσσε-ρις φορές Ολυ-
μπιονίκης δήλωσε ότι θέλει να αναλάβει την 
περιοχή Μίλτον στο Οντά-ριο. Η έδρα αυτή 
τη στιγμή κατέχει η αναπληρωτής ηγέτης του 
Προοδευτικού Συντηρητι-κού Κόμματος και 
η πρώην υπουργός, Λίζα Ράιτ. Μία ιστοσελίδα 

για λεπτομέρειες σχε-τικά με την υποψηφιότη-
τα του van Koeverden αναφέρει ότι η εκστρα-
τεία του θα επικε-ντρωθεί στις παραδοσιακές 
φιλελεύθερες αξίες με έμφαση στη νεολαία, 
τον αθλητισμό, τη σωματική αγωγή και τις υ-
γιείς κοινότητες. Ο 36χρονος έχει ολυμπιακό 
χρυσό μετάλ-λιο, καθώς και δύο παγκόσμια 
πρωταθλήματα, ενώ κρατούσε την σημαία του 
Καναδά στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθή-
νας και του Πεκίνου.

Η 
αστυνομία κλήθηκε στην περι-
οχή του Birchmount Road και 
της λεωφόρου Bonis, κο-ντά στο 
Sheppard Avenue East περίπου 

στις 1:30 μ.μ. την Τετάρτη. Οι αστυνομι-
κοί ν δήλωσαν ότι ένα αρσενικό, που πι-
στεύεται ότι ήταν γύρω στα18 ετών, πυ-
ροβολήθηκε στον χώρο στάθμευσης μιας 
πλάζας. Οι πρώτες βοήθειες μετέφεραν το 
θύμα στο νο-σοκομείο με απειλητικούς 
για τη ζωή τραυματισμούς. Λίγες ώρες αρ-
γότερα δυστυχώς υπέκυψε στα τραύμα-
τα του. Το θύμα ήταν στην παρέα δύο έως 
τριών άλλων ατόμων όταν έλαβε χώρα η 
απόπειρα δολοφονίας. Η αστυνομία προ-
σπαθεί να μιλήσει με αυτά τα άτομα.  Ο 
δράστης έγινε ορατός και διέφυγε από την 
περιοχή προς την νότια κατεύ-θυνση στο 
Birchmount Road. Υπάρχει μια αόριστη 
περιγραφή του ύποπτου, αλλά ελπί-ζουν 
να δώθουν περισσότερες από τις κάμε-
ρες ασφαλείας της πλάζας. Τέσσερα σχο-
λεία στην περιοχή είχαν τεθεί υπό παρα-
κολούθηση και στην συνέχεια είχαν κλεί-
σει, ω-στόσο, αναμένεται να συνεχίσουν 
κανονικά την λειτουργία τους.

Ο Ολυμπιονίκης van Koeverden θα δηλώσει 
συμμετοχή μετους Φιλελεύθερους στις 
επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές

Ανήλικο το θύμα της δολοφονίας 
στο Birchmount και Sheppard

Ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις 
καταγγέλλει και ο Καναδάς

Λ
ίγες ώρες μετά τις κατηγορίες της ολλανδι-
κής κυβέρνησης ότι η Ρωσία επιχείρησε 
να πραγματοποιήσει κυβερνοεπιθέσεις σε 
βάρος του Οργανισμού για την Απαγόρευση 

των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ), και ο Καναδάς υποστη-
ρίζει ότι έχει στοχοποιηθεί από ρωσικές κυβερνοεπι-
θέσεις. Νωρίτερα, η ολλανδή υπουργός Άμυνας Ανκ 
Μπίγλεβελντ είχε δηλώσει ότι τέσσερις Ρώσοι θα απε-
λαθούν από την Ολλανδία καθώς φέρονται να εμπλέ-
κονται στην απόπειρα κυβερνοεπίθεσης εναντίον 
του ΟΑΧΟ που εδρεύει στη Χά-γη. Σε ανακοίνωσή 
του, το γραφείο Παγκοσμίων Υποθέσεων της κανα-
δικής κυβέρνη-σης, αναφερόμενο στις καταγγελίες 
της Ολλανδίας, καθώς και σε αντίστοιχες της Βρε-τα-
νίας, τονίζει ότι «η κυβέρνηση του Καναδά αξιολογεί 
με μεγάλη σιγουριά ότι η υπηρε-σία πληροφοριών 
του ρωσικού στρατού GRU, ευθύνεται για το περιστα-
τικό». Όλες οι καταγγελίες έγιναν κατά τη διάρκεια της 
συνόδου του ΝΑΤΟ που λαμβάνει χώρα στις Βρυξέλ-
λες. Οι δυτικοί αξιωματούχοι κάνουν συχνά λόγο για 
«ρώσους χάκερ», ενώ από την πλευρά της η Μόσχα 
έχει επανειλημμένως αρνηθεί αυτές τις κατηγορίες, 
τονίζοντας ότι δεν έχει πρόθεση να εμπλακεί στις εσω-
τερικές υποθέσεις άλλων χωρών.

Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου 
στο Chester κατηγορείται για επίθεση
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LIFE

Khloe Terae:
το καλύτερο πλύσιμο 
αυτοκινήτου 

H Khloe Terae, 
φόρεσε το πιο 
καυτό μπικίνι 
της και έπιασε 
δουλεια, πλένοντας 
αυτοκίνητα. Το 
μοντέλο από τον 
Καναδά είναι το 
κεντρικό πρόσωπο 
γνωστής εταιρίας 
εμφιαλωμένων 
νερών και το κόνσεπτ 
της φωτογράφισης 
που κλήθηκε να 
υποστηρίξει αυτή την 
φορά ήταν άκρως 
δελεαστικό για το 
αντρικό κοινό.

Η 25χρονη 
Playmate φορώντας 
ένα μικροσκοπικό 
κόκκινο μπικίνι 
έδωσε τον καλύτερο 
της εαυτό. Μπροστά 
στο φακό, έπιασε 
το σφουγγάρι και τη 
μάνικα και άρχισε 
σιγά- σιγά να κάνει 
πραγματικότητα μία 
δημοφιλή αντρική 
φαντασίωση...
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Ο 
Κωνσταντίνος 
Αργυρός μας 
παρουσιάζει 
τη νέα του ε-

πιτυχία «Σ’Έχω Ξεπερά-
σει», ένα δυναμικό λαϊκό 
τραγούδι με σύγχρονο ύ-
φος, σε μουσική του ΒO 
και του Πέτρου Ιακωβίδη 
και στίχους του Πέτρου Ι-
ακωβίδη.
Το τραγούδι οπτικοποιή-
θηκε από τον ταλαντούχο 
και βραβευμένο Γιάννη 
Δημολίτσα, ο οποίος 
σκηνοθέτησε ένα πρω-
τότυπο music video που 
συνδυάζει κινηματογρα-
φικά στοιχεία με pop art 
γραφικά.
Το νέο album του Κων-
σ ταν τ ίνου Αργυρού 
«Το Κάτι Παραπάνω», 
που μέσα σε λίγες ώρες 
έφτασε νούμερο 1 στο 
iTunes chart, περιλαμβά-
νει 14 τραγούδια , μεταξύ 
των οποίων οι επιτυ-
χίες «Ψέματα», «Ξημε-
ρώματα» και «Λιώμα», 
καθώς και το ντουέτο με 
την Νατάσα Θεοδωρίδου 
«Λάθος Μου».

Ηρώ Δημητροπούλου: 

Το κορίτσι που δεν 

πέρασε κολάζει

Η Ηρώ Δημητροπούλου, το κορί-
τσι που κατακρίθηκε για τις πλα-
στικές επεμβάσεις που έχει κάνει 
παρά το νεαρό της ηλικίας της, μπο-
ρεί να μην πέρασε στην επόμενη 
φάση του GNTM, ούτε κατάφερε 
να κερδίσει κάποιον τίτλο στα χθε-
σινα καλλιστεία, έκλεψε όμως τις 
καρδιές των αντρών.  Οι φωτογρα-
φίες της από την παραλία με σού-
περ αποκαλυπτικό μπικίνι, κάνουν 
το γύρο του διαδικτύου και δίνουν 
πολλές υποσχέσεις στα αρσενικά 
ενώ οι αποκαλυπτικές πόζες της 
εξιτάρουν τη φαντασία.

Γιώργος Μαυρίδης - 

Νικολέττα Ράλλη: Το 

«καυτό» φιλί

Ο έρωτας και ο βήχας δεν 
κρύβονται λέει η γνωστή 
ρήση και στην περίπτωση 
της Νικολέττας Ράλλη και του 
Γιώργου Μαυρίδη βρίσκει την 
απόλυτη αποτύπωσή της.
Ο Γιώργος Μαυρίδης «ανέ-
βασε» στο Instagram μία 
φωτογραφία σ την οποία 
απεικονίζεται να φιλά επάνω 
σε βράχια τη Νικολέτ τα 
Ράλλη, συνοδεύοντας την 
εικόνα με τη λεζάντα: «Η Μια 
στο εκατομμύριο».

Θα μπορούσε να ε ίναι 
μον τ έ λο, ή καλύτερα… 
γυμνάστρια αφού όπως μπο-
ρείτε να δείτε παρακάτω, πιο 
σφιχτή… πεθαίνεις! Πρόκει-
ται για την Κατερίνα Ρήγα, η 
οποία παρά την κορμάρα της 
ασχολείται με το τραγούδι και 
όπως φαντάζεστε η σκηνική 
της παρουσία είναι το κάτι 
άλλο! Δεν είναι τυχαίο άλλω-
στε, που με πολύ απλό ντύ-
σιμο σε εμφάνιση της σε παι-
χνίδι των Playoff έγινε πρώτο 
θέμα συζήτησης.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός 
επιστρέφει δυναμικά 

Η Χριστίνα Κολέτσα έχει 
την απόλυτη κορμάρα στο 
Instagram!

Η απόλυτη ελληνική 

κορμάρα!

Μ
ετά από χρόνια απουσίας από την τη-
λεόραση, τα ελληνικά καλλιστεία επέ-
στρεψαν το βράδυ της Κυριακής μέ-
σα από τη συχνότητα του «Μακεδονία 

TV», ένα φαντασμαγορικό σόου με παρουσιάστρια 
την Νικολλέτα Ράλλη.
Star Hellas αναδείχθηκε η απορριπτέα του φετινού 
Greece’s Next Top Model, Ιωάννα Μπέλλα, ενώ 
τους τίτλους Miss Hellas και Miss Young κατέκτησαν 
οι Μαρία Λεπίδα και Αγγελική Μαυρομάτη αντί-
στοιχα.

Κριτές ήταν οι Νίκος Αναδιώτης, Γκαλένα Βελίκοβα, 
Πολυξένη Καραμίχα, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, 
Πάνος Ζήνας, Χρήστος Χρήστου και Βασίλης Πρε-
βελάκης, ενώ για πρώτη φορά στην ανάδειξη των 
νικητριών συμμετείχε (με 30%) το τηλεοπτικό κοινό.
Οι κριτές, λοιπόν, αλλά και το τηλεοπτικό κοινό φαί-
νεται να μην ενοχλήθηκαν από τις πλαστικές σε χείλη 
και στήθος που (όπως είχε αποκαλύψει η ίδια στην 
Βίκυ Καγιά) είχε κάνει πριν λίγο καιρό, δίνοντας της 
έτσι το πολυπόθητο στέμμα ανάμεσα σε 10 φινα-
λίστ.

Σταρ Ελλάς η Ιωάννα Μπέλλα που 
«έφαγε πόρτα» από το Next Top Model

Α
ν α σ τ ά τ ω σ η 
προκαλ ε ί  η 
Ελληνίδα τρα-
γουδίστρια με 

τις καυτές της αναλογίες.

Η εντυπωσιακή κου-
κλάρα διαθέτει έναν από 
τους πιο καυτούς λογα-
ριασμούς στο γνωστό 
μέσο κοινωνικής δικτύ-
ωσης και για τον λόγο 
αυτό, κάθε φορά που 
ανεβάζει μία πόζα, προ-
καλεί… σεισμό από τα 
likes.

Η Χριστίνα Κολέτσα δεν 
είναι… απλά μία ακόμα 
τραγουδίστρια, αλλά 
η γυναικάρα με τις πιο 
τέλειες αναλογίες στο 
Instagram. Έτσι και εμείς 
μαζέψαμε τις καλύτερες 
φωτογραφίες και σας την 
παρουσιάζουμε.
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Ο
ι 11.000.000 
f o l l o w e r s , 
που μετρά στο 
Instagram, απο-

δεικνύουν ότι σίγουρα κάτι 
κάνει καλά αυτό το λαμπερό 
κορίτσι! 
Η Taylor είναι το πιο ανερχό-
μενο μοντέλο στην παγκό-
σμια βιομηχανία της μόδας, 
το θηλυκό που οι άντρες 
έχουν αρχίσει να λατρεύουν 
και να ακολουθούν πιστά.
Στα 22 της χρόνια, με κατα-
γωγή από το Κολοράντο 
των ΗΠΑ, ξεκίνησε να ασχο-
λείται με το μόντελινγκ από 
τα 14 της, όταν εντοπίστηκε 
τυχαία από έναν φωτογράφο. 
Το ντεμπούτο της στις διεθνείς 
πασαρέλες έγινε  σαν άγγελος 
της Victoria’s Secret, για να 
ακολουθήσουν συνεργασίες 
με κορυφαίους σχεδιαστές.

Θ
α γνωρίσετε το 
πρόσωπό του 
αν δεν γνωρίζε-
τε το όνομά του 

- ο Kellan Lutz ήταν ένας α-
πό τους σούπερ καυτούς 
βρικόλακες στις ταινίες hit 
Το έπος του λυκόφωτος. 
Ο Emmett Cullen ήταν ο 
βρικόλακας για τον οποίο 
μιλάμε τώρα και όλοι τον 
γνωρίζουμε - ήταν στην 
πραγματικότητα υποψήφι-
ος και κέρδισε το βραβείο 
Teen Choice για σκηνοθέ-
τη σκηνής - αρσενικό και 
στα δύο Η Σαμάρι του Λυ-
κόφωτος: Νέα Σελήνη και 
Η σαμουράγκα του λυκό-
φωτος: Η έκλειψη.
Γεννήθηκε στις 15 Μαρ-
τίουth, 1985, ο Kellan 
Christopher Lutz, γεννη-
μένος στο βόρειο Dokota, 
έχει μερίδιο των ταινιών 
κατά τη διάρκεια των ετών, 
μερικά από τα οποία ίσως 
να μην έχετε συνειδητο-
ποιήσει.

Kellan Lutz: Ο πιο «καυτός» 
βρυκόλακας

Η 
L u i z a 
Salvadori, 
μ ο ν τ έ -
λ ο  α π ό 

τη Βραζιλία, βρέθη-
κε πριν λίγες ημέρες 
για διακοπές στα ό-
μορφα Χαν ιά της 
Κρήτης και άδραξε 
την ευκαιρία να γεμί-
σει το Instagram της 
με Ελλάδα. Η νεαρή 
καλλονή, φρόντισε να 
κρατά διαρκώς τους 
followers της ενήμε-
ρους, τροφοδοτώντας 
τον λογαριασμό της με 
σέξι φωτογραφίες, α-
ποσπώντας φυσικά ιδι-
αίτερα θετικά σχόλια.
Η  Lu iza  Sa lvador i 
πόζαρε σε παραλίες και 
ανέβηκε σε βράχους 
για να έχει το κατάλ-
ληλο φόντο, ενώ δήλωσε 
εν τυπωσιασμένη από 
τις ομορφιές της Κρήτης, 
που σκοπεύει να επισκε-
φθεί ξανά στο μέλλον.

Η Taylor Hill είναι η αποκάλυψη 
που θα λατρέψεις

H Kaia Gerber είναι η νέα make-
up ambassador του YSL

Η 
κούκλα κόρη της Cindy 
Crawford είναι η νέα make-up 
ambassador του YSL! Η Kaia 
Gerber στα 17 της μόλις χρόνια 

έχει καταφέρει να κάνει όλο τον κόσμο 
να μιλά για εκείνη, χαράσσοντας τη δική 
της πορεία στον χώρο της μόδας.
Η κούκλα κόρη της Cindy Crawford είναι 
η νέα make-up ambassador του YSL! Η 
Kaia Gerber στα 17 της μόλις χρόνια έχει 

καταφέρει να κάνει όλο τον κόσμο να 
μιλά για εκείνη, χαράσσοντας τη δική της 
πορεία στον χώρο της μόδας.
Έκανε το ντεμπούτο της στις πασαρέλες 
το 2017 και από τότε έχει περπατήσει για 
τους μεγαλύτερους οίκους μόδας. Έχει 
φωτογραφηθεί για κορυφαία περιο-
δικά, έχει εντυπωσιάσει με την ομορφιά 
της και σήμερα αποτελεί το νεαρότερο 
beauty πρόσωπο του οίκου YSL.

Η Βραζιλιάνα καλλονή Luiza 
Salvadori στην Κρήτη
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Σπάνια γεράκια, προστατευόμενα 
άλογα, δάση με σφενδάμια, 
χρωματιστές λίμνες, υπαίθρια 
γεύματα, φρέσκα τυριά, τοπικά 
κρασιά, παραθαλάσσια χωριά... Αυτά 
και άλλα πολλά κρύβει ετούτο το 
νησί των Βόρειων Σποράδων. Εφτασε 
η ώρα να το εξερευνήσουμε.

Π
έντε ώρες μακριά από την πρω-
τεύουσα βρίσκεται η Σκύρος, ένα 
νησί των Βόρειων Σποράδων με 
έκταση 223 τ.χλμ. (κάτι παραπά-

νω από τη μισή Αθήνα δηλαδή). Τι είδους 
νησί όμως είναι η Σκύρος; Βέρα κοσμοπο-
λίτισσα και ταυτόχρονα αγνή σαν χιόνι, με 
άπειρες χάρες, που απορώ πώς μέχρι στιγ-
μής δεν έχει λάβει την προσοχή που της α-
ναλογεί από το ταξιδιωτικό κοινό. Καλύ-
τερα έτσι· αν ήταν πιο τουριστική, ίσως η 
γνωριμία μαζί της να ήταν και πιο πεζή. Α-
ντιθέτως, επειδή δεν είναι ξεπεταγμένη ού-
τε και πολύ γκλαμ, μπαίνοντας στο λιμάνι 
της Λιναριάς, έχεις την αίσθηση ότι χώνε-
σαι σε μια μισόκλειστη μπλε αγκαλιά που 
έρχεται από άλλη εποχή.  
Αυτό το ήπιο, αλλοτινό στοιχείο που απο-
πνέει το λιμάνι της Λιναριάς το βρίσκεις, με 
διαφορετικούς τρόπους, σε όλο το νησί, 
από τη Χώρα και την Ατσίτσα στο βόρειο 
κομμάτι μέχρι το όρος Κόχυλα, στα νότια, 
ένα μέρος που φημίζεται για τα δάση σφεν-
δαμιού του, για τις φωλιές του παγκοσμίως 
απειλούμενου μαυροπετρίτη (μεταναστευ-
τικό γεράκι που έρχεται στη Σκύρο τον 
Απρίλιο και τέλη Οκτωβρίου πετάει προς 
Ινδικό) και βέβαια για τα σκυριανά άλογα 
που τριγυρνούν στην περιοχή. Η διάσημη 
φυλή μικρόσωμων αλόγων που έχει επιβι-
ώσει από την αρχαιότητα αποτελείται από 
μια σειρά όμορφων, καλοσχηματισμένων, 
κοντών ζώων με μεγάλη κοιλίτσα, λεπτά, 
νευρώδη πόδια, που έχουν μάλιστα τρί-
χες στις οπλές (τα λεγόμενα «φτερά»). Γύρω 
στα 260 σκυριανά αλογάκια υπάρχουν 
σήμερα σε ολόκληρη την Ελλάδα, εκ των 
οποίων τα 187 βρίσκονται στη Σκύρο και 
ζουν σε μικρές αγέλες.
Πάμε έως το οροπέδιο Αρι, μήπως και τα 
πετύχουμε στη Λούστρια, μια λίμνη όπου 
συχνάζουν, αλλά δυστυχώς... δεν μας 
κάνουν τη χάρη. Αφαντα τα σκυριανά αλο-
γάκια. Η λίμνη τους, πάντως, είναι από 
μόνη της αξιοθέατο: μια μεγάλη καφετιά 
γούβα, με μια εξωπραγματική μοβ από-
χρωση νερού, φαντάζει περισσότερο σαν 
στέκι μονόκερων παρά πραγματικών αλό-
γων.
Λίγες δεκάδες μέτρα μακριά από τον 
φαντασμαγορικό νερόλακκο, σ’ ένα τοπίο 
με βλάστηση πιο εντυπωσιακή και από 
τα σκανδιναβικά δάση -πράσινα δέντρα, 
πράσινες φυλλωσιές, πράσινη βλάστηση 
σαν χαλί, όλα πράσινα είναι-, έχει στηθεί 
ένα υπαίθριο τσιμπούσι, ένα χαμηλό τρα-
πέζι με καρβέλια γλυκού ψωμιού και τρι-
γωνάκια μυζήθρας και δίπλα μια αυτοσχέ-
δια κουζίνα πάνω από την οποία στέκουν 
αναψοκοκκινισμένοι οι ψήστες για να γεμί-
σουν τα πιάτα μας με ρύζι, πατάτες και ένα 

κατσίκι πιο τρυφερό και από λουκούμι. 
Στην άκρη του τραπεζιού, Σκυριανές γυναί-
κες με κιτρινόμαυρα μαντίλια τυλιγμένα 
στο λαιμό λένε τραγούδια της τάβλας και 
όλοι εμείς οι καλοφαγάδες... κιχ δεν βγά-
ζουμε, τόσο γοητευτικές είναι με τα λυτά 
λευκά μαλλιά και το γάργαρο λαρύγγι τους.  

Ενα ξεχωριστό απόγευμα
Φεύγουμε από τον Νότο και ανηφορί-
ζουμε προς το βόρειο κομμάτι του νησιού, 
κάνουμε στάση στην Ατσίτσα, ένα παρα-
θαλάσσιο χωριό απέναντι από τη συνο-
νόματη νησίδα Ατσίτσα, και συνεχίζουμε 
τον δρόμο μας προς τη στάνη του Μαυρο-
γιώργη, για να δούμε την κτηνοτροφική 
Σκύρο, τη Σκύρο των παραγωγών με τα 
τροχάδια (φημισμένα παραδοσιακά σαν-
δάλια). Δίπλα στον έμπειρο κτηνοτρόφο, 
κρατώντας ένα ξύλινο λεπτό ραβδί, να σου 
και ο μικρός, ο μαθητευόμενος μάγος με 
τις καστανές φράντζες και ένα γλειφιτζούρι 
στο στόμα, να καθοδηγεί τα ζωντανά με το 
δυναμισμό μαέστρου σε πόντιουμ.
Δεν φαίνεται εύκολο να τα κατευθύνεις, 
όμως ο νεοσσός είναι εκπαιδευμένος, τα 
καταφέρνει, και γελάει μάλιστα καθώς τρέ-
χει από πίσω τους. Με τους μεγάλους πιά-
νουμε κουβέντα για την τυροκόμηση και 
για τα διάφορα ονόματα με τα οποία δια-
κρίνονται τα ζώα («μλο» είναι το καφέ και 
«πολιό» το γκρι), δοκιμάζουμε κρεατομε-
ζέδες και κρασί από το τοπικό Οινοποιείο 
Πανέρη, ρουφάμε καθαρό αέρα... και περ-
νάμε ένα απόγευμα πολύ ξεχωριστό.

Λευκή λουλουδιασμένη Χώρα
Επειτα από αρκετό τριγύρισμα στο νησί, 
φτάνουμε τελικά και στη Χώρα. Είναι 
λευκή, χτισμένη στο βράχο κάτω από το 
βυζαντινό κάστρο και το μοναστήρι του 
Αγίου Γεωργίου (ιδρύθηκε το 962 από 
τον Νικηφόρο Φωκά). Στη Χώρα τα πρώτα 
πράγματα που με εντυπωσίασαν ήταν δύο 
ονόματα: Μπρουκ και Φαλτάιτς. Ο Ρού-
περτ Μπρουκ, ο Εγγλέζος ποιητής των 
σονέτων με το όμορφο αγορίστικο μου-
τράκι, πέθανε το 1915, στη διάρκεια του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου, σε ένα αγκυροβο-
λημένο γαλλικό νοσοκομειακό πλοίο και 
θάφτηκε σ’ έναν ελαιώνα της Σκύρου. Η 
πλατεία Αιώνιας Ποίησης, στη Χώρα, είναι 
αφιερωμένη σε αυτόν και εκεί θα δείτε και 
το άγαλμά του.
Στη Χώρα βρίσκεται και τo ιστορικό και 
λαογραφικό Μουσείο του Μάνου Φαλ-
τάιτς (1938-2012), γιου του Κωνσταντί-
νου Φαλτάιτς, της γενιάς των Φαλταγη-
δών, που μετονομάστηκαν σε «Φαλτάιτς» 
κατά τον 19ο αιώνα, όταν μέλη της οικο-
γένειας έζησαν σε κοιτίδες ελληνισμού 
της τότε Ρωσίας. Ποίηση, βρετανικότητα, 
Ρωσία, ομογένεια... μπλέκονται στην πρω-
τεύουσα της Σκύρου και της προσδίδουν 
ένα επιπλέον ενδιαφέρον, τη ραντίζουν με 
αρώματα πολιτισμού και ιστορίας. Πέρα 
από τον κοσμοπολίτικο αέρα της πάντως, η 
Χώρα, έτσι όπως την αντικρίζει για πρώτη 
φορά ο επισκέπτης, είναι πολύ απλή, με 
άσπρα σπίτια, γλάστρες με λουλούδια στις 
αυλές, ανοιχτά καφενεία, στενούς δρό-
μους, ένα τοπίο απαλό, χωρίς τίποτα εξε-
ζητημένο ή ενοχλητικό πάνω στο οποίο να 
τσνισε το βλέμμα μου.

Γλυπτική στα μαγαζιά
Τα Μαγαζιά είναι η τελευταία στάση του 
ταξιδιού μας στη Σκύρο, εκεί όπου βρίσκε-
ται το ορμητήριο της κ. Αλίκης Λάμπρου, 
μιας ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της σκυρια-
νής κοινωνίας, πάλαι ποτέ χορεύτριας στο 
θέατρο «Δόρα Στράτου», μιας γυναίκας 
που έχει ασχοληθεί με τον λαϊκό πολιτισμό 
του νησιού, με τα τραγούδια, τις φορεσιές, 
τα γλέντια, τους χορούς, τα έθιμα... Και 
εκτός αυτού είναι και μια πολύ ευχάριστη 
συνομιλήτρια, φιλόξενη, ευγενική, αέρινη. 
Αφορμή της επίσκεψής μας στο χώρο της 
είναι να δούμε το ατελιέ του αδελφού 
της, του Γιώργου Λάμπρου, με τα περίτε-
χνα γλυπτά, ανθρωπόμορφα, ζωόμορφα, 
καμπυλόσχημα, λεπτοκαμωμένα, ογκώδη 
ή μικρά, που όλα μαζί αφηγούνται τις σκέ-
ψεις αυτού του μοναδικού γλύπτη.  
     Αυτό ήταν... Πέρασαν τρεις μέρες και το 
ταξίδι στη Σκύρο έφτασε στο τέλος του. Δεν 

ήταν ούτε πολλές ούτε λίγες. Από την άλλη, 
ωραία θα ήταν να είχαμε λίγο παραπάνω 
χρόνο, είναι τόσο πολλά αυτά που κρύβει 
το συγκεκριμένο νησί· σπάνια γεράκια, 
προστατευόμενα άλογα, δάση με σφενδά-
μια, χρωματιστές λίμνες, Βρετανούς ποιη-
τές, εγχώριους γλύπτες, υπαίθρια γεύματα, 
φρέσκα τυριά, τοπικά κρασιά, παραθαλάσ-
σια χωριά...

Στο Μουσείο Φαλτάιτς
To Μουσείο Μάνου και Αναστασίας Φαλ-
τάιτς ιδρύθηκε προ 50 ετών από τον Μάνο 
Φαλτάιτς. Πρόκειται για ένα ιστορικό και 
λαογραφικό μουσείο που στεγάζεται στο 
παλιό αρχοντικό των Φαλταγηδών και περι-
λαμβάνει συλλογές με ιστορικά έγγραφα 
αλλά και κεραμικά, πορσελάνες, κεντή-
ματα, ξυλόγλυπτα, αντικείμενα μεταλλοτε-
χνίας, ενώ έχει και χώρο αφιερωμένο στο 
σκυριανό σπίτι, με το σφα, τον αποκρέβ-
βατε, το μπουλμέ και τον σταμνοστάτη.

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Στη Χώρα, δίπλα στην πλατεία Μπρουκ, 
βρίσκεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Σκύ-
ρου, στο οποίο εκτίθενται ευρήματα που 
ανακαλύφθηκαν σε διάφορες περιοχές του 
νησιού (χρονολογούνται από την πρωτο-
ελλαδική έως τη ρωμαϊκή περίοδο). Στο 
μουσείο υπάρχει επίσης ειδικός χώρος 
με εκθέματα από το Παλαμάρι, την αρχαία 
πόλη-λιμάνι της Σκύρου, έναν σημαντικό-
τατο οικισμό του Αιγαίου της πρώιμης και 
μέσης εποχής του Χαλκού.

Για κολύμπι
Στη Σκύρο δεν λείπουν οι επιλογές παρα-
λιών, όπως είναι οι Πετρίτσα (σχετικά ερη-
μική), Καλαμίτσα (μεγάλη με βότσαλα), 
Aγιος Πέτρος (αμμουδιά, στα βόρεια του 
νησιού), Κυρα-Παναγιά (στα δυτικά), Aγιος 
Φωκάς (απάνεμη και μακρινή), Ασπούς 
(του ομώνυμου οικισμού), Πεύκος (με ψιλή 
άμμο), Αχερούνες (κοντά στο λιμάνι της 
Λιναριάς), Καρεφλού (με πέτρα και άμμο), 
Μώλος (οργανωμένη), Μαγαζιά (αμμώ-
δης).

Σκύρος: Γλυκιά, φιλόξενη, αέρινη
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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 1,2 κιλά μοσχάρι (από ποντίκι)
 ª 1 κόκαλο με μεδούλι
 ª 2 πράσα, κομμένα σε ροδέλες
 ª 2 κλωνάρια σέλερι, μαζί με τα φύλλα τους, ολόκληρα
 ª 1 δαφνόφυλλο 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
 ª 100 γρ. τραχανάς χοντρός
 ª 1/2 κονσέρβα ντοματάκια, πολτοποιημένα (προαιρετικά)
 ª αλάτι, φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 ª Από το προηγούμενο βράδυ βάζουμε μέσα σε μια λεκάνη με νερό το κόκαλο και το 

κρέας και το φυλάμε στο ψυγείο. Αυτό το κάνουμε για να καθαρίσει από το αίμα.
 ª Την επομένη, βράζουμε σε άφθονο αλατισμένο νερό το κρέας με λίγο αλάτι, ενώ 

κατά διαστήματα αφαιρούμε τον αφρό που δημιουργείται με μια κουτάλα. Οταν αρχίσει 
να μαλακώνει το κρέας, αφαιρούμε το κόκαλο και το πετάμε. Συνεχίζουμε το βράσιμο 
προσθέτοντας το πράσο, το σέλερι και το δαφνόφυλλο. Οταν το κρέας έχει βράσει καλά 
(πρέπει να το διαπερνάει με ευκολία το πιρούνι) το αφαιρούμε μαζί με το σέλερι και τα 
βάζουμε σε μια πιατέλα σκεπάζοντάς τα με μια μεμβράνη για να μην ξεραθούν.

 ª Μετράμε το ζωμό. Θα χρειαστούμε 1,2 λίτρα, οπότε αν είναι λιγότερος συμπλη-
ρώνουμε ζεστό νερό. Βάζουμε το ζωμό στην κατσαρόλα, προσθέτουμε τον πολτό ντο-
μάτας (αν βάλουμε), το ελαιόλαδο και αλατοπίπερο. Μόλις κοχλάσει το υγρό ρίχνουμε  
τον τραχανά και αφήνουμε να βράσει για 15 λεπτά, ανακατεύοντας πού και πού μη μας 
κολλήσει.

 ª Σερβίρουμε τη σούπα με το κρέας και το σέλερι κομμένο σε μικρότερα κομμάτια 
μέσα ή πλάι στη σούπα.

Άρωμα Κουζίνας
Κρεατόσουπα με τραχανά
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Τέσσερις άνδρες βρέθηκαν τυχαία σε ένα 
μπαρ και έπιασαν την κουβέντα για διά-
φορα θέματα. Σε μια στιγμή, ο ένας από 
αυτούς πηγαίνει στην τουαλέτα, ενώ οι 
υπόλοιποι συνεχίζαν τη συζήτηση τους, 
σχετικά με τα κατορθώματα των γιών 
τους. Ξεκινάει ο πρώτος...
- Εμένα ο γιος μου ξεκίνησε καθαρίζο-
ντας πατώματα στην αντιπροσωπεία 
της Mercedes στην Κηφισίας. Ανέβηκε 
σιγά σιγά όμως θέσεις, και τώρα είναι 
διευθυντής πωλήσεων. Μάλιστα, είναι 
τόσο καλός στη δουλειά του που έχει 
συνεχώς μπόνους. Να φανταστείτε 
χάρισε σε ένα φίλο του μια ολοκαίνου-
ρια Mercedes.
- Αυτό δεν είναι τίποτα, πετάγεται ο δεύ-
τερος, εμένα ο γιος μου ξεκίνησε καθα-
ρίζοντας πατώματα σε ένα μεσιτικό γρα-
φείο. Ανέβηκε θέσεις όμως και τώρα είναι 
τόσο πλούσιος που αγόρασε και χάρισε 
σε ένα φίλο του ένα ολόκληρο σπίτι στην 
εξοχή.
- Ολα αυτά τα ακούω βερεσέ, λέει και ο 
τρίτος. Ο γιος μου ξεκίνησε καθαρίζο-
ντας πατώματα στην Σοφοκλέους. Με τον 
καιρό όμως ανέβηκε στην κλίμακα και 
πλέον είναι τόσο πλούσιος, ώστε χάρισε 
σε ένα φίλο του μετοχές αξίας 20 εκατομ-
μυρίων.
Εκείνη τη στιγμή, γυρνάει ο τέταρτος της 
παρέας, και οι υπόλοιποι του εξηγούν το 
θέμα συζήτησης.. και ρωτάνε και για τον 

δικό του γιο.
Ο τύπος παίρνει περίλυπο ύφος και λέει...
- Τι να σας πω ρε παιδιά... μια ζωή ο γιος 
μου κομμωτής ήταν. Και πρόσφατα υπέ-
πεσε στην αντίληψή μου ότι είναι ομοφυ-
λόφιλος. Και να ήταν κρυφός... να πάει 
στο διάολο... αλλάζει τους γκόμενους σαν 
τα σώβρακα... Η μόνη παρηγοριά είναι ότι 
έχει και τα τυχερά του. Οι τρεις τελευταίοι 
γκόμενοί του του χάρισαν μια Mercedes, 
ένα σπίτι και μετοχές αξίας 20 εκατομμυ-
ρίων δραχμών. 

Ο κύριος είναι ζωγράφος με ειδικότητα 
το γυμνό.
Δουλεύει έναν πίνακα εδώ και μήνες.
Έχει έρθει το μοντέλο, μια νέα κοπέλα... 
πάει να γδυθεί και λέει αυτός:
- Ξέρεις, σήμερα δεν αισθάνομαι πολύ 
καλά και λέω να μην ζωγραφίσω, αλλά θα 
στο πληρώσω το μεροκάματο... Λέω να 
κάνω ένα τσάι και να ξαπλώσω...
Λέει το μοντέλο:
- Ασε να στο κάνω εγώ το τσάι και μετά 
φεύγω.
- Εντάξει, κάνε και ένα για σένα....
Κάθισαν λοιπόν στο σαλόνι και τα λέγανε 
πίνοντας το τσάι, οπότε ξαφνικά ακού-
γεται η εξώπορτα και γνώριμα βήματα. 
Φωνάζει τότε πανικόβλητος ο ζωγράφος:
- Θεέ μου, η γυναίκα μου! Γρήγορα! Γδύ-
σου!

FUN

ΚΡΙΟΣ
Μεγάλες ευκαιρίες κυριαρχίας θα έχετε σε 
κάθε λογής αναμετρήσεις σε όλους τους 
τομείς, επαγγελματικούς, νομικούς, κοι-
νωνικούς και οικογενειακούς. Όμως το 
πλήθος των γεγονότων και η ορμή σας, 
κάνουν έντονη αλλά λίγο επικίνδυνη την 
καθημερινότητά σας. Οι προθέσεις σας 
είναι καλές και η διορατικότητά σας πολύ 
χρήσιμη.

ΤΑΥΡΟΣ
Τις μέρες αυτές σας απασχολήσει ο επαγ-
γελματικός τομέας και κυρίως τα οικονο-
μικά σας όπου μπορεί να παρουσιαστεί 
μία στενότητα χρημάτων. Για αυτό χρειάζε-
ται να προσέξετε τον τρόπο που θα διαχει-
ριστείτε τα χρήματά σας. Δεν είναι κατάλ-
ληλη η εποχή για καινούρια επαγγελμα-
τική έναρξη, αλλά είναι αρκετά εποικοδο-
μητική στο να πάρετε τις πληροφορίες σας 
και να έρθετε σε επαφή με άτομα που σας 
ενδιαφέρουν. 

ΔΙΔΥΜΟΙ
Οι αλλαγές αυτή την εβδομάδα θα είναι 
προς όφελός σας, θα είναι πολλές και άμε-
σες. Δώστε λοιπόν τον καλύτερό σας εαυτό 
και αξιοποιήστε την κάθε ευκαιρία που 
σας παρουσιάζεται. Στο επάγγελμά σας οι 
αλλαγές θα είναι ραγδαίες, από τα χαμηλά 
στα ψηλά. Δική σας εργασία ή προ-
αγωγή ή συνεργασία θα είναι 
το μοτίβο αυτό το διάστημα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Πολλές μετακινήσεις 
αλλά και κόντρες σε 
οικογενειακά θέματα. 
Δείξτε ψυχραιμία και 
όλα θα είναι περα-
στικά. Ασχοληθείτε με 
τον εαυτό σας, για να 
αλλάξετε την εικόνα σας 
προς το καλύτερο. Κάντε 
πολλές συζητήσεις και ετοιμα-
στείτε για αλλαγές που θα έρθουν στα 
επαγγελματικά σας. Εξετάστε καλά όλες τις 
παραμέτρους.

ΛΕΩΝ
Νιώθετε έντονη την ανάγκη να ξοδέψετε, 
σε βαθμό που κοντεύετε να χάσετε κάθε 
μέτρο. Αντισταθείτε σε αυτή την παράλογη 
επιθυμία να αποκτήσετε ότι βλέπετε. Ήρθε 
ο καιρός να σκεφτείτε σοβαρά τη διαφορά 
ανάμεσα στο θέλω κάτι και στο χρειάζο-
μαι πραγματικά κάτι. Όσο για την προσοχή 
που απαιτείτε κατά διαστήματα από τους 
άλλους, θυμηθείτε πως για να πάρετε κάτι, 
πρέπει να δώσετε κι εσείς.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Έχετε την ανάγκη να τα αλλάξετε όλα και να 
αρχίσετε τη ζωή σας από την αρχή, αλλά 
βέβαια κάτι τέτοιο είναι δύσκολο. Είναι 
ανάγκη να καταλάβετε ότι τα περισσότερα 
προβλήματα ξεκινούν από σας και είναι 
καιρός να αρχίσετε μέσα σας τις εκκαθα-
ρίσεις, για να νιώσετε καλύτερα. Πρέπει 
κάποια στιγμή να κάνετε πράξη όλα αυτά 
που σκέφτεστε. 

ΖΥΓΟΣ
Αν κάτι σας έχει σώσει μέχρι τώρα σε ότι 
αφορά την κοινωνική σας ζωή, είναι η 
θετική σας στάση και η ικανότητά σας να 
μην αγχώνεστε και να παίρνετε τα πράγ-
ματα όπως ακριβώς έρχονται. Συνεχίστε να 
κάνετε ακριβώς το ίδιο προσπαθώντας να 
παρασύρετε και τους στενούς φίλους σας 
στον ίδιο τρόπο σκέψης. Βοηθήστε τους 
να σκεφτούν ότι η ζωή είναι μικρή και δεν 
θέλει πανικό, κλάματα και κυρίως άγχος.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ
Στον επαγγελματικό τομέα νέες προοπτικές 
διαγράφονται στον ορίζοντα. Θα συνερ-
γαστείτε με πολύ αξιόλογα άτομα που θα 
σας συμβουλέψουν πάνω στη δουλειά σας. 
Εκμεταλλευτείτε λοιπόν όλες τις ευκαιρίες 
που θα σας παρουσιαστούν. Δείξτε κάποια 
προσοχή στην υγεία σας γιατί είναι πιθα-
νόν να σας παρουσιαστούν κάποια προ-
βλήματα.

ΤΟΞΟΤΗΣ
Η υπερένταση που προκαλεί η αυξημένη 
ευθύνη, κυρίως απέναντι στους άλλους, 
σας έχει εκνευρίσει. Προστατέψτε τα οικο-
νομικά σας από απερίσκεπτες επενδύσεις 
και επιδέξιους τύπους και μην αφήνεστε 
σε υποσχέσεις βοηθείας για τα επαγγελμα-
τικά σας σχέδια. Τα οικονομικά σας παρόλα 

αυτά θα παραμείνουν σταθερά για 
πολύ μεγάλο χρονικό διά-

στημα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
Η δράση σας θα είναι 
επιτυχημένη και σύμ-
φωνη με τις εσωτερι-
κές σας επιθυμίες. Αδι-
αφορήστε για όσα λέγο-

νται. Ακούστε την εσωτε-
ρική σας φωνή που είναι 

πιο αληθινή. Θα έχετε τη 
διάθεση να εισχωρήσετε στο 

βάθος των περιστάσεων αδιαφο-
ρώντας για τα αποτελέσματα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ
Οι άλλοι δεν είναι τόσο εύκολοι μαζί σας 
γιατί η καριέρα και η δουλειά απαιτεί μεγα-
λύτερη αφοσίωση. Όμως εσείς φαίνεστε 
αποφασισμένοι να εντυπωσιάσετε και να 
κερδίσετε καινούργιο ενδιαφέρον. Η διά-
θεσή σας είναι καλύτερη, ο ρομαντισμός 
σας φτάνει στα άκρα, αλλά, μερικές φορές 
οι απαιτήσεις σας είναι απόλυτες. Η εβδο-
μάδα αυτή σας δίνει την ευκαιρία να σκε-
φτείτε και να διορθώσετε ορισμένες ατέ-
λειές σας.

ΙΧΘΕΙΣ
Αυτή η περίοδος είναι πολύ ευνοϊκή για 
εσάς. Οι περισσότεροι του ζωδίου σας 
προβλέπεται να ζήσετε ενδιαφέρουσες 
στιγμές σχετικά με την προσωπική σας 
ζωή και τις γενικότερες διαπροσωπικές 
σας σχέσεις. Έτσι λοιπόν, προετοιμάστε 
τον εαυτό σας, καθώς μπορεί να είστε 
από αυτούς που θα βιώσουν την ολοκλή-
ρωση ενός κύκλου ακόμα και διαπραγ-
ματεύσεων θετικά ή αρνητικά.

ΑνέκδοταAστρικές Προβλέψεις
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Στην επιστολή της η Τζάνετ 
Σούζμαν επισημαίνει ότι 
θα ήταν μία σπουδαία 
χειρονομία να επιστραφούν 
στους Έλληνες αυτά που τους 
ανήκουν 

Α
ποκαταστήστε τα Γλυπτά 
του Παρθενώνα στην 
πλήρη ομορφιά τους 
στην Αθήνα». Με αυτό 

τον τίτλο, η εφημερίδα Guardian 
δημοσίευσε στις 30 Σεπτεμβρίου 
2018 επιστολή της Τζάνετ Σούζ-
μαν, προέδρου της Βρετανικής Ε-
πιτροπής για την Eπανένωση των 
Γλυπτών του Παρθενώνα, η οποία 
ουσιαστικά απαντά στην επιστολή 
του Ρίτσαρντ Λάμπερτ, προέδρου 
του Συμβουλίου των Επιτροπών 
που διοικούν το Βρετανικό Μου-
σείο, που δημοσιεύτηκε στη βρε-
τανική εφημερίδα λίγες μέρες νω-
ρίτερα (27/9/2018).
Ως προς την επιστολή του κ. 
Λάμπερτ, «κατάλαβα ότι το μου-
σείο υπάρχει, τόσο γ ια τους 
απλούς ανθρώπους όσο και για 
τους μελετητές. Ως ένα απλό άτομο 
που ενδιαφέρεται για την επι-
στροφή των Γλυπτών του Παρθε-
νώνα στο αρχικό τους σπίτι, δυσκο-
λεύομαι να αντιληφθώ γιατί οι επι-
σκέπτες και οι μελετητές μπορούν 
να συνεχίσουν τις επιδιώξεις τους, 
είτε αυτές αφορούν την ανάπτυξη 

των γνώσεών τους, είτε την ακα-
δημαϊκή μελέτη τους, μόνο από το 
Λονδίνο», αναφέρει η κ. Σούζμαν, 
που χαρακτηρίζει τη συλλογιστική 
αυτή «παρωχημένη».
«Τόσο το ίντερνετ, όσο και τα 
αεροπορικά ταξίδια, έχουν κάνει 
δυνατά, πράγματα τα οποία ούτε 
καν ονειρεύονταν σ το καιρό 
του Έλγιν», τονίζει η πρόεδρος 
της βρετανικής επιτροπής, που 
συμπληρώνει: «Αν όμως (σ.σ. ο 
κ. Λάμπερτ) υπονοεί ότι το Μου-
σείο της Ακρόπολης δεν μπο-
ρεί να παράσχει το εγκυκλοπαι-
δικό υλικό του Βρετανικού Μου-

σείου, τότε ο συλλογισμός του 
ίσως είναι χειρότερος από ξεπε-
ρασμένος. Είναι μάλλον προσβλη-
τικός και ίσως, ακόμα χειρότερα, 
φαντασμένος. Ακόμη και αν ήταν 
εν μέρει αλήθεια, εξακολουθεί να 
μην απαντά γιατί είναι αδύνατο 
να μοιραστούμε τη γνώση και να 
διεξάγουμε σοβαρή έρευνα στην 
Αθήνα», σημειώνει η πρόεδρος 
της Βρετανικής Επιτροπής για την 
επανένωση των Γλυπτών του Παρ-
θενώνα.
«Το να δω τα γλυπτά αυτά ενωμένα 
ξανά με το άλλο μισό τους στην 
Αθήνα, δίπλα στον ηλιόλουστο 

Παρθενώνα από τον οποίο αφαι-
ρέθηκαν βίαια, θα αναπτέρωνε 
το ηθικό μου και θα με βοηθούσε 
να καταλάβω πλήρως την ομορ-
φιά τους. Και τι υπέροχη χειρο-
νομία θα ήταν από το υπόδειγμα 
των ‘εγκυκλοπαιδικών’ (βλέπε 
μεγάλων) ιδρυμάτων, να επιτρέ-
ψουν στους Έλληνες να αποκτή-
σουν αυτά που τους ανήκουν. Για 
τη δέκατη επέτειο του αθηναϊκού 
μουσείου, τι σπουδαία χειρονο-
μία από τη σεβάσμια γηραιά κυρία 
προς το νέο παιδί της κοινότη-
τας των μουσείων θα ήταν αυτή», 
καταλήγει.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τ
α «Μαθήματα πολέμου» σε σκηνο-
θεσία Δημήτρη Λιγνάδη ξεπέρασαν 
τα ελληνικά σύνορα, καθώς η τερά-
στια καλλιτεχνική και εισπρακτική 

επιτυχία τους, την προηγούμενη και τη φε-
τινή σεζόν, προσέλκυσε το ενδιαφέρον των 
Financial Times του Λονδίνου, που τους α-
φιέρωσαν ολοσέλιδο άρθρο σε πρόσφατη 
σαββατιάτικη έκδοσή τους (22.9): «Τα “Mα-
θήματα πολέμου” […] σημείωσαν τεράστια 
επιτυχία στην Αθήνα φέτος. Η sold-out πα-
ράσταση –παραγωγή του μη κερδοσκοπι-
κού φορέα Dramaticus που επικεντρώνε-
ται στη δραματοποίηση της αρχαιοελληνι-
κής ιστορίας–, παρουσιάστηκε στο κοινό 
τον Μάιο στο πιο γνωστό πολιτιστικό κέ-
ντρο της πόλης, το Μέγαρο Μουσικής Α-
θηνών, όπου επέστρεψε λόγω υψηλής ζή-
τησης […].»
Όσοι δεν πρόλαβαν να δουν αυτή την εξαι-
ρετική παραγωγή που αναδεικνύει την επι-
καιρότητα των μηνυμάτων της Ιστορίας του 
Θουκυδίδη, έχουν τώρα την ευκαιρία να την 
παρακολουθήσουν στο Μέγαρο τον Νοέμ-
βριο και τον Δεκέμβριο για περιορισμένο 
αριθμό παραστάσεων. Συγκεκριμένα, τα 
«Μαθήματα πολέμου», μετά την παρου-

σίασή τους έως την Κυριακή 30/9 (ώρα 
έναρξης 21.00) στο Υποσκήνιο Β΄ Αίθου-
σας Αλεξάνδρα Τριάντη, επιστρέφουν στον 
ίδιο χώρο στις 6, 13, 20 & 27/11 (κάθε Τρίτη) 
καθώς και στις 3, 11 & 18/12. Η προπώληση 
για τις παραστάσεις του Νοεμβρίου και του 
Νοεμβρίου έχει ήδη αρχίσει.
Το θεατρικό κείμενο του Γιάννη Λιγνάδη, 
που αποτελεί συρραφή ιστορικών γεγονό-
των, ανθολογημένων από τα πέντε πρώτα 
βιβλία της Ιστορίας του Πελοποννησιακού 

Πολέμου, επιχειρεί να αναδείξει την δια-
χρονική και οικουμενική ουσία της «τρα-
γωδίας του πολέμου», τους σκοτεινούς και 
πολύπλοκους μηχανισμούς πίσω από το 
πολεμικό φαινόμενο. Η παράσταση επιχει-
ρεί να αποτελέσει ένα γόνιμο μάθημα: σε 
γνωστικό επίπεδο, συνδυάζοντας τη γνώση 
του αρχαίου ιστορικού λόγου με τον σύγ-
χρονο πολιτικό προβληματισμό· σε ψυχα-
γωγικό επίπεδο, επικοινωνώντας τα τραγικά 
συναισθήματα που παράγει η πολεμική βία.

Πέθανε ο Σαρλ 
Αζναβούρ

Ο 
Γάλλος τραγουδιστής 
Σαρλ Αζναβούρ απεβί-
ωσε σε ηλικία 94 ετών.
«Του είχαν πει ότι είναι 

πολύ άσχημος, πολύ κοντός και ότι 
δεν μπορούσε να τραγουδήσει. 
Κι όμως, ο Σαρλ Αζναβούρ έγινε 
ένας από τους μεγαλύτερους τρα-
γουδιστές και συνθέτες του 20ού 
αιώνα», γράφει το Γαλλικό Πρακτο-
ρείο Ειδήσεων σε άρθρο εις μνή-
μην.
«Ηταν προφανώς ο Φρανκ Σινάτρα 
της Γαλλίας, αλλά αντίθετα με τον 
αμερικανό τραγουδιστή, ο Αζνα-
βούρ έγραψε τραγούδια σπάζο-
ντας ταμπού για τον γάμο, την ομο-
φυλοφιλία και τους άνδρες, μιλώ-
ντας για τα συναισθήματά τους», 
προσθέτει.
Γεννήθηκε στο Παρίσι στις 22 
Μαΐου του 1924. Ήταν αρμενικής 
καταγωγής και το πραγματικό του 
όνομα ήταν Βαγινάκ Αζναβουριάν. 
Γιος του Μικαέλ Αζναβουριάν, 
σπουδαίου βαρύτονου από την 
Τυφλίδα, και της ηθοποιού Κναν 
Μπαγδασαριάν, από την Τουρκία.
Λαμβάνοντας τα πρώτα μαθήματα 
μουσικής από τους γονείς του, από 
την ηλικία των μόλις πέντε ετών 
συμμετείχε σε παραστάσεις βαρι-
ετέ συνοδεύοντας τον πατέρα του 
παίζοντας κιθάρα, και σε ηλικία 
εννέα ετών εγκατέλειψε το σχολείο, 
παρά την αντίδραση των γονιών 
του, προκειμένου να συνεχίσει τις 
καλλιτεχνικές του παραστάσεις και 
ως τραγουδιστής με το καλλιτε-
χνικό όνομα Αζναβούρ. Σε μία από 
εκείνες τις παραστάσεις τον γνώ-
ρισε η Εντίθ Πιάφ η οποία και τον 
προσέλάβε στην καλλιτεχνική της 
ομάδα κατά τις περιοδείες της.
Από νωρίς γνώρισε τις δημιουρ-
γίες του Αρμένιου Σαγιάτ Νοβά του 
18ου αιώνα καθώς και του Ομάρ 
Καγιάμ, πάνω στις οποίες ξεκίνησε 
να γράφει τραγούδια, από το ύφος 
των οποίων χαρακτηρίστηκαν 
«θλιμμένα τραγούδια» (tristesse 
chansons).  Ιδιαίτερες όμως παγκό-
σμιες επιτυχίες που σημάδεψαν 
τη δεκαετία του 1960 ήταν το «Λα 
Μάμμα» (1963) και το «Μεσιέ Καρ-
νιμπάλ» της ομώνυμης οπερέτας 
που πρωτοανέβηκε στο Παρίσι 
στις 17 Δεκεμβρίου του 1963.

«Αποκαταστήστε τα Γλυπτά στην πλήρη ομορφιά τους στην 
Αθήνα» ζητά η πρόεδρος της Βρετανικής Επιτροπής Επανένωσης

«Μαθήματα πολέμου» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
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αθλητικά

Η 
αρχή ήταν εφιαλτική. Η συνέχεια ήταν 
καλή, κάποια στιγμή έγινε μαγική, έφτα-
σε μια ανάσα από το να γίνει τέλεια αλ-
λά τελικά ήρθε η πίκρα, το ξενέρωμα. Οι 

40.000 ΑΕΚτσήδες που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ ένιω-
σαν πολλά διαφορετικά συναισθήματα στη διάρ-
κεια των 90 λεπτών και αυτό σημαίνει ότι είδαν ένα 
πραγματικό ματς Champions League. Και ο πόντος 
για αυτό, έστω όχι στη βαθμολογία της UEFA, πρέ-
πει να δοθεί στην ομάδα του Μαρίνου Ουζουνί-
δη γιατί έκανε τα πάντα για να δούμε μια ματσάρα. 
Το γεγονός ότι δεν ανταμείφθηκε όσο θα έπρεπε 
για αυτό, σίγουρα αφήνει μια πίκρα, ίσως επειδή 
η πρωταθλήτρια έφτασε μια ανάσα από την 
ευτυχία. Μέσα σε δευτερόλεπτα, όμως, ο 
ωραίος Κλωναρίδης έγινε μοιραίος και 
το 3-2 έγινε 2-3. Champions League 
είναι αυτό...
Το ξεκίνημα του ματς ήταν το χειρό-
τερο που θα μπορούσε να τύχει στην 
ΑΕΚ. Οταν στο 6’ ο Τσιγκρίνσκι χάνει 
τον Σεφέροβιτς και γίνεται το 0-1, στο 
10’ ο Μπάρκας βγάζει την κεφαλιά του 
ανενόχλητου Φέισα και στο 15’... κοιμούνται 
όλοι, άμυνα και Μπακασέτας, για το 0-2 του Γκρι-
μάλντο, ως ομάδα... την ακούς. Ακόμη κι αν είσαι 
έμπειρη, πόσω μάλλον όταν είσαι άπειρη σε αυτό 
το επίπεδο. Τα δύσκολα έγιναν βουνό με το «καλη-
μέρα» για την Ενωση, η οποία ήταν μέσα στο άγχος 
και αυτο φαινόταν από εύκολα λάθη σε κοντρόλ ή 
σε πάσες. 
Αν σε αυτά υπολογίσεις και το κακό ημίχρονο, 
ακόμη μία φορά, του Σιμόες, με συνέπεια στο 
κέντρο να υπάρχει πρόβλημα, καταλαβαίνεις ότι 
μάλλον όλα είχαν κριθεί από νωρίς. Οσο κι αν προ-
σπάθησε να το πιστέψει η ΑΕΚ, η οποία απείλησε 
στο 23’ με τον Χουλτ και σιγά-σιγά έδειξε να ανε-
βαίνει. Κυρίως χάρη στον Γαλανόπουλο, ο οποίος 
στο κέντρο πάλευε μόνος του και ήταν πολύ καλός 
και δημιουργικά, βγάζοντας πάντα τη σωστή μπα-
λιά. 
Σαν κι αυτή που έβγαλε κι ο Μπακάκης στο 39’ για 
τον Κλωναρίδη, αλλά το σουτ έφυγε ψηλά άουτ. 
Αυτή ήταν μια καλή ευκαιρία για τους Κιτρινόμαυ-
ρους να ξαναμπούν στο ματς πριν το ημίχρονο, το 

οποίο έκλεισε καλά. Οχι τέλεια, γιατί στο 45’ ο Βλα-
χοδήμος έκανε μεγάλη απόκρουση στην πολύ καλή 
προσπάθεια του Μπακασέτα, αλλά καλά επειδή η 
ΑΕΚ ζέστανε τον κόσμο της με τις ευκαιρίες της και 
επειδή η Μπενφίκα έμεινε με 10 από την αποβολή 
του Ντίας για τον τρόπο που πήγε στον Πόνσε (ο 
οποίος τον είχε φορτώσει και με κίτρινη κάρτα από 
νωρίς).
Αυτό το φινάλε στο πρώτο 45λεπτο, τελικά, ήταν η 
προαναγγελία για το ξεκίνημα του δεύτερου. Στο 
53’ η σωστή πάσα του Σιμόες και το άψογο γύρισμα 
του Χουλτ έφεραν το 1-2 από τον Κλωναρίδη και το 
ΟΑΚΑ πήρε φωτιά. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε, γιατί 

θα ακολουθούσε... τρελή έκρηξη! Η ΑΕΚ 
ήταν συνεχώς μπροστά, ο Χουλτ ήταν 

συνεχώς επικίνδυνος και η Μπενφίκα 
ήταν συνεχώς πίσω για να κρατήσει 
το 1-2. Και δεν το κράτησε για πολύ...
Στο 63’ οι Μπακασέτας-Οικονόμου 
έκαναν όλα όσα έπρεπε για να γίνει 
το 2-2 ξανά από τον Κλωναρίδη, με το 

ματς να αλλάζει εντελώς! Με το σκορ 
στο 2-2, με αριθμητικό πλεονέκτημα, με 

τον κόσμο σε έξαλλη κατάσταση και με τον 
χρόνο σύμμαχο, η πρωταθλήτρια -η οποία έχασε 
και τον Πόνσε λόγω τραυματισμού- ένιωθε πλέον 
ότι είχε τον έλεγχο, ότι είχε και τη νίκη. Και την είχε 
όντως, αν ο Κλωναρίδης στο 73’ -από την εξαιρε-
τική κάθετη του Μπακασέτα- βρέθηκε φάτσα με το 
3-2 και το χατ-τρικ αλλά ο Βλαχοδήμος είπε «όχι».
Η χαμένη ευκαιρία προκάλεσε παγωμάρα στο 
ΟΑΚΑ και αμέσως μετά, στο 74’, η ΑΕΚ είδε το 
σκληρό πρόσωπο του ποδοσφαίρου και του 
Champions League... Μία αντεπίθεση της Μπεν-
φίκα, ένα διαγώνιο σουτ του Αλφα Σεμέδο και η 
μπάλα στα δίχτυα του Μπάρκα (2-3). Τυπικά, μαζί 
με τις καθυστερήσεις, είχε άλλα 20 λεπτά. Ουσια-
στικά, όμως, το ματς έληξε εκείνη τη στιγμή...
Η ΑΕΚ έχασε, έκανε το 0/2 και συνειδητοποιεί ότι 
οι πιθανότητες πρόκρισης -που ούτως ή άλλως δεν 
ήταν πολλές- μειώνονται συνεχώς. Το χειρότερο 
δεν είναι η ήττα όμως, αλλά ο τρόπος με τον οποίο 
αυτή ήρθε. Γιατί η Ενωση δεν την άξιζε. Και αυτό το 
αναγνώρισε και ο κόσμος της με το χειροκρότημα 
στο τέλος.

SPORTSNEWS

Η ΑΕΚ αφού συνήλθε από το σοκ του 0-2... μπήκε στο κλίμα του Τσάμπιονς Λιγκ κι έδειξε ότι ανήκει σε 
αυτό! Βρήκε ψυχή, γύρισε στο παιχνίδι με τον Κλωναρίδη (2-2), αλλά τελικά έφυγε από το ΟΑΚΑ με άδεια 
χέρια, αφού η Μπενφίκα απέδρασε με το 3-2! Με 10 για ένα ημίχρονο οι Πορτογάλοι 

Άδικη αλλά άκρως 
διδακτική ήττα...

Μπορεί να είναι πολύ νωρίς, μόλις ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική των 
ομίλων, ωστόσο ο «Δικέφαλος» έδειξε στην «Borisov Arena» ότι είναι 
ξεκάθαρα μια κλάση ανώτερος από τους Λευκορώσους, με τους οποί-
ους θεωρητικά θα παλέψει για το δεύτερο εισιτήριο.

Με τέτοιον Ζαμπά δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από την ΜΠΑΤΕ και την Βίντι, 
που θα βρει στο δρόμο του την επόμενη αγωνιστική.  
Ο Αλίν Τόσκα, αντί του Αντρέ Βιεϊρίνια, ξεκίνησε στο αριστερό άκρο της άμυ-
νας, με το Λέο Ζαμπά να είναι μπροστά του στην επίθεση, αντί του Ντιέγκο 
Μπίσεσβαρ. Αυτές ήταν οι δύο αλλαγές του Λουτσέσκου, που κατά τα άλλα, 
εμπιστεύτηκε τους λεγόμενους βασικούς του.
Η ΜΠΑΤΕ θέλησε να εκμεταλλευτεί στο ξεκίνημα το αβαντάζ της έδρας, 
ωστόσο ο ΠΑΟΚ βρήκε στην πρώτη φάση το γκολ, με τον συνήθη ύποπτο, τον 
Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς, να σκοράρει με το κεφάλι αυτή τη φορά, μετά το κλέ-
ψιμο του Μαουρίσιο και την εξαιρετική σέντρα του Ζαμπά.
Ο Βραζιλιάνος ήταν αυτός που στο 11ο λεπτό, έστω και με τη βοήθεια της 
τύχης, μετά την ασίστ στον Πρίγιοβιτς, που σκόραρε κι έβαλε τον «Δικέφαλο» 
μπροστά με δύο γκολ, κάνοντας ακόμη πιο εντυπωσιακό το ξεκίνημα του 
στην «Μπορίσοφ Αρένα».
Ήταν προφανές πως οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν με ψυχολογία του φαβορί, 
με τον αέρα της ομάδας, που είχε παίξει έξι ματς στα προκριματικά του Τσά-
μπιονς Λιγκ, ενώ όλοι έβλεπαν πως αν έβρισκαν χώρους θα έκαναν κι άλλες 
ζημιές στην αργή άμυνα της ΜΠΑΤΕ. Ο Περουβιανός Ρίος έβλεπε εφιάλτες 
από νωρίς με τον ΠΑΟΚ να έχει εντοπίσει την αδυναμία των Λευκορώσων και 
να έχει σημαδέψει την συγκεκριμένη πλευρά.
Με το χρονόμετρο να δείχνει το 17ο λεπτό ο Λέο Ζαμπά έκανε το 3-0 για τον 
ΠΑΟΚ, με εξαιρετικό τελείωμα κι αφού συνεργάστηκε άψογα με τον συμπα-
τριώτη του, Μαουρίσιο, ο οποίος και πάλι έκλεψε και έδωσε την ασίστ πάσα 
στον πιτσιρικά Βραζιλιάνο εξτρέμ.
Ο «Δικέφαλος» ήταν φυσικό και επόμενο να κυριαρχήσει στον αγωνιστικό 
χώρο, κρατώντας μακριά τους ποδοσφαιριστές της ΜΠΑΤΕ από την εστία του 
Πασχαλάκη, με τους γηπεδούχους να μην έχουν τελική προσπάθεια, μετά από 
το 5’ και ένα σουτ.
Με το ξεκίνημα του β’ μέρους οι Λευκορώσοι, μη έχοντας κάτι άλλο να 
κάνουν, επιχείρησαν να πιέσουν και να ψάξουν το γκολ, που θα τους ξαναέ-
βαζε στο ματς. Το σουτ του Ρίος (51’) κόντραρε, αλλά δεν ξεγέλασε τον Πασχα-
λάκη, ο οποίος απομάκρυνε σε κόρνερ, ενώ λίγο αργότερα ο Κρέσπο χρειά-
στηκε να διώξει την τελευταία στιγμή κι αυτός σε κόρνερ.
Το γκολ για την ΜΠΑΤΕ ήρθε στο 61’ με τον Μαξίμ Στάβις στην πρώτη επαφή 
του με την μπάλα, καθώς είχε περάσει δύο λεπτά νωρίτερα στη θέση του… 
αόρατου Τουομίνεν. Με κεφαλιά νίκησε τον Πασχαλάκη και έκανε το 1-3.
Η απάντηση του Λουτσέσκου ήταν να ρίξει στο ματς τον Μπίσεσβαρ, αντί του 
Λημνιού, σε μια προσπάθεια να ξαναπάρει το κέντρο και δικαιώθηκε, καθώς 
ο Ζαμπά από τη νέα πλευρά του, τη δεξιά, δημιούργησε το τέταρτο γκολ για 
τον ΠΑΟΚ, με την ασίστ του προς τον Πέλκα, που σούταρε στην κίνηση και 
«εκτέλεσε» τον Σεμπρίτσκι.
Στα τελευταία λεπτά είδαμε, μετά από σχεδόν ένα χρόνο, τον Αντρέ Βιεϊρίνια 
μπροστά στην επίθεση και όχι ως αριστερό μπακ. Του έδωσε τη δυνατότητα 
ο Λουτσέσκου βγάζοντας τον κορυφαίο του γηπέδου Ζαμπά, ενώ λίγο νωρί-
τερα έδωσε χρόνο και στον νεαρό Ακπόμ. Στο 90’ ο Μπίσεσβαρ σημάδεψε το 
δοκάρι της εστίας και για ελάχιστα εκατοστά δεν χρίστηκε κι αυτός σκόρερ…

ΠΑΟΚάρα μας τρέλανες σε... 
Λέο!

ΝΕΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με την 
γκολάρα του Γκερέρο και ως το 70’, 
κρατούσε με ευκολία ένα ιστορικό 
διπλό! Τελικά μέσα σε 9΄ τα ατομικά 
λάθη και η κλάση των παικτών της 
Μίλαν, γύρισαν το ματς και οι Ιταλοί 
με το 3-1 έφτασαν στη 2η τους 
νίκη στον όμιλο, αφήνοντας τους 
«ερυθρόλευκους» στον πόντο!

Ο
σο εύκολα μπορούν να σε τι-
μωρήσουν σ το Champions 
League, άλλο τόσο μπορούν να 
στο κάνουν στο Europa League. 

Πόσω μάλλον όταν αγωνίζεσαι σ το 
Σαν Σίρο με την Μίλαν των 7 τροπαίων 
Champions League. Κι ο Ολυμπιακός το 
κατάλαβε καλά. Πως δεν αρκούν 70 λεπτά 
απόλυτης συγκέντρωσης για να πάρεις α-
ποτέλεσμα και διπλό μέσα στο Μιλάνο.
Γιατί για 70 λεπτά οι «ερυθρόλευκοι» όχι 
μόνο ήταν μπροστά αλλά έδειχναν ότι 
μπορούν να διαχειριστούν το ματς. Και το 
έκαναν μετά το γκολ του Γκερέρο (στο 14’). 
Ομως η αλλαγή του Γκατούζο (Κουτρόνε 
στο 54’) άλλαξε τις ισορροπίες. Σε συνδυ-
ασμό με τα λάθη του Σισέ και την κατάρ-
ρευση των «ερυθρολεύκων» ήρθε η ανα-
τροπή μέσα σε δέκα λεπτά.
Στο 70’ (Κουτρόνε), στο 76’ (Ιγκουαΐν) και 
στο 79’ (Κουτρόνε) το 0-1, έγινε 3-1 με τον 
Ολυμπιακό να μην παίρνει τίποτα από το 
παιχνίδι.
Με άλλους 11 ο Μαρτίνς, με 4-3-3 ο Γκα-
τούζο

Ολοι περίμεναν αλλαγές από τον Πορτο-
γάλο. Ο Πέδρο Μαρτίνς όμως το... τερμά-
τισε. Ο Πορτογάλος άλλαξε όλη την 11αδα 
σε σχέση με το ματς του ΠΑΟΚ την ίδια 
ώρα που ο Τζενάρο Γκατούζο έβαζε όλα 
του τα επιθετικά όπλα στο βασικό σχήμα. 
Και τον Ιγκουαΐν και τον Σούσο και τον 
Καστιγιέχο στο 4-3-3 των Ιταλών.

Στην πρώτη τελική... γκολ με 
Γκερέρο
Προφανώς και η Μίλαν θα έμπαινε 
δυνατά στο ματς. Στο Σαν Σίρο έπαιζε, 
ήθελε να εκμεταλλευτεί την έδρα της και 
πίεσε για το γκολ. Και στην πρώτη φάση 
που δημιούργησε βρήκε γκολ, αλλά ο 
Καστιγιέχο ήταν οφσάιντ και σωστά ακυ-
ρώθηκε. Κι από την στιγμή που ο επιθετι-
κός της Μίλαν έκανε το λάθος να μπει στην 
φάση (στη κεφαλιά του Μποναβεντούρα) 
στην επόμενη στιγμή ο Ολυμπιακός τιμώ-
ρησε.
Ο Κούτρης έβγαλε την τέλεια σέντρα, ο 
Γκερέρο πήρε την τέλεια κεφαλιά και ο 
Ολυμπιακός βρήκε γκολ στο Μιλάνο στο 
14’.

Σωστή διαχείριση, λιγοστές α-
πειλές
Ο Ολυμπιακός μετά το γκολ διαχειρίστηκε 
άψογα το προβάδισμά του μέχρι το τέλος 
του ημιχρόνου. Nαι μεν η Μίλαν είχε την 
μπάλα στα πόδια της, αλλά δεν έβρισκε 
τον τρόπο ν’ απειλήσει την εστία του Σα. 
Μοναδική καλή φάση για την Μίλαν στο 
35’ με τον Ιγκουαΐν αλλά η αντίδραση του 

Σα ήταν εξαιρετική.
Οπως εξαιρετική ήταν η παρουσία και της 
αμυντικής τετράδας στο πρώτο ημίχρονο 
με τον Κούτρη να τα πηγαίνει εξαιρετικά 
στον Σούσο, ο Σισέ να κόβει τα πάντα στον 
αέρα και ο Τοροσίδης να είναι εξαιρετικός 
στο Καστιγιέχο.

Εβαλε Κουτρόνε και το γύρισε σε 
10 λεπτά
Ο Γκατούζο έψαχνε τρόπο να γυρίσει 
το ματς. Στο 54’ κατάλαβε πως το 4-3-3 
δεν λειτουργεί και πέρασε τον Κουτρόνε 
δίπλα στον Ιγκουαΐν και το σύστημα σε 
4-4-2...
Ο Ολυμπιακός και πάλι διαχειριζόταν την 
κατάσταση. Παρά το γεγονός ότι φαινόταν 
πως αρκετοί παίκτες μένουν από δυνάμεις 

(Ναουέλ, Τουρέ), εντούτοις η Μίλαν δεν 
μπορούσε να βρει τον τρόπο να απειλήσει 
την εστία του Σα.
Ολα αυτά όμως μέχρι το 70’. Γιατί μετά το 
πρώτο γκολ του Κουτρόνε ήρθε η από-
λυτη κατάρρευση για τον Ολυμπιακό. Ο 
Ροντρίγκεζ έβγαλε την σέντρα, ο Σισέ για 
κάποιο λόγο έδωσε βάθος δύο μέτρων 
από την υπόλοιπη άμυνα και ο Κουτρόνε 
βγήκε στην πλάτη του για να πιάσει την 
κεφαλιά και να ισοφαρίσει...
Κι αντί ν’ αντιδράσει ο Ολυμπιακός ήρθε 
το... κύμα της Μίλαν. Στο 76’ ο Ιγκουαΐν 
χόρεψε τον Σισέ και πλάσαρε τον Σα για 
το 2-1 και στο 79’ κοιμήθηκε όλη η άμυνα 
των «ερυθρολεύκων» με τον Κουτρόνε να 
σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα μετά την 
πάσα του Τσαλχάνογλου!

Κατάρρευση σε 9 λεπτά για τον Ολυμπιακό!
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Χωρίς τηλεοπτικό συμβόλαιο το 
πρωτάθλημα της Football League δεν 
πρόκειται να ξεκινήσει.

Κ
λήρωση πρωταθλήματος χωρίς ημε-
ρομηνίας έναρξης. Αυτό το έργο έζη-
σε η Football League που ακόμα ανα-
ζητά λύση στο πιο «καυτό» θέμα της 

ατζέντας της.
Το τηλεοπτικό συμβόλαιο και ο βασικός 
χορηγός αποτελούν «αγκάθια» τα οποία εάν 
δεν λυθούν δύσκολα οι ομάδες θα πάνε στη 
σέντρα.
Κατά πληροφορίες η πρόταση της ΕΡΤ είναι 1,8 
εκατ. ευρώ μεικτά. Περίπου τα μισά δηλαδή σε 
μετρητά και όσα απομένουν σε διαφημιστικό 
χρόνο.
Προφανώς και η προσφορά αυτή δεν ικανο-
ποιεί την Football League που θα περίμενε κάτι 
παραπάνω, ενώ παράλληλα επικρατεί άπνοια 
σε χορηγικά ζητήματα.
Αντιπροσωπεία του ΔΣ θα επιδιώξει ραντεβού 
με τον υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλει-
άδη ώστε να τεθούν τα προβλήματα και να ανα-
ζητηθούν λύσεις.
Μέχρι να βγει «λευκός καπνός» το πρωτά-
θλημα θα είναι στον «πάγο». Με κανονικό πρό-
γραμμα, αλλά χωρίς ημερομηνίες διεξαγωγής.

“Κακώς έγινε η κλήρωση”
Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Δόξα Δράμας, 
Ανδρέας Οταπασίδης, εκπροσώπησε τους 
“Μαυραετούς” στη σημερινή κλήρωση πρω-
ταθλήματος στην Αθήνα, μαζί με τον τεχνικό 
διευθυντή, Νίκο Ιωσηφίδη.
Ο Οταπασίδης έδωσε το στίγμα του στον 
“arenafm.gr”: “Η ΠΑΕ Δόξα Δράμας ήταν ενά-
ντια στο να γίνει η κλήρωση σήμερα, αφού δεν 
ξέρουμε πότε ξεκινάμε. Έπρεπε να γίνει μαζί, 
στο ίδιο Δ..Σ. Έτσι, απουσιάσαμε από τη δια-
δικασία της κλήρωσης, όπως ο Καραϊσκάκης. 
Δείξαμε τη δυσφορία μας, αποχωρώντας πρό-
ωρα. Δεν καταλάβαμε το νόημα της κλήρω-
σης, ήταν κίνηση υποβάθμισης του προϊόντος. 
Αντί να διεκδικήσεις, πας να… παρακαλέσεις! 
Κάποιοι το βλέπουν ως μοχλό πίεσης και καλής 
θέλησης.
Πολλοί θα συμπορευτούν μαζί μας. Έχουμε 
καλή διάθεση να συζητήσουμε όλοι μαζί τις 
επόμενες μέρες με τον Υφυπουργό Αθλητι-
σμού, κ. Βασιλειάδη. Όχι φυσικά μόνο για τη 
Δόξα, αλλά για να διεκδικήσουμε το καλύτερο, 
συνολικά για την κατηγορία, όλες τις ομάδες. 
Μια καθυστέρηση στην έναρξη, θα έβλαπτε και 
τη Δόξα, αλλά μάλλον θα είναι προς όφελος της 

Φούτμπολ Λιγκ. Οφείλουμε να δούμε το κοινό 
καλό, να θέσουμε στέρεες βάσεις για μια βιώ-
σιμη κατηγορία.
Τώρα ξεκινά η απόπειρα αναδιάρθρωσης, έχει 
απαιτήσεις, αλλά δεν παρέχει τα βασικά για να 
είναι βιώσιμες οι ομάδες, που έχουν και δικαι-
ώματα, εκτός από υποχρεώσεις. Δεν θα μας 
έσωζαν μόνο τα τηλεοπτικά, αλλά το ποσό που 
προτάθηκε υποτιμά το ίδιο το προϊόν και δεν 
είναι βάση στήριξης. Ευελπιστούμε οτι θα φτά-
σουμε σε λύση κοινής αποδοχής”.
Σε ερώτηση για την κλήρωση του πρωταθλή-
ματος και την πρεμιέρα στα Τρίκαλα, ο αντιπρό-
εδρος της Δόξας, ανέφερε: “Είναι ένα δυνατό 
πρωτάθλημα φέτος, έχουμε 15 αντιπάλους και 
δεν μας απασχολεί η σειρά των 30 αγώνων. Θα 
είμαστε έτοιμοι από το πρώτο ως το τελευταίο 
90λεπτο, για να δικαιώσουμε τον πρόεδρο, τον 
κόσμο και την ιστορία μας”.

O Νύκταρης μεγαλομέτοχος του Η-
ρόδοτου!
Ο Ηρακλής Νύκταρης είναι ο νέος μεγαλομέτο-
χος του Ηροδότου. Αναλυτικά η ανακοίνωση:
“Επήλθε σήμερα οριστική συμφωνία, όπου μία 
νέα ημέρα ανατέλλει για τον Ηρόδοτο! Η λύση 
για το μέλλον της ομάδα μας βρέθηκε στο πρό-
σωπο του Ηρακλή Νύκταρη, καθώς θα είναι ο 
μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηρόδοτος.”

Παρελθόν ο Τάτσης από τον ΑΟΧ 
Κισσαμικό
Ολοκληρώθηκε η συνεργασία του ΑΟΧ Κισσα-
μικού με τον Γιάννη Τάτση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ ΑΟ Χανιά-Κισσαμικός ανακοινώνει την 
ολοκλήρωση της συνεργασίας με το μέλος του 
προπονητικού επιτελείου (άμεσος συνεργάτης 
προπονητή), Γιάννη Τάτση, κατόπιν δικής του 
επιθυμίας, η οποία έγινε σεβαστή από τη διοί-
κηση.
Τον ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη προ-
σφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε 
κάθε επιτυχία στη συνέχεια της προπονητικής 
του πορείας.

Ηρακλής: Πήρε αυτό που ήθελε χω-
ρίς να εντυπωσιάσει
Χωρίς να… εντυπωσιάσει, ο Ηρακλής κέρ-
δισε τη Θύελλα Καμαρίου στη Νάξο με 3-0 και 
μπήκε με το δεξί στους ομίλους του Κυπέλλου 
Ελλάδας.
Στον εξ αναβολής αγώνα της Τετάρτης, οι Κυα-
νόλευκοι είχαν τον έλεγχο της μπάλας, αλλά 
δεν… έθελξαν ιδιαίτερα από δημιουργικής 
πλευράς, απέναντι σε έναν σκληροτράχηλο 

αντίπαλο που απείλησε, μάλιστα, σε κάποιες 
περιπτώσεις.
Το γκολ που, ουσιαστικά, έκρινε τη συνάντηση, 
πέτυχε στο 58ο λεπτό ο Ζιαμπάρης με κεφα-
λιά, κι αφού προηγήθηκε “σερβίρισμα” από 
τον Κλέιτον.
Στα τελευταία λεπτά, οι τυπικά γηπεδούχοι έμει-
ναν από δυνάμεις και είδαν τους Θεσσαλονικείς 
να δίνουν διαστάσεις στη νίκη τους. Αρχικά στο 
91′, από ενέργεια του Γεωργίου και γύρισμα 
στον Παναγιωτούδη, ο τελευταίος πλάσαρε 
για το 2-0, ενώ στο 93′ ο Κλέιτον δέχτηκε την 
κάθετη του Μουμίν και δεν δυσκολέυτηκε να 
κάνει το τελικό 3-0.

Χρυσανθόπουλος: Να διεκδικήσου-
με, να μην εκβιάσουμε!
Ο Κώστας Χρυσανθόπουλος εκπροσώπησε 
την Παναχαϊκή στο διοικητικό συμβούλιο της 
Football League. 
Στη διάρκεια της ομιλίας του τόνισε:
«Είμαστε ως Παναχαϊκή υπέρ να διεκδικήσουμε 
αυτά που πρέπει να μας δοθούν. Όμως είμαστε 
κατά να εκβιάσουμε καταστάσεις και τον Υφυ-
πουργό Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδη και να 
πάμε στα άκρα. 
Ο Υφυπουργός Αθλητισμού έχει σκύψει στο 
πρόβλημα και ασχολείται παρότι δεν είναι στις 
αρμοδιότητες του αφού θέλει να υπάρξει όσο 
μπορεί να γίνει ισορροπία στην Σούπερ Λιγκ 
και την Football league.
Πρέπει να  ξεκινήσει το πρωτάθλημα για το 
υπάρχουν ομάδες που έχουν τρεις μήνες προε-

τοιμασία και πληρώνουν τον κόσμο που έχουν 
στην ομάδα τους.  Δεν μπορούμε να εκβιά-
σουμε καταστάσεις τώρα.
Έχουμε αργήσει και αυτό που μας ενδιαφέ-
ρει πρέπει να είναι πως θα διεκδικήσουμε να 
πάρουμε τα χρήματα που θέλουμε και να ξεκι-
νήσει το πρωτάθλημα».

Ντόστανιτς: Να ξεκινήσουμε το τα-
χύτερο!
Με αφορμή την κλήρωση του πρωταθλήματος 
της Football League, ο προπονητής του ΑΟ Τρί-
καλα, Ράτκο Ντόστανιτς ανέπτυξε τις σκέψεις 
του για τη νέα σεζόν.
«Εμείς αντιμετωπίζουμε κάθε αντίπαλο με 
σεβασμό. Βήμα με βήμα θα προχωρήσουμε 
και θα επικεντρώνουμε πάντα σε κάθε παι-
χνίδι ξεχωριστά. Έτσι θα κάνουμε από την 1η 
ως και την 30η αγωνιστική. Το βέβαιο είναι 
ότι θέλουμε την στήριξη των φιλάθλων από το 
πρώτο κιόλας παιχνίδι, ώστε να βοηθηθεί το 
ποδοσφαιρικό τμήμα για να φτάσει στους στό-
χους που έχουμε χαράξει».
Ο έμπειρος τεχνικός ρωτήθηκε και για την 
έναρξη του πρωταθλήματος: «Όσο πιο γρή-
γορα τόσο καλύτερα για όλους. Εμείς είμαστε 
σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα, βρισκόμαστε 
στους αγωνιστικούς χώρους από την σωστή 
ημερομηνία και περιμένουμε το πράσινο φως. 
Για το καλό του ποδοσφαίρου ελπίζουμε ότι η 
έναρξη δεν θα αργήσει να γίνει. Περιμένουμε 
και θα είμαστε έτοιμοι όταν κληθούμε να αγω-
νιστούμε».

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ FOOTBALL LEAGUE
Football League: Όλα στον «αέρα»!
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Έ
στω κι αν συνάντησε απρόσμενες 
δυσκολίες η εθνική ομάδα επιτρα-
πέζιας αντισφαίρισης των ανδρών 
έκανε απόψε το χρέος της στο Λου-

ξεμβούργο. 
Επικράτησε με 3-1, εξασφάλισε θέση στην 
πρώτη δυάδα του 6ου γκρουπ για το στά-
διο 1 των προκριματικών του Ευρωπαϊ-
κού πρωταθλήματος 2019 και κατ’ επέ-
κταση την πρόκριση στα τελικά της Γαλλίας. 
Επίσης, με τη νέα νίκη κόντρα στο ευρω-
παϊκό δουκάτο πέρασε στην κορυφή του 
γκρουπ έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές 
και στο επόμενο ματς, στις 20 Νοεμβρίου 
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με αντίπαλο 
τη Ρωσία, θα επιδιώξει να τελειώσει με 
πρωτιά τις υποχρεώσεις της σε αυτό το στά-
διο της διοργάνωσης. Σήμερα στο αθλητικό 

κέντρο του Μπέρμπουργκ το συγκρότημα 
του Κώστα Βατσακλή είχε σαφώς τον έλεγχο 
του αγώνα, αλλά δεν έπιασε συνολικά την 
καλύτερη απόδοση. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι αφού έκανε το 1-0 στα πέντε σετ δέχτηκε 
την ισοφάριση με ήττα-έκπληξη του πρώ-
του παίκτη, του Γκιώνη. Στο 1-1 στα σετ βρέ-
θηκε αργότερα και ο Σγουρόπουλος, αλλά η 
συνέχεια άνηκε ολοκληρωτικά στην εθνική 
μας. Με τους Ρηνιώτη, Σγουρόπουλο και 
Γκιώνη να έχουν από μία νίκη επιβεβαίωσε 
την υπεροχή της, πάντως πρέπει να σημειω-
θεί ότι το Λουξεμβούργο έδειξε αγωνιστική 
πρόοδο. Με έναν αγώνα παραπάνω από τη 
Ρωσία η Ελλάδα προηγείται στο 6ο γκρουπ 
με 5 βαθμούς. Η Ρωσία έχει 4 σε 2 ματς και 
τελευταίο είναι το Λουξεμβούργο με 3 βαθ-
μούς σε ισάριθμους αγώνες.

Η Εθνική πινγκ πονγκ στα τελικά του 
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

Μ
ε όνειρα και ελπίδες για διάκρι-
ση «πέταξε» η ελληνική ομάδα 
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
Νέων «Μπουένος Άιρες 2018».

Την αποστολή αποτελούν 33 άτομα, 14 αθλη-
τές και 19 αθλήτριες, που θα μας εκπροσω-
πήσουν στο στίβο, στην κολύμβηση, στο τέκ-
βοντο, στην κωπηλασία, στην ιστιοπλοΐα, 
στην άρση βαρών, στην ενόργανη γυμνα-
στική, στις καταδύσεις, στο καράτε, στη ρυθ-
μική γυμναστική, στην επιτραπέζια αντισφαί-
ριση και το τραμπολίνο. Τους αθλητές απο-
χαιρέτησε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενι-
ζέλος, ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος 
Βασιλειάδης.
Στην πρωτεύουσα της Αργεντινής θα ταξιδέ-
ψουν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής 
Επιτροπής Σπύρος Καπράλος και ο Γενικός 

Γραμματέας Μανώλης Κολυμπάδης.
Αρχηγός της αποστολής είναι το μέλος της 
ΕΟΕ και Πρόεδρος της Κωπηλατικής Ομο-
σπονδίας, Γιάννης Καρράς, ο οποίος δήλωσε: 
«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ένας 
μεγάλος αριθμός αθλητών εξασφάλισε τη 
συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
Νέων και είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά τα παι-
διά θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα με τον 
καλύτερο τρόπο, τόσο από πλευράς συμπε-
ριφοράς, όσο και διακρίσεων που πιστεύω 
ότι θα πετύχουν. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες των 
Νέων αποτελούν τον προθάλαμο των Ολυ-
μπιακών Αγώνων και βλέποντας σε αυτά τα 
παιδιά την προσπάθεια που έχουν κάνει ως 
τώρα, αλλά και την αγάπη που έχουν για τον 
αθλητισμό, είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για το 
μέλλον του ελληνικού αθλητισμού».

Για το Μπουένος ‘Αιρες ταξιδεύει 
η ελληνική ομάδα για τους 
Ολυμπιακούς Νέων

Βαθμολογία

Πρόγραμμα Superleague

Αποτελέσματα Superleague
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Πρώτο επίσημο τεστ νικηφόρο 
για τον Ιωνικό, αφού οι Νικαιώτες 
επικράτησαν εκτός έδρας της 
Χαραυγής με 1-0 στο πλαίσιο του 
θεσμού του Κυπέλλου.

Τ
ο συγκρότημα του κ. Ανυφαντάκη 
παραταγμένο με άλλη διάταξη (4-4-
2) είχε καλά διαστήματα στον αγώ-
να, με την τελική πάσα να είναι αυτή 

που λείπει στην προσπάθεια εύστοχης ολο-
κλήρωσης όλων των επιθετικών ενεργειών.
Σκόρερ για τον Ιωνικό στο μοναδικό τέρμα 
του αγώνα ήταν ο Σάμιος, ο οποίος με μια 
προσωπική ενέργεια και βάζοντας πλάτη 
τον κεντρικό αμυντικό των γηπεδούχων 
βρέθηκε απέναντι στον αντίπαλο γκολκίπερ 
σκοράροντας με ωραίο πλασέ.
Από αύριο, κιόλας, η δουλειά συνεχίζεται 
αφού την Κυριακή υπάρχει η εκτός έδρας 
αναμέτρηση με τον Γιούχτα στην Κρήτη για 
το πρωτάθλημα, με το βλέμμα πια όλου του 
ποδοσφαιρικού τμήματος να είναι στραμ-
μένο εκεί.
Μεγάλο «ευχαριστώ» στον κόσμο που για 
ακόμη μια φορά ήταν εκεί δίνοντας ώθηση 
και σπρώχνοντας την ομάδα στο καθήκον 
της.

Καθάρισε …στην παράταση η Ε-
ρέτρια
Ο Απόλλων Ερέτριας …τα χρειάστηκε απέ-
ναντι στον Αγιο Λουκά τον οποίο …καθά-
ρισε στην παράταση, κερδίζοντάς τον με 
4-2.
Στην κανονική διάρκεια ο αγώνας έληξε ισό-
παλος 2-2 και μάλιστα η γηπεδούχος, ομάδα 
Β’ ΕΠΣΕ, έχασε μια μεγάλη ευκαιρία στο 93’ 
να πετύχει το γκολ και να πανηγυρίσει μια 
μεγάλη πρόκριση.
Ο σκόρερ της, σήμερα, Γιαννούλης βρέθηκε 
σε ευνοϊκή θέση, αλλά δεν μπόρεσε να νική-
σει τον Ναβροζίδη, που ήταν κάτω από τα 
δοκάρια των φιλοξενούμενων.
Στη συνέχεια έκανε επίθεση η ομάδα της 
Ερέτριας και έχασε κι αυτή την ευκαιρία να 
…λήξει το ματς, αλλά ο Τόρα σούταρε και ο 
Παναγιάρης απέκρουσε κι …έστειλε το ματς 
στην παράταση.
Στη  διάρκεια του ημιώρου, ο “Αγιος” 
έμεινε με 10 παίκτες όταν παραχώρησε 
πέναλτι (χέρι ο Τσάλας) και ο Απόλλωνας, 

που κατέκτησε και την πρώτη φετινή κούπα 
(Super Cup), νίκησε με δύο γκολ (104’ με 
πέναλτι και 108’) του Τόρα και πήρε την 
πρόκριση για τους “8” του Κυπέλλου.
Ο Σμυρναίος άνοιξε το σκορ στο 40’ και ο 
Σμπιλήρης, που ήταν και αρχηγός σήμερα, 
ισοφάρισε (2-2) για την ομάδα της Ερέτριας 
με κεφαλιά, αφού ο “Αγιος” είχε πάρει το 
προβάδισμα με δυο γκολ του 30χρονου 
Βαγγέλη Γιαννούλη (58’ με κεφαλιά και 74’).
Στο 103’ την κόκκινη κάρτα είδε ο 18χρο-
νος Αναστάσιος Τσάλας, αφού …απέκρουσε 
την μπάλα με το χέρι μπροστά από το τέρμα. 
Αμέσως μετά αποβλήθηκε και ο εκπρόσω-
πος των γηπεδούχων Δημήτρης Μωλές.

Πρόκριση στους “4” για τον Αλέ-
ξανδρο Κιλκίς
Συνεχίζει την πορεία της στο θεσμό του 
Κυπέλλου η Ακαδημία Αλέξανδρος Κιλ-
κίς, που κέρδισε 3-2 το Πάικο Γουμένισσας 
εκτός έδρας και προκρίθηκε στους “4” του 
θεσμού.
Αντίπαλος σε διπλά ματς θα είναι η Ανα-
γέννηση Πλαγιάς (περσινός Κυπελλούχος, 
απέκλεισε τώρα τον Κιλκισιακό), με φόντο 
τον τελικό, που θα γίνει τον Μάρτιο. Για 
την ομάδα του Βασίλη Σπυρογιάννη, που 
άφησε εκτός ορισμένους βασικούς και 
έδωσε ευκαιρία σε κάποιους νεαρούς και 
“ρεζέρβες”, σκόραραν οι Τερζής, Τζεβε-
λέκης, Προβατίδης. Σύνθεση Ακαδημίας 
Αλέξανδρος: Ζάικος, Βασιλειάδης, Τερζής, 
Κώτσιας, Πολυχρόνου, Αηδονίδης, Φουρ-
τζίου, Σερταρίδης, Τσολακίδης, Αγαθαγγελί-
δης, Κ. Παπαδόπουλος. Έπαιξαν και οι Προ-
βατίδης, Τζεβελέκης, Τσιμπούκας, Παμπου-
κίδης.
Ταυτόχρονα, μετά την ισοπαλία της πρεμιέ-
ρας εντός με το Νέστο Χρυσούπολης, οι Κιλ-
κισιώτες προετοιμάζονται για την έξοδο με 
τον Ορφέα Ξάνθης, χωρίς τον τραυματία 
Σαβελίδη και με αμφίβολους τους Βραζιλιά-
νους Όσιρις και Ντιόγκο (δεν βγήκαν τα δελ-
τία τους). Επίσης, συνεχίζονται οι αναζητή-
σεις για την απόκτηση επιθετικού.

Πήρε Καραχάλιο ο Εθνικός Σιδη-
ροκάστρου
Τον 19χρονο Πυργιώτη εξτρέμ, Ηρακλή 
Καραχάλιο, που δοκιμάστηκε και εγκρίθηκε 
από τον Σάκη Καρυπίδη, απέκτησε ο Εθνι-
κός Σιδηροκάστρου.

Ο νεαρός είναι φοιτητής στις Σέρρες, ενώ 
έχει θητεύσει στις ακαδημίες του Πανηλεια-
κού και στον Εννιπέα Λατζοϊου (ΕΠΣ Ηλείας). 
Στους “κυανόλευκους” επικρατεί ικανοποί-
ηση για τη νίκη της πρεμιέρας με το Κόσμιο, 
ενώ σειρά έχει ακόμα ένα ματς εντός, την 
Κυριακή με τον “γείτονα” Απόλλωνα Παρα-
λιμνίου (αμφίβολος ο Σπανίδης)

Έκανε το καθήκον του ο Πανσερ-
ραϊκός
Ο Πανσερραϊκός δεν είχε διάθεση για πολλά 
πολλά και καθάρισε εύκολα την ομάδα 
«1800 Σέρρες», σε έναν θεσμό που βρίσκε-
ται επειδή… πρέπει και μόνο, προχωρώ-
ντας έτσι στην επόμενη φάση.
Τα «λιοντάρια» χωρίς να φορτσάρουν ιδι-
αίτερα και με το μυαλό στην Αλεξανδρού-
πολη, όπου αντιμετωπίζουν τον υπολογί-
σιμο τοπικό Εθνικό, επικράτησαν άνετα με 
σκορ 3-1, επί ενός αντιπάλου που τα έδωσε 
όλα για τη νίκη… Άλλωστε, το όνομα του 
Πανσερραϊκού είναι θελκτικό, ώστε να μεί-
νει η 1800, στην ιστορία με μια τέτοια νίκη, 
εάν ερχόταν. Υπολόγισαν όμως, χωρίς τον 
Σάκη Αναστασιάδη και τους παίκτες του… 
βασικούς ή αναπληρωματικούς, αφού 
ξεκούρασε και αρκετούς.
Το 3-1(Obosu 1-0, Ταντιτς πεναλτι 1-1, 
Παπαβασιλείου 1-2, Παπαδόπουλος 1-3) 
ήρθε χωρίς κόπο αλλά με φόβο για τραυμα-
τισμούς, αφού το σκληρό παιχνίδι, αναίτια, 
ήταν πρωταγωνιστής, γεγονός που σχολι-

άστηκε αρνητικά στα πηγαδάκια των φιλά-
θλων. Υπεύθυνοι γι΄αυτό ήταν οι διαιτητές 
του αγώνα, που στο β΄ ημίχρονο έχασαν τον 
έλεγχο και τις σημαντικές φάσεις, δίνοντας 
αφορμή για σχόλια, δυσφημίζοντας τόσο 
την ΕΠΣ Σερρών όσο και τον σύνδεσμο διαι-
τησίας, αφού όταν αγωνίζεται ο Πανσερρα-
ϊκός σε αγώνα θα πρέπει άπαντες να είναι 
πιο προσεκτικοί…
Αντίθετα θετικά σχολιάστηκε από τον 
κόσμο, το γηπεδάκι της «1800»πισω από 
το μουσικό σχολείο, όπου είναι ένα μικρό 
στολίδι, κυρίως στο χώρο τον αποδυτήριων 
και τον περιβάλλοντα χώρο. Μπράβο στους 
ανθρώπους της ομάδας για την προσωπική 
δουλειά και τα χρήματα που επένδυσαν,  
αποτελώντας παράδειγμα προς μίμηση για 
άλλους παράγοντες των ομάδων της ΕΠΣΣ.

Έριξε οχτάρα στο κύπελλο ο ΟΦΙ
Με το περίεργο σκορ 4-8 κέρδισε ο ΟΦΙ την 
Ελούντα, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα 
που έγινε στην Ελούντα για την πρώτη φάση 
του κυπέλου Λασιθίου.
Το πρώτο ημίχρονο έληξε 1-6 , ενώ στο 
δεύτερο ημίχρονο υπήρξε  μιά γενικότερη 
χαλάρωση με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί  
αυτό  το  4-8.
Η  αλήθεια βέβαια  είναι ότι πραγματικά δεν 
θυμόμαστε , και δεν ξέρουμε πόσα  χρόνια 
πίσω  πρέπει να πάμε για  να  δούμε  πότε  
έφαγε ο  ΟΦΙ  ξανά τέσσερα γκολ σε ένα 
αγώνα.

Το πανόραμα της Γ’ Εθνικής
Με το «δεξί» στις επίσημες υποχρεώσεις
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αθλητικά

Με κεφαλιά του Μαρεγκά, 
οι Δράκοι νίκησαν 1-0 τη 
Γαλατάσαραϊ και συγκατοικούν 
με τη Σάλκε στην κορυφή του 4ου 
ομίλου.

Μ
ετά τα αποτελέσματα της 
1ης αγωνιστικής του 4ου 
ομίλου η Πόρτο είχε ως ε-
πιτακτική ανάγκη τη νίκη ε-

ντός με τη Γαλατάσαραϊ. Ηταν καλύτερη, 
αλλά και οι Τούρκοι έχασαν δύο σημα-
ντικές ευκαιρίες. Ωστόσο, βρέθηκε μό-
νος του εντός μικρής περιοχής ο Μαρε-
γκά (49’) έπειτα από εκτέλεση κόρνερ 
και με κεφαλιά χάρισε το τρίποντο στους 
Δράκους. Το 1-0 έμεινε μέχρι τέλους και 
οι Πορτογάλοι πέρασαν στην κορυφή 
του γκρουπ, όπου συγκατοικούν με τη 
Σάλκε.
Πόρτο (Σέρζιο Κονσεϊνσάο): Κασίγιας, 
Μιλιτάο, Μάξι Περέιρα, Μαρεγκά, 
Τέλες, Ερέρα (89’ Ολιβέιρα), Κορόνα 
(69’ Τόρες), Ντανίλο, Μπραΐμι, Οτάβιο 
(80’ Περέιρα), Φελίπε
Γαλατάσαραϊ (Φατ ίχ Τερίμ):  Μου-
σλέρα, Αζίζ, Ροδρίγκες, Μπελχαντά (74’ 
Φεγκουλί), Γκουμούς, Λίνες, Ντονκ (61’ 
Ινάν), Ονιεκούρου, Φερνάντο (86’ Γιου-
νούς), Νταγκατόμο.

Νάπολι - Λίβερπουλ 1-0
Κάρλο Αντσελότι σημαίνει Champions 
League και αυτό το κατάλαβε η περ-
σινή φιναλίστ στον αγώνα του San Paolo 
καθώς δέχθηκε πίεση σ το δεύτερο 
μέρος και στο τέλος λύγισε. Η Νάπολι 
άφησε πίσω την άσχημη ισοπαλία με 
τον Ερυθρό Αστέρα και είναι πλέον 
μόνη πρώτη με 4 βαθμούς στον ‘όμιλο 
του θανάτου’ τον οποίο συμπληρώνει 
η Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Λορέντζο Ινσίνιε 
πέτυχε το μοναδικό γκολ στο 90’ για 
τους Vesuviani, δυσάρεστη είδηση ότι ο 
Ναμπί Κεϊτά αποχώρησε τραυματίας στο 
19’ για τους Reds.
Καλά διαβασμένη φάνηκε η Νάπολι 
κόντρα στην Λίβερπουλ την οποία περι-
όρισε αισθητά από την αρχή. Οι γηπε-
δούχοι είχαν καλή ευκαιρία στο 10’ 
όταν ο Ινσίνιε έφυγε και έπιασε το αρι-
στερό αλλά έστειλε την μπάλα μόλις 

άουτ και στο 19’ τα νέα για τους Reds 
δεν ήταν καλά καθώς έχασαν με τραυμα-
τισμό τον Ναμπί Κεϊτά. Ο ρυθμός ήταν  
καλός, οι δύο ομάδες έδειχναν διάθεση 
να φύγουν στην κόντρα, όμως δεν ήταν 
εύκολο. Στο 33’ δημιουργήθηκε η επό-
μενη καλή στιγμή, με τον Μίλικ να κάνει 
το σουτ και τον Αλισον να αποκρούει με 
το ένα χέρι, ενώ στις καθυστερήσεις του 
πρώτου μέρους, ο Μίλνερ έκανε δολο-
φονικό μαρκάρισμα για κόκκινη κάρτα, 
όμως τη γλίτωσε με κίτρινη.
Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Αντσε-
λότι πίεσε περισσότερο και έσπρωξε πιο 
βαθιά την Λίβερπουλ. Στο 50’ και το 51’ 
ο Μίλικ δοκίμασε το ισχυρό αριστερό 
του αλλά ο Αλισον ήταν εξαιρετικός και 
όσο τα λεπτά περνούσαν φαινόταν ότι 
οι Ιταλοί ήταν σαφώς πιο επιθετικοί. Ο 
Αντσελότι προτίμισε να να αφήσει τον 
Πολωνό φορ να κουράζει τους αντιπά-
λους και στο τελευταίο 20λεπτο έβαλε 
τον Μέρτενς σε ένα κόλπο που του 
βγήκε. Στο 73’ ο Βέλγος έβγαλε τρομερή 
μπαλιά στον Καγιεχόν που δεν τα κατά-
φερε και στο 81’ είχε δοκάρι με πλασέ 
στην κίνηση. Τελικά το χρυσό γκολ για 
τους Partenopei πέτυχε στο 90’ ο Ινσί-
νιε σπρώχνοντας την μπάλα στην κενή 
εστία από την τέλεια ζυγισμένη πάσα 
του Καγιεχόν από δεξιά (1-0).

Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπριζ 3-1
Η Ατλέτικο υποδέχθηκε την Μπριζ μετά 
το διπλό στην Μονακό και μπορεί να 
δυσκολεύτηκε περισσότερο από ότι 
περίμενε, όμως στο τέλος επιβλήθηκε 
με 3-1 με πρωταγωνιστή τον Αντουάν 
Γκριζμάν και έκανε το 2 στα 2 πριν τα 
παιχνίδια κορυφής με την Ντόρτμουντ.
Οι Μαδριλένοι άνοιξαν το σκορ στο 28’ 
με υπέροχο και πανέξυπνο πλασέ του 
Γκριζμάν, όμως στο 39’ ο Γκρένεβελντ 
με εκπληκτικό σουτ εκτός περιοχής δεν 
άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης 
στον Ομπλάκ, κάνοντας το 1-1! Τα πάντα 
κρίθηκαν στην επανάληψη, όταν στο 67’ 
ο Γκριζμάν πέτυχε και δεύτερο γκολ για 
το 2-1 ύστερα από εκπληκτική ενέργεια 
και ασίστ του Ντιέγκο Κόστα. Το τελικό 
3-1 ήρθε στο 4’ των καθυστερήσεων με 
τον Κόκε και η Ατλέτικο έφτασε τους 6 
βαθμούς.

Champions League

Πήρε... κεφάλι η Πόρτο

Ο... θρύλος Μέσι πέτυχε δυο γκολ 
στο Wembley, είχε δυο δοκάρια και η 
Μπαρτσελόνα πέρασε εύκολα από το 
Λονδίνο επικρατώντας 4-2 της Τότεναμ. 
Γκολάρα ο Ράκιτιτς, γκάφα ο Γιορίς. 

Η 
ματσάρα της χρονιάς έγινε στο 
Wembley! Εξαιρετική η Μπαρτσελό-
να, απίθανος Μέσι και οι Καταλανοί 
επικράτησαν 4-2 της Τότεναμ. Δυο 

γκολ ο Αργεντίνος, δυο δοκάρια και η ομάδα 
του Βαλβέρδε στην κορυφή με έξι βαθμούς. Οι 
Σπερς δεν έπεισαν, ο Γιορίς και η άμυνα έκαναν 
πολλά λάθη, με συνέπεια να παραμείνουν στον 
πάτο χωρίς πόντο. Μόνο η Λυών το 2007 και η 
Μαρσέιγ το 2010 προκρίθηκαν στην επόμενη 
φάση της διοργάνωσης με... 0 βαθμούς στη 2η 
αγωνιστική.
Η Μπαρτσελόνα μπήκε πολύ δυνατά, 
αιφνιδίασε τους Σπερς και πήρε τον 
έλεγχο με το... καλημέρα! Μόλις 
στο 2ο λεπτό ο Μέσι με εντυπω-
σιακή πάσα έβγαλε τον Αλμπα, 
ο Ισπανός εκμεταλλεύθηκε την 
τραγική έξοδο του Γιορίς, μοί-
ρασε ιδανικά στον Κουτίνιο ο 
οποίος πέτυχε το πρώτο γκολ 
με τη Μπάρτσα στο Champions 
League. Οι Καταλανοί είχαν την υπε-
ροχή και δυο καλές προσπάθειες με Μέσι, 
Λενγκλέ! Ωστόσο, στο 28ο λεπτό η Μπαρτσε-
λόνα σίγησε το Γουέμπλεϊ για δεύτερη φορά, 
με τον Ράκιτιτς να πετυχαίνει ένα εντυπωσιακό 
γκολ με σουτ έξω από την περιοχή. Οι Σπερς 
ήταν νευρικοί, δεν μπoρούσαν να δημιουργή-
σουν, όταν στο ημίωρο ο αντίπαλος είχε 60% 
κατοχή, αλλά και δυο ακόμα καλές ευκαιρίες 
με Κουτίνιο και Σουάρες. Μόλις μια τελική για 
την Τότεναμ στο α’ μέρος, αλλά ο Τερ Στέγκεν 
μπλόκαρε το σουτ του Λαμέλα.
Ο Λιονέλ Μέσι μπήκε ορεξάτος στην επανά-
ληψη, αλλά είχε ραντεβού με την ατυχία! Τόσο 
στο 47ο λεπτό όσο και στο 51’ οι προσπάθειες 
του Αργεντίνου σταρ βρήκαν στο δοκάρι. 
Αντίθετα, ο Κέιν στην πρώτη μεγάλη ευκαι-
ρία βρήκε δίχτυα. Στο 52’ ο Λαμέλα μοίρασε 
στον αρχηγό των Σπερς, ο οποίος έφτασε τα 
10 γκολ σε 12 ματς στο Champions League. 
Ο Μέσι απάντησε άμεσα και στο 56’ βρήκε 
δίχτυα στο Γουέμπλεϊ, κάτι που είχε πετύχει 
και στον τελικό του 2011. Οι Λονδρέζοι ρίσκα-
ραν, οι Καταλανοί χαλάρωσαν και στο 66’ 
μπήκαν οι γηπεδούχοι μπήκαν στο κόλπο! 
Ο Λαμέλα βρέθηκε σε θέση βολής, έκανε το 

σουτ, κόντραρε στον Λενγκλέ και κατέληξε στα 
δίχτυα του Τερ Στέγκεν. Η πίεση των γηπεδού-
χων αυξήθηκε, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, μιας 
και οι προσπάθειες των Κέιν, Σάντσες δε βρή-
καν στόχο! Η Τότεναμ ρίσκαρε, αλλά δεν της 
βγήκε, μιας και ο Μέσι στο 90’ διαμόρφωσε 
το 4-2.

Αϊντχόφεν - Ιντερ 1-2
Ανατροπή και νίκη επί της Τότεναμ στην πρε-
μιέρα, ανατροπή και νίκη και επί της Αϊντχό-
φεν στο Philips Stadium για την Ιντερ, η οποία 
έκανε το 2x2 και πήρε προβάδισμα πρόκρι-
σης, με τον Ικάρντι να σκοράρει ξανά. Η ομάδα 
του Λουτσιάνο Σπαλέτι έδειξε χαρακτήρα μετά 
τη γκολάρα του Ροζάριο για το 1-0, ισοφά-
ρισε με τον Ναϊνγκολάν, πέρασε μπροστά με 
τον αρχηγό της και κράτησε το σκορ χάρη και 

στον Χαντάνοβιτς, περιμένοντας πλέον 
δύο μεγάλα παιχνίδια με την Μπαρ-

τσελόνα.
Το ματς είχε καλό ρυθμό από το 
ξεκίνημα και οι Ολλανδοί ήταν 
αυτοί που απείλησαν πρώτοι 
με το σουτ του Ροζάριο που 
απέκρουσε ο Χαντάνοβιτς, με 

τον Ντ’Αμπρόζιο να προλαβαίνει 
πριν σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα 

ο Περέιρα. Λίγα λεπτά μετά πάντως, 
στο 27’, κανείς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα 
στο σουτ του Ροζάριο, ο οποίος άφησε άγαλμα 
τον Σλοβένο τερματοφύλακα για το 1-0! Τα 
πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν χειρό-
τερα για την Ιντερ στο 41’ αλλά ο διαιτητής, 
κάτω από τις έξαλλες διαμαρτυρίες των γηπε-
δούχων, έδειξε κίτρινη και όχι κόκκινη κάρτα 
στον Χαντάνοβιτς που ακούμπησε την μπάλα 
με το χέρι εκτός περιοχής, για να σοκαριστεί 
η Αϊντχόφεν στο 44’: Σουτ του Ασαμόα, από-
κρουση του Ζετ, γύρισμα του Ικάρντι, νέο σουτ 
του Ναϊνγκολάν και 1-1.
Παρ’ όλα, η PSV θα μπορούσε να πάρει ξανά 
προβάδισμα στο 49’ αλλά η μπάλα πήγε στο 
δοκάρι μετά το σουτ του Περέιρο, με το ματς 
να είναι ανοιχτό 100%. Οπως είναι γκολτζής 
100% και ο Ικάρντι, ο οποίος στο 60’ τσίμπησε 
την μπάλα με το κεφάλι και άφησε τους Ζετ και 
Σβαμπ να... τρακάρουν, κάνοντας εύκολα το 
1-2 στην κενή εστία! Οι Ιταλοί είχαν, πλέον, το 
σκορ που ήθελαν και φρόντισαν να το κρατή-
σουν ως το τέλος, λέγοντας ένα grazie και στον 
Χαντάνοβιτς, ο οποίος στο 79’ απέκρουσε το 
κοντινό ψαλιδάκι του Μαλέν, κλειδώνοντας το 
τρίποντο για την Ιντερ.

Τεσσάρα η Μπάρτσα με... Μάγο 
Μέσι!
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Ο Απόλλωνας αν και βρέθηκε πίσω σ το σκορ με 0-2 
απέναντι στη γαλλική Μαρσέιγ μέχρι το 67’ δεν τα έβαλε 
κάτω και κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας 
με γκολ των Μάρκοβιτς (74’) και Ζελάγια (90’). Για τους 

Γάλλους σκόραραν οι Παγέ (50’) και Λουίς Γκουστάβο (67’).

Eικόνα του αγώνα
Η Μαρσέιγ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και μόλις στο 2ο λεπτό 
έχασε την πρώτη της ευκαιρία με τον Μήτρογλου να κάνει 
την κεφαλιά μετά από σέντρα του Λόπεζ αλλά η μπάλα έφυγε 
έξω.
Στο 10’ ο Γιούστε έγινε αναγκαστική αλλαγή αφου αντιμετώ-
πιζε πρόβλημα τραυματισμού και δεν μπορούσε να συνεχί-
σει. Την θέση του πήρε ο Μάρκοβιτς, και στο κέντρο της άμυ-
νας μετακινήθηκε ο Κέβιν Μπρου.
Στο 21’ οι Γάλλοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία να ανοίξουν το 
σκορ, όταν μετά από κόρνερ ο Γκουστάβο έκανε το σουτ αλλά 
ο Βάλε απόκρουσε με το ένα χέρι σε κόρνερ.
Στην συνέχεια οι φιλοξενούμενοι κρατούσαν μπάλα χωρίς να 
είναι απειλητικοί με την ομάδα του Αυγουστή να προσπαθεί 
περισσότερο να βγει με αντεπιθέσεις. Μέσα σε δυο λεπτά 
οι γαλάζιοι απείλησαν την εστία του Πελέ αλλά δεν κατάφε-
ραν να σκοράρουν. Συγκεκριμένα στο 38’ ο Ζελάγια έκανε 
την δυνατή κεφαλιά αλλά ο τερματοφύλακας της Μαρσέιγ 
απόκρουσε ενώ ένα λεπτό αργότερα το σουτ του Περέιρα 
κόντραρε και πήγε σε κόρνερ. Αυτές ήταν και οι τελευταίες 
φάσεις του πρώτου ημιχρόνου και έτσι οι δυο ομάδες πήγαν 
στα αποδυτήρια σκορ 0-0.
Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με γκολ γ ια τους Γάλλους οι 
οποίοι βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 50’ όταν ο Παγέ 
με ωραία ενέργεια πέρασε τον Σουμά και με ένα ωραίο σουτ 
νίκησε τον Βάλε και έκανε το 0-1.
Η ομάδα της Λεμεσού προσπάθησε να αντιδράσει και στο 
66’ έφτασε κον τά σ το 1-1, όταν ο Παπουλης έδωσε σ τον 
Μαγκλίτσα, ο οποίος από κοντά δεν μπόρεσε να σκοράρει.
Ένα λεπτό αργότερα οι Γάλλοι τιμώρησαν τον Απόλλωνα και 
έκαναν το 0-2. Ο Παγέ έδωσε στο Γκουστάβο ο οποίος με 
ωραίο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
Στο 74’ οι κυανόλευκοι κατάφεραν να ξαναμπούν στο παι-
χνίδι με τον Μάρκοβιτς ο οποίος έκανε ένα εξαιρετικό σουτ 
νικώντας τον Πελέ και έκανε το 1-2. Τρια λεπτά αργότερα ο 
Παπουλής από πολύ καλή θέση δεν μπόρεσε να σκοράρει και 
έχασε μια μεγάλη ευκαιρία.
Η ομάδα της Λεμεσού δεν τα έβαλε κάτω και κατάφερε να 
φτάσει στο 2-2 στο 90’ με τον Ζελάγια. Ο Παπουλής έδωσε 
με το κεφάλι στον επιθετικό των γαλάζιων ο οποίος με ωραίο 
σουτ διαμόρφωσε το τελικό 2-2.
ΑΠΟΛΛΩΝ (Σωφρόνης Αυγουσ τή):  Βάλε,  Ζοάο Πέδρο, 
Σουμά, Γιούστε (10΄ Μάρκοβιτς), Ρομπέρζ , Σακέτι, Μπρου,  
Σαρδινέρο (54΄ Παπουλής), Καραγιόλ (65΄Μάγκλιτσα), Περέ-
ιρα, Ζελάγια
Στον πάγκο: Κίσσας, Στυλιανού, Σκέμπρι, Βασιλείου
ΜΑΡΣΕΙΓ (Ρούν τ ι Γκαρσία): Πελέ, Σακάι (46΄Σαρ), Αμαβί, 
Καμαρά, Τσαλέτα-Καρ, Στρούτμαν, Γκουστάβο, Ράν τονιτ ς, 
Λόπεζ, Παγέ, Μήτρογλου (46΄ Ζερμέν)
Στον πάγκο: Μανταντά, Οκάμπος, Ρόχια,  Χούμποκαν

Παλικαρίσια εμφάνιση απόψε από την ΑΕΚ 
στο Λεβερκούζεν που γνώρισε τη δεύτερη της 
ήττα στη φάση των ομίλων του Europa League.

Ο
ι κυπελλούχοι Κύπρου κοίταξαν στα μάτια 
τους Γερμανούς, πήραν πρώτοι κεφάλι στο 
σκορ, αλλά λίγο πριν και λίγο μετά το ημί-
χρονο ανατράπηκαν τα πάντα.

Με γοργό ρυθμό μπήκαν οι δύο ομάδες στην αναμέ-
τρηση με την Λεβερκούζεν να πιέζει ψηλά την ΑΕΚ και 
να είναι πιο απειλητική από την κυπριακή ομάδα στα 
πρώτα λεπτά.
Από την πλευρά της η ομάδα της Λάρνακας δεν αιφ-
νιδιάστηκε και πάτησε γερά στον αγωνιστικό χώρο, 
ψάχνοντας για το λάθος του αντιπάλου και την αντεπί-
θεση. Οι «κιτρινοπράσινοι» είχαν… Άγιο στο 14’ όταν 
ο Μπέντερ με δυνατό σουτ σημάδεψε το δεξί κάθετο 
δοκάρι του Τόνιο.
Στη συνέχεια,  ρυθμός του παιχνιδιού ανέβηκε εκ νέου 
με την ΑΕΚ να καταφέρνει να παίρνει πρώτη κεφάλι 
στο σκορ στο 25’ με τον Τριτσκόφσκι. Κόντρα στη ροή 

του αγώνα οι ποδοσφαιριστές του Αντόνι Ιραόλα έκα-
ναν το 0-1 και ανάγκασαν έτσι τους Γερμανούς να ανοι-
χτούν και να πιέσουν περισσότερο.
Όπερ και εγένετο. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την από-
δοση τους και δημιούργησαν τις προύποθέσεις για 
να φτάσουν στην ισοφάριση. Η αμυντική λειτουργία 
της ΑΕΚ ήταν άψογη, ωστόσο λύγισε στο 45’ από τον 
Χάβερτς και έτσι οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτή-
ρια με το 1-1.

Β’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Άσχημα ξεκίνησε το β’ μέρος για την ΑΕΚ αφού μόλις 
στο 50’ δέχθηκε και δεύτερο γκολ από τον Αλάριο που 
πέρασε στο παιχνίδι σαν αλλαγή στο ημίχρονο.
Η Λεβερκούζεν με το 2-1 πήρε νέο αέρα και ψυχολο-
γία και αυτό την βοήθησε στο να παίξει με λιγότερη 
πίεση και άγχος στην επανάληψη. Από την πλευρά της 
όμως η κυπριακή ομάδα δεν επαναπαύτηκε και επιχεί-
ρησε με τον ίδιο τρόπο παιχνιδιού που έπαιξε και στο 
πρώτο μέρος να πετύχει δεύτερο γκολ και να φτάσει 
στην ισοφάριση.
Στο 55’ και στο 61’ ο Χέφελ δεν μπόρεσε με αντίστοιχα 

σουτ να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, ενώ 
στο 64’ ο Τόνιο προέβηκε σε μια σπου-
δαία επέμβαση μετά από γυριστό σουτ 
του Χάβερτζ.

Ιραόλα: «Οι παίκτες μου τα έδω-
σαν όλαε»
Ικανοποιημένος με την απόδοση της ΑΕΚ 
παρά την ήττα από τη Λεβερκούζεν εμφα-
νίστηκε ο προπονητής των «κιτρινοπράσι-
νων», Αντόνι Ιραόλα.
«Είμαι χαρούμενος για τη συμπεριφορά 
των παικτών. Τα έδωσαν όλα σήμερα. 
Υπήρχαν στιγμές που ελέγχαμε το παιχνίδι 
και σίγουρα κάποια λάθη θα γίνουν.
Κλειδί ήταν το πρώτο γκολ αλλά και το 
δεύτερο που πιστεύω δεν έπρεπε να 
μετρήσει. Θα μπορούσαμε να ισοφα-
ρίσουμε όμως ο τερματοφύλακας τους 
αρνήθηκε στον Χέφελ το 2-2.
Φεύγουμε χωρίς βαθμούς όμως δώσαμε 
τα πάντα θα μπορούσαμε να πάρουμε 
βαθμό ή ακόμα και να κερδίσουμε αυτό 
το ματς».
«Πλέον μετά τη δεύτερη αγωνιστική 
Λεβερκούζεν και Ζυρίχη είναι στους 6 
βαθμούς.
Εμείς θα παλέψουμε για κάθε βαθμό. Προ-
φανώς και έχουν το προβάδισμα όμως 
εμείς θα δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας 
και δεν θα παρατήσουμε την προσπά-
θεια».

αθλητικά
Λεβερκούζεν-ΑΕΚ 4-2

Έπεσε με το σπαθί της… 
Απόλλωνας-Μαρσέιγ 2-2
Παλικαρίσιος βαθμός στο 90’
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αθλητικά
Ολυμπιακός - Χολαργός 85-70

Πρόκριση στο ρελαντί

Ο Ολυμπιακός χωρίς να φορτσάρει νίκησε τον Χολαργό (85-70) και περιμένει στο ΣΕΦ τον 
Κολοσσό για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου. 

Ο 
Ολυμπιακός δεν είχε πρόβλημα να κάμψει 
την αντίσταση του Χολαργού και με 85-
70 προκρίθηκε στον προημιτελικό του Κυ-
πέλλου όπου θα υποδεχτεί τον Κολοσσό 

(04/11). Οι νεοφώτιστοι έδειξαν εξαιρετικό αγωνιστι-
κό πρόσωπο με τους γηπεδούχους να παίζουν όσο 
χρειαζόταν για να φτάσουν στη νίκη. 
Οι Πειραιώτες ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια 
της αναμέτρησης και φρόντισαν από την αρχή να επι-
βάλλουν το ρυθμό τους (8-0, 3’). Οι φιλοξενούμε-
νοι κατάφεραν με τους Γιάνκοβιτς και Λοβ να μειώ-
σουν αρκετά σε 8-6, αλλά στη συνέχεια οι Πειραιώ-
τες έτρεξαν, βρήκανε εύκολα καλάθια είτε σε αιφνι-
διασμό είτε με επιθετικό ριμπάουντ. Αυτό είχε σαν 
αποτέλεσμα με Τουπάν, Μιλουτίνοφ και Πρίντεζη να 
πάει η διαφορά στο +14 (38-24, 18’).
Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τους γηπεδού-
χους να σκοράρουν με συνεχόμενους αιφ-
νιδιασμούς και τους παίκτες του Άρη 
Λυκογιάννη να μη μπορούν να αντι-
δράσουν. Ο Πρίντεζης ήταν απολαυ-
στικός επιβεβαιώνοντας την άριστη 
σωματική κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται και με 7 σερί δικούς του 
πόντους το σκορ έγινε 60-41 (26’).
Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Χολαργός 
ήταν καλύτερος και με τον Καμπερίδη να 
ευστοχεί από παντού μείωσε σε 78-63 (37’) 
για να λήξει η διαφορά σε αυτό το επίπεδο.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Πολύ ανώτερος ο Ολυμπιακός παρά 
την αστοχία του (4/17τρ.). Στις ασίστ σημαντική δια-
φορά (27-19) και στα λάθη (9-17).
ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Γιώργος Πρίντεζης σε 21:09 
είχε 18 πόντους (8/10δ., 2/4β.), 3 ριμπάουντ, μία 
ασίστ κι ένα κλέψιμο.
ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ:  Ο Ντάνι Αγκμπελέζ 
σκόραρε 2 πόντους σε 12΄συμμετοχής.
ΣΗΜΕΙΟ – ΚΛΕΙΔΙ: Με το ξεκίνημα της τρίτης περιό-
δου ο Ολυμπιακός ανέβασε τη διαφορά σε επίπεδα 
που δεν ανησύχησε στη συνέχεια.
ΑΦΑΝΗΣ «ΗΡΩΑΣ»: Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ολοκλή-
ρωσε με 12 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Αφού το καλάθι του Τίμα από 
τη μια μπασκέτα στην άλλη κρίθηκε εκπρόθεσμο, θα 
πάμε με το άλεϊ ουπ κάρφωμα του Λεντέι από την 
ασίστ του Στρέλνιεκς.
TI ΠΕΤΑΝΕ: Ο Ολυμπιακός τα 4/17 τρίποντα. Ο Χολαρ-
γός τα 17 λάθη.
Τα δεκάλεπτα: 19-14, 42-32, 70-48, 80-75

Τα ζευγάρια στους «8» του Κυπέλλου Ελ-
λάδας
Ο Ολυμπιακός έγινε η τελευταία, χρονικά, ομάδα που 
προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλά-
δας... Δείτε τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα του 
θεσμού.  

1η αγωνιστική - Β’ φάση 
Κολοσσός – Λαύριο 80-72
ΠΑΟΚ – Πανιώνιος 81-69
Ρέθυμνο – Κύμη 61-69
Περιστέρι - Ηφαιστος 91-81
Προμηθέας – Άρης 86-65
Παγκράτι – Παναθηναϊκός 66-100
Διαγόρας Δρ. - ΑΕΚ 54-76
Ολυμπιακός – Χολαργός 85-70

Προημιτελικά (03/04-11)
Κύμη – Περιστέρι

Προμηθέας – Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός – Κολοσσός
ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

Πρίντεζης: «Να τρέχουμε 
μέσω της άμυνας και της ε-

νέργειας»
O Γιώργος Πρίντεζης μίλησε μετά τη νίκη 

του Ολυμπιακού επί του Χολαργού και ανέφερε 
πως ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει φέτος να έχει ταχύ-
τητα μέσω της άμυνας και της ενέργειας που θα βγά-
ζει στο παρκέ.
Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στα προημιτελικά του 
Κυπέλλου Ελλάδος μετά τη νίκη επί του Χολαργού 
και ο Γιώργος Πρίντεζης μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ.
«Κάναμε μεγάλη και δύσκολη προετοιμασία, όπως 
είθισται σε ομάδες με μεγάλους στόχους όπως ο Ολυ-
μπιακός. Έχουμε πολλούς καινούριους και σε μικρή 
ηλικία παίκτες. Στόχος είναι να παίζουμε όσο τον 
δυνατόν καλύτερα. Μεγαλώνοντας προσπαθείς να 
βελτιώνεσαι. Κάνω απολογισμό, κοιτάζω τι χρειά-
ζομαι και δουλεύω το καλοκαίρι τις αδυναμίες μου. 
Ελπίζω να βγει στο γήπεδο ατομικά και ομαδικά».
Για το πλάνο του Ολυμπιακού: «Θα επιδιώξουμε να 
έχουμε ταχύτητα μέσω της άμυνας και της ενέργειας. 
Να έχουμε περισσότερες κατοχές αλλά να είμαστε 
έτοιμοι να δείξουμε καλοί και στο 5 εναντίον 5. Όταν 
δεν μας αφήνει ο αντίπαλος να παίξουμε να μπο-
ρούμε να διαβάζουμε».

Ο ευδιάθετος Τόμας 
«καθάρισε»...

Ο 
Παναθηναϊκός χω-
ρίς να φορτσάρει επι-
κράτησε εύκολα του 
Παγκρατίου με 100-

66 και πήρε το εισιτήριο για την 
επόμενη φάση του κυπέλλου ό-
που θα αντιμετωπίσει τον Προ-
μηθέα εκτός έδρας. Καλύτερος 
ο Τόμας, πολλά πειράματα από 
τον Πασκουάλ.
Ήταν ολοφάνερο ότι ο Τσάβι 
Πασκουάλ ήθελε να δώσει 
χρόνο συμμετοχής σε παί-
κτες που δεν θα έχουν πολλές 
ευκαιρίες μέσα στη σεζόν. Γι’ 
αυτόν τον λόγο άλλωστε απο-
φάσισε να αφήσει εκτός αγώνα 
τους Καλάθη, Λάνγκφορντ και 
Λάσμε και να χρησιμοποιήσει 
γ ια παράδειγμα τους Καλαϊ-
τζάκη και Σακελλαρίου. Άλλω-
στε δεν είχε τεθεί ποτέ θέμα 
για το... ποια ομάδα θα κέρδιζε 
το ματς. Η διαφορά είναι χαώ-
δης μεταξύ των δύο ομάδων 
και απλά ο Καταλανός τεχνικός 
ήθελε να δοκιμάσει διάφορα 
σχήματα και ταυτόχρονα να 
κάνει η ομάδα του μια... καλή 
προπόνηση.
Το τελικό 100-66 αποτυπώνει 
την διαφορά μέσα στο παρκέ, 
αν και θα μπορούσε να ήταν 
ακόμα μεγαλύτερη εάν και εφό-
σον η εικόνα του πρώτου ημι-
χρόνου ήταν τελείως διαφορε-
τική. Παρόλα αυτά στο δεύτερο 
μισό του αγώνα, οι «πράσινοι» 
έπαιξαν όσο... χρειάστηκε προ-
κειμένου να διατηρούν την δια-
φορά σε επίπεδα μεγαλύτερα 
των 30 πόντων.
Ο ΝτεΣόν Τόμας ήταν εκείνος 
που είχε την μεγαλύτερη διά-
θεση και αυτό δεν αποτυπώ-
θηκε μόνο από τους 22 πόντους 
όντας ο πρώτος σκόρερ της 
ομάδας του, αλλά για την εν 
γένει παρουσία του στο παρκέ. 
Μαχητικός αρκετά, δεν άφηνε 
φάσεις να πάνε... χαμένες και 
ουσιαστικά ήταν εκείνος που 
πρωτοστάτησε προκειμένου να 
εκτοξευθεί ο δείκτης της διαφο-
ράς. Πολύ καλή και η παρουσία 
του Παπαγιαννη, ενώ θετικές 
ήταν οι εντυπώσεις που άφησε 
και ο Καλαϊτζάκης.

Από το ξεκίνημα του αγώνα 
ήταν ξεκάθαρη η εικόνα της... 
αγγαρείας που έκαναν οι παί-
κτες του Παναθηναϊκού. Χωρίς 
να χρειαστεί να φορτσάρουν, 
χωρίς να χρειαστεί να πιέσουν, 
χωρίς να χρειαστεί να βάλουν 
έν ταση, χωρίς να χρειαστεί 
να κάνουν το κάτι παραπάνω, 
είχαν σταθερά το προβάδισμα 
στο σκορ. Ο Γιώργος Παπαγιάν-
νης έμοιαζε κυρίαρχος στην 
«πράσινη» επίθεση, αν και έκα-
ναν την εμφάνισή τους κάποια 
προβλήματα στην άμυνα. Μετά 
το πρώτο πεντάλεπτο και ένα 
γρήγορο 10-3 με το οποίο το 
σκορ έγινε 13-18 για τον Πανα-
θηναϊκό, η πλάστιγγα είχε γεί-
ρει προς τη μία πλευρά.
Ο Τσάβι Πασκουάλ άλλαζε συνέ-
χεια σχήματα και πρόσωπα, 
έχον τας χρησιμοποιήσει και 
τους 12 παίκτες στο πρώτο ημί-
χρονο. Οι γηπεδούχοι, αν και 
θα αγωνίζονται στην Β’ Εθνική, 
θα μπορούσε να πει κάποιος 
ότι κόντραρε -χωρίς ωστόσο 
να βάλει δύσκολα- τους «πρά-
σινους» οι οποίοι κρατούσαν 
χαμηλές ταχύτητες καθ’ όλη τη 
διάρκεια και του β’ δεκαλέπτου.
Η διαφορά έγινε «διψήφια» στο 
11’ (15-25) ενώ έφτασε και στο 
+15 (23-38) στο 16’. Ο ΝτεΣόν 
Τόμας ήταν ο πρώτος σκόρερ 
του Παναθηναϊκού στο πρώτο 
μισό του ματς με 13 πόντους, 
ε νώ τον ακολουθούσαν οι 
Παπαγιάννης (8π.) και Παπα-
πέτρου (7π.). Για το Παγκράτι 
εκείνος που έκλεβε την παρά-
σταση ήταν ο Τζιβελέκας έχο-
ντας σημειώσει 10 πόντους σε 
αυτό το διάστημα.
Στη συνέχεια ό,τι δεν έκανε στο 
πρώτο ημίχρονο ο Παναθη-
ναϊκός, το έκανε μέσα σε επτά 
λεπτά. Εν ολίγοις δυνάμωσε 
στην άμυνα και πραγματοποί-
ησε ένα επιμέρους 17-2 στέλ-
νοντας τον δείκτη του σκορ στο 
+28 (41-69) στο 27’. Έκτοτε τα 
υπόλοιπα 13 λεπτά εξελίχθη-
καν σε... τυπική διαδικασία με 
την διαφορά να εκτοξεύεται και 
στους 36 πόντους (68-94) στο 
36’.
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